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paternidade é uma missão sublime e complexa para a humanidade. Muitos homens ganharam fama, dinheiro e
sucesso no meio social, porém, perderam seus ﬁlhos. Galgaram os degraus da fama e sofreram derrotas fragorosas
dentro de casa.
Os pais precisam ser modelos para seus ﬁlhos. A melhor forma de ensinar é pelo exemplo.
Ser pai não é uma tarefa simples! A Paternidade responsável exige preparo, análise, avaliação e muita intimidade com
um ser superior, que controla nossos impulsos e desejos. Temos não apenas o privilégio de gerar ﬁlhos, mas também a
responsabilidade de educá-los. A educação dos ﬁlhos é um compromisso que exige investimento, coerência, dedicação
e trabalho. A Bíblia diz que devemos educar os ﬁlhos, sobretudo, com o exemplo, portanto, devemos fazê-lo com
perseverança, criatividade e zelo.
A modernidade trouxe tendências perigosas: a pluralidade, a privacidade e secularização, vivemos num mundo onde
há muitas ideias, conceitos e valores. Este “mundo atual” cada vez mais rejeita a ideia de uma verdade absoluta, dessa
forma, os padrões morais antigos são considerados ultrapassados, extremistas, fundamentalistas e radicais.
O mundo moderno é uma grande barca onde navega toda sorte de pensamentos, religiões e ﬁlosoﬁas. Cada indivíduo
tem seu espaço para viver sua crença, sua ﬁlosoﬁa e seu padrão moral. Neste contexto, os pais têm diﬁculdade para
interferirem na vida dos ﬁlhos de uma maneira mais incisiva. Cada ﬁlho tem uma vida autônoma, privada e altamente
legitimada pela ética moderna que não mais prega valores absolutos e irrefutáveis. Cada um vive sua vida sem ter que
prestar contas a ninguém. Cada um tem sua a verdade, seus princípios e seus valores. A ética individual é privativa.
Assim, neste “mundo atual” permeado pela ética moderna os pais não têm direito de interferir na vida dos ﬁlhos,
não têm direito de lhes impor um padrão de conduta. As pessoas passam a viver dentro da mesma casa, debaixo do
mesmo teto, mas sem nenhum compromisso, aliança ou sentimento de pertencimento. Há intransigências, indiferença
e distanciamento.
Também prevalece nessa cultura a secularização. O homem é o centro de todas as coisas. Tudo deve girar em torno do
homem para agradá-lo, e para promover seu prazer imediato. Há pouco espaço pra Deus, sua doutrina, suas verdades.
Nesse ambiente “moderno”, os pais maçons, cristãos, religiosos ou não, precisam voltar seus ensinamentos baseados
em princípios sólidos, no diálogo e na compreensão, além da fé em um Ser superior, no respeito e no amor ao próximo.
Nossos ﬁlhos precisam ter caráter em meio a uma geração onde a corrupção trafega desde as mais altas cortes
até os casebres mais pobres, onde a droga, sexo fácil e farto, orgia desenfreada rolam soltas. Precisam aprender a ser
verdadeiros e a não terem vergonha de serem honestos. Precisam aprender a prática da justiça, onde os escândalos de
toda ordem são a principal atração dos meios de comunicação de massa. Precisam aprender amar, mesmo que o mundo
viva em guerra.
Construir o caráter de nossos ﬁlhos é mais importante que construir impérios!
Os pais precisam aprender a falar com seus ﬁlhos, falar a verdade com amor. Falar na hora certa, com o tom de voz
certo. Os pais precisam disciplinar seus ﬁlhos com brandura, com coerência e com espírito de amor e mansidão. Nós,
devemos ser seus melhores amigos, ajudando-os a chegar à maturidade física, emocional, moral e espiritual. Nossos
ﬁlhos precisam mais de ensino e sabedoria do que de fortunas. Os ensinem a viverem uma vida digna de, e em Deus,
assim em qualquer “mundo” eles estarão respaldados de valores ímpares e absolutos.
Jose Roberto Vimercati - Venerável Mestre

Trabalho baseado artigo do Pastor Hernandes Dias Lopes da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.
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editorial
foi com muita felicidade que recebi de
nosso venerável mestre, Ir∴ José roberto
vimercati, a incumbência de gerenciar novamente nosso Jornal o Cruzado e nosso site
na internet www.cavaleirosdaluz18.com.br.
estava sentindo falta deste trabalho, pois
é com muita satisfação e amor que o exerço.
Agradeço a nossa loja pela confiança.
nosso Jornal teve sua primeira publicação
em Julho de 1997, tendo como idealizador o
saudoso Ir∴ m∴I∴, Jaime Carvalho do Carmo, hoje no oriente eterno. tivemos dois exemplares, publicados nesta época. no ano de
2005 quando administrava nossa loja o também saudoso Ir∴ m∴I∴ roberto vilela barbosa e completaríamos 25 anos de fundação,
o jornal voltou a circular. mas foi na gestão do
m∴I∴ antonio Carlos bimbato (2005/2006),
que a publicação passou a ser regular, com
apoio e patrocínio dos irmãos do quadro.
após um novo período, sem ser publicado,
estamos retornando, com força total.
este é um Jornal que representa a Cavaleiros da Luz, e necessita ser publicado com
regularidade, mas depende muito do apoio e
cooperação de todos os Irmãos, inclusive do
retorno dos patrocinadores.
em sua primeira edição, dizia nosso irmão
Português: “este número zero, é só uma
amostra, o próximo vai piorar”, hoje podemos
dizer, este é o retorno das publicações bimestrais, e vamos melhorar.

