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BENEMÉRITA DO SUPREMO CONSELHO DO GRAU 33º DO R E A A

Para que serve um amigo? Podemos dizer que serve para rachar a gasolina, 

emprestar a prancha, recomendar um disco, dar carona pra festa, caminhar 

no shopping, tomar uns drinques, segurar a barra. Todas as alternativas estão 

corretas, porém isso não basta para guardar um amigo do lado esquerdo do 

peito. 

Milan Kundera, escritor tcheco, escreveu em seu último livro, "A Identidade", 

que a amizade é indispensável para o bom funcionamento da memória e para 

a integridade do próprio eu. Chama os amigos de testemunhas do passado e 

diz que eles são nosso espelho, que através deles podemos nos olhar. Vai 

além: diz que toda amizade é uma aliança contra a adversidade, aliança sem a 

qual o ser humano ficaria desarmado contra seus inimigos. 

Verdade verdadeira. Amigos recentes custam a perceber essa aliança, não 

valorizam ainda o que está sendo construído. São amizades não testadas pelo 

tempo, não se sabe se enfrentarão com solidez as tempestades ou se serão 

varridos numa chuva de verão. Veremos. 

Um amigo não racha apenas a gasolina: racha lembranças, crises de choro, 

experiências. Racha a culpa, racha segredos. 

Um amigo não empresta apenas a prancha, empresta o verbo, empresta o 

ombro, empresta o tempo, empresta o calor e a jaqueta. 

Um amigo não recomenda apenas um disco, recomenda cautela, recomenda 

um emprego, recomenda um país. 

Um amigo não dá carona apenas pra festa, te leva pro mundo dele, e topa 

conhecer o teu, passa junto o reveillon.

Um amigo não só apenas te acompanha nos drinques, mas também 

compartilha o táxi ou a van.  

Um amigo não caminha apenas no shopping, mas anda em silêncio na dor, 

entra contigo em campo, sai do fracasso ao teu lado, segura o tranco, o 

palavrão, segura o elevador. 

Quando nos despedimos dos amigos por alguns tempos, lembramos de 

quando viajávamos juntos... 

Passando por vilas e cidades, cachoeiras e rios, bosques e florestas... Não 

faltaram os grandes obstáculos... 

Freqüentes foram as cercas, ajudando a transpor abismos...  As subidas e 

descidas foram realidade sempre presente... 

Juntos, percorremos retas, nos apoiamos nas curvas, descobrimos cidades... 

Mas quando realmente é Chegado o momento de cada um seguir viagem 

sozinho... 

Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui, sejam a alavanca 

para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado. 

A nossa saudade e a nossa esperança de um reencontro aos que, por vários 

motivos, nos deixaram, seguindo outros caminhos. 

O nosso agradecimento àqueles que, mesmo de fora, mas sempre presentes, 

nos quiseram bem e nos apoiaram nos bons e nos maus momentos. 

AMIGOS (IRMÃOS)!!!  A LIÇÃO QUE FICA

Dividam conosco os méritos desta conquista, porque ela também pertence a 

vocês. Uma despedida é necessária antes de podermos nos encontrar outra vez, 

ou seja, que as nossas despedidas sejam um eterno reencontro.

Para mim especificamente, os meus amigos são todos assim: metade loucura, 

outra metade santidade.

Escolho‐os não pela pele, mas pela pupila, que tem que ter brilho questionador e 

tonalidade inquietante. 

Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles não quero resposta, 

quero meu avesso. 

Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim, e para 

isso, só sendo louco, e quero‐os santos, para que não duvidem das diferenças e 

peçam perdão pelas injustiças. 

Escolho meus amigos pela cara lavada e pela alma exposta, pois amigo que não ri 

junto, não sabe sofrer junto. 

Meus amigos são todos assim: metade bobeira, metade seriedade. Não quero 

risos previsíveis, nem choros piedosos, pois no tocante a pena, não tenho nem de 

mim mesmo, e risada, só ofereço ao acaso. 

Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de 

aprendizagem, mas que também lutam para que a fantasia não desapareça, não 

quero amigos adultos, nem chatos, quero‐os metade infância e outra metade 

velhice. 

Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto e estar sempre feliz 

com muito ou com pouco, e velhos, para que nunca tenham pressa, e não ficar 

lamentando o que já fomos, mas sim, para curtir muito feliz o tempo que ainda 

nos falta em vida.

Tenho amigos para saber quem eu sou, pois vendo‐os loucos e santos, bobos e 

sérios, crianças e velhos, que nunca me esqueça de que se quisesse apenas a 

normalidade, ou como dizem a mesmice, seria uma ilusão imbecil e estéril.

E com isto tudo, Compreendi que viver é ser livre… Que ter amigos é 

necessário… Que lutar é manter‐se vivo… Que pra ser feliz basta querer… 

Aprendi que o tempo cura… Que mágoa passa… Que decepção não mata… Que 

hoje é reflexo de ontem… Compreendi que podemos chorar sem derramar 

lagrimas… Que os verdadeiros amigos permanecem… Que a dor fortalece… 

Que vencer engrandece… Aprendi também que sonhar não é fantasiar… Que 

pra sorrir tem que fazer alguém sorrir…Que a beleza não está no que vemos, e 

sim no que sentimos… Que o valor está na força da conquista… Compreendi que 

as palavras tem força… Que fazer é melhor que falar… Que 

o olhar não mente… Que viver é aprender com os erros, e 

mais, aprendi que tudo depende da vontade… Que o 

melhor é ser nós mesmos… Que o SEGREDO da vida é 

VIVER, procurar ser FELIZ e ter AMIGOS (IRMÃOS)!!!

Jorge Luis Rodrigues Costa

M.·.M.·.
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Este editorial é, de certa forma, muito especial, 

pois tem como objetivo homenagear as pessoas 

que tanto lutaram para que tivéssemos hoje esse 

Condomínio.

Os irmãos mais novos certamente não conhecem 

tanto esse  assunto, mas os que já estão há mais 

tempo na Ordem, principalmente os irmãos da 

A.:R.:L.:S.:  Cavaleiros da Ordem N.12, A.:R.:L.:S.:  

Republicana 25 e A.:R.:L.:S.:  Cavaleiros da Luz 18, 

conhecem a histór ia  desta majestosa 

construção.

No ano de 1985, o então V.:M.: José Natalino 

Camponez, da A.:R.:L.:S.:   Cavaleiros da Luz 18,  

envidou todos os esforços para a aquisição de 

um lote de terreno para a construção de nosso 

templo definitivo, priorizando todos os metais 

arrecadados para o referido projeto, inclusive os 

com as iniciações. E, como sabemos, o projeto foi 

bem sucedido. A  escritura foi assinada,  à época, 

pelo seu tesoureiro, o Ir. Joaquim João Pacheco 

da Silva, mediante procuração outorgada pelo 

Venerável.

Mas o que nunca mencionamos é que o grande 

salto para a realização deste sonho só foi 

possível porque o Ir.: Jandyr Camponez, ex V.:M.: 

da A.:R.:L.:S.: Independência N 01, doou um lote 

no Bairro Jardim de Alah para este fim. Os irmãos 

então, após conseguirem o terreno em Itapoã, 

fizeram uma rifa do lote doado com a 

participação de todas as Lojas Jurisdicionadas, já 

que havia um grande interesse das lojas do 

interior em adquirir um terreno na área 

metropolitana para lazer. O lote doado pelo Ir.: 

Janyir Camponez foi o grande catalisador desta 

empreitada, pois  com este dinheiro em caixa e 

mais o que havia sido guardado, foi possível 

transformar um sonho em realidade.

