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Um 2017 de muita saúde, sabedoria,
Harmonia, prosperidade, Força, União
Paz e Luz!
São os votos da equipe da “A Vitória”.
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes de dezembro
10

Evento
Ir Otávio

11

Ir Evandro

12

Felipe L.P. Soares (Filho do Ir Arthur)

16
17
20
21

Casamento de Edite e Ir Viana
Beatriz (Filha do Ir Rogério)
Ir Paulo Mello
Lucas (Filho do Ir Alexsander)
Carolina ( Filha do IrRenato)
Douglas do P. Viana (Filho do Ir Viana)
Maiara (Filha do Ir Hegler)
Casamento de Jesuita e Ir Senna

26
27
30

Aniversariantes de Janeiro
09
12
15
16
19

20
21
23
29

Evento
Lucas (Filho do Ir Cèlio)
Ir Silas
Silvia (Filha do Ir Silas)
IrAlcindo
Alcindo Filho
Ir Sergio Brabo
Michelle (Filha do Ir Caetano)
Leandro (Filho do IrEvandro
Bernardo ( Filho do IrAlexander)
Ir Hamilca
Ir Marcelo
Syria (Filha do falecido Ir Gilberto)
Frederico Junior (Filho do Ir Frederico)
Casamento de Marta e IrRenato

Aniversariantes de Fevereiro

06

Evento
Casamento de Ana e Ir Araguary
Rodrigo (Filho do IrHaroldo)
Jacira (Esposa do Ir Joaquim)
Juliana (Filha do Ir Josué)
Jacqueline (Esposa do Ir Célio)

09

Alexandra (Esposa do IrAlexsander)

14

Regina (Esposa do Ir Robson)
Pedro (Filho do IrRaphael Sodré)
Marcos (Filho do Ir Souza Lima)
Ana (Esposa do Ir Araguary)
Maria Luiza (Filha do Ir Fabricio)
Attilio Filho (Filho do falecido Ir
Attilio)

03
04

17
22
23
26

Você Sabia?
CORNUCÓPIA – A JOIA DO
MESTRE DE BANQUETES
No REAA – Rito adotado pela
Loja 8 de maio nº 87 – a joia do Mestre
de Banquetes é
uma
Cornucópia,
(um vaso em
forma de corno
(chifre) repleto
de frutos e flores
sob
um
Compasso
aberto) como mostra a figura contida à
página 23, do nosso Ritual de Aprendiz
Maçom.
CORNUCÓPIA
Segundo o Novo Dicionário
Aurélio, Cornucópia significa:
“(Do lat. Cornucopia) – s.f. 1- corno
mitológico, atributo da abundância, e
símbolo da agricultura e do comércio. 2
– Vaso corniforme que se representa
cheio de flores e frutas. 3. – Anat. A
extensão do plexo-coroide em cada
cavidade do quarto ventrículo…”
No Dicionário da Língua
Portuguesa,
da
Porto
Editora,
encontramos:
Nome Feminino;
1 – Vaso em forma de corno, cheio de
frutos e flores, que antigamente era
símbolo da abundância e agora é símbolo
da agricultura e do comércio; 2 –
Elemento decorativo com a forma deste
vaso; 3 - CULINÁRIA – bolo com a
forma deste vaso recheado de creme;
(Do Latim cornucopia, “corno da
abundância”)
O MESTRE DE BANQUETES, E SUA
JOIA
No Rito Escocês Antigo e
Aceito – rito adotado pela Loja 8 de
2

