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PALAVRA DO VENERÁVEL MESTRE
Meus Prezados IIr.'.,
Assumir a administração de uma Loja Maçônica é um verdadeiro aprendizado. Mesmo com toda
experiência que temos na vida profana, ainda temos que ser muito sábios no tratamento com os IIr.'.. Cada um
de nós é livre para frequentar a Loja ou seja, a medida que não estiver mais satisfeito, o Ir.'. não tem
obrigatoriedade de continuar frequentando, desta forma devemos conduzir nossa Loja com muita sabedoria e
tolerância, dirigir com seriedade e retidão. Cada V.'. M.'. tem seu estilo de conduzir os trabalhos, uns
procurando seguir o regulamento ao pé da letra, outros mais a vontade dando mais oportunidade aos IIr.'. para
exporem seus pensamentos.
Quando do início da administração, nossa proposição de trabalho, foi dividida em três frentes: Dar um
sentido maior à filantropia na nossa loja. Promover um convívio social para tentar aproximar mais as famílias
dos IIr.'. e fazer uma biblioteca, uma vez que nossos livros ficaram no abandono por muito tempo.
Um ano se passou e muitas realizações foram feitas nessa Administração. No âmbito da filantropia
realizamos a Festa Julina, uma ideia concretizada pelo nosso Ex.'. Ven.'. Imediato, Ir.'. Roberto Rocha Verdini,
que abraçamos e demos um sentido maior, que é ajudar uma entidade que necessita de nosso auxílio. Com a
colaboração de todos, a festa foi um sucesso e marcou nossos trabalhos. Sua arrecadação, mesmo sendo
pequena, foi direcionada a uma Instituição. Nosso futuro V.'. M.'. Ir.'. José Roberto Vimercati, muito sabiamente
propôs à Loja que, essa festa seja um evento regular da Oficina, a ser realizado todos os anos com o fim de
darmos assistência a quem mais necessita. Seu pleito foi acatado e doravante devemos nos preparar para que a
cada ano realizemos esse evento com maior afinco, a fim de ser uma bandeira na história da Cavaleiros da Luz.
Ainda no âmbito da filantropia, ajudamos as seguintes entidades: Promoção Humana, todos os meses com
uma verba pré-definida, colaboramos também com a Creche Pequeno Lar e com MAV - Com. São Francisco de
Assis.
No âmbito social, além da Festa Julina, realizamos as seguintes comemorações:
• 31º aniversário de nossa loja Cavaleiros da Luz Nº 18, juntamente com o Dia do Maçon. e Dia dos Pais;
• Realizados quatro churrascos no nosso futuro Espaço de Convivência;
• Churrasco de comemoração do final de ano no Cerimonial Covre;
• Festa do Dia das Mães;
• Banquete Maçônico de encerramento da Administração 2011/2012 a ser realizado em 12/06/2012;
• Festa de Posse da próxima Administração 2012/2013 em 23/06/2012.
Quanto a Biblioteca, não podemos deixar de agradecer nosso Ir.'. Silvio Dante Folli que
fez a seleção do que tínhamos e separando os livros maçônicos que aproveitamos, doou uma
estante e destinou os livros não maçônicos a uma instituição que pode aproveitá-los de uma
melhor forma.
Venerável Mestre Ir.'.
Dagoberto Ladeira Machado

Visite nosso site

www.cavaleirosdaluz18.com.br
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COLUNA DO MESTRE INSTALADO

EDITORIAL

ARQUITETAR MARÇONARIA...

O ano de 2012 marcha a passos largos
e nós teremos um período onde as
eleições para nossas Lojas incidirão em
junho e logo depois, teremos que
eleger o nosso futuro Grão-Mestre.
Meus IIr.·., o livre arbítrio é uma
prerrogativa que não devemos abrir
mão e sendo o Maçom um homem de
bons costumes, não podemos nos
contagiar por contrassensos que
estamos ouvindo quase que

Paulo Freire nos alerta que o ato
de ler antecipa e se alonga na
inteligência do mundo.
Se não enveredarmos nesta
perspectiva, correremos o risco
de travar a cognição.
E ela acontece numa série de
relações.

diariamente em nossas Lojas. Ajuízem
o que é mais perfeito para a nossa
Irmandade e não se deixem levar às
urnas, como advém no mundo
profano. Somos formadores de
conceitos e a nossa responsabilidade é
ainda máxima na alternativa para
nossos representantes. No final de
tudo chegaremos à conclusão que
GHANDI estava certo ao dizer: “VIVA
COMO SE FOSSE MORRER AMANHÃ.
APRENDA COMO SE FOSSE VIVER PARA
SEMPRE”.
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Precisamos fazer e construir ilusórios, mas que satisfazem um
maçonaria. Para tanto, é necessário desejo incontido de realização do
falar sobre e da maçonaria. Parece próprio ego.
difícil, mas é possível, é só querer.
Ao se permitirem a pluralidade de
A purificação da maçonaria se ritos, não se pensou na dispersão e
e s t e n d e p e l o s m e a n d r o s d a suas conseqüências quando, como se
necessidade individual de um zelo já não bastassem os aventais
partidário de abraçar uma concepção lantejoulados, ainda a absurda
diferente da sua (proselitismo), procura do rito melhor, mais místico,
usurpados pela vaidade. No mundo puro, prático, tudo que se possa
religioso, as diversidades de rótulos e imaginar para diferenciar e julgar
procedimentos, desde os adoradores quem é mais quem. Quem é o mais
aos mais tementes de um Deus criado belo.
à própria conveniência, descobrem-se
Ao invés de se procurar a
em curto prazo, cruéis rivalidades consolidação, o fortalecimento,
fundamentalistas.
procura-se o mais prático sem levar
E, não pensem os honrados
irmãos estarmos livres de uma estreita
correlação ao fenômeno, pois, a
maçonaria abraçou este movimento
com características próprias. Talvez
pela extravagância, não estamos em
condições mais desagradáveis, apesar
das partições vinculadas,
exclusivamente, à fome do poder,
ansiedade indomável elaborada pela
farda proporcionada pelos poderes