Antonio Carlos Barbará
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Maçonaria é um movimento filosófico,
educativo, filantrópico e progressista que adota
a investigação da Verdade, em regime de plena
liberdade.
Ela é, portanto, uma sociedade formada por
livres pensadores, amantes da cultura moral.
Intelectualmente, este é o seu papel principal, e
este caráter explica, em grande parte, o notável
sucesso que conseguiu.
Os ensinamentos maçônicos são ministrados
através de rituais que, contém princípios de todas
as “Artes Iniciáticas”, como o hermetismo, a cabala, o simbolismo, além dos conceitos tradicionais
sobre as cores, os números e as lendas antigas.
Nos ritos maçônicos fundem-se o simbolismo das Iniciações primitivas, os ensinamentos RosaCruzes dos antigos filósofos, do pitagorismo, dos templários, do judaísmo, do cristianismo, etc., daí a
sua riqueza fora do comum, se comparada a outras instituições fraternas.
Em resumo, a Maçonaria é uma escola de sabedoria.
A admissão na Ordem Maçônica não é, pois, um fim, é um começo, um começo maravilhoso, mas
que exige muito trabalho e dedicação.
A Maçonaria é uma instituição que conserva bem vivas certas tradições muito antigas de
ensinamentos místico-iniciáticos compostos de rituais simbólicos e de alegorias. O que nela domina
é o princípio de tolerância para com as doutrinas religiosas e políticas, porque a Maçonaria está acima
e fora das rivalidades que as coloca em conflito.
Seus lemas fundamentais são:
Liberdade - porque o homem que venceu a si mesmo liberta-se da opressão que o escraviza.
igualdade - porque a Maçonaria reconhece que todos os homens nascem iguais. As principais
distinções que admite são o mérito, o talento, a sabedoria, a virtude e o trabalho, de cada um.
fraternidade - porque a Maçonaria aspira que a compreensão reine entre seus adeptos; a
Fraternidade diminui os males dos povos e aumenta a compreensão e o respeito entre os homens.
Sob este prisma, ela pode ser definida de muitas maneiras, mas uma descrição resumida poderia dizer
que é uma sociedade destinada ao esforço conjunto de todos na busca do aperfeiçoamento individual,
uma fraternidade dedicada ao aprendizado e ao culto da arte de viver e à construção do caráter.
Não é um clube, nem uma companhia de seguros ou de socorro mútuo. Não é uma organização
destinada a patrocinar fóruns de debates políticos e reformas sociais, e o lucro material não está
entre seus objetivos, embora os membros da Fraternidade realmente participem de muitos serviços
de caridade e obras assistenciais.
Os princípios da Maçonaria são publicamente aclamados, compreendendo: Amor Fraternal,
Assistência e Lealdade. Em seus ensinamentos são enfatizados os postulados da mais elevada moral
e a prática das virtudes cardeais, proclamadas em todas as eras: Temperança, Fortaleza, Prudência,
Justiça, Fé, Esperança e Caridade. Seus princípios éticos podem ser aceitos por todos os homens de
bem, e a tolerância para com seus semelhantes é assumida por todos os membros.
http://www.glmb.com.br/noticia_ver.php?indice=476
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Primeira:
Durante meu segundo mês na escola de
medicina, nosso professor nos deu um questionário.
Eu era bom aluno e respondi rápido todas as
questões até chegar a última que era:
“Qual o primeiro nome da mulher que faz a
limpeza da escola?”
Sinceramente, isso parecia
uma piada. Eu já tinha visto a tal
mulher várias vezes. Ela era alta,
cabelo escuro, lá pelos seus 50
anos, mas como eu ia saber o
primeiro nome dela?
Eu entreguei meu teste
deixando essa questão em
branco e um pouco antes da aula
terminar, um aluno perguntou
se a última pergunta do teste ia
contar na nota.
“É claro!”, respondeu o professor. “Na sua carreira, você
encontrará muitas pessoas. Todas têm seu grau de importância.
Elas merecem sua atenção mesmo que seja com
um simples sorriso ou um simples “alô”.”
Eu nunca mais esqueci essa lição e também
acabei aprendendo que o primeiro nome dela era
Dorothy.
Segunda:
Na chuva, numa noite, estava uma senhora
negra, americana, do lado de uma estrada no
estado do Alabama enfrentando um tremendo
temporal.
O carro dela tinha enguiçado e ela precisava,
desesperadamente, de uma carona.
Completamente molhada, ela começou a acenar
para os carros que passavam.
Um jovem branco, parecendo que não tinha
conhecimento dos acontecimentos e conflitos dos
anos 60, parou para ajudá-la. O rapaz a colocou
em um lugar protegido procurou ajuda mecânica
e chamou um táxi para ela. Ela parecia estar
realmente com muita pressa, mas conseguiu
anotar o endereço dele e agradecê-lo. Sete dias
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se passaram quando bateram à porta da casa
do rapaz. Para a surpresa dele, uma enorme TV
colorida estava sendo entregue na casa dele com
um bilhete junto que dizia:
“Muito obrigada por me ajudar na estrada
naquela noite. A chuva não só tinha encharcado
minhas roupas como também meu
espírito.
Aí, você apareceu. Por sua
causa eu consegui chegar ao leito
de morte do meu marido antes que
ele falecesse. Deus o abençoe por
ter me ajudado!
Sinceramente, Mrs. Nat King
Cole”
Terceira:
Numa época em que um
sorvete custava muito menos do
que hoje, um menino de 10 anos
entrou na lanchonete de um hotel
e sentou-se a uma mesa.
Uma garçonete colocou um
copo de água na frente dele.
– “Quanto custa um Sundae?” - ele perguntou.
– “50 centavos” - respondeu a garçonete.
O menino puxou as moedas do bolso e começou
a contá-las.
– “Bem, quanto custa o sorvete simples?” –
perguntou o garoto.
A essa altura, mais pessoas estavam esperando por uma mesa e a garçonete perdendo a
paciência... – “35 centavos” - respondeu ela, de
maneira brusca.
O menino, mais uma vez, contou as moedas e
disse: – “Eu vou querer, então, o sorvete simples”.
A garçonete trouxe o sorvete simples, a conta,
colocou na mesa e saiu.
O menino acabou o sorvete, pagou a conta no
caixa e saiu.
Quando a garçonete voltou, começou a chorar
à medida que ia limpando a mesa, pois ali, do lado
do prato, tinham 15 centavos em moedas... – ou
seja, o menino não pediu o Sundae porque queria
que sobrasse a gorjeta da garçonete.
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Quarta:
Em tempos bem antigos, um rei colocou uma
pedra enorme no meio de uma estrada.
Então, ele se escondeu e ficou observando para
ver se alguém tiraria a imensa rocha do caminho.
Alguns mercadores e homens muito ricos do
reino passaram por ali e simplesmente deram a
volta pela pedra. Alguns até esbravejaram contra
o rei dizendo que ele não mantinha as estradas
limpas, mas, nenhum deles tentou sequer mover
a pedra dali.
De repente, passa um camponês com uma boa
carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa
rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover
a rocha dali. Após muita força e suor, ele finalmente
conseguiu mover a pedra para o lado da estrada.
Ele, então, voltou a pegar a sua carga de vegetais
mas notou que havia uma bolsa no local onde
estava a pedra.A bolsa continha muitas moedas
de ouro e uma nota escrita pelo rei que dizia que
o ouro era para a pessoa que tivesse removido a
pedra do caminho.O camponês aprendeu o que
muitos de nós nunca entendeu:
“Todo obstáculo contém uma oportunidade para
melhorarmos nossa condição”.
Quinta:
Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava
como voluntário em um hospital, eu vim a conhecer
uma menininha chamada Liz, que sofria de uma
terrível e rara doença.
A única chance de recuperação para ela
parecia ser através de uma transfusão de
sangue do irmão mais velho dela de apenas 5
anos que, milagrosamente, tinha sobrevivido à
mesma doença e parecia ter, então, desenvolvido
anticorpos necessários para combatê-la.O médico
explicou toda a situação para o menino e perguntou,
então, se ele aceitava doar o sangue dele para a
irmã. Eu vi ele hesitar um pouco, mas, depois de
uma profunda respiração ele disse: – “Tá certo, eu
topo... Se é para salvá-la...”
À medida que a transfusão foi progredindo,
ele estava deitado na cama ao lado da cama da
irmã e sorria, assim como nós também, ao ver as
bochechas dela voltarem a ter cor.
De repente, o sorriso dele desapareceu e o
garotinho empalideceu... Olhou para o médico e
perguntou com a voz trêmula:
– “Eu vou começar a morrer logo?”
Por ser tão pequeno e novo, o menino tinha
interpretado mal as palavras do médico, e pensou
que teria que dar todo o sangue dele para salvar
a irmã!
Compreensão e atitude
“Trabalhe como se você não precisasse do
dinheiro, ame como se você nunca tivesse se
machucado e dance como você dançaria se
ninguém estivesse olhando”
Colaboração: Ir\ José Mário Corassa
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http://www.dlna.org/
Imagine a situação onde a sua SmartTV
pudesse conversar com seu notebook, PC,
Smartphone ou Tablet para exibir filmes, fotos,
textos e outros arquivos de mídia. Onde você
pode controlar a TV pelo seu próprio celular, até
substituir o controle remoto. Sim, isto é possível
com a tecnologia DLNA.