Com essas poucas palavras, gostaríamos de 

prestar uma merecida homenagem póstuma ao 

nosso Ir.: Jandyr Camponez, e demonstrar o 

nosso eterno agradecimento. Ele é o maior 

responsável por nossa grande conquista:  o 

Palácio Maçônico de Itapoã.

Antonio Carlos Barbará

Antonio Carlos Barbará
E-mail: jornalcruzado@gmail.com

Contato:

A mensagem da parte final da fala da presidente Dilma Rousseff lembrou o princípio usado na 
propaganda oficial do governo Médici. Confundiu crítica, ou análise que contrarie o discurso 
oficial, com falta de amor à pátria. Misturou governo e nação. Como sabem os que 
combateram o regime, entre eles a própria presidente, governos são sempre temporários e 
não são a encarnação do país.

Discordar de uma decisão governamental, apontar riscos, não é torcer contra. Só governos de 
índole autoritária fazem esse tipo de interpretação. Se esse for o tom da campanha da presidente 
por mais um mandato será lamentável.

Convocar rede nacional de TV e rádio para o início extemporâneo de campanha eleitoral é 
irregular. A rede está à disposição do governante para assuntos de interesse coletivo e para 
informações úteis para a população. Convocá‐la para anunciar a queda do preço da energia faz 
sentido, o que transformou a natureza do pronunciamento foi o tom escolhido pelo marqueteiro 
da presidente, na segunda metade do texto lido por ela, de ataque a todos os que não cultuam o 
governo. Seria, segundo diz a peça publicitária, coisa de gente sem fé no Brasil.

A primeira parte foi apresentação entusiasmada da sua visão da conjuntura, o que é normal. 
Depois, virou palanque fora de época. Mas, por uma questão de método, nenhum gestor, público 
ou privado, deve acreditar na inexistência de risco de curto, médio e longo prazos em qualquer 
projeto.

A queda do preço da energia tem o benéfico efeito de reduzir o custo das empresas, aumentando 
a competitividade do país, e de diminuir o peso da luz no orçamento das famílias. Ótimo. O 
problema é que a medida teria que vir com uma campanha de redução do consumo, porque neste 
exato momento o baixo nível dos reservatórios está exigindo o uso das térmicas que encarecem a 
energia. Portanto, quanto maior for a demanda, mais alta fica a conta a ser paga mais tarde. Se a 
redução do preço for entendido como um estímulo ao consumo, num momento de escassez, o 
resultado será o oposto do que busca o programa.

Parte da redução do preço será coberta por recursos do Tesouro, o que, no final das contas, é 
 dinheiro de todos nós. Parte é resultado da antecipação do fim dos contratos com as 
empresas. A elas foi dado um prazo  exíguo e duas  opções: permanecer com o mesmo 
contrato até a sua expiração ou renová‐lo por 30 anos com  u m a  i n d e n i z a ç ã o  p e l o    
investimento ainda não amortizado. Os cálculos do que seria pago às empresas foram  
abaixo do que se esperava.

Algumas recusaram e isso não as faz inimigas do país, integrantes do pessoal "do contra". Foi uma 
decisão gerencial. Se o próprio governo ofereceu dois caminhos é porque ambos eram possíveis e 
tinham perdas e ganhos. A maioria das que aceitaram a fórmula do governo é de estatais federais.

Há vários fios desencapados no setor de energia e seria bom se o governo tivesse uma atitude 
mais sóbria em relação ao tema. O atraso nas linhas de transmissão, principalmente as que estão 
sob a responsabilidade da Chesf, é uma das inúmeras frentes de trabalho. O setor de transmissão 
precisa de muito mais investimento para renovação das linhas e modernização de sistemas 
obsoletos. As empresas têm que investir mais, e a maneira como foi conduzido esse programa as 
descapitalizou. A queda das ações torna difícil buscar recursos no mercado de capitais e limita o 
endividamento. As hidrelétricas construídas muito longe dos centros de consumo exigirão um 
enorme esforço para não se reproduzir, em grande escala, o que está acontecendo com os 
parques eólicos: começarem a gerar antes de estarem prontas as linhas de transmissão. O custo 
total para o país de não usar os parques eólicos pode chegar a R$ 1 bilhão.

Há dentro do governo relatórios alertando para vários desses riscos. De vez em quando a 
imprensa consegue capturar um. Ou há gente "do contra" infiltrada ou o governo deveria avaliar 
esses alertas internos com mais atenção. Há fatos intrigando especialistas ouvidos pelo governo 
que podem indicar que há sistemas de previsão internos que precisam ser aperfeiçoados. Tudo 
isso deveria estar sendo analisado com cuidado. Mas o governo preferiu transformar a energia em 
bandeira política e entregou o tema ao maniqueísmo próprio dos marqueteiros das campanhas 
eleitorais.

Colaboração: José Mário Barbosa Reis

COLUNA NO GLOBO ‐ MIRIAM LEITÃO ‐ 25/01/2013

Um excelente artigo sobre a redução nas tarifas de energia elétrica 
O país é de todos

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina
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Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá

A IMPORTÂNCIA DE ENSINAR A PESCAR E NÃO DAR O PEIXE

Ricardinho não agüentou o cheiro bom do pão e falou: ‐ Pai, tô com fome!!! 

O pai, Agenor, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo 

em busca de um trabalho, olha com os olhos marejados para o filho e pede 

mais um pouco de paciência. 

‐ Mas pai, desde ontem não comemos nada, eu tô com muita fome, pai!!! 

Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, Agenor pede 

para o filho aguardar na calçada enquanto entra na padaria a sua frente. 

Ao entrar, dirige‐se a um homem no balcão: 

‐ Meu senhor, estou com meu filho de apenas 6 anos na porta, com muita 

fome, não tenho nenhum tostão, pois sai cedo para buscar um emprego e 

nada encontrei, eu lhe peço que em nome de Jesus me forneça um pão 

para que eu possa matar a fome desse menino, em troca posso varrer o 

chão de seu estabelecimento, lavar os pratos e copos, ou outro serviço 

que o senhor precisar!!! 

Amaro , o dono da padaria estranha aquele homem de semblante calmo e 

sofrido, pedir comida em troca de trabalho e pede para que ele chame o 

filho. Agenor pega o filho pela mão e apresenta‐o a Amaro, que 

imediatamente pede que os dois sentem‐se junto ao balcão, onde manda 

servir dois pratos de comida do famoso PF (Prato Feito) ‐ arroz, feijão, bife 

e ovo. Para Ricardinho era um sonho, comer após tantas horas na rua. 

Para Agenor , uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa 

fazia‐o lembrar‐se da esposa e mais dois filhos que ficaram em casa 

apenas com um punhado de fubá. Grossas lágrimas desciam dos seus 

olhos já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando 

aquele prato simples como se fosse um manjar dos deuses, e lembrança 

de sua pequena família em casa, foi demais para seu coração tão cansado 

de mais de 2 anos de desemprego, humilhações e necessidades. Amaro se 

aproxima de Agenor e percebendo a sua emoção, brinca para relaxar: 

‐ Ô Maria!!! Sua comida deve estar muito ruim... Olha o meu amigo está até 

chorando de tristeza desse bife, será que é sola de sapato?

