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Editorial
É Hora de Reconstrução Nacional
A recuperação econômica do país tornou-se viável com a decretação do
impeachment da presidente Dilma Rousseff. Já temos um novo presidente legalmente
empossado e com um projeto de governo que se bem executado, poderá tirar o país deste
quadro de profunda recessão em que se encontra.
Entretanto, somente o impeachment não é suficiente para solucionar todos os
nossos problemas. O novo
presidente já nos adiantou
que
medidas
duras
(antipáticas) terão que ser
tomadas.
Para que aja
sucesso nesta empreitada é
preciso que as instituições,
a começar pela Presidência
da República, desempenhem suas atividades
com
o
foco
no
desenvolvimento do Brasil,
deixando de lado os interesses particulares e de pequenos grupos até agora privilegiados.
Muito nos preocupa, que depois de tudo o que a Operação Lava a Jato já nos
mostrou, ainda existe uma luta acirrada para preenchimento de certos cargos de segundo
escalão. Será um surto de patriotismo, onde vários cidadãos estão interessados em dar o
melhor de si para o desenvolvimento de nossa Pátria, esperando em troca somente seu
salário ao final do mês?
Os órgãos de fiscalização deverão estar cada vez mais atentos para evitar que desvios
sejam novamente cometidos e nós cidadãos comuns podemos contribuir com essa reconstrução
nacional não cedendo à tentação de usufruir de “favores”, adotando uma atitude de pacificação,
que Caxias nos legou, fazendo oposição quando necessário, mas apoiando medidas, mesmo que
amarga, quando forem o melhor para o país.
No próximo mês seremos chamados a indicar novos dirigentes no âmbito municipal.
Não existe ocasião melhor para renovarmos a classe política, tão desprestigiada nos dias de hoje,
reelegendo quem efetivamente tem trabalho em prol da sociedade, mas alijando da vida política
aqueles comprometidos com a corrupção, conchavos e toda série de desmandos que infelizmente
tem assolado nossa Nação.
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes de setembro
Dia
4
5

EVENTO
Cleide (Esposa do Ir Nilsomaro)
Flavio (Filho do IrSilas)
Ir Raphael

6

Ir Jessé

7

Jesuíta (Esposa do Ir Senna)
Edna (Esposa do Ir Raphael)
Ir Vianna
Marilene (Esposa do Ir Paulo
Mello)
Casamento de Sonia Marotte com o
Ir Arthur
Casamento de Regina com Ir
Robson
Valesca (Filha do Ir Robson)
Marisalda (Esposa do Ir
Lenilson)
Eliane (Filha do Ir Arthur)

11
15
18

20
22

24
26

Tatiana (Esposa do Ir Evandro)
Casamento do Edna com Ir
Raphael
IrNilsomaro
Luciana (Filha do Ir Hamilca)

29

Pedro Henrique (Filho do Ir
Anderson)
Vitória (Esposa do Ir Alcindo)
Casamento de Tatiana com Ir
Evandro
Estela (Filha do Ir Lenilson)

30

Barbara (Filha do Ir Jean)

27
28

Momento de Sabedoria
DE UMA BELA HISTÓRIA SE TIRA UM
GRANDE ENSINAMENTO

PAGANINI
Era uma vez um grande
violinista chamado Paganini. Alguns
diziam que ele era muito estranho.
Outros, que era sobrenatural. As notas
mágicas que saíam de seu violino tinham
um som diferente, por isso ninguém
queria perder a oportunidade de ver seu
espetáculo.
Numa certa noite, o palco de um
auditório repleto de admiradores estava
preparado para recebê-lo. A orquestra
entrou e foi aplaudida. O maestro foi
ovacionado. Mas, quando a figura de
Paganini surgiu, triunfante, o público
delirou.
Paganini coloca seu violino no
ombro e o que se assiste a seguir é
indescritível. Breves e semibreves, fusas
e semifusas, colcheias e semicolcheias
parecem ter asas e voar com o toque
daqueles dedos encantados.
DE REPENTE, um som
estranho interrompe o devaneio da
platéia. Uma das cordas do violino de
Paganini arrebenta. O maestro parou. A
orquestra parou. O público parou. Mas
Paganini não parou.
Olhando para sua partitura, ele
continua a tirar sons deliciosos de um
violino com problemas. O maestro e a
orquestra, empolgados, voltam a tocar.
Mal o público se acalmou quando, DE
REPENTE, um outro som perturbador
derruba a atenção dos assistentes.
Uma outra corda do violino de
Paganini se rompe. O maestro parou de
novo. A orquestra parou de novo .
Paganini não parou.
Como
se
nada
tivesse
acontecido, ele esqueceu as dificuldades
e avançou tirando sons do impossível.
O maestro e a orquestra, impressionados,
voltam a tocar. Mas o público não
poderia imaginar o que iria acontecer a
seguir.
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Todas as pessoas, pasmas, gritaram:
OOHHH! Que ecoou pela abobadilha
daquele auditório. Uma terceira corda do
violino de Paganini se quebra. O maestro
pára. A orquestra pára. A respiração do
público pára. Mas Paganini não pára.
Como se fosse um contorcionista
musical, ele tira todos os sons da única corda
que sobrara daquele violino destruído.
Nenhuma nota foi esquecida. O maestro
empolgado se anima. A orquestra se motiva.
O público parte do silêncio para a euforia, da
inércia para o delírio.
Paganini atinge a glória. Seu nome
corre através do tempo. Ele não é apenas um

