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DESERÇÃO E BAIXA FREQÜÊNCIA EM LOJA
Os principais problemas de todas as Lojas são sempre os mesmos de toda a Maçonaria: deserção e baixa freqüência dos IIr.:.

Entendo que o iniciado abandona a Ordem, porque teria sido atingido por três males que, para simplificar, os identifico 

como: dois de nascimento e um de crescimento. 

De nascimento: o mal escolhido (o candidato foi indicado por ser amigo do proponente e não por ter vocação; segue-se 

uma sindicância imperfeita); e o mal iniciado (cerimônia com passagens bisonhas; gracejos; visita a lugares estranhos). 

De crescimento: o mal instruído (pobreza didática dos instrutores; falta de leitura dos clássicos maçônicos; acesso a 

invencionices e achismos). Este último item se agrava com a pressa na concessão de “aumento de salário”. Ensinar “é transmitir 

conhecimento”. Dispensar interstício é, assim, por demais prejudicial à formação do iniciado maçom. 

Em relação à freqüência, ela tem uma forte vertente: as motivações. O maçom deve ir à Loja por amor e não por 

obrigação. O Venerável tem que ser um líder, que entusiasma seus obreiros.

A loja tem que ter projetos (metas e meios) que não só tenham a ver com a formação de seus quadros, mas também se 

refiram à sua ação filantrópica e social, em cuja execução todos se envolvam. 

A monotonia é cansativa e estressante. Mas a reinvenção é animadora e cativante. A maçonaria não é o ócio. É o fascínio 

da lapidação do principal produto do Criador – o homem, tornando-o um “construtor social”.

A recomendação das sagradas escrituras é de que, em cada dia, precisamos renascer. Pois a vida é ação. É trabalho. Quem 

se entranhou de maçonaria sabe o quanto ela é superior dentre todas as organizações humanas.

Lutar pela permanência dos irmãos, freqüentes e em atividade, no seio da Fraternidade, é uma missão relevante do 

maçom. Deixar de fazê-lo, é “mais do que uma infidelidade. É um perjúrio”.

As realizações maçônicas não foram e não serão medidas pelo número dos seus membros e sim pela capacidade que eles 

tiveram ou venham a ter no domínio de forças fenomênicas, nem sempre visíveis ou sensíveis. Se uma escada fosse composta 

pelas três formas do Conhecimento Humano, o degrau de cima seria o da Filosofia, o do meio, o da Ciência e o primeiro, o da 

Tradição.

A Maçonaria independente do número de obreiros evoluiu por essa escada e se perpetuou como tem evoluído e se 

perpetuado no tempo. Exatamente porque exaltando a Tradição como a sua força propulsora, ganhou um conhecimento maior 

e também um maior domínio das demais forças da Mãe Natureza, possibilitadas que foram pelo Saber em todas as suas formas 

de Conhecimento.

A Tradição é o primeiro degrau a ser escalado. Foi assim no começo com uns poucos e também poderá 

e deverá sê-lo por todo o sempre com qualquer número, nada havendo, pois a temer em razão de vazios, desde 

que os antigos costumes sejam respeitados e preservados.

Venerável Mestre Ir.'. 
Dagoberto Ladeira Machado
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A nossa Loja, Cavaleiros da Luz, 

n.º 18, renova-se mais uma vez 

e neste ano com a posse do 

novo Venerável Mestre, Ir.'. 

Dagoberto Ladeira Machado. 

Cumpre-nos a tarefa de ajudá-

lo a melhorar ainda mais os 

nossos trabalhos. Sabemos que 

a presidência de uma Loja 

M a ç ô n i c a  é  c o m p l e x a  

inicialmente, pois ali chega um 

Irmão escolhido por nós, que só 

saberá o que representa o Trono 

de  Sa lomão,  depo is  de  

instalado e empossado. Por 

outro lado é evento de alegria, 

pois ali surgem novas idéias 

que, como Maçons, devemos 

sempre que justas, apoiá-las. 

Fica aqui, um desejo de todos 

nós para que o Ir.'. Dagoberto 

possa ser sábio, tolerante, 

harmonioso, como sempre 

demonstrou, para nos conduzir 

na busca da Verdade.

Diagramação/Impressão:

www.editoraformar.com.br

COLUNA DAS CUNHADAS

EU, MINHA FAMÍLIA E A MAÇONARIA

Quando me pediram para escrever sobre o tema “eu, minha família e a maçonaria” 

comecei a pensar no verdadeiro sentido da palavra família. No dicionário significa: o 

conjunto de todos os parentes de uma pessoa, principalmente os que moram com ela. 

Na Constituição brasileira, a família é a base da sociedade e deve ser protegida pelo 

Estado (art.226). Mas, sob meu ponto de vista, família no seu verdadeiro sentido vai 

muito além destas definições, para mim tem que ser composta não só pelas pessoas que 

Deus colocou ao seu lado como pai, mãe, irmãos, marido ou filhos, é o amor, o respeito, 

a amizade que encontramos em determinadas pessoas que as fazem também ser parte 

deste núcleo. 

Na maçonaria também sinto este sentimento de família presente, todos se tratando com 

respeito, com consideração.

Como sou filha de maçom, a maçonaria sempre esteve presente em minha vida de forma 

natural. À medida que ia crescendo e começando a questionar as coisas do mundo, 

pensava na maçonaria espelhada na figura de meu pai, uma pessoa honesta, boa, com 

um profundo senso de justiça. O via toda semana se preparando com prazer para ir às 

reuniões, via minha mãe engajada nas campanhas, nas organizações das festas e aquilo 

tudo fazia parte de minha família de modo positivo.

Hoje sou casada com um maçom, e o vejo sair todas as terças para as reuniões com o 

mesmo prazer que enxergava nos olhos do meu pai. 

Quando ele estava para ingressar, pude perceber mais uma vez a importância da família 

para a maçonaria, pois só com o apoio da família ele poderia entrar. 

Agora tenho a oportunidade de vivenciar esta importância, vendo o valor dado a 

mulher, a mãe e aos filhos.

Meu marido completa um ano de maçonaria em agosto, acredito que é um aprendizado 

tanto para ele quanto para mim e minha família, mas posso com toda clareza concluir 

que, a maçonaria tem nos feito bem enquanto família, nos deixados mais unidos.

Colaboração da Cunhada Cláudia M. C. Pontes

Não se envelhece enquanto buscamos. Jean Rostand

Jurisdicionada 
à G.·.L.·.M.·.E.·.E.·.S.·.
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Estas são algumas das palavras que integram o juramento do 

Profano, quando de seu ato iniciático, no qual o mesmo se submete, 

buscando a verdadeira luz. Tal juramento, como é sabido, se prende 

principalmente à tradição da própria Maçonaria, tradição esta que 

foi a salvação de nossos Irmãos antepassados, quando perseguidos e 

próximos do extermínio, pelas autoridades profanas.

A Maçonaria não é, propriamente, uma sociedade secreta. É uma 

organização tradicional, fechada, que só admite elementos 

escolhidos, submetidos a provas, para sua Iniciação. Possui segredos 

próprios, que lhe foram transmitidos pelos nossos antecedentes e 

que são resguardados por nós com extrema afeição e distantes dos 

olhares profanos. Nossos segredos fundamentais estão 

representados pelos mistérios, que constituem a mais bela alegoria 

do simbolismo dos graus e que são ensinados àqueles que 

conseguem ser admitidos nos seus trabalhos encantados.