DLNA (Digital Living Network Alliance ou
Aliança para Redes Domésticas Digitais),
não é uma conexão, é um padrão para a
conectividade entre aparelhos eletrônicos que
utiliza a sua rede sem fio doméstica para troca
de informações, eliminando a necessidade de
cabos e dispositivos de transferência.
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Para usufruir dessa tecnologia, você
precisará verificar se os seus produtos possuem
o certificado DLNA e uma rede sem fio com seus
equipamentos conectados.
Você procurou pelo selo DLNA e encontrou.
O próximo passo agora é sincronizar a televisão
com o computador, procure no menu de opções
da sua TV pela função “DLNA”. A maioria dos
fabricantes tem em seus sites aplicativos
gratuitos, baixe e instale no seu notebook, PC,
Smartphone ou Tablet para realizar esse tipo
de experiência.
O DLNA é um exemplo palpável de como
será o futuro das comunicações integradas.
O conceito desta tecnologia já existe desde
2003, mas somente agora está ganhando
força no mercado com a redução do preço dos
equipamentos.
Assim, a TV se renova mostrando que
está longe de perder espaço, pois, com a
possibilidade de integrar todos os equipamentos
e suas funcionalidades, ela está mais conectada
do que nunca com as tecnologias mais atuais.

Esse é somente um exemplo de uso da
tecnologia que está cada vez mais presente
nos dispositivos que utilizamos. Procure a forma
que melhor se adapta a você!
Colaboração:
Ir\ Frank Silva Salgado
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Uma reflexão pessoal

Para falar sobre o futuro da Maçonaria é
necessário reportar ao passado. Há trinta anos
quando iniciei em nossa Sublime Instituição, o
mundo ainda não era globalizado. Ou melhor, este
processo de globalização estava no seu limiar.
A mudança de vida nestes 30 anos é realmente
assustadora. A maioria das mudanças são
tecnológicas e em todas as áreas: ciência
humana, ciência exata, ciência biológica, etc.
tudo visando o conforto do ser humano; doenças
até então improváveis de se pensar em serem
curadas; clonagem; células troncos; tecnologia da
informação. As informações que levavam horas
para serem processadas e chegar até você, hoje
um computador pessoal leva nano segundo para
processar e através dele você recebe informações
do que esta ocorrendo do outro lado do mundo
em tempo real.
O ser humano que é mutante, progressivo e
em franco processo de desenvolvimento mental
e intelectual, se adaptou com facilidade a todas
estas particularidades dessas mudanças que
chegaram. Nos países desenvolvidos e os em
desenvolvimento estão cobertos por toda esta
tecnologia. Em menos de um século o mundo
mudou. Principalmente: o RELACIONAMENTO
HUMANO.