em conta que nem sempre, o prático
é o correto. Já somos possuídos pelo
terror ingênuo do tratamento
“irmão”, quando surgem os que
agregam o título “amado”, isto é, a
hipocrisia fomentadora da falência
dos princípios que, pelo menos,
deveriam predominar na instituição.
Sem falar na maratona dos graus.
Não nos damos conta porque a
vaidade é dominadora absoluta

www.editoraformar.com.br

1.Adora o G.'.A.'.D.'.U.'. que é Deus.
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obrigando o maçom pensar com
o estômago e o cérebro, uma
caixa de comandos. Como
evidencia Frei Betto, passamos a
desconhecer o que seja o caráter
diferente, isto é, “ser capaz de
atingir o outro na plenitude da sua
dignidade, dos seus direitos e,
sobretudo, da sua diferença.
Quanto menos buscarmos a
qualidade que pertence ao outro
(alteridade), que devem
prevalecer nas relações pessoais e
sociais, mais conflitos ocorrerão”.

amor, à paz e ao estágio de um
homem de bem, combatendo a
ignorância, a tirania, os
preconceitos e os erros.” Mas o
maçom parece desconhecer o que
se passa no coração.
Individualizou-se, oportunizou-se
às conveniências de seu campo de
domínio. Suas ações parecem
desconhecer o triunvirato do
comportamento ideal em um meio,
quando a censura ética obriga,
antes de qualquer ação, perguntarse a si mesmo diante de uma
triangulação perfeita, ou seja, em
cada vértice, as expressões: eu
quero ( ! ? ) – eu posso ( ! ? ) – eu
devo ( ! ? )”.

A maçonaria dissociou-se da
realidade, não mais interessa
transpor as paredes de um templo
porque ali há satisfação de poder,
Muitos pensam em construir
incontinência e vaidade. São
parasitas de frases feitas que um templo material, bastante
satisfazem egos personalizados d e c o r a d o e g r a n d i o s o
considerando suas dimensões
pelo narcisismo.
Houvera-me preconizado um físicas, acredito até que o referido
ideal em minha iniciação, em pensamento é compartilhado por
2004, que “ao Aprendiz Maçom, muitos maçons da atualidade, pois
foi deflagrada não uma batalha, a impressão exterior é a que tem
m a s u m a n o v a f o r m a d e maior valor, é a que mais
compor tamento, através da impressiona, a despeito da
virtude de que nada mais é, o humildade que encanta a todos e
galgar passos cultivando a arte, tem o condão de enobrecer o
que o levará de um caos inicial, ao espírito do homem, com maior
conhecimento profundo do satisfação pessoal, embora a
significado de sua existência, ao filosofia maçônica nos induz ao
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contrário nas lições ensinadas em
nossos templos, irônica contradição,
pois a construção que nos propomos
é construção do templo interior em
cada um de nós, utilizando tijolos de
fraternidade, o cimento do amor e
rebocado com sentimento da
caridade, este último conceito
observado a concepção filosófica
cristã.
Provavelmente fácil seria quando,
assim pincelando na última crônica
de Frei Betto: “Todos os místicos, de
Pitágoras a Buda, de Plotino a João da
Cruz, de Teresa de Ávila a Thomas
Merton, buscaram ansiosamente isto
que uma pessoa apaixonada bem
conhece: experimentar o coração ser
ocupado por um Outro que o
incendeie e arrebate. Esta é a mais
promissora das “viagens”. E tem
nome: AMOR.”

Pelo Ir.’. Roberto R. Verdini.

Ir:. Paulo Fernando Bimbato

(27) 3317-0111
Av. Nossa Senhora da Penha 699
Ed. Century Tower - Torre B - 601
Praia do Canto - Vitória - CEP 29.055-130

Ama a teu próximo como a ti mesmo.

Tel.: (27) 3227-7490
tatica@veloxmail.com.br

4

ABRIL, MAIO, JUNHO / 2012 - Nº 40

ÓRGÃO INFORMATIVO DA A R L S CAVALEIROS DA LUZ Nº 18

COLUNA DO APRENDIZ / COMPANHEIRO
DE VOLTA PRO MEU ACONCHEGO

Preciso agradecer a todos que propiciaram esta nova
oportunidade que tenho de estar regular e como
membro de uma Loja Maçônica da GLMEES.
A maçonaria oferece um clima de misterioso
aconchego para todos que buscam abrigo nos seus
templos, nos seus rituais, nos seus ensinamentos. Estou
de volta pro meu aconchego.
Estou de volta para esta maçonaria que fez minha
vida ser diferente; desde o dia que fui recebido sob esta
abóbada azul de céu, com este clima de silencioso
respeito no ar; tudo preparado para fazer crer que é um
ambiente de paz, de tranquilidade, de descanso.
Sob este teto azul e neste clima de aparente
suavidade, foi onde a maçonaria despiu meu peito, e
assim despido, colocou na minha mão uma espada e
exigiu de mim um juramento de guerra! Estaria eu sendo
enganado? Um clima tão suave e harmônico, um
templo de paz, concórdia, ordem e união, transformado
agora em um campo de batalha?! Ainda ouço no ar o
tinir de espadas se debatendo.
Assim, com o peito marcado, mais tarde, na minha
casa, no meu trabalho, com meus amigos, minha vida
ficou diferente. Em meus pensamentos eu ouvia o tinir
daquelas espadas da maçonaria. Quando menos eu
esperava, voltava na minha lembrança aquele sabor
doce e suave de promessas feitas misturadas com
grande amargor de não poder cumprir meus
juramentos.
A maçonaria exigia de mim, tendo o céu como teto,
tendo o contraste de cada um como piso e sob o olhar
que tudo vê, exigia de mim que lutasse contra meus
próprios erros, minhas próprias paixões, minhas
próprias vontades. Eu não estava preparado para esta