violinista genial. É o símbolo do profissional
que continua diante do impossível.
Não importa o tipo de problemas
que Você está tendo. Pode ser problema
pessoal, conjugal, familiar, qualquer coisa
que esteja afetando a sua autoestima ou seu
desempenho profissional.
Tenha certeza de uma coisa: Nem
tudo está perdido. Ainda existe uma corda
e é tocando nela que Você exercerá seu
talento. Tocando nela é que Você irá
vibrar. Aprenda a aceitar que a vida sempre
lhe deixará uma última corda.

Pompas Fúnebres
Na noite de 29 de agosto 2016, noite de muita saudade, a Loja 8 de Maio realizou
a Sessão de Pompas Fúnebres do nosso Ir, MI Atillio Consonni.
A reunião aberta aos familiares e amigos do
saudoso
irmão
Ir Mario fazendo uso da
além de prestarmos
palavra.
nossas
homenagens
à
aquele que muito
trabalhou
pela
nossa
Ordem,
propiciou também
a
oportunidade
para
fazermos
nossas reflexões
sobre a vida e morte.
Ao término da
Nilsomaro
Rodrigues
familiares e visitante.

A Cunhada Marlene fala em nome
do Departamento Feminino.

O Templo Tiradentes repleto

cerimônia
o
VM
concedeu a palavra aos

Falando
pela
família o Ir Mario
Consonni agradeceu à Loja
e aos amigos. Foi seguido
pela Cunhada Marlene que
falou pelo Departamento
Feminino Flor de Maio.
A saudade invade
nossos corações, mas com a
certeza de que a morte é
um novo começo e não um
fim, nossa esperança e a fé
em um Poder Superior a
que chamamos de GADUficam renovadas e fortalecidas.

