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Evento
Leonardo( Filho do Ir Alexsander)
Casamento de Joana e Ir Silas
Casamento de Ana Claudia e Ir Geraldo
Vanessa (Esposa do Ir Cláudio Affonso)
Fernanda V. Rangel ( Filha do Ir Rangel)
Casamento de Cleide e Ir Nilsomaro
Linduarte (Filho do Ir Linduarte)
José Carlos N. da Silva ( Enteado do Ir
Octavio)
Marlene M. de Souza(Esposa do Ir
Souza Lima)
Claudio R. Rangel (Filho do Ir Rangel)
Alexandre G. de Andrade(Filho do Ir
Andrade)
Marcelle M. de Lira (Filha do Ir
Caetano)
Carla Santos Fonseca (Filha do Ir Paulo
Mello)
Casamento de Jane e Ir Jesse
Mônica L.S. Assumpção (Esposa do
Ir Jackson)
Sandra ( Esposa do Ir Oppenheimer)
Márcio F. Santiago (Filho do Ir Robson)
Ir Arthur
Leila(Esposa do Ir Hégler)
Wallace (Enteado do Ir Oppenheimer)
Ir Levi
Casamento de Leila e Ir Hegler
Margarida V. R. Azevedo (Guida)
Casamento de Vanessa e Ir Claudio
Casamento de Elvira e Ir Vilanova

Artigo do Mês
Simbolismo da Pedra
Ir

Robson Santiago, M I

Introdução
Como é sabido, a Maçonaria Especulativa
transmite seus ensinamentos através de alegorias e
símbolos. Surgida da evolução natural da
Maçonaria Operativa, nada mais natural também,
que os instrumentos de trabalho na construção e
seus materiais formassem a base desses símbolos,
dos quais nesta oportunidade destacaremos a
pedra.
Somos de opinião de que o estudo do
simbolismo da pedra, legado pelos nossos
primeiros irmãos, em muito poderá contribuir para
um melhor entendimento de nossas tradições e
dos nossos rituais.

Para este estudo, não carece de
importância, a definição científica de pedra ou
sua composição química , mas sim que não
podemos perder de vista que tendo componentes
químicos reage com o meio ambiente, mudando
de cor, de brilho, aumentando a sua dureza,
erodindo,
“envelhecendo”.
Todos
esses
fenômenos por certo foram observados pelos
povos primitivos e não foi muito difícil considerar
que as pedras possuíam vida. A partir desta visão
surgiram os vários simbolismos da pedra.
A Pedra na Antiguidade
Tudo começou quando o homem
primitivo descobriu que podia utilizá-la para
diversos fins e inclusive modificar a sua forma.
Os resultados alcançados com a sua utilização
levaram o homem de então a venerá-la,
considerando-as sagradas. Como exemplo
podemos citar os aborígines australianos que
acreditam até hoje que a alma de seus
antepassados continuam existindo dentro das
pedras, com poderes divinos, e que seu constante
manuseio fortalece tanto a alma do falecido
quanto de quem manuseia.
Muitos deuses nasceram da pedra, tal
como Mithras, cujo culto foi o maior competidor
do cristianismo em seu início. O interior da Terra
desde o início da civilização foi considerado como
o útero materno, onde toda a vida era gerada, deste
modo, a pedra era considerada não somente como
tendo vida, mas que essa vida era gerada e se
desenvolvia no interior da terra. Isto justifica
porque as cavernas eram tidas como locais
sagrados e serviram de morada para muitos
oráculos da antiguidade. A Maçonaria, por sua
vez, durante a iniciação de um novo candidato faz
referência a essa concepção através do
V I T R I O L .
Uma vez que a iniciação é uma cerimônia
de purificação é somente fazendo com que o
candidato penetre profundamente dentro de si
próprio, fazendo uma auto-análise do que foi até
aquele momento, reconhecendo seus erros e
acertos, poderá encontrar a pedra oculta, a pedra
de toque que o purificará para poder iniciar uma
nova forma de viver.
A Pedra na Tradição Judaica
Neste tópico citamos apenas alguns
exemplos da importância da pedra entre os
hebreus:
Do Antigo Testamento podemos citar a
passagem do Rio Jordão, pelo povo de Israel,

Continua na Pág. 4
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O Mestre Investidor, Ir

Walter de Souza Lima, falando ao V M

e aos VVig

Terminada a reunião ritualística foi feita
a passagem da presidência do Departamento
Feminino Flor de maio, ocasião em que as
presidentes que saia e entrava foram saudadas
pelo Ir
Orador, enquanto recebiam uma
corbeille de flores.