Imediatamente, Agenor sorri e diz que nunca comeu comida tão 

apetitosa, e que agradecia a Deus por ter esse prazer. Amaro pede então 

que ele sossegue seu coração, que almoçasse em paz e depois 

conversariam sobre trabalho.Mais confiante, Agenor enxuga as lágrimas 

e começa a almoçar, já que sua fome já estava nas costas. Após o almoço, 

Amaro convida Agenor para uma conversa nos fundos da padaria, onde 

havia um pequeno escritório. Agenor conta então que há mais de 2 anos 

havia perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade 

profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos 'biscates aqui 

e acolá', mas que há 2 meses não recebia nada. Amaro resolve então 

contratar Agenor para serviços gerais na padaria, e penalizado, faz para o 

homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias... 

Agenor com lágrimas nos olhos agradece a confiança daquele homem e 

marca para o dia seguinte seu início no trabalho. Ao chegar em casa com 

toda aquela 'fartura', Agenor é um novo homem sentia esperanças, sentia 

que sua vida iria tomar novo impulso...  Deus estava lhe abrindo mais do que 

uma porta, era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, às 5 

da manhã, Agenor estava na porta da padaria ansioso para iniciar seu novo 

trabalho. Amaro chega logo em seguida e sorri para aquele homem que nem 

ele sabia porque estava ajudando. Tinham a mesma idade, 32 anos, e 

histórias diferentes, mas algo dentro dele chamava‐o para ajudar aquela 

pessoa. E, ele não se enganou ‐ durante um ano, Agenor foi o mais dedicado 

trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente 

zeloso com seus deveres. Um dia, Amaro chama Agenor para uma conversa 

e fala da escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos um 

quarteirão acima da padaria, e que ele fazia questão que Agenor fosse 

estudar. Agenor nunca esqueceu seu primeiro dia de aula: a mão trêmula 

nas primeiras letras e a emoção da primeira carta. Doze anos se passam 

desde aquele primeiro dia de aula.Vamos encontrar o Dr. Agenor Baptista 

de Medeiros , advogado, abrindo seu escritório para seu cliente, e depois 

outro, e depois mais outro. Ao meio dia ele desce para um café na padaria do 

amigo Amaro, que fica impressionado em ver o 'antigo funcionário' tão 

elegante em seu primeiro terno. Mais dez anos se passam, e agora o Dr. 

Agenor Baptista, já com uma clientela que mistura os mais necessitados que 

não podem pagar, e os mais abastados que o pagam muito bem, resolve 

criar uma Instituição que oferece aos desvalidos da sorte, que andam pelas 

ruas, pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos, um prato de 

comida diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas 

diariamente naquele lugar que é administrado pelo seu filho , o agora 

nutricionista Ricardo Baptista. Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade 

daqueles dois homens, Amaro e Agenor impressionava a todos que 

conheciam um pouco da história de cada um. Contam que aos 82 anos os 

dois faleceram no mesmo dia, quase que a mesma hora, morrendo 

placidamente com um sorriso de dever cumprido. Ricardinho , o filho 

mandou gravar na frente da 

'Casa do Caminho', que seu 

pai fundou com tanto 

carinho: 'Um dia eu tive 

fome, e você me alimentou. 

Um dia eu estava sem 

esperanças e você me deu 

um caminho. Um dia acordei 

sozinho, e você me deu 

Deus, e isso não tem preço.. 

Que Deus habite em seu 

coração e alimente sua 

alma.. E, que te sobre o pão 

d a  m i s e r i c ó r d i a  p a r a  

estender a quem precisar!!!' 

Auto desconhecido
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Um homem pode viver feliz com qualquer mulher desde que não a ame. Oscar Wilde

Um professor diante da sua turma de filosofia, sem dizer uma palavra, 
pegou num frasco grande e vazio e começou a enchê‐lo com bolas de 
golfe. A seguir perguntou aos estudantes se o frasco estava cheio. 
Todos estiveram de acordo em dizer que 'sim'.
O professor tomou então uma caixa de fósforos e a vazou dentro do 
frasco. Os fósforos preencheram os espaços vazios entre as bolas de 
golfe. O professor voltou a perguntar aos alunos se o frasco estava 
cheio, e eles voltaram a responder que 'Sim'. Logo, o professor pegou 
uma caixa de areia e a vazou dentro do frasco. Obviamente que a areia 
encheu todos os espaços vazios e o professor questionou novamente 
se o frasco estava cheio. Os alunos responderam‐lhe com um 'Sim' 
retumbante.
O professor em seguida adicionou duas chávenas de café ao 
conteúdo do frasco e preencheu todos os espaços vazios entre a 
areia. Os estudantes riram‐se nesta ocasião. Quando os risos 
terminaram, o professor comentou: 
‐ Quero que percebam que este frasco é a vida. As bolas de golfe são as 
coisas importantes, a família, os filhos, a saúde, a alegria, os amigos, as 
coisas que vos apaixonam. São coisas que mesmo que perdessemos 
tudo o resto, a nossa vida ainda estaria cheia. Os fósforos são outras 
coisas importantes, como o trabalho, a casa, o carro etc. 
A areia é tudo o resto, as pequenas coisas. Se primeiro colocamos a 
areia no frasco, não haverá espaço para os fósforos, nem para as bolas 
de golfe. O mesmo ocorre com a vida. Se gastamos todo o nosso 
tempo e energia nas coisas pequenas, nunca teremos lugar para as 
coisas que realmente são importantes. Prestem atenção às coisas que 
realmente importam. Estabeleçam as vossas prioridades, e o resto é 
só areia.” Um dos estudantes levantou a mão e perguntou: Então e o 
que representa o café? O professor sorriu e disse: 
‐ Ainda bem que perguntas! Isso é só para vos mostrar que por mais 
ocupada que a vossa vida possa parecer, há sempre lugar para tomar 
um café com um amigo.

Pensem nisto!
in, Paulo Carvalho
http://paulocarvalho.wordpress.com

Desde novinhos, sempre ouvimos aquele ditado: “A Justiça tarda, mas não 

falha”. Tenho que discordar.

A Justiça tardia, por si só, já é falha. Rui Barbosa disse: Justiça tardia nada 

mais é do que injustiça institucionalizada.

Ninguém busca a Justiça porque está tudo bem. Ela é muito mais remediativa 

que preventiva. Você vai atrás de seus direitos no Judiciário porque não 

conseguiu da maneira convencional.

Se você foi atrás de Justiça por estar com um problema, arrastar esse 

problema por anos, somado à ansiedade de não saber o resultado final e ao 

incômodo de precisar se deparar com o problema novamente de tempos em 

tempos, pode até ampliar as dimensões dos danos causados.

É justamente por isso que muitas pessoas preferem não buscar a Justiça: 

porque não representaria a solução de seus problemas, somente um 

problema novo.

Os atrasos também são péssimos para o advogado.

Vejam, eu trabalho em algumas causas relacionadas a Direito do Consumidor. 