Maio – a joia do Mestre de Banquetes é
uma Cornucópia, como mostra a figura
contida à página 23, do Ritual do
Aprendiz (um vaso em forma de corno
(chifre), repleto de frutos e flores entre as
pernas de um Compasso).
Mestre de Banquetes é o Oficial
da sua Loja Maçônica, encarregado de
promover e cuidar dos ágapes fraternais
e providenciar as festividades, de acordo
com o calendário Oficial da Loja, e com
as eventuais que a Assembleia da Loja
estabelecer, da melhor maneira possível.
UM POUCO DE MITOLOGIA
Kenneth C. Davis, autor do Livro
“TUDO O QUE PRECISAMOS SABER,
MAS NUNCA APRENDEMOS, SOBRE
MITOLOGIA” diz:
“ Na Mitologia grega, a
cornucópia ou “corno da abundância” era
um dos chifres de Amalteia, a cabra que
aleitou Zeus1.
O chifre produzia ambrosia e
néctar, que eram a comida e a bebida dos
deuses. Mas nas versões romanas a
cornucópia era o corno de um deus rio,
quebrado por Hércules. Ninfas das águas
encheram o corno com flores e frutas e
ofereceram-no a Cópia a deusa da
abundância.”
CONCLUSÃO
Concluímos, ser a Joia do Mestre de
Banquetes extremamente mitológica, como,
também, fica claro, o porquê de se falar em
corno e chifres para ser descrita a
Cornucópia, excluindo-se toda e qualquer
outra interpretação.
VOCÊ SABIA ?
PAZ E LUZ!!!
Walter de Souza Lima – M.’.I.’.
Bibliografia:
Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto
Editora;
Novo Diucionário da Língua Portuguesa
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira – 1ª.
Edição.

Tudo o que precisamos saber, mas nunca
aprendemos sobre Mitologia – Kenneth C.
Davis – Nova Fronteira;
Ritual do Grau de Aprendiz Maçom.

Alimentação Saudável
Água de Coco - Mistura especial

“A água de coco é rica em vitaminas,
minerais, aminoácidos, carboidratos,
antioxidantes, enzimas e outros
fitonutrientes que ajudam o corpo a
funcionar com mais eficiência.”
A água de coco apresenta uma
associação de substâncias que a tornam
especial mesmo quando comparada com
bebidas produzidas pelo homem.
Ela é rica em vitaminas,
minerais,
aminoácidos, carboidratos,
antioxidantes, enzimas e outros
fitonutrientes que ajudam o corpo a
funcionar com mais eficiência.
Seu
conteúdo
eletrolítico
(mineral iônico) semelhante ao plasma
humano garantiu-lhe o reconhecimento
internacional como melhor reidratante
oral.
Por mais que a característica
hidrante dessa bebida seja a mais
famosa, os benefícios que ela traz à
saúde não param por aí. A água de coco,
promove o equilíbrio da química
corpórea, beneficiando a saúde como um
todo.
Ela reduz a pressão arterial e risco
de doença cardíaca, previne aterosclerose,
facilita as funções renais, protege contra
vários tipos de câncer, facilita a digestão, o
controle do níveis de glicemia no sangue, a
circulação sanguínea, deixa o sistema
imunológico mais ativo, possui propriedades
antienvelhecimento e ajuda na preservação
de bactérias amigas da saúde.
Beba água de coco: é tudo de
bom!

Zeus – Rei dos deuses do Olimpo e o
mais poderoso deles, segundo a
Mitologia
1
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Fonte: Artigo de autoria do Dr.
Wilson Rondo Junior – NUTROLOGIA
- CRM 47078/SP
Artigo do Mês
A “ Idade” do Grau Três
Robson Santiago, MI
É sabido pela maioria dos
Iniciados maçônicos que no início da
Maçonaria Especulativa, nas primeiras
décadas do século XVIII, só existiam
dois Graus Simbólicos, Aprendiz e
Companheiro Maçom, Mestre Maçom
era apenas o presidente
da Loja.
Nosso
objetivo, neste artigo é
mostrar como e onde
surgiu o terceiro grau
simbólico, ou seja, o
Grau
de
Mestre
Maçom.
Quando
se
quer saber a “origem” de qualquer coisa
na Maçonaria nos deparamos com a falta
de documentação que possa comprovar a
tese apresentada.
O surgimento do Terceiro Grau
Simbólico não foge a esta regra. A
afirmação feita por nós na introdução
deste artigo pode ser contestada por
qualquer Ir que tenha estudado, com
mais carinho, este assunto.
A busca da “idade” do Terceiro
Grau depende de vários fatores e
podemos dizer que todos oferecem
contestação de alguma forma, citamos
alguns:
1. Ligado ao significado da
palavra Grau.
Se entendermos como sendo
degraus ou níveis a serem atingidos,
pura e simplesmente, desde a Maçonaria
Operativa já existia três graus, uma vez
que nas Lojas (Oficinas) existiam
Aprendizes, Companheiros e Mestre (o
chefe da Oficina) – três níveis
hierárquicos bem distintos.