 A Ordem Maçônica exige do Iniciando o juramento do sigilo 

porque isso é um direito seu e porque este livremente aceita 

pronunciá-lo. Qualquer pessoa que, em qualquer parte do mundo, 

viole um juramento livremente pronunciado se torna perjuro e 

comete um crime de natureza moral. Na Maçonaria Moderna os 

perjuros recebem um castigo de natureza moral, o desprezo, e nunca 

mais do que isso. Os escritores que se valem desses perjuros para 

obter informações indevidas com o intuito de criticar a Maçonaria 

ou divulgar os "segredos maçônicos", praticam o mesmo ato 

condenável por incentivarem o perjúrio.

Como se sabe, desde os tempos mais remotos, as sociedades secretas 

adotaram formas particulares de mútuo reconhecimento para seus 

associados. Assim, a Maçonaria utiliza-se de inúmeras palavras, 

chamadas misteriosas, acompanhadas de sinais e toques, tornando-

se mais difícil ainda, a sua identificação pelos profanos, pela forma 

de execução, em seu conjunto.

É evidente, que não mais é segredo, que a Maçonaria se fez presente 

em todos os momentos históricos da nação brasileira, assim como se 

faz sempre presente na defesa das Instituições Democráticas. É 

sabido, no mundo profano, que a Maçonaria busca de fato fazer feliz 

à humanidade. Isto, de fato, não é mais segredo.

No entanto, o Sigilo Maçônico, que defendemos arduamente, é 

aquele que coloca em risco a Ordem; que vulnera os nossos 

objetivos, colocando inclusive em risco, a credibilidade que 

alcançamos oriunda dos milênios de anos, através de sangue, 

lágrimas e tantos outros sacrifícios.

Sabemos, com muita precisão, que alguns católicos ou até mesmo 

evangélicos, reprovam o juramento baseados em alguns versículos 

da Sagrada Escritura, dentre os quais, destaca-se o Evangelho de São 

Mateus, no Capítulo 5, versículo 34, quando assim recomenda: “Eu, 

porém, vos digo que absolutamente não jureis...! E no versículo 37 

do mesmo capítulo, assim diz: “mas seja o vosso falar: sim, sim; não, 

não...”.

Tais recomendações feitas por Cristo teve o condão de evitar os usos 

e costumes dos judeus - como hoje ainda em algumas religiões - de 

que se pronunciassem juramentos frívolos, com o fim de dar força a 

sua palavra, mas cuja tendência era obscurecer a verdade importante 

de ser Deus testemunha de todas as nossas expressões e o Juiz a quem 

havemos de prestar contas de nossa fidelidade em cumpri-las.

Assim, a proibição que se acha naqueles versículos, se refere só aos 

juramentos vãos na conversação ou em outras ocasiões e que a lei 

que sanciona o juramento solene, em certas ocasiões importantes e 

com o devido respeito à verdade e pelo testemunho da verdade, 

sendo sincero diante de Deus, tem o apoio dos apóstolos, o 

testemunho de Cristo, do próprio Deus-Pai e da Sagrada Escritura, 

como poderemos ler em Êxodo 22:11; Levítico 5:1 e 6:3, além de 

O SIGILO MAÇÔNICO

“Tudo isso eu prometo cumprir sem sofisma, 
equívoco ou reserva mental e, se violar esta 
promessa que faço, sem a mínima coação, seja-me 
a.: a.: l.: meu p.: c.: e meu c.: ent.:, em lugar 
ignorado, onde fique em perpétuo esquecimento, 
sendo eu declarado sacrílego para com Deus e 
desonrado para com os homens! Assim seja!

Quem não sente a ânsia de ser mais, não chegará a ser nada. Miguel De Unamuno
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Mateus 5:17.

A exigência feita pela Maçonaria, no que tange ao juramento da 

guarda do Sigilo, não é diferente da exigência do Governo 

legalmente constituído, aos seus subordinados, de prestarem 

juramento ao Pavilhão Nacional.    

Portanto, vemos que o "segredo maçônico" em época alguma teve a 

intenção de encobrir tramas cavilosas ou atividades ilegais. O 

segredo é mantido na Maçonaria Moderna como elemento de união 

entre os irmãos, pois quando pessoas compartilham um segredo, 

qualquer que seja a sua natureza, cria-se entre elas um forte vínculo.

Nos dias atuais o "segredo maçônico" se limita aos rituais internos das 

lojas, à interpretação de seus símbolos e, principalmente, aos sinais 

de reconhecimento, pois sinal de reconhecimento não secreto não 

seria sinal de reconhecimento.

Ademais, manter sigilo a respeito de atividades institucionais não 

parece ser algo abominável, pois a eleição do Papa, por exemplo, é 

realizada sob sigilo tão rigoroso que as próprias portas do recinto 

eleitoral são lacradas pela parte externa, para que nenhum 

participante possa comunicar-se com alguém do exterior, e  vice-

versa. A opção pelo sigilo, desde que não se preste à ocultação de 

ilegalidades, é um direito de cada Instituição.

Portanto, o Sigilo Maçônico é um dos deveres primordiais do 

Maçom, vez que a essência doutrinária, iniciática e esotérica da 

Maçonaria são transmitidas em segredo e assim deve ser preservada. 

O cuidado de preservar nossos segredos, o nosso Sigilo, é muito 

importante, devendo merecer de todos os Irmãos uma grande e 

firme atenção, para assegurar à nossa Sublime Ordem uma eficiente, 

tranqüilizadora e cada vez maior 

segurança.

ZENALDO BAPT I STA  DE  SOUSA  é  
Grande 1º. Vigilante da Grande Loja 
M a ç ô n i c a  d o  E s t a d o  d o  E s p í r i t o  
S a n t o .  G r a n d e  I n s p e t o r  G e r a l  d a  
Ordem (Grau 33) e membro da ARLS 
“CASTELO DAS  ACÁC IAS” ,  n .  55 ,  
Oriente de Conceição do Castelo/ES.

Quem disse que por de trás daquela barba que 

nos arranha o rosto não tem um coração 

moleque querendo brincar?

Quem disse que por detrás daquela voz grossa 

não tem um menino criativo querendo falar?

Quem foi que falou que aquelas mãos grandes 

não sabem fazer carinho se o filho chorar?

Quem foi que pensou, que aqueles pés enormes, 

não deslizam suaves na calada da noite, para o 

sono do filho velar?

Quem é que achou que no fundo do peito largo 

e viril não tem um coração de pudim, quando o 

filho amado, com um sorriso largo se põe a 

chamar?

Quem foi que determinou que aquele coroa, de 

cabelos brancos não sabe da vida para querer 

me ensinar? 

Pai, você me escolheu filho, eu te fiz exemplo! 

Feliz dia dos pais, meu PAI.

Colaboração do Ir.’. Fernando Antônio Oliveira

Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Jimi Hendrix

HOMENAGEM AOS PAIS



5ÓRGÃO INFORMATIVO DA A   R   L   S   CAVALEIROS DA LUZ Nº 18JULHO – AGOSTO - SETEMBRO / 2011 - Nº 38

ESPECIALISTAS DÃO DICAS
PARA SAIR DO VERMELHO.