3

Artigo do Mês
Símbolo e Sinais
Robson Santiago, MI

O título deste artigo pode levar a várias interrogações por parte do leitor.
Será o autor repetitivo ao abordar nossos símbolos? Ou, até que ponto discorrerá
sobre sinais sem revelar “ segredos” da Maçonaria?
Para incentivar a leitura deste artigo e dirimir qualquer dúvida esclarecemos, de
imediato, nossa intenção ao escrever este texto.
As ideias contidas neste trabalho são do inglês Jeremy Harwood, historiador,
pesquisador e editor de livros que vão desde a evolução do pensamento filosófico até as
origens da filosofia maçônica e estão gravadas no seu livro “Maçonaria – Desvendando os
Mistérios Milenares da Fraternidade, da Editora Madras, o qual recomendamos a sua
leitura.
Escolhemos esta obra por conter uma farta ilustração que completa o texto, por
vezes um tanto sumário, mas que nos faz refletir e por conter alguns símbolos pouco vistos
em nossas lojas.
Porque Símbolos e Sinais?
Documentos históricos sobre a origem de nossa Ordem são raros, mas a tradição,
usos e costumes nos indicam que os antigos IIr que praticavam a Maçonaria dos Aceitos
(a mesma que praticamos nos dias de hoje) tinham o desejo de construir um mundo melhor
onde homens livres e de bons costumes trabalhariam livremente, na busca desse objetivo
(construir um mundo melhor).
Como eram descendentes de IIr que dominavam a arte de construir, nada mais
natural que usassem seus instrumentos de trabalho para transmitir os ideais da Instituição.
Nesta época, fins do século XVII e início do Sec XVIII, a Igreja Católica exercia grande
influência nas sociedades desenvolvidas e mais uma vez, natural que a bíblia católica fosse
fonte de inspiração para as alegorias, lendas e símbolos que estavam sendo introduzidos na
Maçonaria.
Mas nossos antigos IIr, também foram sábios em buscar no mundo dito pagão, a
sabedoria milenar daqueles povos que era fruto, invariavelmente, da observação dos
fenômenos da natureza e suas formas geométricas que aos poucos foram sendo traduzidas
pela matemática, formando deste modo um saber único, que só podia ser acessado se iniciado
na Maçonaria.
Vejamos agora como os IIr ingleses interpretam nossos símbolos, alguns nossos
bem conhecidos outros nem tanto.
As Pirâmides
Não podemos negar que a
Maçonaria Moderna foi influenciada por
crenças do Egito Antigo. Não há
comprovação histórica para esta afirmação,
De acordo com a Mitologia , os alicerces da
Maçonaria datam das origens da própria
Arquitetura, fortalecendo a afirmação acima.
No fim do Sec. XVII e início do Sec.
XVIII, quando foram feitas as descobertas nas grandes pirâmides egípcias e seus mistérios
começaram a serem desvendados, os mais experientes egiptólogos da época eram maçons
que acabaram por introduzir na Maçonaria muito do simbolismo Egito Antigo.
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O Olho que Tudo Vê
Símbolo presente em quase todas as lojas brasileiras, mas também pouco estudado,
talvez, pela sua força, que deixa muito pouco para se especular sobre o mesmo. Simboliza
que o GADU a tudo vê, não só nossas ações materiais, mas também nossas mais
íntimas emoções.
A primeira referência histórica para o Olho
que Tudo Vê, na literatura maçônica, foi feita por
Thomas Smith, em 1797, em seu livro The Freemasons
Monitor, lá ele escreveu “ apesar do fato de que os
nossos pensamentos, nossas palavras e ações possam
ser escondidas dos olhos dos homens, ainda assim o
Olho que Tudo Vê ... penetra nos recessos mais
íntimos do coração humano e nos recompensará de
acordo com os nossos méritos.”

No Painel acima, destacamos não só
o Olho que Tudo Vê, mas também
a letra G rodeada de raios
painel
luminosos,
que segundo o autor,
representa o GADU

É bom que se diga que o presente símbolo não
é exclusividade da Maçonaria. Na época do
Renascimento a classe artística, com um único olho,
representava uma “divindade onipresente e
onisciente”, enquanto que a arte cristã,
frequentemente apresentava o Olho dentro de um
triângulo equilátero.