Reportando a trinta anos atrás e ao passado
da Maçonaria, o RELACIONAMENTO HUMANO
sempre foi fator primordial para sua existência.
Mesmo porque a Maçonaria começou através
das relações humanas com o propósito de
proteção do conhecimento(tecnologia da
informação), de proteção de seus adeptos, de
proteção de sua família, de viúvas e os menos
favorecidos na sociedade da época. Era uma
época de turbulência social muito grande.
E ela chegou até nós com este propósito:
RELACIONAMENTO HUMANO com o sublime
objetivo de transformações sociais.
Para ser sucinto, o que eu quero dizer com
isto é que a modernidade esta afastando as
pessoas. É muito mais cômodo passar um
e-mail, do que telefonar ou até mesmo ir visitar
alguém (um irmão ou cunhada) para tratar de
qualquer assunto. Claro que nas empresas ou
em qualquer tipo de negócio é extremamente
necessário a velocidade da informação e uso
de toda tecnologia moderna.
E este afastamento chegou na Maçonaria. A
modernidade chegou em todas as obediências
maçônicas. Nada contra. Não podemos perder
o bonde da história no que tange a tecnologia.
Entretanto, temos que estar seriamente
preocupados com as RELAÇÕES HUMANAS
em nossa instituição. Criou-se em nosso meio
grupos seletos de amigos irmãos – mais uma
vez nada contra se ter amigos na maçonaria, do
convívio familiar restrito dos amigos na maçonaria.
Em todo e qualquer grupo social é muito comum a
aproximação de pessoas tornando-se amigos. Na
maçonaria não é diferente –, mas temos que ter o
devido cuidado para que dentro da nossa Sublime
Ordem não formemos grupos diferenciados.

Somos todos iguais. Somo s uma IRMANDADE,
e não uma sociedade, repito, de amigos irmãos.
O futuro da maçonaria passa pelo fato de que
devemos urgentemente rever nossos conceitos
de irmandade e de sociedade constituída.
Antigamente(não muito distante) tínhamos tempo
para participarmos das reuniões de nossa Loja
plenamente. Os assuntos eram exaustivamente
debatidos e conclusivos. Tínhamos prazer em
estar nas reuniões. O RELACIONAMENTO
HUMANO e as relações sociais entre os irmãos
e toda a família maçônica era de extremo prazer
e sincero. Era uma felicidade sem igual quando
encontrávamos um irmão, uma cunhada ou até
mesmo um sobrinho(a) em nossas andanças.
Por fim, penso que necessitamos urgentemente
revermos o caminho percorrido. Avaliar nossas
posições particulares em relação a IRMANDADE.
Temos que ter mais tempo para debatermos os
assuntos pertinentes a Instituição e a própria Loja,
ou seja: o que queremos de fato promover como
mudança social e como posso contribuir para tal.
Temos que ter mais tempo para nos reunirmos
socialmente, independentemente de nossas
relações de amizades. Temos que nos adaptar
a realidade brasileira para estudar e praticar a
maçonaria, e não a realidade de outros países.
Não pensarmos em ações mirabolantes ainda
inexequíveis e inalcançáveis para os padrões de
desenvolvimento social, intelectual e financeiro
do Brasil. Temos que entender finalmente, que o
que fazemos hoje, será o legado que deixaremos
para o futuro da nossa LOJA e porque não dizer
de nossa SUBLIME E QUERIDA INSTIUIÇÃO.
Colaboração:
Ir\ Jorge Luiz Monteiro de Jesus - Jorge Pudim
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“Desejo Que você tenha a quem amar
E quando estiver bem cansado
Ainda, exista amor Pra recomeçar.
Pra recomeçar...” Frejat

Alguns anos atrás, uma pessoa muito
querida me disse desejar que no novo ano
eu fosse muito amado.
Esta frase ficou em minha mente, reverberando... será? Será que ser amado
ajudará na construção do meu bem-estar?
Sim, com certeza! Tornei a me perguntar,
mas só isso é o suficiente?
Lembrei-me então de todos aqueles
a quem conheci e que, apesar de serem
amados por seus familiares, amigos,
companheiros de vida, sentiam-se depressivos, angustiados, infelizes, incapazes
de sentir amor por suas vidas, por seus
trabalhos, por seus pares.
Pessoas que procuravam o reconhecimento do outro como garantia de uma
vida valorosa, mas que, carentes, nunca
se contentavam com o que tinham, com a
vida que levavam.
Ser amado é muito bom, mas não é
salvo-conduto para uma vida plena, e
sadia.
Quando a gente não se ama, ainda
que sejamos adorados por multidões,
trazemos a alma vazia, um sentimento de
solidão e de desconforto, além de angústias incomuns.
Quando não nos amamos surge um
sentimento quase insuportável de ser
estrangeiro em todo lugar, um sentimento
de não pertencer ao meio em que estamos
partilhando no momento.
E então eu desejei, fortemente, para
mim mesmo e bem dentro de mim, que no
meu novo ano de vida eu amasse muito.
Não apenas a alguém em especial, mas
a vida, meu trabalho, as pessoas que
convivem comigo (meus familiares, meus