É fundamental planejar gastos e usar bem o crédito.

Para ficar longe das dívidas e manter-se "financeiramente saudável", a dica unânime 

entre especialistas é fazer um planejamento mensal das despesas previstas e dos 

rendimentos recebidos.

"É preciso fazer um orçamento sempre, incluindo todos os gastos, toda a renda, 

separar uma quantia desse saldo para a poupança e deixar uma margem de segurança 

para imprevistos. O que sobrar disso, o consumidor pode pensar em novos gastos. 

Tem que pensar como se fosse uma empresa, que tem receitas e despesas", diz o 

economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marcel Solimeo.

"A pessoa tem que entender o seguinte: se ela está enrolada, só há duas receitas – ou 

ganhar mais ou gastar menos", afirma Fabio Gallo Garcia, professor de finanças da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Calcule o tamanho da dívida

Peça à empresa ou ao banco que concedeu o empréstimo um demonstrativo com os 

valores discriminados da dívida total. O ideal é ter os documentos com os valores de 

todas as dívidas adquiridas.

Busque empréstimos mais baratos

Outra opção é pesquisar um empréstimo mais barato. Se a dívida é no cartão de 

crédito ou no cheque especial, que têm juros altos, pesquise outras taxas, como as do 

crédito consignado, que costumam ser menores. Feito isso, quite a outra dívida e 

organize-se para pagar a nova. Também é possível fazer acordos com parentes para 

emprestarem o dinheiro.

Corte gastos

Considere quais são os gastos essenciais (como alimentação do dia a dia), os básicos 

(como despesas com moradia), os contornáveis (que trazem benefícios, mas podem 

ser descartados, como academia) e os desnecessários (que não fazem falta no dia a 

dia). Corte primeiro os gastos desnecessários, passando depois para os demais, se for 

preciso.

Busque alternativas de renda

Se mesmo com os cortes ainda estiver difícil manter as despesas mensais, busque 

alternativas de renda, como dar aulas, vender produtos etc. Avalie bens que possam 

ser vendidos, como carro, terreno e jóias, para ajudar ou no pagamento da dívida ou 

nos gastos do dia a dia que não podem ser cortados.

Organize o orçamento

Paralelamente ao cálculo e pagamento da dívida atual, é preciso organizar o 

orçamento para não fazer novas dívidas. Calcule quais são as despesas e ganhos 

mensais e coloque tudo no papel.

O ideal, na opinião do especialista, é trabalhar a educação financeira com toda a 

família, inclusive com as crianças. "Em vez de a família se reunir para dizer que os 

gastos terão de ser cortados, é preciso fazer diferente: falar sobre sonhos. Pensar 

juntos quais são os sonhos de curto, médio, longo prazo que as pessoas têm e o que 

pode ser feito para alcançá-los. É uma troca, poupar para realizar sonhos.

COLUNA “DICAS”

Mais uma vez a humanidade se 

defronta com o terror. Desta 

vez foi na Terra da Paz, em Oslo 

na Noruega, onde Alfred 

Nobel (1833-1896) criou o 

prêmio que leva o seu nome e 

que anualmente é entregue 

àquele que melhor tenha realizado ações em favor da 

fraternidade entre as nações.

Anders Behring Breivik, um jovem empresário de 32 anos, 

tido como um ultranacionalista, que odeia marxistas, 

judeus e muçulmanos, fez explodir bombas no centro da 

cidade e depois saiu atirando em adolescentes, matando 

cerca de cem pessoas. Durante algum tempo elaborou o que 

ele próprio chamou de operação martírio que veio a 

consumar. “Não queria matar, mas era necessário”,disse ele 

ao seu advogado.

Dizendo-se cristão – possivelmente de confissão luterana -, 

e maçom, Anders Behring agiu de modo contrário aos 

ensinamentos do Cristianismo e da Maçonaria. No 

“manifesto” que publicou na internet afirma que não é 

religioso, não ora, tem dúvidas sobre a existência de Deus e, 

contraditoriamente, é favorável a primazia da cultura cristã 

e da cultura pagã nórdica. Os órgãos maçônicos superiores 

declararam que ele pertenceu à Ordem e, de fato, naquelas 

páginas lê-se o registro de que há tempos se encontra dela 

afastado. Mas é, sem dúvidas, de difícil entendimento e 

aceitação, que uma pessoa se declare cristão e maçom e se 

comporte contrariamente aos princípios desses sistemas.

Para fins de meu propósito no exame do problema, não 

ouso conceituar o Cristianismo e a Maçonaria, senão dar 

uma noção para auxiliar na análise. O Cristianismo é um 

sistema religioso fundamentado na Fé. Centrado em Jesus 

Cristo, pessoa divina e humana, busca a salvação da alma 

pela sua entrega total à vontade de Deus. A Maçonaria é um 

sistema filosófico fundamentado na Razão. Referenciado 

em Hiram Abiff, mestre arquiteto do Templo do Rei 

Salomão, busca o respeito à dignidade humana e a 

convivência fraterna harmoniosa, independente da religião 

professada ou da concepção de Deus de cada um.

Por suas naturezas Cristianismo e Maçonaria são Instituições 

diferentes, mas que guardam em comum vários pontos, 

dentre os quais uma das principais é a preocupação com a 

vida humana. A violência não faz parte do ideário de 

ambas, notadamente as ações contidas na prática terrorista. 

O terror é ação política de grupos minoritários, geralmente 

de essência fundamentalista, que massacram pessoas 

inocentes com vistas a alcançar objetivos. São atos ilegais e 

ilegítimos, cruéis e desastrosos, que atentam contra a vida, o 

estado, a sociedade e as pessoas.

Anders Behring, cognominado pela imprensa mundial de 

“o Carniceiro de Oslo”, não agiu motivado pelos princípios 

cristãos nem maçônicos, mas de certo, impulsionado por 

uma mente doentia impregnada de elementos de um 

nacional socialismo hitlerista. Está em sua agenda a 

formação de um grande partido político nacionalista, em 

que se vê nos esboços de sua formulação a ideologia 

neonazista. Ideologia que ainda brota em muitos corações, 

mormente na Alemanha e em outros países da Europa. Está 

aí, é possível, a causa dessa tristeza mundial.

Texto de Ailton Elisiário

O CARNICEIRO DE OSLO

É preciso coragem para crescer e tornar-se o que você realmente é.  E. E. Cumming
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O PROFISSIONAL DE VENDAS
(História da Venda – Direta. )

Os profissionais que trabalham com Vendas-
Diretas são parte de uma antiga tradição que se 
originou da necessidade básica dos homens de 
intercambiar bens e de se comunicar. 
Os catálogos e ordens de vendas estavam a 
séculos de distância destes vendedores, que 
confiaram em seus instintos e sentidos comuns 
para conseguir ganhar a vida a través das vendas.