Quando comecei a pegar essas causas, dizia para meus clientes: “Vamos 

entrar no Juizado Especial, que é gratuito e mais rápido”. Como eu era 

ingênua… As ações que ajuizei em 2009, só comecei a receber em 2012. As 

empresas deitam e rolam: entram com recurso contra tudo, porque cada 

etapa a mais, é quase um ano a mais de espera. Em um dos meus processos, 

uma empresa entrou com recurso contra uma indenização por danos 

materiais no valor de R$ 29,00 (vinte e nove reais)! < O pior foram os 

honorários arbitrados: 15% sob o valor da condenação. Ou seja, R$ 4,35. Fiquei 

rica! >

Alguns Juizados, pelo menos aqui na Comarca de Cuiabá, estão mudando os 

procedimentos e já notamos a diferença. Agora que é tudo digital, basta se 

adaptar ao novo sistema, que tudo funciona.

Mas em outros Juizados… Prefiro não comentar.

Muita gente reclama da falta de servidores. Sinceramente, não acho que seja 

esse o problema. O Judiciário tem muito servidor ocioso esquecido em 

setores com pouco trabalho. Um bom remanejamento seria o suficiente 

para, pelo menos, dar uma desafogada em quem está sobrecarregado.

E não sou só eu que penso assim. O grande processualista Humberto 

Theodoro afirma: A justiça é lenta porque é desorganizada.

No entanto, não adianta ter o número adequado de servidores, se eles não 

têm empenho. Por causa de um processo, há quase um ano eu vou 

pessoalmente toda semana a um determinado juizado tentar “convencer” 

os funcionários a fazer uma movimentação. Me incomoda, magoa e enfurece 

ver um processo parado na mesa da pessoa, faltando somente um CLIQUE 

para ser finalizado. E o cliente já acha que eu peguei o dinheiro e fugi pra 

Bahamas. Sei que é muito trabalho, sei que é pouco funcionário, mas falta um 

pouquinho de vontade também.

Isso tudo acabou somando um ato novo à rotina do advogado: implorar.

Já havia falado em outra oportunidade que uma das principais funções do 

advogado é torcer, mas parece que 

implorar alcançou um patamar tão 

importante quanto. Bons tempos aqueles 

e m  q u e  n o s s o  t r a b a l h o  e r a  

verdadeiramente intelectual (se é que esses 

tempos existiram). 

http://direitomasnemtanto.com.br/?p=648

Justiça que atrasa não adianta

TEXTO FILOSÓFICO SOBERBO!
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Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz; se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Sócrates

 Conta‐se que perguntou a Pitágoras, após 
ter sido Iniciado nos mistérios, o que tinha visto 
no Templo, tendo ele respondido simplesmente: 
NADA. Porém, Pitágoras era Pitágoras, Se ao sair 
do Templo egípcio não tinha visto “nada”, não 
se limitou a sair decepcionado, senão buscando 
a origem deste “nada”, descobriu que era em si 
mesmo que não tinha visto “nada mais” que 
desejos e ilusões. Foi então que começou seu 
caminho para a sabedoria. 
Muitos Irmãos recém‐iniciados se afastam da 
Ordem porque em nossas Lojas não encontram 
“nada”, porque o nosso simbolismo não lhes 
significa “nada”, porque na Maçonaria não se 
faz “nada”. Outros se queixam que nas Lojas se 
fala muito de simbolismo e “nada”; que a 
Maçonaria é uma instituição para se fazer 
amigos e “nada mais”; que só comparecem aos 
trabalhos da Loja para perder tempo e “nada 
mais”. Propomos perguntar‐nos: o que significa 
esse “nada” com respeito à Maçonaria? 
 “Fulano” não vai mais à sua Loja  porque 
“não encontrou nada...”. E como é que não 
encontrou “nada”? Não encontrou o Templo 
com seu Altar, as Colunas, os móveis e a 
decoração? Não encontrou os Irmãos reunidos 
na Loja? E como é que diz que não encontrou 
“nada” e que o Simbolismo não lhe significa 
“nada”? Encontrou então pelo menos o 
Simbolismo... E como é que pode dizer na 
Maçonaria não se faz “nada” e que na Loja se 
fala muito e “nada” mais? Então, se faz algo, 
ainda que seja nada mais que falar... 
 Parece que o “nada” que se encontra na 
Maçonaria não  deve  ser tomado ao pé da letra. 
O Neófito que entra no Templo encontra algo, 
porem não encontra o que busca; isto dá 
margem a várias perguntas: 
 1º O “que busca” o profano que solicita ser 
Iniciado? 
 2º O que a Maçonaria “não pode oferecer”? 
 3º O que a Maçonaria “pode oferecer”? 
 4º “O que encontra” o Neófito ao dizer que 
“não tem nada”? 
 Procuramos responder estas perguntas de 
um ponto de vista estritamente pessoal. 
 1º O “que busca” o profano que solicita ser 
iniciado? 
 Pode solicitar seu ingresso pôr vários 
m o t i v o s ,  d e s d e  o s  m a i s  g r o s s e i r o s  
material ismos. O desejo de encontrar 
protetores para seus negócios de qualquer 
espécie, até o motivo de mais elevado 
sentimento de humanitarismo. Em regra geral, é 
mistura de tudo, acrescido de curiosidade; e 
freqüentemente haverá um sentimento da 
própria imperfeição acrescido do desejo de 
melhorar‐se e de aperfeiçoar‐se. Não é raro 
também que se espere encontrar na Maçonaria 
um estímulo à ação para compensar a própria 
falta de atividade; idéias extraordinárias e 
originais que ponham em funcionamento o 
pensamento e a imaginação própria. 
 É um dos problemas da Maçonaria pois, 
pelo segredo e discrição que devem guardar 
seus integrantes, o profano chega geralmente a 
nossas portas, desconhecendo realmente o que 
o espera, vindo em contrapartida cheio de 