irmãos da maçonaria, meus amigos), meus
sonhos, a cidade onde moro, o lugar onde
vivo, ou seja, aqueles que cruzassem meu
caminho.
Porque, ao amar, a vida se aquece,
ganha um novo colorido, os segundo, os
minutos e as horas tornam-se mais alegres
e agradáveis.
Amar o outro requer de nós desprendimento, maturidade, autoestima... sim,
porque achamos, muitas vezes, que para
amar alguém ele deve fazer por merecer.
Mas o amor real que sentimos independe do que o outro é ou faz, ou deixa
de fazer.
Podemos amar quem nos fere. Podemos
inclusive escolher nos afastarmos daquele
a quem amamos quando ele é destrutivo,
por uma questão de amor-próprio.
Mas sentir amor, em grande quantidade
e de qualidade, melhora a vida de qualquer
pessoa onde quer que ela esteja.
Quem sente amor não se percebe só,
porque a vida lhe é preciosa e porque
carrega em seu ser todos a quem ama.
“Precisamos aprender a diminuir os problemas e aumentar as coisas boas. Isso
parece impossível, mas é possível sim.
Buscamos sempre grandes ideias, mas
o que precisamos mesmo é abrirmos o
coração para o amor”.
Assim como o momento é bem apropriado, desejo-lhes que neste ano de
2013 amem muito e preencham sempre
suas vidas com um coração aquecido e
enternecido!
Colaboração:
Ir\ Jorge Luis Rodrigues Costa
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(artigo de 2010, mas extremamente atual)
Carlos Chagas - Tribuna da Imprensa
BRASÍLIA - Vale insistir no tema, porque
só não vê quem não quer. O terceiro mandato
vem sendo preparado e significará formidável
retrocesso no regime democrático, ainda
que represente a única saída para os atuais
detentores do poder, que não admitem perdê-lo.
A pergunta que se faz, assim, é a respeito de
quem ou do que poderá evitar tão abominável
mancha em nossa História. Que instituição
nacional poderia liderar a resistência à
continuidade (próxima eleição) do presidente Lula
, com base na evidência de que só ele venceria
as eleições de 2010, agora 2014 (se os projetos
da “Presidenta” Dilma não deslancharem), órfãos
que se encontram o PT e penduricalhos de nomes
capazes de aspirar à vitória.
É aqui que o País vai atrás da vaca, quer
dizer, para o brejo, porque falta um grupo
organizado em condições de mobilizar a
opinião pública para obstar a avalancha que se
prenuncia. Senão, vejamos:
Poderia o Congresso opor-se ao terceiro
mandato? Nem pensar. Faltará à Câmara e
ao Senado forças até mesmo para impedir
a Constituinte Exclusiva, parte fundamental
da armação continuísta. Através de métodos
variados, inclusive os pouco ortodoxos mensalões,
o Legislativo tornou-se massa informe, insossa e
inodora. Perdeu a força para resistir a qualquer
coisa, envolto em nomeações e liberações
de verbas. Nem adianta lembrar os partidos,
apêndice desimportante do Congresso, sem
ideologia ou doutrina senão a do interesse
pessoal.
Caberia ao Judiciário esse papel? Também
não. Mergulhado no formalismo jurídico, de um
lado, e, de outro, na prolongada designação
de seus ministros pelos detentores do poder,
os tribunais superiores não teriam como
objetar, caso a Constituição fosse alterada
pela Constituinte Exclusiva ou pelo Congresso,
dando aos futuros presidentes cinco ou seis
anos de mandato, em vez de quatro. Não haveria

sentença deixando de considerar que, no novo
sistema, todos os brasileiros teriam direito de se
candidatar. Inclusive ele.
Os militares já promoveram inúmeras
intervenções no regime. Disporiam de motivação,
agora, para insurgir-se? De jeito nenhum. Postas
na defensiva, sucateadas e carregando o peso
de excessos praticados faz pouco, às Forças
Armadas falta àquela identificação natural com
a opinião pública que, no passado, motivou boa
parte de suas insurreições. Vai demorar muito,
talvez uma eternidade, para que as armas voltem
a falar. Ainda bem.
A Igreja Católica tem liderado movimentos de
significativa expressão histórica, mas mobilizar
os púlpitos para uma causa que baterá de frente
com as massas dependentes do bolsa-família
envolveria o risco de um racha dos diabos
(com as devidas desculpas pela citação dos
adversários). Utilizando linguajar cada vez mais
hermético, ousaria a CNBB sequer condenar o
terceiro mandato, quanto mais puxar a fila da
resistência? No fim da leitura de um desses
documentos divulgados com freqüência,
ficaríamos sem saber se nossos prelados
estariam contra ou a favor.
Das igrejas evangélicas nada haverá a esperar.
Apesar do número crescente de parlamentares
eleitos pelas diversas seitas, a praia deles é
outra. Jamais se posicionariam contra o poder,
do qual dependem senão para ampliar os cofres
de suas organizações, ao menos para não sofrer
a aplicação da lei que, em muitas situações, lhes
causaria dificuldades para renascer.
Estaria nos sindicatos a força mobilizadora do
sentimento democrático nacional? Só por milagre,
tendo em vista, primeiro, o desgaste das centrais
que não sensibilizam mais ninguém. Depois,
porque o presidente conseguiu conquistar
diretamente as bases populares, carecendo
da intermediação sindical. CUT, Força Sindical
e sucedâneos deixaram de ser personagens
principais para tornar-se coadjuvantes de um
poder que pouca importância lhes dá. Jamais
bateriam de frente com ele. Ao contrário, seriam