O vendedor estabeleceu relações com seus vizinhos, viajou 
extensivamente, a pesar das barreiras geográficas. 
O desenvolvimento e o uso de caminhos e rotas marítimas para a atividade 
comercial foi um ponto decisivo na história das vendas-diretas.
 No início, o homem se viu preso por barreiras geográficas tais como 
montanhas e colinas, ou, pela mineração do entorno de suas cidades, o que 
dificultou bastante os movimentos comerciais. 
No princípio, durante um período de tempo chamado de "pré-histórico", o 
comércio seguiu suas rotas naturalmente definidas.
Assim, os comerciantes desenvolveram suas rotas mais acessíveis para 
facilitar as viagens por terra. 
O comércio das vendas-diretas começou, por caminhos estreitos.
Inclusive antes do advento do transporte movido a rodas, os primeiros 
vendedores não temeram em fazer suas trocas por cerâmicas, armas de 
pedras, instrumentos, produtos agrícolas e matérias-primas com povos de 
outras terras.
 As primeiras civilizações, como Egito, Síria, Babilônia e Índia, já estavam 
inseridas no comércio. 
O marfim e o ébano eram trocados por cerâmica e pelos navios de pedras. 
Na Grécia, o comercio de caravanas, que conectou o mundo grego à Ásia, 
prosperou notavelmente. Foram intercambiados artigos diários, 
instrumentos domésticos, utensílios de cozinha de metal e roupas. Os 
mercados eram lugares de encontro para os clientes e vendedores-diretos. 
Com frequência, o vendedor-direto usou o mercado como um de seus pontos 
de partida para continuar suas viagens até os diferentes povos encontravam 
no caminho.
Anatólia, atualmente Turquia, era uma área onde os vendedores-diretos que 
viajavam a cavalo, vendiam roupas a pessoas que 
O preço de compra era, em geral, mais alto que nos centros de vendas, 
devido à distância e aos perigos da expedição.
Os primeiros vendedores-diretos usaram das oportunidades para 
comercializar seus bens viajando. As feiras, principalmente àquelas ligadas 
à festas religiosas, levavam os vendedores-diretos a encontrar-se com 
grandes conglomerados de pessoas, e principalmente com exércitos. 
Estes últimos então faziam as compras de todo e qualquer tipo de materiais 
que precisassem dos vendedores-diretos.
Com certeza, a atividade dos vendedores-diretos esteve influenciada pelas 
culturas onde surgiu. 
No ano 2.000 a.C., o código de Hammurabi, um monumento da lei babilônica, 
protegia o bem-estar geral e a integridade do vendedor-direto, que, de 
acordo com o código, era chamado de "ambulante". 
O código declarava que o "ambulante" faria um juramento a Deus caso 
qualquer inimigo atravessasse o seu caminho durante suas viagens. 
O código também instituía que o comerciante "ambulante" deveria ser 
compensado. 
O comércio por terra, ainda que dificultado pelos caminhos precários, 
continuou crescendo após o nascimento de Cristo.

No século V D.C., Atenas esteve envolvida num grande projeto de vendas-
diretas. 
Muitos produtores que vendiam de forma de "vendas-diretas" (sem 
intermediários), continuaram vendendo seus bens desta maneira, apesar da 
crescente demográfica que trouxe também uma nova e maior classe de 
cidadão de baixo poder aquisitivo. 
O vendedor do século V vendia suas mercadorias na estrada, ou exposto em 
tendas. Outros viajavam de lugar a lugar seguindo a marcha dos Exércitos. 

Visitavam grandes festivais e também feiras, e realizavam suas vendas de 
povoados em povoados.
O século X marcou o princípio da expansão econômica mundial. 
Como cresceram as oportunidades cresceram, também cresceu as 
oportunidades para os vendedores-diretos. 
O comerciante do leste europeu, por exemplo, durante a idade média, teve 
um papel importante em perpetuar o comércio durante a Revolução 
Comercial entre os séculos X e XIII. Foi quem testou o progresso das 
construções e das rotas daquele tempo. 
Na França, o vendedor-direto contribuiu com o crescimento do comércio 
levando as novidades das grandes cidades para as menores. 
Muitas das cidades francesas que mais prosperaram foram aquelas que 
tiveram a oportunidade de comprar cintos de lã, seda, chapéus e anéis de 
cobre.
Nos séculos XVIII e XIX os emigrantes começaram a infiltrar-se nos 
territórios da América do Norte e muitos se tornaram vendedores-diretos. 
Como seus precursores, estes vendedores começaram suas viagens sobre 
caminhos naturalmente marcados.
Os artigos de venda dos homens da América do Norte consistiam em 
agulhas, ganchos, tesouras e pequenos objetos metálicos e perfumes. 
O vendedor-direto levava seus bens sobre suas costas em sacos e sacolas. 
Às vezes utilizava carroças. Viajava por terras, rios e lagos, conectando-se 
por canais. 
Assim, a venda-direta nos Estados Unidos se diversificou desde  as 
fronteiras do oeste até o território do Canadá.
Cada cultura compartilha sua herança sobre as vendas-diretas. 
O vendedor-direto da África tropical caminhou pelos caminhos das cidades e 
povoados carregando suas mercadorias. Alguns iam de bicicleta.
Os colporteurs da França vendiam de forma direta flores a seus clientes, e já 
no século XIV usavam formulários e pedidos. 
O vendedor-direto da China vendia, comprava e intercambiava aquilo que as 
pessoas sempre precisavam.
Os ciganos europeus praticavam seu comércio nativo de venda-direta 
quando emigraram para as Américas. 
Levaram as tradições das vendas-diretas da Inglaterra, Escócia, Irlanda, 
Alemanha e Hungria, apenas fazendo alguns ajustes.
A tradição de vendas continuou prosperando até o final do século XIX e início 
do XX. O advento das comemorações, feiras e festas familiares da década 
de 50 agregou uma nova dimensão às vendas-diretas, ao juntar os clientes 
em casa para ver demonstrações de produtos e socializar com os amigos. 
A venda-direta ofereceu oportunidades a muitos que antes encontravam 
barreiras devido à idade, educação ou sexo. 
O crescimento da indústria permitiu a muitos prosperar mesmo sem enxergar 
uma grande oportunidade concreta, mas, acreditar nas vendas-diretas e no 
mercado de influência.
 
Hoje, no início do século XXI, o cliente ainda se beneficia de um modo 
pessoal e conveniente pela aquisição de produtos. 
A internet se transformou numa ferramenta importante para as vendas-
diretas, essencialmente, dando a cada vendedor-direto uma clientela a nível 
global. 
Os vendedores-diretos têm a possibilidade de usar a internet para melhorar 
sua qualidade de vida, alcançar seus objetivos, facilitar o contato social e 
vender os produtos que eles gostam.

Fonte: 
Ataíde Lemos 
Poeta e escritor representante comercial.
Voluntario em entidade no tratamento a dependentes químicos. 
Tendo alguns livros publicados:
 Drogas Um Vale Escuro. 
 Grande Desafio para Família.
 O Amor Vence as Drogas.

Colaboração do Ir.’. Saint Clair Campos Nolasco

A única alegria no mundo é começar. É belo viver, porque viver é começar sempre a cada momento. Cesare Pavese 
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COLUNA DA SAÚDE

DIABETES
Diabetes Mellitus é uma doença do metabolismo da glicose causada pela 

falta ou má absorção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas e 

cuja função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em 

energia a fim de que seja aproveitada por todas as células. A ausência total 

ou parcial desse hormônio interfere não só na queima do açúcar como na 

sua transformação em outras substâncias (proteínas, músculos e gordura).