Nada TEXTO ADAPTADO

esperanças e ilusões que vão do inadequado até 
o absurdo. 
 2º O que a Maçonaria “não poder 
oferecer”? 
 A Maçonaria não é feita à medida das 
ilusões do neófito. 
 Se este esperou uma renovação completa 
de sua personalidade pôr meio de um remédio 
amostra grátis e que se oferece a todo aquele 
que entra na Ordem, equivocou‐se, Damos‐lhes 
a Luz, as ferramentas para trabalhar, 
mostrando‐lhes a Pedra Bruta e o modo de 
trabalhar nela. O resto é assunto do Neófito. 
Tem que trabalhar para receber o “seu salário” e 
este lhe é dado segundo a quantidade e a 
qualidade  do seu trabalho. Não poderá exigir 
que se lhe dê tudo de uma vez sem fazer o menor 
esforço. Então acontece que o Neófito não acha 
o que buscava. 
 Ele buscava um meio cômodo para tornar 
sua vida mais fácil e agradável, para sentir‐se 
importante sem esforço algum, para viver em 
paz consigo mesmo. E como não acha o que 
buscava, diz simplesmente: “Não encontrei 
nada”. Com isto, expressa que tudo o mais que 
encontra não tem importância para ele; e que, 
aquilo que “não” encontra é o que ele queria e 
nada mais. Dizer que a Maçonaria não faz nada é 
outra maneira de revelar que se quer conseguir 
satisfações de amor próprio a baixo custo. Se na 
Maçonaria estivesse se cristalizando uma obra 
de autentico humanismo, poderíamos participar 
da glória de sua realização sem que tivéssemos o 
trabalho de planejar e organizar sua execução. 
Se a Maçonaria fosse aquilo que querem aqueles 
que se queixam de não encontrar nada nela, ela 
seria idêntica às sociedades múltiplas de 
beneficência e clubes de serviço. Cujos principais 
objetivos parecem ser que seus membros 
apareçam na imprensa escrita e falada a 
qualquer pretexto. Todas estas satisfações de 
amor próprio, todas estas ilusões e esperanças 
vazias, é que a Maçonaria  não oferece. Pôr isto é 
que, aqueles que buscam isto, não encontram 
“nada”. 
 3º O que a Maçonaria “pode oferecer”? 
 D o  p o n t o  d e  v i s t a  d a s  p e s s o a s  
mencionadas anteriormente, “nada”, pois para 
elas o trabalho, o estudo, não são nada, e se não 
tiverem a paciência necessária, se afastarão. 
 Quanto mais irreais, fantásticas forem suas 
esperanças, mais necessitarão para encontrar o 
que oferece a Maçonaria, e que é: trabalho, 
ferramentas para executá‐lo, o “salário” que 
somente se obtém trabalhando. O Neófito tem 
que aprender que na Maçonaria não encontrará 
satisfação alguma senão em razão do seu 
próprio trabalho. 
 Através do seu aprendizado se dará conta 
de que se a maçonaria lhe der, sem sacrifício, as 
satisfações que estava procurando, então sim, 
poderá dizer “que não é nada”. O que acontece 
é que o homem moderno tem do trabalho,  um 
conceito muito diferente que tinha as 
corporações de construtores da antiguidade. 
Para a maioria, hoje, o trabalho é escravidão, 
atividade mecânica, impessoal, algo que se faz 
porque tem que se viver e comer, e sem 

trabalho, não há comida; algo que se faz sem 
grande satisfação, esperando que o relógio 
marque a hora da saída. Dali então partimos para 
o descanso, a diversão, as comodidades. São 
poucos aos quais a sorte reservou um trabalho 
construtivo e menos ainda existem pessoas 
capazes de buscar e achar o descanso em uma 
atividade de tipo superior, uma atividade 
criadora. O construtor medieval não se 
preocupava em apressar o tempo para terminar 
a catedral, mas sim se detinha nos detalhes da 
construção, acrescentando uma grande 
variedade de enfeites e esculturas tão belas 
como  indispensáveis para a arquitetura, 
simplesmente porque sentia o gosto de criar 
algo belo e bonito.  Nós já não compreendemos 
mais facilmente este prazer pelo trabalho, 
Queremos que o trabalho termine o mais 
depressa possível, para que possamos nos 
dedicar a outras atividades nas quais 
encontramos mais prazer. 
 Necessitamos voltar a descobrir a vocação 
artística do homem ‐ a única que lhe dá plena 
satisfação ‐ é de não servir unicamente de 
apêndice pensante da maquina, e sim de 
procurar realizar um trabalho criador. 
 4º “O que encontra”  o Neófito ao dizer que 
“não tem nada”? 
 Bate à porta do Templo, se abre a mesma 
para ele e não encontra nada. O que é este 
“nada”? 
 Já dissemos, tomar a palavra em sentido 
estrito é um absurdo. Algo ele encontra e se nós 
o pressionarmos um pouco, ele nos dirá “Não há 
nada, somente palavras, somente Ritualística, 
somente Símbolos, somente idéias antiquadas”. 
Algo, portanto encontra. Porem não “o que 
buscava”. E como o que ele encontra não é nada 
em comparação com o que buscava, diz 
simplesmente que não há nada. 
 Porém, este “nada” não é somente um 
fenômeno negativo. Este “nada” e como um 
gérmen, algo novo e grande. 
 O Irmão que se afasta da Loja queixando‐se 
de “não haver encontrado nada”, não se limita 
somente a isto. Afasta‐se desgostoso, 
decepcionado. O encontro com o “nada” o 
afetou no mais profundo do seu ser. Não achou o 
que buscava, porém achou precisamente seu 
próprio desgosto, sua própria decepção. 
 Ainda que se vá de nosso convívio, sua 
decepção o segue. E ainda que não o confesse, 
não deixará de pensar, de vez em quando, que, 
para encontrar algo, se necessitam duas coisas: 
algo que existe e alguém que saiba procurar. Ao 
lado do seu orgulho, "porque ele não se deixou 
enganar”, estará à constante inquietude acerca 
do que terão encontrado os que ficaram e que 
ele não soube encontrar. Se vê, assim, posto 
frente a frente, com sua própria insuficiência. 
Com seu próprio NADA. 
 S e  f o r  s i n c e r o  c o n s i g o  m e s m o ,  
reconhecerá que onde não encontrou nada, foi 
em si mesmo. 
 Este é o ponto onde começa a germinar a 
idéia Maçônica. Se o Irmão chegar a este ponto, 
começará a ser MAÇOM.
http://www.estreladalapa7.com.br/curiosidades/nada/nada.htm
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Só existe uma lei no amor; tornar feliz a quem se ama. Stendhal

A  Maçonaria buscou sua essência filosófica, nas mais diversas 
escolas do pensamento humano. 

 É possível descobri‐la entre os filósofos gregos, dos períodos 
romano e helenístico. Sua identificação fica mais clara ainda, 
quase que em sua totalidade, junto às escolas filosóficas 
modernas: Renascimento, Racionalismo e Iluminismo. O 
grande objetivo das escolas modernas, era a liberação da 
consciência humana. 

Além da prática do livre pensamento, a filosofia moderna traz 
impregnada em sua estrutura, um programa que vai desde a 
valorização da vida natural, passando pela ciência e 
investigação científica, até o reconhecimento dos valores e 
direitos individuais. ESCOLA DO FILOSOFAR A Maçonaria é 
uma instituição universal, fundamentalmente filosófica, 
trabalha pelo advento da justiça, da solidariedade e da paz 
entre os homens. 

De acordo com o grande professor, Irmão Moisés Mussa 
Battal, da Grande Loja Maçônica do Chile, a Maçonaria não é 
uma escola filosófica, mas uma escola do filosofar. 

"A tarefa essencial da filosofia maçônica é irradiar a luz de 
nossos princípios e de nossos hábitos para melhorar a 
condição humana. Mais que monovalente, ou seja, de uma só 
linha, de uma só raiz, ela é polivalente. Tem vertentes, então, 
que a alimentam e ela se reparte como um delta no mundo 
profano. É tradicionalista e às vezes progressista; isto parece 
um paradoxo, mas não o é; tradição é conservar o melhor do 
passado para utilizá‐lo em compreender mais o presente e 

FILOSOFIA
"A filosofia é a totalidade do conhecimento".

Aristóteles

preparar um porvir melhor que o presente. Ela não é o 
ensinamento de um conjunto de normas e princípios; nem um 
pensar exclusivo e excludente; é uma reflexão da vida e para a 
vida". A FILOSOFIA MAÇÔNICA Em "Lições de Filosofia e 
Maçônica" o Irmão Moisés Mussa Battal, traz diversas e 
importantes definições sobre o tema. 

"A filosofia maçônica separa o valioso do sem valor nas 
doutrinas e sistemas que a História conheceu; o permanente, 
constante, do arcaico, e o proveitoso para o homem e a 
sociedade do inútil para ele. 