A nova presidente do Departamento
Feminino , Cunhada Jesuíta Ferreira Senna falou
aos presentes.
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conduzido por Josué (Josué 4), que ao final erigiu,
em Gilgal, uma coluna com doze pedras retiradas
do leito do rio.
Josué, como testemunho da aliança de
Deus com o povo de Israel, gravou em uma
grande pedra a sua promessa de servir somente ao
Senhor. (Josué 24: 26-27)
Muitos outros exemplos narrados nas
Sagradas Escrituras poderiam ser citados, mas
encerraremos esta parte citando o Salmo 118:22:
“A pedra que os construtores rejeitaram, essa
veio a ser a pedra angular.”
Na Tradição Cristã, o exemplo de maior
importância está em Mateus 16:18: “ Também eu
te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão sobre ela.”, passagem em que Jesus
se dirige a Simão e o chama de Pedro – cuja
tradução é pedra.
Por fim chegamos à importância do
simbolismo da pedra na Maçonaria.
Começamos por citar o manuscrito
Register House de Edimburgo( 1696) que inclui
entre as jóias da Loja a Perpend Esler e a Broad
Oval. A primeira uma pedra colocada
transversalmente através de uma parede; a
segunda, acreditam os irmãos ingleses, tratar-se de
uma corruptela de “Broached Dornal” , que pode
ser traduzido por pedra cinzelada.
Quatro anos mais tarde, informação
similar aparece no manuscrito de Chetwode
Crawley(1700) assim grafados “perpendester” e “
broked-mall”.
Em 1710, o Manuscrito de Duflies nº 4
faz referência a “dois pilares de pedra”, um deles
que não afunda e outro que não pode ser
queimado e que possuíam a nobre arte ou ciência.
No Grau de Aprendiz, quando o neófito,
logo após a sua iniciação é convidado a sentar-se
em lugar pré-determinado lhe é dito que ele
representa a pedra angular sobre a qual o templo
espiritual da Maçonaria é construído.
Encontrar outros exemplos nos rituais é
um convite que fazemos aos nossos leitores. O
que tentamos provar neste resumo é que os vários
e profundos significados da pedra como objeto
físico ou como alegoria facilita o entendimento do
porque da escolha pela Maçonaria Especulativa,
da arte de construir como veículo para transmitir
seus ensinamentos místicos e filosóficos. ♣
( Publicado em 1ª edição no Nº 20, deste
Informativo)

Dicas de saúde
O que acontece quando você acaba de
beber um refrigerante...
Primeiro 10 minutos:
10 colheres de chá de açúcar batem
no seu corpo, 100% do recomendado
diariamente.
Você
não
vomita
imediatamente pelo doce extremo, porque o
ácido fosfórico corta o gosto.
20 minutos
O nível de açúcar em seu sangue
estoura, forçando um jorro de insulina.
O fígado responde transformando
todo o açúcar que recebe em gordura. ( É
muito para este momento em particular).
40 minutos
A absorção da cafeína está
completa.Suas pupila dilatam, a pressão
sanguínea sobe, o fígado responde
bombeando mais açúcar na corrente. Os
receptores de adenosina no cérebro são
bloqueados para evitar tonteiras.
45 minutos
O corpo aumenta a produção de
dopamina, estimulando os centros de prazer
do corpo. ( Fisicamente funciona como a
heroína)
50 minutos
O ácido
fosfórico empurra
cálcio,magnésio e zinco para o intestino
grosso, aumentando o metabolismo.
As altas doses de açúcar e outros
adoçantes aumentam a excreção de cálcio na
urina, ou seja, está urinando seus ossos, uma
das causas da osteoporose.
60 minutos
As propriedades diuréticas da cafeína
entram em ação. Você urina.
Agora é garantido que porá para fora
o cálcio, magnésio e o zinco, os quais seus
ossos precisariam. Conforme a onda abaixa
você sofrerá um choque de açúcar. Ficará
irritadiço. Você já terá posto para fora tudo
o que estava no refrigerante, mas não sem
antes ter posto para fora, junto coisas das
quais farão falta ao seu organismo.
Continua na Pag 5
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Pense nisso antes de beber
refrigerante.
Se não puder evitá-lo, modere sua
ingestão!
Prefira sucos naturais.
Seu corpo agradece
Fonte: Prof. Dr. Carlos alexandre Fett, Mestrado
em nutrição da UFMT.
( Colaboração do Ir Odir Chrisman)