batalha.
Naquela época, Raul Raimundo da Silva, Sebastião
Ildefonso de Carvalho Primo, Antônio Gonçalves
Teixeira, João Eloy Simon e outros tantos me sustentaram
para que eu não ficasse estirado no campo de batalha.
Em outras épocas, Enos, Ferreira, João Tanure e
tantos outros me mantiveram de pé, sem me deixar
perder a direção do caminho a seguir.
No momento atual, para todos, quero dizer que
estou trazendo na mala bastante saudade. Saudade e
vontade de ver esta magia, que só a maçonaria é capaz
de fazer: convida um homem tido como de bem, oferece
a ele um templo de paz e harmonia e, quando aqui
dentro, desnuda seu peito, coloca uma espada na sua
mão e o joga numa batalha sem fim. A maior luta: aquela
travada entre cada homem consigo mesmo.
Como tive saudade de, neste clima das Lojas
Maçônicas, lutar estas lutas ensinadas aqui, nos templos
maçônicos. Só a maçonaria detém este ritual, detém este
saber milenar de ensinar homens ditos de bem, de peito
aberto, de espada em punho, percorrerem os caminhos
obscuros de seus corações e combaterem dentro de seu
próprio peito a ignorância, o preconceito, o erro, a
mentira e as paixões.
Um sorriso sincero, um abraço. Obrigado pelo
sorriso, pelo abraço, pela força moral e vigor que cada
um me transmitiu, para que pudesse enfrentar esta nova
etapa.
Que bom poder estar na maçonaria de novo.
Neste simbolismo universal, encontro minha estrela
guia. O caminho seguro a ser seguido. Quando sozinhos
lá fora, corremos o risco de perder a capacidade de
desnudar o peito, empunhar espada e combater nossos

OCEANO
AZUL
• VIAGENS • TURISMO
SHOPPING PRAIA DA COSTA

Telefax: (27) 3349 - 8844
Tels.: (27) 3320 - 6185
3320 - 6186

Elemar Melo Viana
9972-2758

Av. Dr. Olívio Lira, 353 - Loja SR 6/B - Shopping Praia da Costa
Vila Velha - ES - CEP: 29100-450
oceano@oceanoazul.com.br

Ama a Pátria e a Família.

Lúcio Alexandre dos Santos
Oficial do Registro Civil e Tabelião

Av. Francisco Porfírio de Souza, 733
Cristal do Norte - Pedro Canário - ES
CEP: 29.978-000
Telefax: (27) 3764-5269 / 9311-6565
cartoriocristal@gmail.com
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próprios combates. É muito mais fácil combater os erros,
as mentiras, os preconceitos e as ignorâncias dos outros
e nos outros. Assim, não precisamos ser melhor em nada
a cada dia; quando sozinhos lá fora, corremos o risco da
ilusão de achar que estamos preparados para ensinar
aos outros e assim não precisamos mais da maçonaria;
quando sozinhos lá fora, corremos o risco de nos
contentarmos com o pouco que somos e com o pouco
que fazemos a cada dia para tornar feliz a humanidade,
sendo exemplos desta melhoria; quando sozinhos lá
fora, corremos o risco de esquecermos qual é mesmo o
motivo maior para qual a maçonaria nos convida a vir
aqui, a cada dia. Eu preciso agradecer a todos que
propiciaram, a mim, poder estar aqui novamente.
Existem ensinamentos que são transmitidos por
sinais, outros por toques, outros por palavras escritas ou
faladas, simbolismos, alegorias. Existem ensinamentos,
entretanto, que só podem ser transmitidos pelo olhar.
Este tipo especial de saber emana daquele olho que
tudo vê.
Aquele olho que tudo vê, sabe o que faço. Sabe o
que escondo. Aquele olho me prende e me fascina
porque quando deixo que Ele olhe nos meus olhos,
posso sentir a paz que tanto gosto de ter. Neste
silencioso significado do olhar, a maçonaria nos
confidencia coisas inimagináveis. Como aprendizes,
somos convidados a aprender; e de posse deste
aprendizado podemos olhar e ser olhado pelos irmãos
espalhados mundo afora. Olhar para estes irmãos com a
mesma ternura fraterna daquele olho que tudo vê nos
olha e nos convida a olhar. Ele nos convida, em segredo
a saber, olhar com fraternidade.
Ficar afastado do encontro regular com meus
irmãos de maçonaria é como se faltasse um pedaço de
mim. Quando posso ver, ao vivo, o combate que cada
um aqui combate, crio coragem e força para lutar a
minha própria luta. Usar o meu próprio maço e meu
próprio cinzel, em mim mesmo, como me obriga o
ensinamento maçônico. Encarar esta pedra bruta
escondida neste peito exige que eu olhe meus irmãos
aprendizes, companheiros, meus mestres. Assim, nesta
cadeia fraterna de união, cada um ao meu lado, me
amparando nesta luta de morte que se trava no meu
coração, podem acreditar, seremos todos vitoriosos.
Estou em estado de graça. Estou muito feliz.
Preciso encontrar uma letra, uma sílaba, uma palavra,
uma frase; uma nota, uma pauta, uma melodia e
partilhar com vocês todo este sentimento que não quer
mais se calar.
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Tive muitas dúvidas. Tive muito receio de bater à
porta de um templo maçônico e perturbar seus
trabalhos. Com estas dúvidas, com estes receios e com
esta vontade de regressar, estou aqui. Se o G.A.D.U. me
conceder esta honra, quero ficar aqui enquanto vida eu
tiver.
A maçonaria tem muitos segredos. Seus segredos,
secretos, só são revelados a cada um de acordo com a
possibilidade que este um tem de saber e receber.
Como dito, os segredos da maçonaria são
transmitidos de muitas maneiras: toques, palavras,
gestos, olhares. Procurei em todos os lugares uma forma
singela e carinhosa de partilhar com cada um, uma
palavra, um toque, um segredo. Um segredo de
saudade, um toque de volta, uma palavra de
agradecimento.
Irmão mestre de harmonia peço sua ajuda para
transmitir este segredo...
(música DE VOLTA PRO MEU ACONCHEGO anos
80 – Elba Ramalho)
Obrigado a todos!