A filosofia maçônica coloca o homem no centro de sua 
preocupação e trabalha pela crescente melhora de suas 
condições vitais. 

A filosofia maçônica nos incita a procurar para o homem a 
dignidade, o decoro, a consideração e o respeito `a sua 
personalidade, cinzelada nas contingências da vida, enquanto 
ela se desenrola em torno de um temperamento, de uma 
vontade, uma inteligência e uma vocação. 

A filosofia maçônica deseja que o ser e a existência do homem 
girem em torno de três valores superiores que a História 
destacou como as maiores conquistas da humanidade: 
liberdade, igualdade e fraternidade. Ela pondera mais que 
nenhuma outra, dentre as três, a fraternidade, pela 
transcendência e os benefícios que implica e abarca tanto na 
esfera do individual como no coletivo. 

A filosofia maçônica quer defender o homem da ignorância e da 
incultura, dos temores e das necessidades, da exploração e das 
injustiças, do fanatismo do dogma, dos tabus sobretudo da 
opressão e das tiranias interiores e exteriores de qualquer 
classe. 

A filosofia maçônica deseja situar o homem numa sociedade 
onde reine a ordem e o trabalho, a igualdade de possibilidades e 
de oportunidades, a paz e o progresso, a competência não 
bastarda, mas que desenvolva as capacidades e as iniciativas, e a 
cooperação e a solidariedade contidas em seu ser. Quer prepara‐
lo para viver e atuar inteligente e construtivamente num regime 
democrático e conseguir a melhora e o aperfeiçoamento deste 
seu regime, de maneira que alcance o que ele ofereça nos 
campos econômico, social, cultural e político. E defende o 
regime democrático porque, até agora, é o que melhor se 
apresentou. E o quer total e não parcial. 

A filosofia maçônica quer fazê‐lo sentir e segurar e incorporar a 
seu ser e existência esta noção da independência, da interação, 
da intercomunicação dos indivíduos e dos grupos e dos povos da 
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Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Madre Teresa

humanidade. Ao procurar‐lhe esta consciência está 
fundamentando a fraternidade humana, a paz e a 
solidariedade. 

A filosofia maçônica mostra ao homem o incalculável valor 
da arte de pensar bem e do domínio humano, pelo saber, 
sobre a natureza e a sociedade. Ela lhe mostra, também, o 
valor incalculável do livre exame e da dúvida metódica e o 
domínio sobre os meios e instrumentos que reclamam uma 
ação sábia, prudente e eficaz. Evidencia e demonstra‐lhe 
que a ciência e a lógica, em que pese sua eficiência e 
utilidade, não satisfazem toda a ânsia humana de saber nem 
sobrepujam nem superpassam as contingências na 
existência humana. Demonstra a ele que o concerto 
harmônico de cérebro, mão e coração é superior a todo 
intelectualismo enfermiço, a todo falso ou aparatoso 
romantismo, a todo predomínio controlado da técnica 
desumanizada. Procura fazer que sua vida se deslize dentro 
do triângulo áureo da verdade, do bem e da beleza. E que 
uma vez organizada e afinada sua vida, ela se ponha ao 
serviço do bem comum. Forma homens, forma dirigentes, 
forma combatentes pela verdade e o bem. Acende no 
homem sua fé e seu entusiasmo em torno das possibilidades 
de superação que há em todos os indivíduos e em todos os 
povos. Consolida sua crença em que o superior emerge do 
inferior e em que um transformismo meliorativo, que 
melhora a condição humana, é factível não sòmente na 
condição humana, mas em toda ordem de coisas. Trata de 
dissipar nele toda burla e perda do sentido de 
universalidade, todo resto de cepticismo infecundo e 
sobretudo toda mostra de dúvida constante e cega, 
pirrônica. Sustenta no homem sua adesão insubornável aos 
poderes do entendimento e da razão, mas sem 
menosprezar os aportamentos empíricos da experiência. 
Leva‐o a apoiar‐se num positivismo científico e não estacar‐
se no exercício da meditação e das lucubrações nos campos 
metafísicos da ontologia, da gnoseologia e da axiologia. 
Reforça suas preocupações e seus estudos comparados em 
torno das religiões para retemperar nela a tolerância; 
respeitar a inata religiosidade e abraçar um deísmo ou um 
gnosticismo eqüidistante do ateísmo estéril e do teísmo 
anticientífico e antirracional, sempre eivado de sectarismo e 
de proselitismo anacrônicos. Ele é levado a assumir uma 
atitude tolerante frente ao magismo, ou seja, à magia e à 
parapsicologia; mas também evitar que se entregue com 
entusiasmo infundado estas ocupações; logo verá, diz, a luz 
pelo caminho da investigação nestes casos em particular. 

A filosofia maçônica está ao lado do espiritualismo, sem 
deixar de considerar e ponderar o que houver de valioso e 

provado nas correntes materialistas. Adere ao postulado que 
está acima do individualismo e do coletivismo obcecado e 
segundo o qual o indivíduo existe em, por e para a sociedade e 
esta, ou seja, a sociedade, existe por e para o indivíduo. Exalta a 
preocupação pela existência humana, seus problemas, suas 
preocupações, suas esperanças, mas sem cair nas garras do 
existencialismo, sobretudo do pessimista tétrico e aniquilador. 

Confirma no homem a necessidade da organização e da 
hierarquia, da direção, da subordinação, dos regulamentos; da 
conseqüente seleção no ingresso e na ascensão, até a formação 
de um agrupamento humano de elite. Da disciplina consciente e 
aceita; da divisão do trabalho e da cooperação e da solidariedade 
institucionais. 

Recorre aos continentes constantes, símbolos, números, 
alegorias, rituais etc., para moldar neles os conteúdos 
circunstanciais das épocas históricas e manter assim a 
persistência das doutrinas e dos costumes, conforme à lei de 
constante mudança e do vaivém ideológico e das modas 
imperantes. Reforça o caráter prospectivo do homem e a 
vantagem de que se fixem metas e fins preestabelecidos em sua 
existência, objetivos e fins que possa alcançar, utilizando o 
poder, o saber, a estabilidade emocional e a serenidade. 

Aproxima‐se a filosofia maçônica do socratismo e do 
aristotelismo e mais, ainda, do estoicismo e do senequismo, às 
posições renascentistas e racionalistas; inviolavelmente adicta a 
Ilustração ou Iluminismo; ligada estreitamente ao criticismo 
kantiano; ao espiritualismo; ao positivismo e, particularmente, 
ao evolucionismo e à filosofia da vida; ela se retira certa e 
efetivamente da órbita de Nietzsche e de Marx, de Sartre e de 
Camus que atentam contra a personalidade humana; e tem 
contatos, em compensação, à distância, com o intuicionismo e os 
movimentos fenomenológicos prospectivos e axiológicos. 

Esta é, numa síntese abreviada, muito reduzida e quase 
esquemática, a relação de como a filosofia maçônica enquadrou‐
se na filosofia geral e extraiu estas posições e destas 
tendências". PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS A Maçonaria é uma 
Ordem Universal, formada por homens de todas as raças, credos 
e nacionalidades, acolhidos por iniciação e congregados em 
Lojas, nas quais, por métodos ou meios racionais, auxiliados por 
símbolos e alegorias, estudam e trabalham para a construção da 
Sociedade Humana. 