Na verdade, não se trata de uma doença única, mas de um conjunto de 

doenças com uma característica em comum: aumento da concentração 

de glicose no sangue provocado por duas diferentes situações:

a) Diabetes tipo I – o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A 

instalação da doença ocorre mais na infância e adolescência e é 

insulinodependente, isto é, exige a aplicação de injeções diárias de 

insulina;

b) Diabetes tipo II – as células são resistentes à ação da insulina. A 

incidência da doença que pode não ser insulinodependente, em geral, 

acomete as pessoas depois dos 40 anos de idade;

c) Diabetes gestacional – ocorre durante a gravidez e, na maior parte dos 

casos, é provocado pelo aumento excessivo de peso da mãe;

d) Diabetes associados a outras patologias como as pancreatites 

alcoólicas, uso de certos medicamentos, etc.

Sintomas

* Poliúria – a pessoa urina demais e, como isso a desidrata, sente muita 

sede (polidpsia);

* Aumento do apetite;

* Alterações visuais;

* Impotência sexual;

* Infecções fúngicas na pele e nas unhas;

* Feridas, especialmente nos membros inferiores, que demoram a 

cicatrizar;

* Neuropatias diabéticas provocada pelo comprometimento das 

terminações nervosas;

* Distúrbios cardíacos e renais.

Fatores de risco

* Obesidade (inclusive a obesidade infantil);

* Hereditariedade;

* Falta de atividade física regular;

* Hipertensão;

* Níveis altos de colesterol e triglicérides;

* Medicamentos, como os à base de cortisona;

* Idade acima dos 40 anos (para o diabetes tipo II);

* Estresse emocional.

Recomendações

* O tratamento do diabetes exige, além do acompanhamento médico 

especializado, os cuidados de uma equipe multidisciplinar. Procure seguir 

as orientações desses profissionais;

* A dieta alimentar deve ser observada criteriosamente. Procure ajuda 

para elaborar o cardápio adequado para seu caso. Não é necessário que 

você se prive por toda a vida dos alimentos de que mais gosta. Uma vez 

ou outra, você poderá saboreá-los desde que o faça com parcimônia;

* Um programa regular de exercícios físicos irá ajudá-lo a controlar o 

nível de açúcar no sangue. Coloque-os como prioridade em sua rotina 

de vida;

* O fumo provoca estreitamento das artérias e veias. Como o diabetes 

compromete a circulação nos pequenos vasos sangüíneos (retina e rins) e 

nos grandes vasos (coração e cérebro), fumar pode acelerar o processo e 

o aparecimento de complicações;

* O controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol e triglicérides 

deve ser feito com regularidade;

* Medicamentos à base de cortisona aumentam os níveis de glicose no 

sangue. Não se automedique;

* O diagnóstico precoce é o primeiro passo para o sucesso do 

tratamento. Não minimize seus sintomas. Procure logo um serviço de 

saúde se está urinando demais e sentindo muita sede e muita fome.

Tratamento

O diabetes não pode ser dissociado de outras doenças glandulares. Além 

da obesidade, outros distúrbios metabólicos (excesso de cortisona, do 

hormônio do crescimento ou maior produção de adrenalina pelas supra-

renais) podem estar associados ao diabetes.

O tipo I é também chamado de insulinodependente, porque exige o uso 

de insulina por via injetável para suprir o organismo desse hormônio que 

deixou de ser produzido pelo pâncreas. A suspensão da medicação pode 

provocar a cetoacidose diabética, distúrbio metabólico que pode 

colocar a vida em risco.

O tipo II não depende da aplicação de insulina e pode ser controlado por 

medicamentos ministrados por via oral. A doença descompensada pode 

levar ao coma hiperosmolar, uma complicação grave que pode ser fatal.

Dieta alimentar equilibrada é fundamental para o controle do diabetes. 

A orientação de uma nutricionista e o acompanhamento de psicólogos e 

psiquiatras podem ajudar muito a reduzir o peso e, como conseqüência, 

cria a possibilidade de usar 

doses menores de remédios.

Atividade física é de extrema 

importância para reduzir o 

nível da glicose nos dois tipos 

de diabetes.

Ninguém é tão sábio que nada tenha para aprender, nem tão tolo que nada tenha pra ensinar. Blaise Pascal 
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COLUNA ATUALIDADES / CURIOSIDADES

TOP 10 ALIMENTOS QUE DETONAM A SAÚDE
Fonte: Revista Super Interessante

O que não mata, engorda, diziam nossas mães. Ou nós mesmos, quando 
queremos comer o salgadinho que caiu no chão. O problema é que algumas 
coisas não só engordam (e muito), como também podem matar aos poucos. 
Mas não precisa ficar desesperado. Isso que não quer dizer que não podemos 
mais comer aquela porção de batata frita ou aquele docinho na sobremesa. 
“Nada é proibido, mas esses alimentos devem ser consumidos com menor 
frequência. Uma medida razoável é incluir um deles no cardápio uma vez por 
semana. Mas só um deles. Comer cachorro-quente com batata frita, por exemplo, 
nunca”, explica Flavia Morais, coordenadora do departamento de nutrição da 
rede de produtos naturais Mundo Verde. A dica dela é olhar o rótulo do produto 
para checar seus ingredientes. E fique atento: o primeiro item da lista de 
ingredientes, geralmente, é o que está presente em maior quantidade na comida. 
Portanto, se açúcar ou gordura estiverem no topo da lista na embalagem, talvez 
seja melhor procurar uma opção mais saudável. Com a ajuda de nutricionistas, 
listamos os 10 tipos de alimentos mais prejudiciais à saúde. Cuidado com eles!

10 – Açúcar
“O açúcar, em especial o refinado, é 100% caloria, sem valor nutricional”, afirma 
a nutricionista Thais. Sim, ele torna a vida e os alimentos mais doces e tudo mais. 
Mas, quando consumido em excesso, é armazenado em nosso corpo sob a forma 
de triglicérides, aumentando o risco do desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Além disso, por ser calórico, pode levar à obesidade e, com ela, 
aumentar o risco de diabetes, hipertensão e dislipidemias. Segundo os 
nutricionistas, tanto a sacarose (açúcar de mesa) quanto os açúcares de uso 
industrial estão relacionados à má qualidade da saúde. Então, já viu: nada de 
adoçar demais o cafezinho.

9 – Margarina
Segundo uma pesquisa holandesa, algumas margarinas provocam tantos males 
para as artérias quanto a gordura de origem animal, conhecida como saturada. 
Aa margarinas são de origem vegetal, ou seja, suas gorduras insaturadas não 
costumam se depositar nos vasos sanguíneos. Mas os holandeses observaram que 
um componente de determinadas margarinas, o ácido elaídico, embora não se 
acumule nos vasos, provoca a diminuição dos benéficos lipídios de alta 
densidade. Estes recebem o apelido de bom colesterol, porque limpam o 
organismo da gordura de baixa densidade, o mau colesterol, que obstrui a 
circulação do sangue. Como não dá para saber se determinada marca contém ou 
não a substância, recomenda-se que por precaução, se evite qualquer tipo de 
gordura.