ligeiros na adesão ao terceiro mandato. Vale
o mesmo para o Movimento dos Sem-Terra,
porque se nem Lula concretizou a reforma
agrária, o que dizer da alternativa de um tucano?
A imprensa seria a instituição capaz de
despertar o País para a defesa da democracia?
Como costuma escrever mestre Helio Fernandes,
a resposta só pode ser uma: “Ha! Ha! Ha!” Não
houve um só movimento nacional, dos louváveis
aos abomináveis, em que, diante da perspectiva
de vitória, não contasse com o apoio quase
unânime dos meios de comunicação.
Das ditaduras de 37 a 64 às libertárias
reações democráticas, jamais os jornais,
revistas, rádios e televisões se viram flagrados
no lugar errado. Com o tempo, reajustam
dispositivos e até empreendem reviravoltas de
180 graus. Mas para enfrentar o empuxo, jamais.
Fora as exceções de sempre, por certo.
Outras instituições? Nem a Ordem dos
Advogados do Brasil, nem a universidade, nem
os intelectuais e os artistas, sequer o Ministério
Público deteriam condições, ou ânimo, para
interromper o estupro constitucional. Torceriam
o nariz, umas, dariam de ombros, outras, mas
não ousariam sair à frente de uma reação que
não acontecerá.
E quem imaginar no empresariado a salvadora
linha de resistência receberá o primeiro prêmio
na copa da ingenuidade. Ou não estão os bancos
e o sistema financeiro faturando como nunca
faturaram? Os exportadores jamais negociaram
tanto. Industriais, praticantes do agronegócio e
comerciantes só se insurgiriam caso ameaçados
seus interesses.
Em suma, quando vierem estabelecer o
terceiro mandato, não haverá uma só instituição
disposta a insurgir-se e a arregimentar o
sentimento democrático nacional. Num primeiro
momento prevalecerá o conselho da ministra
Marta Suplicy: imaginarão todos relaxar; quanto
a gozar, nem tanto...
Colaboração:
Ir\ Francisco Carlos Nascimento
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Aniversariantes do mês de Janeiro
Data Irmão
06/01 BENEVENUTO JOSÉ LORIATO
07/01 AMARO PEREIRA SILVA NETO
10/01 ANTONIO CARLOS BARBARÁ
Data Cunhada
03/01 ROSANA DE SOUZA DA SILVA (Ir\ FRANCISCO CARLOS)
09/01 CÁTIA CRISTINA S. DA SILVA (Ir\ JOSÉ JORGE T. DE ARRUDA)
10/01 CLARA MARLENE FROHELICH NOGUEIRA (Ir\ LUIZ F. NEVES)
10/01 MARTA CAMATA (Ir\ ROBERTO ROCHA VERDINI)
21/01 IDA FERREIRA DA COSTA BIMBATO (Ir\ PAULO F. BIMBATO)
22/01 SUSANA MAGALHÃES DO CARMO (Ir\ EDSON R. DO CARMO)
25/01 SANDRA MARA COELHO FERRARI (Ir\ ERLEI FERRARI)
Data Sobrinho
02/01 LUCIANA QUEIROS E SOUZA VALADÃO
03/01 DANIEL DE SOUZA N. DA SILVA
06/01 SÉRGIO VICENTE WERNERSBACH
07/01 MARCOS DE OLIVEIRA UVO
07/01 RODRIGO DE OLIVEIRA UVO
10/01 LUCAS CÂNCIO DE PONTES
12/01 KARINA DE A. SANCHES MARTINS
15/01 CAROLINA C. DE MENEZES MENDES
18/01 LAYSLA DE SOUZA CAMILO
24/01 ALINY DO CARMO CARDOSO
24/01 TATIANA VARGAS DANTAS
26/01 ISABELLI ORLETTI
26/01 THAYZA FAVARO FERNANDES NOLASCO
29/01 JULIO CESAR RIBAS LUGATO
30/01 LARA RODRIGUES LUZ FARIA
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Saudações estimado Irmão.
Você faz o bom

USO DA PALAVRA?
Sérgio Quirino Guimarães
A\R\L\S\ Presidente Roosevelt

Filho(a) do Irmão
Edmilson Souza
Francisco Carlos N. da Silva
Sérgio Joaquim Wernersbach
Eduardo A. Bertacchi Uvo
Eduardo A. Bertacchi Uvo
José Carlos de Pontes Júnior
Jorge Sanches Martins Junior
Ronaldo Góes Mendes
José de Oliveira Camilo
Antonino do Carmo Filho
Nailton Dantas de Andrade
Alberto Magno Orletti
Saint Clair Campos Nolasco
Julio Cesar Lugato
Marcelo Teixeira Faria

Aniversariantes do mês de Fevereiro
Data Irmão
10/02 JORGE LUIZ RODRIGUES COSTA
Data Cunhada
05/02 MARLENE BREDA DE JESUS (Ir\ JORGE LUIZ MONTEIRO DE JESUS)
05/02 RACHEL MARIA SILVA REIS (Ir\ JOSÉ MARIO BARBOSA REIS)
07/02 CRISTINA M. V. DE ANDRASE (Ir\ NAILTON DANTAS DE ANDRADE)
14/02 CORINA BALDO TORRES (Ir\ LUIZ FERNANDO R. TORRES)
Data Sobrinho
Filho(a) do Irmão
01/02 BRUNA SANTOS FERNANDES DA SILVA
Alcimar das Candeias da Silva
02/02 LUANA RODRIGUES LUZ FARIA
Marcelo Teixeira Faria
02/02 VALESKA COELHO FERRARI
Erlei Ferrari
07/02 THIAGO GANHO
Edson Ganho
10/02 JAMES GOUVEA FREIAS
Wilson Freias
14/02 CARLOS MAGNO DA SILVA
Joaquim João Pacheco da Silva
15/02 MARCELO OLIVEIRA CAMPONÊZ
José Natalino Camponêz
19/02 TEREZA MARIA DE FREITAS SILVA
Admilson Pereira da Silva
22/02 VICTOR MATAVELI VIMERCATI
José Roberto Vimercati
23/02 LORRANY PISSINATTI
José Natalino Camponêz
25/02 LAYLA BREDA DE JESUS
Jorge Luiz Monteiro de Jesus
26/02 RODRIGO COELHO RODRIGUES DE SOUZA
César Rodrigues de Souza
27/02 CAMILA DE MENEZES MENDES
Ronaldo Góes Mendes