Estou de volta pro meu aconchego
Trazendo na mala bastante saudade
Querendo
Um sorriso sincero, um abraço
Para aliviar meu cansaço
E toda essa minha vontade
Que bom,
Poder tá contigo de novo,
Roçando o teu corpo e beijando você,
Prá mim tu és minha estrela mais linda
Seus olhos me prendem, fascinam,
A paz que gosto de ter.
É duro, ficar sem você
Vez enquanto
Parece que falta um pedaço de mim
Me alegro na hora de regressar
Parece que eu vou mergulhar
Na felicidade sem fim.
Sentimento de um Irmão Mestre Maçom Grau 33 no dia da sua regularização
Autor: Ir.·. Agostinho Sergio Fava Leite é Médico Psiquiatra, regularizado no dia
19/04/2012 na ARLS Cavaleiros da Ordem 12 - Oriente de Itapoã - Vila Velha - ES.

A tolerância não vai ao ponto de proteger imorais.
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COLUNA ASSUNTOS MAÇÔNICOS
A ARCA DA ALIANÇA, PERDIDA OU ESCONDIDA?

De acordo com a Bíblia,
a arca da aliança possuía
fortes poderes e continha os
dez mandamentos e outros
artefatos, como o cajado de
Arão que floresceu e o maná
que caia dos céus. Poderia
uma tribo de refugiados do
Egito, vagando pelo deserto,
ter construído uma arca tão
elaborada com seus lindos trabalhos em ouro e madeira?
E quanto aos seus poderes, porque os Israelitas sempre a
levava em combate? E se essa arca poderosa existiu, onde
ela está agora? Se ela foi encontrada, o que nos espera
quando sua tampa for aberta? Sua idade é de pelo menos
3.500 anos.
Os Prós e os Contras
Segundo o Dr. Michael Chandler, “ela é uma ficção,
como a sua busca em Indiana- Jones e os caçadores da
Arca Perdida.”, porém, já o Doutor, Escritor e Arqueólogo
Grant Jeffrey “existem provas arqueológicas e históricas,
que a Arca da Aliança existe exatamente como descritas
no Êxodo e na Bíblia.” O professor de Ciências Antigas
Jordan Maxwell diz que “A arca de Noé (não seria a 'Arca
da Aliança'?), se é que ela existiu, que estava no templo de
Salomão em Jerusalém, em 586 a.C. quando o templo foi
destruído, tenha sobrevivido de alguma forma. E se
existiu, já está perdida a muito tempo, e pelo fato de ter
ouro ela deve ter sido desmontada”.
A Arca, ela existiu?
Desejada por estadistas da antiguidade como
símbolo de poder, a Arca foi tema de "Os Caçadores da
Arca Perdida", o primeiro filme da série Indiana Jones,
filmado apenas alguns meses antes da real descoberta.
Porém, é completamente diferente daquela apresentada
no filme. Em Êxodo 25.10-22 e 37.1-9 está a descrição
completa da Arca da Aliança e da sua tampa, chamada de
propiciatório ou "assento de misericórdia".
Segundo o Dr. J. Randall Price, autor do livro “Ready
to Rebuild the Temple” diz que “existem evidências
documentadas apoiando a existência do Rei Salomão e da
renomada arca da Aliança de Israel.” Mas será que havia a

tecnologia necessária para a construção da arca?
Certamente sim. A Bíblia nos diz que o povo de Israel
quando saiu do Egito, levou consigo os pertences, ídolos
de ouro, do Egito, pois até hoje, o ouro vale muito. Mas de
onde saiu a ideia de uma arca para colocar os objetos
sagrados?
Na minha viagem ao Egito, que aconteceu em Julho
de 2008, fui ao Museu Egípcio do Cairo, e vi a arca de
Anúbis, que era quase igual a arca bíblica da aliança,
transportada por varais e quase sempre recoberta por
ouro por dentro e por fora. A única diferença é que em vez
de dois querubins em cima da arca, ficava uma estátua do
deus egípcio Anúbis.
A função era quase a mesma levar e guardar em seu
interior objetos sagrados de seu deus. Essa arca foi
descoberta anos depois de Moisés no Egito. Na tumba de
Tutancâmon. Provavelmente, pela estadia dos judeus por
mais de 300 anos no Egito como escravos tenham
influenciado a cultura do País.
Onde ela está?
Com a recente descoberta do palácio da rainha de
Sabá em Aksum, norte da Etiópia, um antigo tópico
arqueológico voltou à tona: Onde está a arca da aliança?
Para Helmut Ziegert, arqueólogo alemão responsável
pela descoberta, há grande probabilidade de esse edifício
ter abrigado o utensílio mais sagrado do santuário
israelita.
Uma tradição entre os etíopes afirma que devido a
seu valor sentimental com a rainha de Sabá, Salomão a
teria presenteado com o objeto. Ziegert encontrou um
altar no palácio que o levou a supor que a arca deve ter
ficado um tempo por ali. Essa informação não recebe
nenhum apoio bíblico. Toda a hipótese repousa apenas
na suposta credibilidade da tradição etíope.
Agora segundo os Etíopes, ela está na igreja de
Santa Maria, onde só os poderosos entram, como a rainha
Elizabeth II. Provavelmente seja um objeto parecido com a
arca da aliança, mas provavelmente não é. Outra
probabilidade é sugerida no filme “Indiana Jones e os
caçadores da Arca Perdida” e que segundo Steven
Spielberg, ela estaria em Tânis. Ela teria chegado lá graças
ao faraó Sheshonk, o Sisaque de 2 Crônicas, que numa
campanha para encher os cofres egípcios que estavam