8 – Churrasco
Ok, fritar é ruim. Mas tome cuidado quando decidir fazer um churrasco também. 
Nesse caso, o problema está no processo de preparação, e não com o alimento: 
segundo a nutricionista Thais, a fumaça do carvão libera alcatrão e 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, substâncias com alto potencial 
cancerígeno.

7 – Frituras
Mesmo que você use óleo vegetal de boa qualidade para fritar suas batatas ou 
bife, comer alimentos fritos faz mal. A fritura faz com que ocorram alterações 
químicas no óleo utilizado, deixando de ser uma fonte de gordura insaturada (no 
caso dos óleos vegetais), fundamental para nossa saúde, e dando lugar à gordura 
saturada, que em excesso pode causar diversas doenças. Esse processo pode 
também promover a formação da gordura trans, que está diretamente 
relacionada ao aumento de doenças cardiovasculares e à piora do quadro de 
saúde de uma maneira geral. Além disso, o calor extremo estraga a estrutura 
química da molécula de gordura, produzindo uma substância potencialmente 
cancerígena chamada acroleína.

6 – Refrigerante
“Além de possuir muitas substâncias artificiais em sua composição, o refrigerante 
contém valor nutricional quase nulo”, afirma Thais. As variações cola, em 
especial, têm uma grande quantidade de fosfatos, que em excesso provocam a 
liberação do cálcio e o consequente enfraquecimento dos ossos, facilitando a 
incidência de doenças como a osteoporose. “Além de ser rica em açúcar, a bebida 
tem a capacidade de enganar os sistemas orgânicos relacionados ao controle das 

calorias ingeridas, apresentando íntima relação com o ganho excessivo de peso 
e a obesidade”, acrescenta Rafael Claro. E, a menos que você seja diabético, 
não adianta tentar os dietéticos – eles são ainda piores! “Refrigerantes contêm 
muitas substâncias químicas, mas pelo menos são feitos com açúcar, que é algo 
que o corpo reconhece e pode digerir. Já os refrigerantes dietéticos, além de 
todas essas substâncias, ainda contêm aspartame como adoçante. Sua 
metabolização gera metanol, substância tóxica para os neurônios que, em 
excesso, provoca degeneração neural e está relacionada a doenças como mal 
de Alzheimer”, explica Flavia Morais.

5 – Salgadinhos
É isso mesmo. Outra delícia perigosa que adoramos consumir em momentos 
de ócio. Os salgadinhos também são fontes de glutamato monossódico, aquele 
sal sódico que cria um sabor mais encorpado ao produto. Mas você já viu lá no 
item 3 do que esse composto é capaz

4 - Biscoito recheado
Essas pequenas tentações com recheio de chocolate, morango ou o que for são 
inseparáveis de tardes ociosas na frente da televisão assistindo a algum filme 
sobre uma galera do barulho aprontando altas confusões. “Carregadas com 
açúcares, essas pequenas guloseimas possuem densidade energética 
assustadora”, diz o nutricionista Rafael Moreira Claro, Pesquisador do 
Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Além do 
excesso de açúcar, os biscoitos recheados ainda contêm muita gordura 
saturada, o que favorece o aumento do LDL (o “colesterol ruim”) e a 
diminuição do HDL, considerado o “colesterol bom”. O desequilíbrio nas 
taxas de colesterol é fator de risco para o surgimento de doenças 
cardiovasculares graves. E, para completar, os aditivos usados para dar cor a 
essas bolachas também são prejudiciais à saúde e estão associados à 
hiperatividade e déficit de atenção.

3 - Caldos e temperos industrializados
Decidiu cozinhar? Bom para você. Mas vai aqui outra dica: faça seu próprio 
tempero e esqueça os industrializados. Eles possuem altos teores de sódio e 
glutamato monossódico. O sódio, se consumido além dos limites diários 
recomendados, pode levar ao desenvolvimento da hipertensão ou piorar o 
problema se ele já existe. O problema do glutamato é ainda pior: estudos têm 
mostrado que o nosso organismo o utiliza como um transmissor de impulsos 
nervosos no cérebro e seu consumo tem sido associado com dificuldades de 
aprendizado, Mal de Alzheimer, Parkinson e câncer.

2 - Embutidos (salsicha, linguiça, mortadela, presunto, salame)
Ok, você não é adepto dos congelados, mas adora um lanchinho de 
mortadela. Ou um cachorro-quente. Sentimos informar, mas você não está em 
uma situação melhor, não. “Esses alimentos à base de carne, conhecidos como 
embutidos, foram inventados para facilitar as preparações e aumentar o prazo 
de validade do alimento. O problema é que eles possuem maior teor de 
gordura saturada em relação à carne natural”, explica Thais Souza. Esse tipo de 
gordura, encontrado principalmente em produtos de origem animal, traz 
riscos à saúde quando ingerido em excesso, pois estimula o aumento dos níveis 
de colesterol e o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os 
embutidos também contêm excesso de sódio – o que pode provocar pressão 
alta – e corantes – que podem causar alergias e problemas no estômago. Por 
fim, ainda há ali muitos conservantes, como o nitrito e o nitrato. No nosso 
organismo, eles são convertidos em substâncias potencialmente cancerígenas.

1 - Refeições prontas congeladas
Você chega em casa morrendo de fome e está cansado demais para cozinhar 
algo. Então, olha para o microondas, lembra-se da lasanha congelada que tem 
no freezer e bendiz essa tecnologia linda que facilita a sua vida. Mas é bom não 
se empolgar tanto. Esse tipo de alimento semipronto é rico em gordura 
saturada, que faz subir os níveis do colesterol ruim e aumenta o risco de 
desenvolver doenças cardiovasculares. “Tais refeições também são ricas em 
sódio que, em excesso, pode ocasionar aumento da pressão arterial”, afirma a 
nutricionista Thais Souza. Resolveu trocar pela pizza? Não adianta. O risco é, 
basicamente, o mesmo.