Este assunto é uma unanimidade em todas as
Oficinas: – Quem fala muito atrapalha a
reunião!
Mas por que isto acontece? Por dois motivos:
vaidade e ingenuidade. A vaidade é facilmente notada
quando o locutor coloca os verbos na primeira pessoa,
suas manifestações parecem testemunhos, ele julga
que em todos os assuntos da Loja, os Irmãos devem
escutar sua opinião e tem a capacidade de ocupar
mais tempo, do que o ritualizado para o Quarto de
Hora e Estudo. A ingenuidade é aparente naqueles
que saúdam as autoridades, visitantes e ainda dá
as conclusões sobre a sessão (funções do Orador),
também sempre se manifestam sobre as instruções
(função das Luzes ou daqueles que o Venerável
indicar); após a leitura do Balaústre pede a palavra,
saúda nominalmente todos os presentes e questiona
o Secretário sobre qualquer questiúncula que deveria
fazê-lo após a sessão. Nós devemos entender
que qualquer reunião que ultrapassa duas horas é
cansativa e se torna improdutiva; temos Irmãos que
trabalharam o dia inteiro e querem à noite encontrar
com o grupo para serenar os ânimos e harmonizar-se
com o Criador. Vivemos num tempo onde o perigo é
uma constante e abrirmos a porta de nosso lar após as
23 horas é um risco para toda a família. Observem que
quando o Irmão falador pede a palavra, toda a Oficina
“trava”, e assim há uma quebra na Egregora espiritual
da sessão. Por outro lado, quando aquele Irmão que
pouco se manifesta pede a palavra, todos se voltam
para ele com atenção e RESPEITO. Devemos nos
conscientizar que se queremos contribuir na formação
dos Irmãos devemos fazê-lo pelo EXEMPLO e não
pela palavra! A verborréia é uma deficiência, um vício
que avilta o homem! Quando formos visitar uma Loja,
estaremos lá para aprender e não para ensinar então
o silêncio torna-se uma prece; nas Sessões Magnas
(compreensivelmente mais longas) e sempre com a
presença de visitantes, deixemos que o Orador nos
apresente e fiquemos com o Sinal de Ordem, para
dizer a toda Oficina que somos o nominado e estamos
de P\ e a O\. Dar os parabéns pelos trabalhos
só é necessário para os que têm necessidade de
lustro na vaidade. Se o Irmão quiser ocupar mais
de 3 minutos (tempo salutar) ele pode agendar com
o Secretário sua participação no Quarto de Hora de
Estudo ou na Ordem do Dia. No período destinado
à Palavra a Bem da Ordem em Geral e do Quadro
em Particular, devemos priorizar trazendo notícias
dos Irmãos ausentes (não vale justificar a falta, pois
deve ser feito por escrito pelo mesmo acompanhado
obrigatoriamente do óbulo) e louvarmos os feitos da
Ordem. O Livro da Lei nos ensina: Pois o Reino
de Deus não consiste em palavras, mas na
virtude (1 Coríntios 4,20). Lembrem-se que todos
nós, independente do Grau ou de Cargos, somos
responsáveis pela qualidade das Sessões Maçônicas.
Colaboração:
Ir\ Francisco Carlos Nascimento
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Durante o período de seu aprendizado, deve
o neófito praticar a Lei do Silêncio e exercitar-se
na Meditação. No entanto, em época nenhuma,
no mundo profano a mente humana foi tão
bombardeada por tantos, tão veementes, tão
variadas e contraditórias sugestões como a
propaganda, cinemas, televisões, discursos,
palestras, aulas, jornais que constituem
verdadeiros exércitos a invadir-nos a mente a
cada instante onde nos encontramos.
Todos esses meios objetivam tomar de
assalto as mentes e injetar em seu interior
milhões de mensagens, vibrações e tendências
com interesse de nos dirigir ao destino, de
profanar nossos Templos mentais.
Isso fortalece no homem o seu ego. O ego
vive do barulho e no barulho – morre o silêncio.
Acostumado a esse mundo da obrigação de
expressar suas opiniões, da obediência ao lema
do “ter que comunicar-se”, sob pena de ficar
ultrapassado, é ferido de morte nossa maior
riqueza: O Silêncio como poderoso catalisador
espiritual e da purificação das impurezas de
nosso ego.
Diante de tantas estímulos esquecemos
que “A principal missão do homem em sua
vida é dar a luz a si mesmo, é tornar-se aquilo
que ele é potencialmente” (Erich
Fromm; Análise do Homem).
Mesmo no mundo profano muito
se criou e mudou a partir da intuição
silenciosa.
Compreendemos
então porque Einstein andava
quase sempre silencioso. Chaplin
acreditou tanto na comunicação
isenta de palavras, não obstante,
nosso
mundo
atual
prestar
verdadeiro culto às comunicações
não silenciosas. Huberto Rodhen
dizia: “Quem muito fala pouco
pensa. Falar é a melhor forma de não ter
pensamentos. É como se alguém passasse
constantemente a enxada pelo chão, raspando,
raspando e cortando qualquer plantinha que,
por ventura, quisesse brotar. Nada terá tempo
de britar e crescer”.
Só quem não fala pode pensar em quem
consegue levar a mente a um estado de
calma, sem pensamentos, mas se conserva
plenamente vigil, esse receberá a Intuição,
Inspiração e a Revelação.
Quando o homem de habitua ao silêncio de
auscultar, entra nele a “Comunhão dos Santos”.
Perguntaram ao grande Heráclito de Éfeso,
o que ele aprendera em tantos decênios de
filosofia. Respondeu: “Aprendi a falar comigo
mesmo. Isto é, a falar sem palavras, em espírito
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e em verdade”. Quando o homem fala, Deus
de cala. Quando o homem se cala, Deus fala.
Huberto Rodhen, numa metáfora nos ensina:
Sabes o que é o calado de um navio? O calado
de um navio é a medida do seu afundamento
na água; quanto mais carregado está o navio,
mais calado tem, mais afunda na água. Só
quando o homem está assim, afundado em
Deus, é que ele está realmente calado. E para
que o homem tenha esse calado de profundeza,
deve ele estar devidamente carregado de
espiritualidade. O homem não espiritual é
superficial, sem calado suficiente, flutuando e
boiando na superfície das coisas ilusórias do
ego. Tais ensinamentos estão exibidos nos
livros sacros quando dizem: “Cala-te e saberás
que eu sou Deus...”. A Bíblia Sagrada, no livro
dos Reis, capítulo 6, versículo 7, à respeito
da Construção do Templo de Salomão, diz:
“Quando se edificou o edifício do Templo, isso
se fez com pedras perfeitamente ajustáveis
desde a pedreira, de modo que ao construir o
Templo não se ouvia barulho de martelo nem
picareta, nem de nenhum instrumento de ferro”.
Acostumado aos estímulos do mundo
profano, a expressar nossas opiniões sem
entraves, esta iniciativa encerra para nós, sem
dúvida, uma das maiores dificuldades. Limitarse a somente ver, ouvir e calar parece-nos
quase insuportável. Esse exercício severo,
obriga-nos, no entanto, a disciplinar as ideias de
trabalhar a Pedra Bruta com sutileza e silêncio.
Não estando mais levado a pular de uma para
outra ideia, haverá de se surpreender um dia,
quando verificar que uma mesma ideia, vista e