Dizei a verdade e proceda com retidão.
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vazios foi até Jerusalém e saqueou a cidade por volta de 925 a.
C. Porém, se a arca estivesse de fato em mãos estrangeiras,
seríamos informados pelo texto bíblico, como é o caso em
Samuel, quando ela foi capturada pelos filisteus.
Agora a última é de que esteja na Babilônia, com o seu
desaparecimento durante a destruição de Jerusalém pelos
exércitos de Nabucodonosor, em 586 a.C. curiosamente,
uma tradição apócrifa registrada em Macabeus 2:5 apresenta
o profeta Jeremias, na época dessa destruição, retirando a
arca do seu lugar sagrado com alguns homens e a
transportando para o Monte Nebo. É pouco provável que ela
esteja escondida nesse monte, mas a tradição nos leva a
concluir que a arca esteve em Jerusalém e não na Etiópia ou
Egito até o 6º século a.C.
Conclusão
São muito fortes as evidências de que a arca seja
realidade. Podemos esperar que pelo menos algum dia em
nossa vida, a proibição dos muçulmanos seja suspensa e que
a arca e seus conteúdos possam ser revelados ao mundo que
a espera. Como será se, quando a arca for recuperada, o que
será encontrado dentro quando for aberta, quem será
escolhido para retirar as tábuas da lei, nas quais a Bíblia diz
que Deus escreveu? A ideia é quase estonteante demais para
ser real, e de que forma o que for encontrado dentro mudará
todos nós? Essa história é mais do que se a arca da Aliança está
perdida ou escondida, na câmara de uma igreja na Etiópia, ou
sob o templo de Jerusalém.
A Arca é e foi o objeto mais sagrado que Deus mandou
que os Israelitas fizessem. Nos dias de Davi e Salomão a Arca
era uma lembrança visível de que Deus habitava entra seu
povo. Hoje Deus fala conosco através da Bíblia, que nos diz
que Deus não só habita entre as pessoas, mas vive de fato
dentro dos que nele creem. Devemos pensar se nós levamos a
Bíblia a sério, se nós sempre agimos como pessoas nas quais
Deus habita? Há algo a se pensar.
Wesley Alfredo G. de Arruda é estudante, fascinado por Arqueologia e também
pela Bíblia. Visitou diversos sítios arqueológicos no mundo como na Jordânia
(Numeira e Bab Edh-ra) e no Egito (Saqqara, Giza). Também foi colaborador de
um projeto de pesquisa israelense, o Temple Mount Sifting Project, localizado
em Jerusalém.

7

COLUNA DAS CUNHADAS
A IMPORTÂNCIA DA MULHER PARA A MAÇONARIA

A base da Instituição Maçônica é a igualdade e a
fraternidade, por isso reúne os homens em suas lojas,
nas quais reinam a moral, sabedoria e a solidariedade.
A Maçonaria também dedica à família a melhor de suas
atenções. Embora a mulher não participe diretamente
dos trabalhos Maçônicos, não se pode dizer que não
lhes presta a sua colaboração, pois, enquanto os
maridos se dedicam aos trabalhos da loja, as esposas
se constituem em guardiãs do lar, dos filhos e também
vem se superando no campo profissional.
Os Maçons tributam, portanto à mulher não somente
o respeito que ela merece como mãe, esposa, 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 propulsor da
sociedade.
Na Maçonaria as luvas são o símbolo de pureza e de
candura e inocência. Por isso, as luvas são brancas,
usadas pelo homem, que devem relembrar-lhe a
mansidão e a pureza que está obrigada, e aquelas
entregues à mulher simboliza que o maçon. deve ter
consideração por ela.
Por fim, nós mulheres temos muito que agradecer esta
oportunidade de fazer parte
da vida de nossos maridos,
nos doando e os ajudando
sempre, tanto na maçonaria
como para uma sociedade
mais justa e feliz.
Pela Cunhada ANDIARA CARMEN VECCHIATI MASTROROSA MACHADO
Esposa do Ven.'. M.'. Dagoberto Ladeira Machado

Rua Luciano das Neves, 2512 - Itapoã - Vila Velha

Escuta sempre a voz de tua consciência.
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COLUNA CURIOSIDADES
CÓDIGO DE ÉTICA DOS ÍNDIOS NORTE AMERICANOS

• Levante-se com o Sol para orar. Ore sozinho. Ore com
frequência. O GRANDE ESPÍRITO o escutará, se você ao
menos, falar!

Trabalhe o seu corpo Físico para fortalecer o seu corpo
Mental. Enriqueça o seu corpo Espiritual para curar o
seu corpo Emocional.

• Seja TOLERANTE com aqueles que estão perdidos no
caminho. A ignorância, o convencimento, a raiva, o
ciúme e a avareza, originam-se de uma alma perdida.
Ore para que eles reencontrem o caminho do Grande
Espírito.

