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m sessão Especial de Eleição, realizada
no último dia 13 de maio, o Ir
Alexsander da Costa Fernandes foi eleito
para o Cargo de Venerável Mestre, para a administração
2019/2020.
O Ir Alexsander foi iniciado em nossa Loja em
05/05/2008, elevado a CompMem 08/06/2009 e
exaltado M 08/05/2010.
Dando prosseguimento à preparação do Ir Alexsander para assumir o
honroso cargo, no dia 24 de maio próximo passado, passou pela cerimônia de
Instalação na Cadeira do Rei Salomão, no Templo Tiradentes de nosso
condomínio, na presença do
Venerável Conselho de Mestres
Instalados,
cerimônia
esta,
presidida pelo Grão Mestre
Nelson Lopes Ribeiro, da Grande
Loja Maçônica do Rio de Janeiro.
Prestigiaram o evento, além do
VM Araguary Carvalho
Filho, os MMII Claudio
Affonso,
Haroldo,
Nelson,
Octavio, Paulo Mello, Robson,
Sergio Brabo e Vantuir.
Momento em que o Ir Alexsander recebia o
Diploma de Mestre Instalado

Ah! Não se esqueçam, a cerimônia de Posse do IrAlexsander será no
próximo dia 30 de junho, no Templo Tiradentes, do Condominio Demerval de
Souza Barros, a partir das 0900 horas.
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Você Sabia?
O texto abaixo foi recebido
de um Ir do GOB, infelizmente sem
citar o autor. Pela relevância histórica
o publicamos na íntegra, como uma
justa homenagem no mês que
comemoramos os 86 anos do
falecimento de Mario Behring.
Mário Marinho de Carvalho
Behring, mineiro de nascimento, nascido
aos 27 dias do mês de janeiro do ano de
1876, aos 22 anos iniciou na Loja
Maçônica “União Cosmopolita” onde mais
tarde veio a empunhar o Malhete da
Sabedoria.
Em 1901, transferiu-se para a
cidade do Rio de Janeiro. Foi eleito em
1906, Grande Secretário Adjunto do GOB,
até então única Obediência Maçônica no
Brasil.
Mário Behring aceitou a sua
eleição, em 1907 para Membro Efetivo do
então Supremo Conselho do Grau 33 para
os Estados Unidos do Brasil. A interinidade
do seu Grão-Mestrado de 10/08/20 a
19/11/20 e de 25/12/20 a 22/04/21 valeulhe a experiência da efetividade do seu
mandato no período de 28/06/22 a 13/07/25
vez que, lutando em todas as frentes pela
regularidade da maçonaria brasileira,
inclusive junta ao Congresso Internacional
de Lausanne, em 1921, reconhecia a
necessidade de não confundir as
administrações do Simbolismo com o
chamado “Filosofismo”.
Isso, entretanto, não vingou por
muito tempo, eis que forças e interesses se
levantaram a ponto de levar o Grão-Mestre
Fonseca Hermes à renúncia, instalando-se
em seu lugar Octavio Kelly, o qual,
desrespeitando todo esforço anteriormente
feito e toda a Legislação Maçônica
Internacional, passou a exercer, de modo
hostil, os cargos de Grão-Mestre e
Soberano Grande Comendador, mesmo

não tendo sido eleito para este último cargo
mas se autoproclamando como tal.
Mário Behring, em 20/06/27,
vendo-se espoliado na legitimidade e
regularidade do seu cargo, e, sentindo a
responsabilidade
dos
compromissos
assumidos no exterior, uma vez que
somente quando deu ao Supremo Conselho
do Brasil personalidade jurídica distinta do
GOB é que foi admitido no Congresso de
Lausanne, retirou-se do Grande Oriente do
Brasil e promoveu a fundação das Grandes
Lojas Brasileiras.
Mário Behring, considerado o
“pai das Grandes Lojas brasileiras”,
faleceu em 14 de Junho de 1933.
Nossa colaboradora, Cunhada
Isis Cristina, nesta edição nos brinda com
um artigo que fala dos critérios usados
para a avalição individual, como QI
(Quociente de Inteligência) e QE
(Inteligência Emocional) e como a PLN
(programação neurolinguística) pode
melhorar seu QE.
Inteligência Emocional associada à
Programação Neurolinguística
Isis Cristina Simões Vaz*
O critério usado antigamente e
ainda usado para avaliar um indivíduo
(Q.I.) previa e garantia o seu sucesso
profissional. Hoje, ele representa somente
20% e os outros 80% se devem ao
quociente emocional (Q.E.). O teste do Q.I
foi muito criticado, apesar de bastante
popular, por restringir sua avaliação à
inteligência linguística e matemática.
Hoje vemos pessoas serem admitidas pelo
conhecimento técnico e dispensadas pela
falta de inteligência emocional.
Em 1980, com a teoria das
inteligências múltiplas de Gardner, o
conceito de inteligência mudou muito,
expandindo-se. Daniel Goleman, outro
teórico, na década de 90, trouxe um novo
2