O mais desperdiçado de todos, é o dia sem um sorriso. E. E. Cumming 



COLUNA ASSUNTOS MAÇÔNICOS

LIVRE E DE BONS COSTUMES
A partir do momento que alguém se torna Maçom, há de 
se conscientizar que haverá um caminho longo a percorrer.  
Pode-se dizer que é um caminho sem fim.  Ao longo dessa 
caminhada há bons e maus momentos.  Os bons deverão 
ser aproveitados como incentivo, e os maus não poderão 
ser motivo de esmorecimento e desistência da viagem 
iniciada.  A linguagem, sempre empregada nas Lojas 
Maçônicas, diz que o Aprendiz Maçom é uma pedra bruta 
que deve talhar-se a si mesmo para se tornar uma pedra 
cúbica.  É o início da sua jornada Maçônica. 
O nutrimento elementar para a viagem é conhecido do Maçom desde de 
nossa primeira instrução recebida:   A régua de 24 polegadas, o maço e o 
cinzel.  Com o progresso, o Maçom vai recebendo outros objetos, tais 
como o nível, o prumo, o esquadro, o compasso, a corda, o malhete e 
outros.  Os utensílios de trabalho, obviamente, são simbólicos.  Todos os 
símbolos nos abrem as portas sob condição de não nos atermos apenas às 
definições morais.  E é com o manuseio dessas ferramentas que se começa 
a tomar consciência do valor iniciático da Maçonaria em nossa 3a 
instrução.  O espírito Maçônico ensina, aos seus adeptos, um 
comportamento original que não se encontra em nenhum outro grupo 
de homens.  Se isso não for absorvido, não será um bom Maçom, livre e 
de Bons costumes. 
Livre e de Bons Costumes implica que, apesar de todo homem ser livre na 
real acepção da palavra, pode estar preso a entraves sociais que o privem 
de parte de sua liberdade e o torne escravo de suas próprias paixões e 
preconceitos. Assim é desse jugo que se deve libertar, mas, só o fará se for 
de Bons Costumes, ou seja, se já possuir preceitos éticos (virtudes) bem 
fundamentados em sua personalidade.
O ideal dos homens livres e de bons costumes, que nossa sublime Ordem 
nos ensina, mostra que a finalidade da Maçonaria é, desde épocas mais 
remotas, dedicarem-se ao aprimoramento espiritual e moral da 
Humanidade, pugnando pelos direitos dos homens e, pela Justiça, 
pregando o amor fraterno, procurando congregar esforços para uma 
maior e a mais perfeita compreensão entre os homens, a fim de que se 
estabeleçam os laços indissolúveis de uma verdadeira fraternidade, sem 
distinção de raças nem de crenças, condição indispensável para que haja 
realmente paz e compreensão entre os povos. 
Livre, palavra derivada do latim, em sentido amplo quer significar tudo o 
que se mostra isento de qualquer condição, constrangimento, 
subordinação, dependência, encargo ou restrição. 
A qualidade ou condição de livre, assim atribuído a qualquer coisa, 
importa na liberdade de ação a respeito da mesma, sem qualquer 
oposição, que não se funde em restrição de ordem legal e, principalmente 
moral. Em decorrência de ser livre, vem a liberdade, que é faculdade de se 
fazer ou não fazer o que se quer, de pensar como se entende, de ir e vir a 
qualquer parte, quando e como se queira, exercer qualquer atividade, 
tudo conforme a livre determinação da pessoa, quando não haja regra 
proibitiva para a prática do ato ou não se institua princípio restritivo ao 
exercício da atividade. 
      Bem verdade é que a maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento 
moral, onde nós homens nos aprimoramos em benefício de nossos 
semelhantes, desenvolvendo qualidades que os possibilitam serem, cada 
vez mais, úteis à coletividade. Não nos esqueçamos, porém, que, de uma 
pedra impura jamais conseguiremos fazer um brilhante, por maior que 
sejam nossos esforços. 
      O conceito maçônico de homem livre é diferente, é bem mais 
elevado do que o conceito jurídico. Para ser homem livre, não basta ter 
liberdade de locomoção, para ir aqui ou ali. Tem liberdade o homem que 
não é escravo de suas paixões, que não se deixa dominar pela torpeza dos 
seus instintos de fera humana. Não é homem livre, não desfruta da 
verdadeira liberdade, quem está escravizado a vícios. Não é homem livre 

aquele que é dominado pelo jogo, que não consegue 
libertar-se de suas tentações. Não é homem livre, quem se 
afunda no vício, degrada-se, condena-se por si mesmo, 
sacrifica voluntariamente a sua liberdade, porque os seus 
baixos instintos se sobrepuseram às suas qualidades, 
anulando-as. 
Maçom livre é o que dispõe da necessária força moral para 
evitar todos os vícios que infamam, que desonram, que 
degradam. O supremo ideal de liberdade é livrar-se de 
todas as propensões para o mal, despojar-se de todas as 

tendências condenáveis, sair do caminho das sombras e seguir pela 
estrada que conduz à prática do bem, que aproxima o homem da 
perfeição intangível. 
Sendo livre e por conseqüência, desfrutando de liberdade, o homem 
deve sempre pautar sua vida pelos preceitos dos bons costumes, que é 
expressão, também derivada do latim e usada para designar o complexo 
de regras e princípios impostos pela moral, os quais traçam a norma de 
conduta dos indivíduos em suas relações domésticas e sociais, para que 
estas se articulem seguindo as elevadas finalidades da própria vida 
humana. 
A idéia e  o sentido dos bons costumes não se afasta da idéia ou sentido de 
moral, pois, os princípios que os regulam são, inequivocamente, 
fundados nela. 
O bom maçom, livre e de bons costumes, não confunde liberdade, que é 
direito sagrado, com abuso que é defeito, crê em Deus, ser supremo que 
nos orienta para o bem e nos desvia do mal. O bom maçom, livre e de 
bons costumes, é leal. Quem não é leal com os demais, é desleal consigo 
mesmo e trai os seus mais sagrados compromissos, cultiva a fraternidade, 
porque ela é a base fundamental da maçonaria, porque só pelo culto da 
fraternidade poderemos conseguir uma humanidade menos sofredora, 
recusa agradecimentos porque se satisfaz com o prazer de haver 
contribuído para amparar seu semelhante. 
O bom maçom, livre e de bons costumes não se abate jamais, se 
desmanda, não se revolta com as derrotas, porque vencer ou perder são 
contingências da vida do homem, é nobre na vitória e sereno se vencido, 
porque sabe triunfar sobre os seus impulsos, dominando-os, pratica o 
bem porque sabe que é amparando o próximo, sentindo suas dores, que 
nos aperfeiçoamos. 
O bom maçom, livre e de bons costumes, abomina o vício, porque este é 
o contrário da virtude, que ele deve cultivar, é amigo da família, porque 
ela é a base fundamental da humanidade. O mau chefe de família não tem 
qualidades morais para ser maçom, não humilha os fracos, os inferiores, 
porque é covardia, e a maçonaria não é abrigo de covardes, trata 
fraternalmente os demais para não trair os seus juramentos de 
fraternidade, não se desvia do caminho da moral, quem dele se afasta, 
incompatibiliza-se com os objetivos da maçonaria. 
O bom maçom, o verdadeiro maçom, não se envaidece, não alardeia 
suas qualidades, não vê no auxílio ao semelhante um gesto excepcional, 
porque este é um dever de solidariedade humana, cuja prática constitui 
um prazer. Não promete senão o que pode cumprir. Uma promessa não 
cumprida pode provocar inimizade. Não odeia, o ódio destrói, pois só a 
amizade constrói. 
Finalmente, o verdadeiro maçom, não investe contra a reputação de 
outro, porque tal fazer é trair os sentimentos de fraternidade. O maçom, 
o verdadeiro maçom, não tem apego aos cargos, porque isto é cultivar a 
vaidade, sentimento mesquinho, incompatível com a elevação dos 
sentimentos que o bom maçom deve cultivar. 
Os vaidosos buscam posições em que se destaquem; os verdadeiros 
maçons buscam o trabalho em que façam destacar a maçonaria. 
O valor da existência de um maçom é julgado pelos seus atos, pelo 
exercício do bem.
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A maior necessidade deste mundo é de confiança e amor. André Gide 
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ACONTECEU..., VIROU NOTÍCIA!

DIA DAS MÃES

INICIAÇÃO

É comum entre os Maçons, todo ano, eleger a Mãe do Ano. Durante a Gestão 2010/2011, nossa Oficina consagrou a 

cunhada Andiara Carmen Vecchiati Mastrorosa Machado, esposa do nosso Irmão e atual Venerável Mestre Dagoberto 

Ladeira Machado, por todo um trabalho, dedicação e, sobretudo amor que vem manifestando à nossa Loja, no fiel 

cumprimento da missão, que o Grande Arquiteto do Universo lhe incumbiu: SER MÃE.