Fitoterapia
Nome Botânico: Panax ginseng C.A. Meyer
Sinonímia: Ginsen
Parte Utilizada: Raiz
Histórico: A raiz espessa dessa herbácea atinge
um metro de comprimento quando arrancada
com a idade de dez anos. As raízes secundárias
lembram as formas das penas de uma figura
humana e a base do caule a cabeça. Deve-se a
esta semelhança o nome ginseng=homem-raiz, e
possivelmente também a reputação de curara
impotência. O ginseng compartilha esta fama
com a mandrágora, cuja raiz tem também a
forma humana.Quer a sua eficácia se deva a este
simbolismo ou a sua composição química, o
ginseng é utilizado pelos chineses e japoneses há
milênios.
É conhecida como “erva milagrosa”,
“raiz que cura todos os males” ou ainda “raiz
da vida eterna” por ter propriedade de retardar o
envelhecimento.
Talvez seja a única erva medicinal que
se adapte integralmente à filosofia oriental que
trata o universo como um todo.
Dados Ecológicos
Ginseng tem como habitat natural a
China, Coréia, Japão e Nepal, embora hoje seja
também cultivada na Rússia.
Constituintes
Saponinas, Vitaminas( B, B2,B12 e C),
Glicosídeos
denominados
ginosídeos,
Sesquiterpenos, Aminoácidos, ácido fólico,
ácido nicotínico, ácidos graxos, enzimas como a
amilase e a colina. Esteróides (semelhantes ao
hormônio sexuais) e sais minerais como: ferro,
cobalto, cobre, cálcio, magnésio e manganês.
Ação
Estimulante do sistema nervoso central;
Revitalizante físico e psíquico; Tônico pulmonar
e cardíaco; Atividade afrodisíaca e levemente
analgésica; Cicatrizante e Regeneradora celular.
Propriedades Farmacológicas
Atua como estimulante do sistema
nervoso central regularizando ou aumentando as

funções cerebrais, dependendo do estado
orgânico de cada indivíduo.
Tem ação protetora contra agentes
físicos e biológicos, desempenhando atividade
imunitária.
Diminui os níveis sérios e hepáticos do
colesterol em casos de hipercolesterolemia.
Possui também uma ação antiinflamatória
Tem a capacidade de aumentar a taxa de
hemoglobina e o números de glóbulos
vermelhos no sangue.
É reconhecido como planta adaptógena,
aumentando a resistência orgânica ao estresse.
Contraindicação/
Efeitos
colaterais/
Precauções
Não é indicado em casos de hipertensão
aguda, gravidez e doenças agudas.
Não foram relatados efeitos colaterais
quando utilizados em doses terapêuticas.
Quando utilizado em altas doses, acima
de 8 gramas por dia, pode ocorrer nervosismo,
hipertensão, erupções na pele, insônia e diarréia.
Evitar o uso concomitante de café, chá
ou outra substância estimulante.
Hipertensos agudos devem tomar
precauções devido ao fato do ginseng ativar as
funções orgânicas.
Modo de Usar
Raízes dessecadas e trituradas até o pó:
5 a 10 g por dia
Decocto: 2,5 em 100ml de água.
Fonte: Fundação Herbarium de Saúde e Pesquisa
(Colaboração da Cunhada Marlene Soouza Lima )

Momento de Sabedoria
O presente do esquecimento!
"Felicidade? Não passa de saúde e uma
memória ruim", disse Albert Schweitzer,
ganhador do prêmio Nobel. Médico, músico,
humanista e filósofo, ele se reinventou diversas
vezes.
Aprecie seus lapsos de memória - eles
fazem de cada momento uma experiência
única:
Sinta-se aqui e agora: viva como se não
fosse se lembrar amanhã do que fez hoje.
Sinta-se despreocupado: esqueça o que acha que
sabe e deixe que o mundo o surpreenda.
Sinta-se abençoado: esqueça o que quer e
aprecie o que consegue.
Sinta-se popular: esqueça de ressaltar que
você já sabia que aquilo ia acontecer.
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Sinta-se memorável: tenha em mente que muitas pessoas esquecerão o que você disse, mas
lembrarão de como você as fez sentir.
Sinta-se generoso: entre amigos, esqueça o que é para ser esquecido. Sinta-se verdadeiro: não minta
e não precisará se lembrar de nada.
Sinta-se clemente: esqueça a idade de quem tiver passado dos 35. Sinta-se modesto: esqueça de
mencionar suas realizações.
Sinta-se preparado: é isso e pronto; o resto não passa de lembranças.
" Tire o máximo proveito do que vem e o mínimo do que vai embora."

Terminada a
um ágape em que
descontração se

reunião ritualística foi servido
todos com muita alegria e
confraternizaram.

O Salão de Festas cheio deu a exata dimensão de como são queridos os IIr Francisco
Senna. e Atillio
Por outro lado, deu também a oportunidade para que IIr iluminados fizessem um
exercício de humildade, comendo com o prato na mão, à maneira dos antigos maçons.
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