olhar sobre a inteligência emocional
através de pesquisas. É através dessa
inteligência que um indivíduo consegue
administrar as demais inteligências de
modo produtivo e assertivo.
A inteligência emocional é
relacionada a habilidades tais como
motivar a si mesmo e persistir mediante
frustrações,
controlar
impulsos,
canalizando emoções para situações
apropriadas, regular o seu próprio estado de
espírito e impedir que a aflição invada a
capacidade de pensar, criar empatia e
motivar pessoas.
A inteligência emocional pode
ser dividida em cinco pilares:
1. Autoconsciência
Também
chamada
de
metaconsciência, é a capacidade de se
observar de uma posição de expectador,
dissociado, reconhecendo e dando nome às
suas emoções dando nome a elas,
admitindo suas fragilidades, sendo assim
capaz de compreender todas as suas
potencialidades.
2. Automotivação
É a capacidade de entusiasmarse, ter vontade de realizar, ser otimista,
direcionar as emoções a serviço de um
objetivo.
Quando não sabemos para onde
ir, qualquer caminho serve.
O que realmente importa para
nós?
O que faz sentido e nos motiva
a sair da cama todos os dias?
3. Equilíbrio Emocional
Adiar a satisfação, reprimir a
impulsividade,
saber
confortar-se,
controlar a ansiedade, a frustração, a
tristeza e a irritabilidade estão por trás de
todo tipo de realização.

As emoções básicas são: medo,
alegria, raiva, tristeza e amor. São inatas e
foram criadas pela natureza com a única
intenção de nos proteger. São impulsos
direcionados para a ação, inconscientes,
processos biológicos espontâneos. Os
sentimentos são a interpretação dessas
emoções,
portanto
conscientemente
direcionamos
essas
emoções
para
determinados comportamentos, gerando
resultados.
4. Empatia
É a capacidade de se colocar no
lugar do outro, perceber suas emoções e
assim ajudá-lo na tomada de consciência,
sem julgamentos. Praticar a escuta ativa e
saber o melhor momento e o que falar
sempre com sinceridade nas intenções. Mas
para ser empático precisamos conhecer
nossas emoções primeiro para conseguir
acessar as emoções alheias.
5. Relacionamento Interpessoal
Habilidade social de conviver e
criar relações saudáveis. Aptidão social é a
capacidade de lidar com as emoções do
grupo. Saber trabalhar ou gerir uma equipe
é fundamental nos dias atuais.
Tanto a PNL (programação
neurolinguística) quanto a Inteligência
emocional trabalham com as emoções e
com o bom uso destas. Pois, é o
gerenciamento das emoções que irão
contribuir para a qualidade dos
comportamentos e consequentemente dos
resultados esperados. A PNL oferece um
processo totalmente revolucionário de
desenvolvimento pessoal em qualquer área
da vida, pois é um modelo poderoso de
comunicação que traz resultados altamente
positivos nos relacionamentos e na
aprendizagem.
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A PNL estuda como o uso da
linguagem pode reprogramar nossos
padrões automáticos de comportamento a
nível cerebral. Crenças limitantes que
faziam parte de nós desde a infância e que
no mundo adulto não fazem mais sentido
podem ser substituídas por outras
possibilitadoras que nos aproximam dos
nossos objetivos.
Se eu acredito que sou capaz eu
tenho capacidade de quem é capaz e gero
comportamentos eficazes alinhados com
meus objetivos e meu ambiente fica
harmonioso.
Eu quero, portanto eu faço, e
você? O que tem feito para colocar seus
planos em prática?
Depois que definimos o que
queremos, qual é o nosso objetivo, usamos
nossa acuidade sensorial (nossos sentidos)
para avaliar nossos resultados. Se algo não
está dando certo, nos afasta dos objetivos,
temos que ter flexibilidade para mudar a
estratégia e seguir outro caminho.

Artigo do Mês
Queridos Leitores, fruto de uma
proposta para reflexão feita em loja, pelo Ir
Vantuir Martins Vaz, sobre a posição do
maçom e o futuro da humanidade face o
momento difícil em que ela se encontra na sua
caminhada evolutiva (conflitos armados e
catástrofes naturais provocando milhares de
mortes e modificações significativas no
planeta) e como o assunto é deveras complexo,
ousamos trazer algumas ideias sobre o assunto
na esperança de ajudá-los em suas reflexões.
As ideias que serão aqui expostas são
uma síntese do contido no livro “A Doutrina
Secreta” de autoria de Helena Petrovna
Blavastsky, editado pela primeira vez em 1888.
ANTROPOGÊNESE1
Robson Santiago, 33º