O Sol e a Lua
Textos maçônicos antigos fazem referências a fenômenos astronômicos, onde o Sol
e a Lua tinham destaque. Isso levou a estudiosos maçônicos, a partir do Sec XIX, a ligarem
a Maçonaria à Astrologia.
Segundo Jeremy Harwood, autor do livro referência deste artigo, o Sol e a Lua
juntos representam sabedoria, poder e bondade.
Queridos leitores, tenham sempre em mente que o objetivo deste artigo é apresentar
o pensamento maçônico reinante no “Velho Mundo” para que possa ser comparado com os
ensinamentos transmitidos em nossas Lojas as interpretações dos nossos principais
símbolos.
O autor prossegue declarando que “o Sol é uma das Luzes menores da Maçonaria.
Como fonte de luz, é um lembrete para os maçons se esforçarem para a iluminação
intelectual . . . Juntamente com a Lua, que rege e o governa a noite, o Sol representa as
forças vivas da natureza, que devem estar em equilíbrio para que ela exista. ”
A segunda das Luzes Menores da
Maçonaria é a Lua. Ela também está ligada
à prática da Alquimia na Idade Média.
Foram os alquimistas que primeiro deram à
Lua um significado simbólico e ritualístico.
Desenhos estilizados do Sol e da Lua com
rostos humanos estavam entre as imagens
mais frequentes nos textos alquímicos , bem
como representações do Prumo, Esquadro,
Nível e Pedra Polida. Com a chegada dos Aceitos na Maçonaria, muitos eram alquímicos e
acabaram por introduzir esses símbolos para explicar conceitos filosóficos.
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A Espada do Guarda do Templo
Na época em que os rituais maçônicos estavam sendo instituídos (Sec XVIII), a
espada era considerada como parte integrante da vestimenta dos cavaleiros(nobreza). Logo,
não é de se estranhar que a espada tenha sido levada para a ritualística maçônica, que sofria
influência não só da sociedade nobre da época.
Mas apesar dessa influência seu uso é mais comum nos Altos Graus do nosso rito.
Nos Graus Simbólicos a espada é mais utilizada como símbolo. Como exemplo temos a
Espada Flamejante.
Mas o foco, nesta parte, é o simbolismo trazido por Jeremy Harwood para a espada
do Cobridor (nosso Guarda do Templo ou Cobridor externo).
Ele nos explica que “Tradicionalmente, a espada do Cobridor deve ter a lâmina
ondulada, que é considerada um símbolo da
espada flamejante que, segundo o Gênesis, foi
colocada no leste do Jardim do Eden, para
proteger a “Arvore da Vida”.”1
A definição acima serve para a nossa
Espada Flamejante que fica no Trono do V M
e só é usada por ocasião das iniciações.
Embora a espada do Cobridor, citada na obra da
bibliografia, não seja a mesma usada pelo nossos
Guarda do Tempo e Cobridor Externo o simbolismo associado a ela é o mesmo. Diz o autor
que a espada do Cobridor nunca deve ser embainhada, pois deve estar sempre pronta para
manter afastados
“profanos e bisbilhoteiros”. A postura do Cobridor com sua espada
Figura da os
internet
sempre pronta nos lembra que devemos estar sempre em guarda contra a aproximação de
maus pensamentos ou ações não meritórias.
Pavimento Mosaico
Juntamente com a Orla Dentada e a Estrela
Flamejante compõem os ornamentos de uma Loja
maçônica.
Seu simbolismo está dividido em duas
correntes: uma prega que ele é emblemático da vida
humana, enquanto que o segundo afirma que ele
representa os dois lados de todas as coisas.
Fisicamente ele representa o piso térreo do
Templo de Salomão. Vários maçonólogos tentaram ligar
sua origem às tradições egípcias dada a sua aparência
geral de quadrados branco e pretos que lembram as terras
do baixo Nilo que durante nove meses do ano são
cortadas por canais de irrigação com uma aparaência de
um “tabuleiro de xadrez”

Os simbolismos mais aceitos, conforme citado
no segundo parágrafo desta seção, são:

1

Mais uma vez lembramos que as informações trazidas neste artigo são baseadas nas lojas europeias.

6

1)
Que ele representa a “vida
contrastada do homem” ou que representa
uma “vida de bem e de mal” ou ainda “ as
alegrias e as tristezas da vida”;
2)
O segundo e talvez o
melhor é que ele representa a síntese dos
opostos.
Queridos leitores, muito mais
teríamos para mostrar sobre essa obra,
discordante de muitos conceitos que nos
foi ensinado sobre simbolismo. Mas a
busca da verdade nos obriga a caminhar

por veredas espinhosas e até por falsas
veredas.
O importante é conhecer o maior
número de versões possível, para após
intensa reflexão, escolher a melhor opção
como sua verdade e transmiti-la aos mais
novos.
Fonte: Maçonaria – Desvendando os
Mistérios Milenares da Fraternidade:
Rituais, Códigos, Sinais e Símbolos
Maçônicos – Jeremy Hardwood – editora
Madras – 2014.

Devido ao falecimento do IrAtillio às vésperas da comemoração do Dia dos Pais
na Loja, o VM Nilsomaro decidiu por transferir essa comemoração para o dia 5 de
setembro, com um suculento e animado Churrasco.
A ocasião serviu também para abraçarmos o Ir Jessé que comemora sua data
natalícia a 6 de setembro.
Relembre alguns momentos que marcaram aquela noite, eternizada pela câmera do
Ir Linduarte.

O IrJean mostrando sua habilidade
gauchesca, inspirado pelo “ Santo Grau”.

O Ir Jessé recebendo os cumprimentos
da Esposa Jane e do filho IrJean

7

Quatro pilares que sustentam nossa Loja

Os IIr prestigiando
Churrasqueiros

os

Descobrimos Papai Noel disfarçado, fazendo o
reconhecimento para a festa de fim de ano.

Iniciamos esta página citando
quatro pilares, agora encerramos
com a foto do pilar mais forte da
Loja, o Departamento Feminino
Flor de Maio
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