É fundada no Amor Fraternal, na esperança de que com Amor a 
Deus, à Pátria, à Família e ao Próximo, com Tolerância, Virtude e 
Sabedoria, com a constante e livre investigação da Verdade, com 
o progresso do Conhecimento Humano, das Ciências e das Artes, 
sob a tríade ‐ Liberdade, Igualdade e Fraternidade ‐ dentro dos 
princípios da Razão e da Justiça, o mundo alcance a Felicidade 
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Para se ser feliz até um certo ponto é preciso ter‐se sofrido até esse mesmo ponto. Edgar Allan Poe

Geral e a Paz Universal. 

Desse enunciado, deduzem‐se os seguintes corolários: 

a. A Maçonaria proclama, desde a sua origem, a existência de 

um PRINCÍPIO CRIADOR, ao qual, em respeito a todas a 

religiões, denomina Grande Arquiteto do Universo; 

b. A Maçonaria não impõe limites à livre investigação da 
Verdade e, para garantir essa liberdade, exige de todos a maior 
tolerância; 

c. A Maçonaria é acessível aos homens de todas as classes, 
crenças religiosas e opiniões políticas, excetuando aquelas que 
privem o homem da liberdade de consciência, restrinjam os 
direitos e a dignidade da pessoa humana, ou que exijam 
submissão incondicional aos seus chefes, ou façam deles ‐ 
direta ou indiretamente ‐ instrumento de destruição, ou ainda, 
privem o homem da liberdade de manifestação do 
pensamento; 

d. A Maçonaria Simbólica se divide em três Graus, 
universalmente Reconhecidos e adotados: Aprendiz, 
Companheiro e Mestre; 

e. A Maçonaria, cujo objetivo é combater a ignorância em 
todas as suas Modalidades, constitui‐se numa escola mútua, 
impondo o seguinte Programa:
‐ obedecer às leis democráticas do País;
‐ viver segundo os ditames da Honra;
‐ praticar a Justiça;
‐ amar ao Próximo;
‐ trabalhar pela felicidade do Gênero Humano, até conseguir 
sua emancipação progressiva e pacífica. 

f. A Maçonaria proíbe, expressamente, toda discussão 
religiosa‐sectária ou político‐partidária em seus Templos; 

g. A Maçonaria adota o Livro da Lei, o Esquadro e o Compasso, 
como suas Três Grandes Luzes Emblemáticas. Durante os 
trabalhos, em Loja, deverão estar sempre sobre o Altar dos 
Juramentos, na forma determinada nos Rituais; 

A par desta Definição de Princípios Fundamentais, e da 
declaração formal de aceitação dos Landmarks, codificados 
por Albert Gallatin Mackey, a Maçonaria proclama, também, os 
seguintes postulados: 

I ‐ Amar a Deus, à Pátria, à Família e à Humanidade;

II ‐ Exigir de seus membros boa reputação moral, cívica, social e 
familiar, pugnando pelo aperfeiçoamento dos costumes;

III ‐ Lutar pelo princípio da Eqüidade, dando a cada um o que for 
justo, de acordo com sua capacidade, obras e méritos; 

IV ‐ Combater o fanatismo e as paixões que acarretam o 
obscurantismo; 

V ‐ Praticar a Caridade e a Benemerência de modo sigiloso, sem 
humilhar o necessitado, incentivando o Solidarismo, o 
Mutualismo, o Cooperativismo, o Seguro Social e outros meios 
de Ação Social; 

VI ‐ Combater todos os vícios; 

VII ‐ Considerar o trabalho lícito e digno como dever primordial 
do Homem; 

VIII ‐ Defender os direitos e as garantias individuais; 

IX ‐ Exigir tolerância para com toda e qualquer forma de 
manifestação de consciência, de religião ou de filosofia, cujos 
objetivos sejam os de conquistar a Verdade, a Moral, a Paz e o 
Bem Estar Social; 

X ‐ Os ensinamentos maçônicos induzem seus adeptos a se 
dedicarem à felicidade de seus semelhantes, não somente 
porque a Razão e a Moral lhes impõem tal obrigação, mas 
porque esse sentimento de solidariedade os fez Filhos Comuns 
do Universo e amigos de todos os Seres Humanos. 

http://www.lojasaopaulo43.com.br/filosofia.php
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O segredo para ser infeliz é ter tempo livre para se preocupar se se é feliz ou não.George Bernard Shaw

ALHO: Exagerar no alho ao cozinhar e se arrepender depois tem 

solução: coloque na panela alguns talos de salsinha e leve novamente 

ao fogo, para que o gosto do alho seja absorvido.

BABA DO QUIABO: Para eliminar a baba do quiabo, lave‐o ainda 

inteiro, seque‐o e coloque‐o numa tigela com um pouco de suco de 

limão, deixando repousar durante 15 minutos. Depois lave 

ligeiramente, corte e cozinhe.

BOLO QUEIMADO: Se o bolo que deu tanto trabalho queimou, não se 

desespere: passe um ralador de queijo côncavo na parte queimada até 

retirar a crosta.

FEIJÃO: 1 xícara de feijão cru serve três pessoas depois de pronto.

CENOURAS E AIPOS: Para resolver o problema de cenouras e aipos 

meio murchos, mergulhe‐os em água gelada misturada com uma 

colher de chá de mel por uma hora. Escorra e seque levemente depois

BATATA FRITA SEQUINHA:  Para que as batatas fritas fiquem bem 

sequinhas, depois de cortadas, coloque‐as em água fervendo por 

alguns minutinhos e, em seguida, em água com gelo. Escorra bem, 

frite em bastante óleo e escorra em papel‐toalha.

CHEIRO DE FRITURA: Frituras deixam um cheiro desagradável que fica 

impregnado na cozinha. Para remediar, coloque meia colher (chá) de 

canela em pó em uma frigideira seca, aqueça e deixe alguns minutos. 

O cheiro desaparece e o aroma de canela perfuma a casa por um bom 

tempo.

PURÊ: Quando o purê fica muito aguado, basta salpicar a mistura com 

um pouco de leite em pó.

CONGELAMENTO DE CREPES E PANQUECAS: Intercále‐os com papel 

impermeável, embrulhe em um papel alumínio na quantidade que irá 

utilizar e congele.

COUVE‐FLOR: Para manter a couve‐flor branca, adicione um pouco de 

leite a água do cozimento.

COGUMELOS FRESCOS: Para manter os cogumelos frescos, 

embrulhe‐os em um saco de papel pardo, cortando‐os depois em tiras 

finas.

BISCOITO GRUDADO: Se os biscoitos grudarem na assadeira, coloque‐

os sobre a chama do fogão durante alguns segundos. Eles soltarão 

facilmente.

DESCONGELAMENTO DA CARNE EM PEDAÇOS: Para descongelar 

carne em pedaços inteiros coloque‐a embrulhada, numa vasilha com 

água. Coloque sal na água e no pacote e tampe por uma hora.

UNTAR ASSADEIRA: Em vez de untar a forma de bolo com farinha de 

trigo, use aveia , farinha de rosca ou farelo de trigo. Além de saudável, 

o bolo adquire uma textura diferente.

DESCONGELAMENTO DA CARNE MOÍDA: Para apressar o 

descongelamento da carne moída, salgue a quantidade que irá usar. O 

sal apressa o descongelamento.