Outra ferramenta importante é
a
ressignificação.
Para
a
PNL
"ressignificar" significa enxergar uma
provável vantagem e representar a
experiência de uma forma que favoreça
nossos objetivos. Quando nos sentimos
pressionados por forças que escapam ao
nosso controle, parece que estamos sem a
liberdade de escolha. A ressignificação nos
dá um espaço de manobra. É a capacidade
de dar um novo significado a um
acontecimento.
Inteligência emocional e PNL
andam de mãos dadas, interligadas em
busca dos nossos objetivos, nosso
propósito e missão de vida.
*Dra Ginecologista e Obstetra

Introdução
Como surgiu o primeiro homem na
face da Terra?
Cientistas, filósofos, religiosos têm
se debruçado sobre o assunto e nos têm
fornecido as mais variadas teorias, ficando à
critério de cada um de nós aceitá-las ou não.
Exporemos, a seguir, uma teoria
vinda das Antigas Tradições que foram
sintetizadas por H.P. Blavastsky em sua obra
“A Doutrina Secreta2”, em seis volumes dos
quais o terceiro dá uma resposta à pergunta
inicial deste artigo.
Em primeiro lugar pedimos aos
nossos leitores que leiam o presente artigo
desprovidos de qualquer preconceito, com a
mente aberta, para no final, aí sim aceitá-lo ou
rejeitá-lo. Esse pedido prende-se a fato de que
a matéria a ser exposta está contida na
Escrituras das grandes religiões asiáticas e as
primeiras religiões europeias, oculta por
símbolos e muitas vezes escrita em
hieróglifos3.
Antes de entrarmos propriamente no
aparecimento e desenvolvimento da raça
humana é preciso que o leitor assuma que o
planeta Terra, à época, era composto de cinco
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Estudo da origem e do desenvolvimento da
espécie humana.
2
Misto de ciência, religião e filosofia que deu
origem à atual Teosofia.

Escrita de antigas civilizações tais como egípcias,
povos da Mesopotâmia, etc.
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continentes diferentes dos atuais e que foram
destinados a acolher as raças humanas que iam
surgindo. Foram eles:
1.
Ilha Sagrada e Imperecível –
região de localização desconhecida e que
ao longo dos séculos não sofreu
alteração física e que deverá assim
permanecer até a extinção da última raça
que servirá de semente para a próxima
humanidade.
2.
Continente Hiperbóreo –
localizado aproximadamente nas atuais
terra ao Sul e a leste do Polo Norte.
3.
Lemúria – nos tempos préhistóricos se estendia da ilha de
Madagascar até o Sri Lanka (antigo
Ceilão).
4.
Atlântida – Sua localização
ainda é motivo de muita discussão entre
os historiadores.
5.
Europa – Uma área situada
entre as atuais Europa e Asia.
É preciso também que entenda que o planeta
Terra está em constante mutação para ir se
preparando para a chegada da nova
humanidade. A última grande transformação se
deu a cerca de 12 000 anos, com a submersão
da de uma área que ficou conhecida por
Atlântida e a elevação de uma área submersa
que hoje chamamos de Saara.
Desenvolvimento
Feita esta introdução, sigamos direto
para o estudo das Raças-raízes.
Para a Doutrina Secreta, na presente
Humanidade quando completar sua evolução e
em consequência desaparecer da face da Terra,
nela terão existidos sete raças-raízes, cada uma
composta de sete sub-raças. Para ela nós somos
o final da quinta sub-raça da quinta raça-raiz.
O leitor deve estar se perguntando
quantos tempo nos resta, para a extinção da
presente Humanidade. Considerando que a 4ª
raça-raiz, com as suas sete sub-raças durou
cerca de quatro milhões de anos, ainda faltam
muitos anos para que a extinção nos atinja,
apesar de que esse tempo depende da
espiritualidade alcançada por cada sub-raça em
sua caminhada evolutiva. A 4ª raça era muito
pouco espiritualizada, já as 6ª e 7ª que estão por
vir serão cada vez mais espírito do que matéria,