• Tome decisões conscientes de como você será e como
reagirá. Seja responsável por suas próprias ações.

• Procure conhecer-se, por si mesmo. Não permita que
outros façam seu caminho por você. É sua estrada, e
somente sua! Outros podem andar ao seu lado, mas
ninguém pode andar por você!
• Trate os convidados em seu lar com muita
consideração. Sirva-os como melhor alimento, a
melhor cama e trate-os com respeito e honra.
• Não tome o que não é seu. Seja de uma pessoa, da
comunidade, da natureza, ou da cultura. Se não lhe
foi dado, não é seu!
• Respeite todas as coisas que foram colocadas sobre a
Terra. Sejam elas pessoas, plantas ou animais.

• Respeite a privacidade e o espaço pessoal dos outros.
Não toque as propriedades pessoais de outras
pessoas, especialmente objetos religiosos e sagrados.
Isto é proibido.
• Comece sendo verdadeiro consigo mesmo. Se você
não puder nutrir e ajudar a si mesmo, você não poderá
nutrir e ajudar os outros.
• Respeite outras crenças religiosas. Não force as suas
crenças sobre os outros.
• Compartilhe sua boa fortuna com os outros. Participe
com caridade.

FAÇA UNS TESTES:
1- Quantas barras você vê abaixo? 4 ou 3 ou ...?

• Nunca fale dos outros de uma maneira má. A energia
negativa que você colocar para fora no Universo,
voltará multiplicada PARA VOCÊ!
• Todas as pessoas cometem erros. E todos os erros
podem ser perdoados!
• Pensamentos maus causam doenças da mente, do
corpo e do espírito. Pratique o OTIMISMO!
• A NATUREZA não é para nós, ela é uma parte de nós.
Toda a natureza faz parte da nossa FAMÍLIA TERRENAL.

2- Fixe sua vista no ponto azul por 20 segundos. Após
mire seus olhos em uma parede branca e verás a
Bandeira brasileira com todas as suas cores.

• As CRIANÇAS são as sementes do nosso futuro. Plante
amor nos seus corações e regue com sabedoria e lições
da vida. Quando forem crescidos, dê-lhes espaço para
que continuem CRESCENDO!
• Evite machucar os corações das pessoas. O veneno da
dor causada a outros, retornará a você.

3- Mulher idosa... ou moça jovem?

• Seja sincero e verdadeiro em todas as situações. A
honestidade é o grande teste para a nossa herança do
Universo.
• Mantenha-se equilibrado. Seu corpo Espiritual, seu
corpo Mental, seu corpo Emocional e seu corpo Físico,
todos necessitam ser fortes, puros e saudáveis.

Educa, ensina e moraliza pelo Exemplo.
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COLUNA SAÚDE
COMO CONVERSAR DE SEXO COM SEUS FILHOS

Falar sobre sexo com os filhos é tão importante
quanto constrangedor para muitos pais. Vergonha e a
própria educação recebida os bloqueiam para uma
atitude mais natural diante desse tipo de questionamento
fazendo desse um assunto difícil de transmitir em
palavras. Fato é que o interesse pelo tema tem aparecido
cada vez mais cedo. Então, se você ainda não falou sobre
sexo com eles, saiba que a sociedade já e, muitas vezes, de
uma forma que eles não conseguiram entender. Assim,
com o aumento do estímulo sexual não dá para colocar o
sexo distante da vida dos pequenos, até mesmo porque
não é um tema proibido ou um mito a ser evitado por
ninguém. Sexo existe, ainda que se ignore o assunto.
Mas, muitos pais se questionam sobre quando seria
o momento ideal para se ter uma conversa desse tipo.
Quando a criança começar a se interessar pelo corpo, ou
pelo assunto, já pode e deve ser abordado, respeitando
sempre sua curiosidade e desenvolvimento emocional.
Então, nada de dizer que esse não é um assunto do seu
interesse, mas tenha em mente a idade da criança. Fale de
maneira simples, direta e, ao mesmo tempo,
descontraída, sem ir além daquilo que foi perguntado. O
ideal é trazer o assunto aos poucos, à medida que a
curiosidade for aumentando, ou seja, não resumido a
uma só conversa, pois permitir que o tema volte é bem
mais eficiente e educativo.
Caso não haja perguntas, os pais podem tomar a
frente. Divida com seu filho as dúvidas e os sentimentos
que tinha na idade dele e explique que o ato sexual pode
ser prazeroso e, ao mesmo tempo, trazer alguns
transtornos caso não haja precauções. Não deixe de fora
questões como doenças sexualmente transmissíveis,
virgindade, o uso correto de métodos contraceptivos, a
necessidade do preservativo, a influência dos amigos, o
afeto que envolve o ato e, até mesmo, o abuso sexual,
explicando sobre os limites e dizendo que ninguém tem o
direito de tocar o seu corpo e nem de obrigá-lo a fazer algo
que não queira. Informe sobre os órgãos genitais e como
eles funcionam, sobre as diferenças entre os gêneros
masculino e feminino, dando exemplos do dia-a-dia.
Responda ao que foi perguntado: Vale perguntar
o que já se sabe sobre o assunto ou como começou essa
dúvida; pois isso, ajuda no caminho que seguirá na hora
da explicação, mas nada de ficar dando voltas sem
responder. Tenha certeza de que seu filho teve a
consideração que merecia. Respostas insuficientes não