Em maio, dia 14, nossa Loja iniciou mais quatro Irmãos que vieram abrilhantar ainda mais as nossas Colunas, juntamente 

com suas famílias. São eles: Alberto Magno Orletti, Fabiano Lenci de Freitas, Fábio Zanardi de Almeida e Orosimbo Alves 

da Silva. A família Cavaleiros da Luz, n.º 18, se sentiu honrada pela escolha dos novos membros e cheia de 

responsabilidade em promover o aperfeiçoamento e o aprendizado destes novos Irmãos. Queremos deixar registradas 

as Boas Vindas a vocês e as suas famílias.

MAÇOM DO ANO

O nosso Irmão JOSÉ JÚLIO DE ABREU, foi escolhido pela nossa Loja o MAÇOM DO ANO. Militar da 

reserva, casado com a nossa cunhada Márcia Taliuli de Abreu e pai dos sobrinhos Thais e Thiago. Este 

verdadeiro maçom, livre e de bons costumes, já ocupou diversos cargos em nossa Oficina e sempre esteve 

presente em nossos trabalhos. Mais uma vez a Cavaleiros da Luz, n.º 18, acertou com sabedoria na escolha 

deste VERDADEIRO MAÇOM. Parabéns !

Deus não consiste na força, mas na verdade. Fiódor Dostoiévski

PALESTRA

Recebemos em nosso Templo para uma Palestra sob o tema: “Planejamento Estratégico”, o empresário, Presidente da 

FINDES e do Grupo Cobra D’Água, o Dr. Lucas Izoton.
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II NOITE DA ALEGRIA - FESTA JULINA

Realizada pela segunda vez consecutiva, a Noite da Alegria, trouxe ao seio da Família Cavaleiros da Luz, n.º 18, dezenas 

de familiares que se divertiram bastante, na noite do último dia 23/07. Muita alegria, confraternização e, sobretudo 

harmonia a todos os presentes.

Tudo reage a seus pensamentos, não importam quais sejam. Sergio Siqueira
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Parabéns aos Aniversariantes, Irmãos, Cunhadas e Sobrinhos!

AGOSTO
IRMÃO

IRMÃO

CUNHADA

SOBRINHOS

SOBRINHOS

02/08 EDUARDO ANTONIO BETACCHI UVO
02/08 JORGE LUIZ ANDRADE LINS
03/08 CESAR RODRIGUES DE SOUZA
08/08 SAINT CLAIR CAMPOS NOLASCO
16/08 ALESSANDRO LUIZ E SILVA
16/08 ERLEI FERRARI
19/08 CARLOMAR SILVA GOMES DE ALMEIDA
20/08 WILSON GOUVEA FREIAS
21/08 CARLOS ALBERTO GOMES DE ALMEIDA 
25/08 FABIANO LENCI DE FARIAS
26/08 JÚLIO CESAR QUITIBA CARNEIRO BRANDÃO
30/08 ROBERTO ROCHA VERDINI

05/09 MARCOS ALEXANDRE MATAVELI DE MORAIS
13/09 SÉRGIO JOAQUIM WERNERSBACH
15/09 VIGILATO PEREIRA DIAS NETO
20/09 FRANK SILVA SALGADO
21/09 JAIR COSTA DOS SANTOS
23/09 SILVIO DANTE FOLLI
28/09 ANTONIO TADEU NEVES

02/08 SABRINA DOS SANTOS CAMPOS LENCI (IR:. FABIANO LENCI DE FARIAS)
07/08 CLEIDE DE SOUZA COSTA (IR:. JORGE LUIS RODRIGUES COSTA)
09/08 SANDRA LÚCIA DE S. C. LAGES (IR:. GILSON DE ALMEIDA LAGES)
10/08 REGINA MARIA NEVES GOMES (IR:. CARLOS E. PEREIRA GOMES) 
12/08 CARMEN SILVIA HIDALGO O. UVO (IR:. EDUARDO ANTONIO B. UVO)
18/08 ANA LUCIA RIOS DA SILVA (IR:. AMARO PEREIRA SILVA NETO)
18/08 MARLENE SILVA GOMES DE ALMEIDA (IR:. CARLOS ALBERTO)
22/08 MARILÉIA VICENTE SILVA (IR:. SÉRGIO JOAQUIM WERNERSBACH)
25/08 TÂNIA FERREIRA PRATI (IR:. EDINOR VITALI)
27/08 AMYLENE S. GONÇALVES DELUNARDO (IR:. ANDRÉ L. F. DELUNARDO)

01/08 BRUNO MASTROROSA MACHADO Dagoberto Ladeira Machado
03/08 MARCELO MAGALHÃES CARMO Edson Ribeiro do Carmo
11/08 BRUNO VINICIUS VEGA E SILVA Alessandro Luiz e Silva
11/08 CARLOS EDUARDO PEREIRA GOMES FILHO Carlos Eduardo Pereira Gomes
12/08 IVÂNIA CARLA PENHA SIMÕES Eliuson Julião Simões
14/08 ARTHUR MARQUES MIDON Luiz Paulo Rios Midon
14/08 BIANCA MATAVELI VIMERCATI José Roberto Vimercati

Filho(a) do Irmão

10/9 FELIPE ANTONIO REZENDE Wagner Lima de Rezende
13/9 NATHALIA TABACHI BIMBATO Antonio Carlos Bimbato
17/9 ASTON MARQUES MIDON Luiz Paulo Rios Midon
18/9 AMALIA BRANDÃO PIOVESAN Vitor Henrique Piovesan
18/9 LIVIA MENEGHEL DE ALMEIDA Carlomar S. Gomes de Almeida

Filho(a) do Irmão

O homem não é nada mais do que aquilo que faz a si próprio. (Sartre)

17/08 EDMILSON SOUZA JUNIOR Edmilson Souza
17/08 JOSÉ MARIO BARBOSA REIS JUNIOR José Mário Barbosa Reis
24/08 JORGE LUIZ BREDA DE JESUS Jorge Luiz Monteiro de Jesus
24/08 THAIS TALIULI DE ABREU José Júlio de Abreu
28/08 FABRÍCIO RAGAZZI DE ARRUDA José Jorge Teixeira de Arruda
28/08 MIRIA VICENTE WERNERSBACH Sérgio Joaquim Wernersbach

Filho(a) do Irmão

CUNHADA
02/09 ROSELY MARIA S. CAMPONÊZ (IR:. JOSÉ NATALINO CAMPONÊZ)
13/09 CELIA REGINA MARQUES MIDON (IR:. LUIZ PAULO RIOS MIDON)

SETEMBRO

20/9 MARINA PEREIRA RIOS Amaro Pereira Silva Neto
25/9 GUILHERME DE FREITAS LIMA Atyla Quintaes de Freitas Lima
25/9 THAYS FAVARO FERNANDES NOLASCO Saint Clair Campos Nolasco
26/9 ROSANGELA SILVA GOMES DE ALMEIDA Carlos Alberto G. de Almeida

Filho(a) do Irmão
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