o que fatalmente
reduzirá seu tempo neste planeta.
A Primeira raça-raiz
Ensina a Filosofia Oculta que “o
primeiro grupo de humanos emanou da
própria essência de seres superiores
semidivinos.” (in Doutrina Secreta, Vol III, Pag
102).
Algumas considerações precisam ser
feitas sobre a afirmação acima.
A primeira é o método de criação
“emanação da própria essência”. A princípio
pode parecer irreal, contudo, nos dias de hoje,
são relatadas experiências espíritas de
materialização.
Voltaire deixa claro que
corroborava com este conceito quando disse:
“Deve haver em nós algo que produz os nossos
pensamentos; algo de muito sutil; é um sopro;
é fogo; é éter; é quintessência; é um número; é
harmonia.”. E completamos: é parte desse ser
semidivino (DNA?) que herdamos desde a
primeira raça.
A segunda consideração é que a
criação não foi individual, mas sim um grupo
de
seres
humanos
e
adiantando,
simultaneamente em várias partes do planeta.
Como o leitor já deduziu a Primeira
Raça-raiz era muito mais etérea do que material
e, portanto, não apta para habitar o planeta
ainda em fase formação. Ela se destinou a
preparar a chegada da 2ª raça-raiz.
A Segunda Raça-raiz
Os modos de procriação das 2ª e 3ª
raças são difíceis de compreender ou mesmo
aceitar, porque não existem mais em nosso
meio, o que nos leva apensar em ser fantasia.
A 1ª Raça era praticamente etérea,
assexual além de desprovida de desejo, então
como procriar, dar origem a uma nova raça?
Surge
o
método
chamado
“brotamento”, que consiste em produzir
inconscientemente, um “broto” como em certas
plantas,
que
ao
completarem
seu
desenvolvimento pode ser separado da árvore
matriz, levando, contudo, todas as suas
características. Se assim é os novos seres
teriam que ser também etéreos e assexuados.
De fato, as primeiras sub-raças da 2ª raça-raiz
se reproduziram como na 1ª raça, porém a
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evolução se fez presente e aos poucos os seres
etéreos foram sendo substituídos por seres
corpóreos, mas hermafroditas.
O hermafroditismo encontra-se nas
Escrituras e tradições de quase todos os povos
, não havendo porque considera-lo uma ficção.
A Terceira Raça-raiz
A Segunda Raça cria a Terceira e
morre. Vejamos como:
A 2ª raça-raiz e as primeiras subraças da Terceira Raça-raiz procriaram por
exsudação de seu fluido vital4, cujas gotas
endureciam em formato ovoide. Na evolução
da 3ª Raça, as primeira sub-raças vieram sem
sexo, após surgiram os hermafroditas e nas
últimas sub-raças ocorreu a separação dos
sexos. Surge a Raça Lemuriana.
A Quarta Raça-raiz
A Terceira deu nascimento à 4ª Raçaraiz. Agora já com ambos os sexos separados,
ou seja até o meio da 4ª Raça o homem pertence
mais à natureza metafísica do que a natureza
física. Só na segunda metade da 4ª Raça foi que
ele tomou a forma puramente humana.
É nessa raça-raiz que surgem os
Atlantes.
Neste ponto vale abrir um parêntese:
a Filosofia Esotérica ensina que apesar da
espécie humana possuir uma unidade de
origem (surgiu de seres divinos) nasceu em sete
pontos diversos do continente então existente.
Uns superiores, outros inferiores, conforme o
Carma
das
diversas
espécies
que
reencarnavam. Assim ela explica a diferença de
raças e variedades humanas.
A Quinta Raça-raiz
A partir da civilização Atlante a
espécie humana evoluiu conforme os dias de
hoje, se espiritualizando cada vez mais com o
passar dos tempos.
Deixamos para citar somente agora,
algo que foi fundamental para a evolução da
espécie humana, a evolução do Planeta Terra.
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Exsudação – líquido que transudando
(transpirando) pelos poros de um ser (vegetal ou

Esse tema daria para outro artigo tão longo
quanto este.
Por hora basta que o leitor saiba que
cada raça-raiz surgiu para se adaptar à
constituição do planeta Terra que também
estava em formação. Assim a 1ª Raça-raiz,
totalmente etérea, habitou um planeta Terra
muito mais fluido do que físico.
A medida em que o planeta ia se
transformando as raças-raízes iam também se
adaptando. A última grande transformação
do planeta deu-se na era atlante.
E aqui chegamos ao ponto central
do pedido do IrVantuir. Qual seria a
posição do maçom com respeito ao futuro da
humanidade.
O que sabemos?
- A Humanidade está evoluindo
para um estado mais etéreo que físico
(voltando às origens).
- à entrada de cada raça-raiz
corresponde a um “ajuste” em nosso planeta.
- Estamos assistindo nos noticiários
quase que diariamente mudanças radicais em
nosso clima (furacões, tsunami, vulcões
entrando em
atividade,
temperatura
extremas).
- Também estamos assistindo com
maior intensidade a eclosão de conflitos
armados originados nos mais fúteis motivos
(religiosos, étnicos).
Qual a nossa missão?
Tornar feliz a Humanidade, pelo
amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes e
pela tolerância, entre outras ferramentas.
Conclusão
Só nos resta como maçons,
espiritualizados que somos, elevar nossos
pensamentos
ao
GADU
pedindo
incessantemente a paz entre os povos, a
extinção do ódio em nossos corações e o
fortalecimento do amor fraterno em todos
nós, preparando assim a chegada da futura
humanidade.

animal) adquire consistência viscosa na superfície
onde aparece.
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