BANANA FRITA: Antes de fritar a banana, passe‐a em farinha de trigo. 

Assim ela não fica encharcada na gordura.

FARINHA DE TRIGO: Pode ser congelada para manter o mesmo sabor 

e qualidade. Congele na própria embalagem ou em sacos plásticos.

FRANGO EMPANADO: Para empanar pedaços de frango sem fazer 

sujeira, coloque a farinha dentro de um saco plástico. Junte os 

pedaços de frango e chacoalhe até misturar bem.

FRITURA: Durante o preparo de frituras, acrescente 1 colher (sopa) de 

vinagre. Isso impedirá que a massa absorva muita gordura.

POLENTA: Muitas receitas de polenta pedem água morna ou quente. 

Mas o segredo de uma polenta leve e sem os gruminhos é prepará‐la 

com água fria e ir mexendo com colher de pau até que ferva e 

engrosse. O tempo de cozimento é de  40 minutos em média (para o 

fubá que não é pré‐cozido).

MACARRÃO MAIS SOLTO: Na hora de cozinhar, pingue algumas gotas 

de óleo na água. Isso impede também que a água transborde quando 

ferve, poupando seu trabalho

COBERTURA DE BOLO: Uma cobertura de bolo rápida e fácil? Misture 

partes iguais de creme de leite e iogurte natural. Adoce com açúcar de 

confeiteiro.

NENÊ EM FASE DE DENTIÇÃO: Retire a casca e as sementes da laranja, 

divida‐a em gomos, embrulhe‐a em filme plástico e congele. Quando o 

nenê estiver chorando por causa do nascimento dos dentes, dê um 

gomo desta laranja congelada. Serve para acalmar, pois o gelo 

anestesia a gengiva e a vitamina C é aproveitada pelo organismo.

FATIA DE MAMÃO: Uma boa fatia de mamão ingerida em jejum todos 

os dias, garante o bom funcionamento dos rins e do fígado.

OVO GELADO: Quando colocado gelado diretamente em água em 

ebulição, racha pela diferença de pressão. O correto é colocar o ovo 

em água à temperatura ambiente e levá‐lo ao aquecimento lento. 

Como referência, saiba que, no instante em que a água entrar em 

ebulição, um terço da clara já esta coagulada.

CENOURA: A principal riqueza nutritiva da cenoura é o caroteno, um 

elemento que durante a digestão se transforma em vitamina A, muito 

importante para os olhos, a pele e as mucosas. Também é um alimento 

ótimo para regimes porque não tem gorduras. Por ser um legume tão 

rico, recomenda‐se o consumo de pelo menos duas cenouras médias 

por semana.

RASPAS DE LIMÃO E LARANJA: Congele as frutas e, na hora de utilizá‐

la rale a quantidade pedida pela receita

TRIPINHA DO CAMARÃO: Tirar a tripinha preta que envolve o dorso 

dos camarões não é terefa fácil , mas se você deixá‐las de molho por 

meia hora em água fria com vinagre e limão seu trabalho será menor.

TOMATES CONGELADOS: Congele os tomates inteiros, um a um. 

Depois de congelados coloque‐os num saco plástico. Quando for usá‐

los, retire‐os do freezer e com uma faca tire a pele imediatamente 

debaixo de água corrente. É que, assim, ela sairá facilmente e o 

tomate poderá ser usado para molhos e refogados.

http://www.sertaozinho.com/dicas_e_segredos.shtml

Facilite sua vida na cozinha com estas dicas & segredos: 
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Quando o meu amigo está infeliz, vou ao seu encontro; quando está feliz, espero por ele. Henri Amiel
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O mais feliz dos felizes é aquele que faz os outros felizes. Alexandre Dumas

Confraternização da Cavaleiros da Luz 18
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Parabéns aos Aniversariantes, Irmãos, Cunhadas e Sobrinhos!

IRMÃOS CUNHADAS
M A R Ç O

05/03 ALBERTO MAGNO ORLETTI
14/03 LAZARO RANNYERIE DE MEDEIROS DA SILVA
24/03 JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILO

FILHO(A) DO IRMÃO
02/03 CAMILA GAVA FOLLI  filha do irmão Silvio Dante Folli
03/03 CLÁUDIA OLIVEIRA CAMPONÊZ  filha do irmão José Natalino Camponez
04/03 MARCOS ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS filho do irmão Roberto Saucedo dos Santos
05/03 VITÓRIA CUNHA LAGES  filha do irmão Gilson de Almeida Lages
10/03 GUSTAVO VARGAS DANTAS  filho do irmão Nailton Dantas de Andrade
12/03 BIANCA MAZZEI M.A. LINS  filha do irmão Jorge Luiz Andrade Lins
12/03 FLAVIO RAGAZZI DE ARRUDA  filho do irmão José Jorge Teixeira de Arruda

03/03 LÍGIA CASTRO SILVA  esposa do IR:. JOAQUIM JOÃO PACHECO DA SILVA
14/03 WANDA BENEVIDES RIBEIRO SILVA  esposa do IR:.  TEVELINO SILVA (+)
30/03 MARCIA TALIULI DE ABREU  esposa do IR:. JOSÉ JULIO DE ABREU

SOBRINHOS/SOBRINHAS

14/03 ANDRÉA CARPENTER COSTA DOS SANTOS  filha do irmão Jair Costa dos Santos
15/03 FLAVIA VERDINI  filha do irmão Roberto Rocha Verdini
15/03 RENATO VALLE BRANDÃO  filha do irmão Júlio César Q. C. Brandão
17/03 LARA RIOS PEREIRA  filha do irmão Amaro Pereira Silva Neto
27/03 PEDRO CAMATA VERDINI  filho do irmão Roberto Rocha Verdini

IRMÃOS CUNHADAS
A B R I L

21/04 JOSE MARIO CORASSA
22/04 JOSE JULIO DE ABREU
26/04 OSMAR SEIDE
29/04 EDSON GANHO
30/04 ELEMAR MELO VIANA

03/04 MARY LUCI BORCHARTE GANHO  esposa do IR:.  EDSON GANHO
07/04 FABIANA NONATO GAGO BARROSO  esposa do IR:. ERICO B. DE OLIVEIRA
15/04 MONICA ANDREA VITALI  esposa do IR:. JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILO

SOBRINHOS/SOBRINHAS
FILHO(A) DO IRMÃO

01/04 CAROLINA VALLE BRANDÃO filha do irmão Júlio César Q. C. Brandão
04/04 RAQUEL C. COSTA DOS SANTOS filha do irmão Jair Costa dos Santos
10/04 SIBELLY QUEIROS E SOUZA filha do irmãoEdmilson Souza
15/04 TATIANA FERNANDES CAMPONEZ  filha do irmão Francisco Carlos Camponez

25/04 MARIANA MAZZEI A.LINS  filha do irmão Jorge Luiz Andrade Lins
25/04 WILSON GOUVEA FREAS JUNIOR  filho do irmão Wilson Freas
29/04 TEVELINO SILVA JUNIOR  filho do irmão Tevelino Silva

Feliz daquele que desfruta agradavelmente da sociedade! Mais feliz é quem não faz caso dela e a evita! Voltaire

Para descontrair Quadrinhos filosóficos
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