analisada por ângulos diferentes, encerra um
conteúdo até então insuspeitado que adquire
dimensões incomuns.
Isto justifica plenamente o Preceito Maçônico de que a Maçonaria não se propõe a transformar-se em um estabelecimento de ensino, mas
afirma que: “Cada um se inicia por si mesmo”.
A Lei do Silêncio nada mais é, portanto, que
um perpétuo exercício do Pensamento. Calar
não consiste somente em nada dizer, mas
também em deixar de fazer qualquer reflexão
dentro de si, quando se escuta alguém falar. O
silêncio que nós mesmos nos impomos, terá
como resultado de não podermos nos encontrar
em estado de contradição com quem fala.
Por essa disciplina livremente consentida,
quando fazemos abstração total de nossas pró-
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prias concepções, a fim de melhor assimilar as
do orador, compreendê-lo e podermos distinguir
pela reflexão e pelo raciocínio, que então intervém em nós mesmos, conseguiremos encontrar
a verdade em nossas próprias conclusões.
Tudo isso há de se manifestar por uma
calma absoluta, posto que a calma é filha da
Meditação.
Todavia, não se deve confundir com silêncio
o mutismo e enquanto o primeiro é um “prelúdio”
de abertura a revelação, o segundo é um encerramento da mesma. O silêncio envolve os grandes acontecimentos, o mutismo esconde. Um
assinala o progresso, o outro uma regressão.
Dizem as regras monásticas que o silêncio
é uma grande cerimônia, pois o Grande
Arquiteto do Universo chega à alma que nela
faz reinar o silêncio, mas torna mudo quem se
distrai em tagarelices.
O mundo profano reverencia mortes
ilustres com um minuto de silêncio. Kahlil
Gibran afirma que o silêncio se assenta no
contentamento, mas que a recusa, a rebelião
e a desobediência habitam no silêncio e esta
parece ter sido também a visão de Gandhi
quando consagrou toda a sua vida a missão de
restituir a independência à Índia e aos Hindus.
A disciplina do silêncio ensina ao Aprendiz
permitir o indispensável “recuo sobre ele mesmo”, que o libertará definitivamente da perniciosa influência de sua existência anterior e o fará
descobrir ao mesmo tempo que a lua que veio
procurar no Templo, já habitava dentro dele.
O preceito fundamental de que só o
silêncio pode permitir-nos ouvir a voz sutil
das essências também é completado
pelo ensinamento ao Aprendiz de que
é indubitável que a Lei do Silêncio
também tem como base o Segredo
Maçônico e os costumes que a Loja
impõe ao Aprendiz para habituá-lo a
exercer uma severa disciplina sobre si
mesmo, disciplina cujo vinco indelével
permanecerá por toda a sua vida
Maçônica ou profana.
Só um homem capaz de guardar
silêncio, quando necessário, pode
ser seu próprio Senhor. Devemos
entender plenamente este preceito Maçônico,
onde se privilegiam o amadurecimento das
ideias e se esclarecem a Verdadeira Palavra,
comunicada no segredo da alma a cada ser,
pois não somos seres humanos vivenciando
experiências espirituais, mas sim, seres
espirituais vivenciando experiência humanas
(Brian Weiss, escritor).
A sabedoria do silêncio é, pois, uma arte
complexa, que não consiste somente a calar
a palavra exterior, mas que se torna realmente
completo com o silêncio interior do pensamento
para que a Verdade possa intimamente revelarse e manifestar-se em nossa consciência.
Colaboração:
Ir\ Jorge Luiz Monteiro de Jesus - Jorge Pudim
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1) misture um saco de gelo,
meio quilo de sal e meio litro
de álcool dentro de uma
caixa de isopor.
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2) mergulhe as latinhas de cerveja ou
refrigerante e espere 3 minutos. está
pronta a mistura frigorífica capaz de
gelar rapidamente. Certique-se que
todas as latas estejam totalmente em
contato com a mistura.

Um professor de Filosofia
entra na sala de aula,
põe a cadeira em cima da
mesa e escreve no quadro:
“Provem-me que esta cadeira
não existe”. apressadamente,
os alunos começam a escrever
longas dissertações sobre o
assunto. no entanto, um dos
alunos escreve apenas duas
palavras na folha e entrega-a
ao professor. este, quando a
recebe não pode deixar
de sorrir depois de ler:
“Qual cadeira?”

Amor e Paixão
Paixão é fogo, duradouro ou passageiro,
Que aquece o peito, nos inflama e satisfaz...
delírio d´alma, que arrebata corpo e mente,
mas de ferir, de machucar, ela é capaz.
amor é brisa, perfumada, matinal,
um arco-íris em matizes de ternura...
Porto seguro, nosso lume essencial,
Âncora e fonte de felicidade pura.
rola a paixão numa ação devastadora
e o amor, num perene encantamento...
Se o tornado da paixão nos deixa marcas,
a aragem do amor alivia o sofrimento...
Porém nem sempre a paixão leva ao amor...
também nem sempre o amor contém paixão...
mas tendem ambos a se unir, nos confundir,
nos instigantes meandros da sedução...
o que mais quero é para sempre equilibrar
Paixão e amor no mesmo rol das emoções...
Quero de amor à tua vida me enlaçar
e de paixão me entregar, sem restrições...
Oriza Martins

Oficina da Alma