acabarão com a curiosidade e o assunto poderá ser
abordado por pessoas não confiáveis. Então, responda
sempre, ainda que a pergunta já tenha sido feita outras
vezes, pois se ela se repete é sinal de que a criança
continua confusa sobre o assunto. Escolha o momento
apropriado: Uma pergunta feita em um ambiente
inadequado não precisa ser respondida na mesma hora,
mas deve-se deixar a garantia de que será respondida
depois, em um momento oportuno. Explique que não é a
hora para essa conversa e você estará preservando a
relação e o seu filho.
E se eu não souber? Não precisa se preocupar afinal
ninguém tem que saber de tudo. Vocês podem procurar
juntos pela resposta, mas não deixe a criança sem uma.
Nunca minta ou invente explicações. Responda com o
mesmo cuidado que você gostaria de receber caso a
dúvida fosse sua. Não precisa procurar por uma resposta
perfeita, pois tudo vai depender da idade do seu filho e da
intimidade que a família tem com o assunto.
Respeite a pergunta: Esse não é um assunto sem
importância, assim como não é algo sujo. Cuidado com
os preconceitos e não se envergonhe de uma tendência
natural. Não trate o sexo como algo feio ou imoral, mas
com a naturalidade que merece. Independente da idade,
seus filhos podem fazer pergunta sobre sexo a qualquer
momento. Isso não quer dizer que tenham interesse em
fazer sexo. Não precisa se preocupar e acreditar que ao
esclarecer as dúvidas, você estará estimulando
precocemente a sexualidade deles.
Pela Dra. Marlene Campbell – PHD em Ciência do Desenvolvimento Humano,
pela Universidade da Flórida e autora do livro Psicologia da Criança
e do Adolescente.

Fazei o bem pelo próprio bem.
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COLUNA DICAS
10 DICAS PARA UM EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL

Comer, comer, comer! Para quem quer emagrecer,
a comida não sai da cabeça 24 horas por dia. O que era
um ato espontâneo passa a ser pré-determinado.
Explica-se: emagrecer requer horários para as refeições,
não poderá mais ir correndo para a geladeira a qualquer
momento só para satisfazer uma mera vontade.
A l i m e n t a r- s e é f o n t e d e p r a z e r, m a s ,
primeiramente, fonte de energia e nutrientes para o
organismo.
Convenhamos, quando se fala em dieta ou
disciplina alimentar quem é que não torce o nariz?
Quem é que não acha que vai cair de paraquedas em um
campo de concentração, onde irá tocar a sirene da
alimentação sem gosto?
Esqueça tudo isso! Alimentação sem sabor e
altamente restrita significa caminho oposto do
emagrecimento saudável. Isso mesmo. Antes de dar
pulos de alegria é bom saber e ter certeza do que
pretende para você.
Emagrecer por estética só para entrar naquele
vestido que insiste em ficar justo ou para entrar na calça
de um ano atrás que tinha caimento perfeito faz com
que loucuras sejam cometidas. Tenta-se de tudo. Dias e
dias ingerindo somente saladas. É a dieta verde! Dias e
dias bebendo só sucos. É a dieta da vitamina! Dias
seguidos engolindo a mesma sopa. Que dieta é essa?
Atitudes emergenciais trarão sucesso? Depende do
que se entende por sucesso. Se ele significa ir àquela
festa com o tão sonhado vestido, parabéns! Um
conselho? Prepare-se para o que virá. Não se desespere
se, na semana seguinte, encontrar dificuldade em entrar
na mesma peça de roupa. Agora, se pretende mudar a
alimentação para ter um corpo mais saudável, mais
disposto e mais bonito, a conversa é outra.
Não há fórmulas mágicas. Se quiser uma receita
para te ajudar a emagrecer, sem segredos, atividade
física! Será bom estar mais disposto e, de quebra,
queimar calorias e melhorar o condicionamento físico.
Emagrecer lentamente é desestimulante, já que
não vê os resultados rapidamente? E o que dizer das
várias tentativas frustradas? Como se sente quando se
recorda de tantos sacrifícios?

Então, siga as 10 dicas para emagrecer de
forma saudável. E, é claro, duradouro.
1. Não tenha pressa. Se estiver acima do peso,
pergunte-se há quanto tempo carrega esse excesso.
Então, para que eliminar peso do dia para a noite?
2. Corrija gradativamente a sua atitude em relação aos
alimentos.
3. Não exclua de um dia para outro aquele alimento que
só de pensar dá água na boca. Na verdade, nunca o
exclua, mas saiba quando e quanto pode ingeri-lo.
4. Controle a ansiedade. Encontre uma distração ou
um hobby que faça com que a sua atenção desvie da
comida.
5. Estipule horários para as refeições.
6. Deixe de comer aquele doce e substitua pela fruta da
sua preferência.
7.

Beba muita, mas muuuuuita água.

8. Deixe o seu prato colorido. Saladas e legumes devem
estar presentes diariamente no almoço e jantar.
9. Se alguém notar que está adotando novos hábitos e
perguntar se está de "regime", mande um audível
"não". Muitas pessoas adoram sabotar as boas
intenções alheias.
10. Confie em você! Tenha sempre uma atitude positiva.
Estar determinada e confiante é mais do que meio
caminho andado para atingir o seu objetivo.

Foge a contendas, evita insultos.
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ACONTECEU..., VIROU NOTÍCIA!
ALGUNS CASAIS DA LOJA

Foram elevados no mês de abril de
2012, os nossos Irmãos Alberto Magno
Orletti, Fabiano Lenci de Farias e Fábio
Zanardi de Almeida. Eles agora
abrilhantam a Coluna da Beleza de
nossa Loja. Estão trilhando o caminho
do estudo com muita eficiência e
deveremos ter, no futuro, Mestres
sábios e bem preparados.

O primeiro churrasco do Condomínio
Maçônico de Itapuã foi realizado em
parceria com as demais Lojas e teve a
participação de dezenas de Irmãos. O
presidente do Conselho de Veneráveis,
Irmão Dagoberto Ladeira Machado,
idealizador do projeto, recebeu todos
no futuro salão de festas, motivo da
realização do evento.

1

2

3

4

5

6

1- Ângela e Alberto Orletti
2- Cátia (a Mãe do Ano) e José Jorge Arruda
3- Elza e José Roberto Vimercati
4- Maria Inês e Antônio Carlos Bimbato
5- Vera e Átyla Lima
6- Claudia e José Carlos Pontes Jr.
São alguns casais que embelezam e
estão sempre presentes em nossa ARLS
Cavaleiros da Luz, n.º 18.

Em reunião conjunta com ARLS
Walmor Laurent Pinto Machado, n.º
49, o Sereníssimo Grão-Mestre Irmão
Aídes Bertoldo da Silva e comitiva,
esteve presente em nossa Loja com
intuito de manifestar aos nossos
Obreiros a União que nos unem como
verdadeiros Irmãos e apresentar sua
plataforma para o período de 2012 a
2015.

Os nossos Irmãos José Roberto
Vimercati (leia-se o próximo Venerável
Mestre) e José Jorge Teixeira de Arruda,
comemoraram durante o mês de abril,
30 anos de Iniciados em nossa Ordem.
Na oportunidade convidaram a todos
os Irmãos do quadro, cunhadas e
s o b r i n h o s p a ra u m j a n t a r d e
confraternização, que foi realizado no
salão do segundo andar do
condomínio.

Não te envergonhes do teu ofício, nem de confessar os teus erros.
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Parabéns aos Aniversariantes, Irmãos, Cunhadas e Sobrinhos!
MAIO
IRMÃOS
06/05
08/05
16/05

ROBERTO TEIXEIRA JÚNIOR
ÁTYLA QUINTAES FREITAS LIMA
ALCIMAR DAS CANDEIAS DA SILVA

17/05
20/05
26/05

LUIZ PAULO RIOS MIDON
JORGE LUIZ MONTEIRO DE JESUS
MARCELO TEIXEIRA FARIA

CUNHADA
02/05
17/05

DIONE COELHO DE SOUZA (IR:. CESAR RODRIGUES DE SOUZA)
TÂNIA MARIA C. M. MENDES (IR:. RONALDO GOES MENDES)

19/05
28/05

MARIA APARECIDA PENHA (IR:. ELIUSON JULIÃO SIMÕES)
ELIANA STEINKOPF CAETANO (IR:. MANOEL MARIA CAETANO)

SOBRINHOS
04/05
04/05
04/05
05/05
05/05
05/05
06/05
10/05
10/05
11/05
11/05
12/05
15/05
19/05
22/05
22/05
25/05

EDUARDO DA SILVA COSME
EUGENIO DELMAESTRO CORASSA
FABRICÍO DA SILVA
GEÓRGIA DE SOUZA COSTA
VINÍCIUS DE SOUZA COSTA
ALEXANDRE C. RODRIGUES DE SOUZA
SIMONI QUEIROS SOUZA CORREIA
ÁTYLA FREITAS LIMA NETO
MARINA DE OLIVEIRA UVO
EDSON GANHO JUNIOR
RENATA FONSECA SIMÕES
ERLEI FERRARI JUNIOR
RODRIGO DE SOUZA SIMOES NUNES
VINÍCIUS SILVA REIS
BEATRIZ BARBOSA SIMÕES
HANANDA GAVA FOLLI
ALINE VERDINI

Filho(a) do Irmão
José Jorge Teixeira de Arruda
Jose Mario Corassa
Joaquim J. Pacheco da Silva
Jorge Luis Rodrigues Costa
Jorge Luis Rodrigues Costa
César Rodrigues de Souza
Edmilson Souza
Atyla Quintaes de F. Lima
Eduardo A. Bertacchi Uvo
Edson Ganho
Elemar Melo Viana
Erlei Ferrari
Olair Simões Nunes
José Mário Barbosa Reis
Marcio B. da Costa Simões
Silvio Dante Folli
Roberto Rocha Verdini

Glória
Rua Aurora, 694 - Loja 05 - Tel.: (27) 3219-2882
Glória
Rua Aurora, 124 - Loja 02 - Tel.: (27) 3289-4389
Glória
Rua Getúlio Vargas, 56 - Loja 03 - Tel.: (27) 3299-2882
Campo Grande
Av. Expedito Garcia, 122 - Loja B - Tel.: (27) 3226-4671
Campo Grande
Av. Expedito Garcia, 55 - Loja 03 - Tel.: (27) 3386-2882
Campo Grande
Av. Expedito Garcia, 41 - Loja 02 - Tel.: (27) 3336-9999
Laranjeiras
Av. Central, 837 - Tel.: (27) 3218-2882

Av. Carlos Moreira Lima, Nº 61
Ed. Sain’t Marie - Térreo
Bairro: Bento Ferreira - Vitória - ES
CEP: 19050-650

Telefone: (27) 3137-2560
Fax: (27) 3137-2567

Laranjeiras
Av. Central, 638 - Tel.: (27) 3328-6722
Guarapari
Shopping Guarapari - Loja 104 - Tel (27) 3262-8714

www.clair.com.br

ADMINISTRAÇÃO DE COZINHAS
REFEIÇÕES COLETIVAS
PADARIA INDUSTRIAL
COFFEE BREAK

Ir. Marcio Bertoldo Simões

vendasonline@logoslivraria.com.br

MATRIZ
ROD. GOV. JOSE SETTE, 1000 - ITACIBÁ - CARIACICA/ES
CEP: 29.150-410

Não faças mal a ninguém.