Agora, se considerarmos grau
como sendo nível atingido através de
uma cerimônia de admissão, aí sim,
vamos nos situar na terceira década do
século XVIII, nos idos de 1725. Hipótese
aceita pela grande maioria dos IIr.
2. Quanto à documentação
existente.
Existe uma grande quantidade
não só de evidências documentais bem
como evidências legais, que leva à
conclusão que no ano de 1400 havia um
só grau, o de Companheiro, isto é o
maçom completamente treinado. Essas
evidências mostram que
naquela
época
o
aprendiz
era
“propriedade” do chefe
da oficina (do Mestre),
ou seja seu único direito
era ser instruído, não
ocupando
nenhum
degrau
na
escada
hierárquica da Loja.
Deste modo na oficina só existia o
Companheiro totalmente treinado.
Foi no início do Sec. XVI que
começam a aparecer os primeiros
documentos citando a figura do
Aprendiz Iniciado, ou seja o Aprendiz
admitido através de uma cerimônia.
Existem atas de lojas escocesas,
datadas de 1599, que confirmam a
existência de dois graus, o Aprendiz
Iniciado e o Companheiro Maçom. A
própria Constituição de Anderson,
edição de 1723, cita a existência de
apenas dois graus como se verifica nos
dois textos a seguir: “...sendo feito um
Irmão e depois Companheiro no devido
tempo, ...e após ter cumprido o
interstício dos anos como a tradição do
país dita, devidamente qualificado,
poderá ter a honra de se tornar
Vigilante, e então Mestre da Loja,
Grande Vigilante e Grão Mestre de
todas as Lojas de acordo com os seus
méritos. ” e “Nenhum Irmão pode se
tornar Vigilante antes de ter sido um
Companheiro, nem Mestre antes de ter
4

sido Vigilante, nem Grande-Vigilante
antes de ter sido Mestre de Loja e nem
Grão-Mestre, a não ser que tenha sido
Companheiro antes de sua eleição.”
O registro de três graus começa
a aparecer no início do século XVIII. O
primeiro que se tem conhecimento data
de 1711 e conta de um pequeno
catecismo onde aparecem palavras e
sinais maçônicos, específicos de
“Mestres”, “Companheiro” e “Aprendiz
Iniciado”. É interessante destacar que os
“Sinal de Mestre” pode ser considerado
como uma forma corrompida do nosso “
Cinco pontos de perfeição”
e era
acompanhado de uma palavra que nada
tem a haver com a atual. Contudo este
documento só não prova a existência
generalizada do Terceiro Grau.
Os historiadores modernos
registram como o mais antigo registro da
existência do Grau Três uma ata não de
uma Loja maçônica mais de uma
sociedade musical a – Philo- Musicae e
Architecturae Societas Apollini. Essa
sociedade possuía características que a
diferenciava das demais sociedades
existentes na época. Foi fundada por oito
maçons da nobreza inglesa, apesar de
não ser uma sociedade maçônica, só
podiam frequentá-la, mesmo como
Visitante, se fosse reconhecido como
maçom. Se o candidato não fosse maçom
era primeiro “feito” maçom e depois era
admitido como membro da sociedade.
Consta do Livro de Ata da
sociedade, em suas primeiras páginas
uma anotação de 22 de dezembro de
1724 em que aparece: “ .. O ilustríssimo
Charles Cotton foi feito maçom pelo
então Grão-Mestre Vossa Alteza de
Richmond, que a “constituiu...,”2. Em 18
de fevereiro de 1725 uma outra anotação
complementa a primeira com os
seguintes dizeres: “ Antes de fundarmos
esta Sociedade, uma Loja foi formada,

constituída de um número suficiente de
Mestres, com o intuito de promover o
Ilustríssimo Charles Cotton (e outros
dois) Companheiros Maçons na
cerimônia em que o Sr William Gulston
atuou como 1º Vigilante e imediatamente
depois, a saber, no dia 18 de fevereiro
ele o citado Sr Will Gulston foi escolhido
presidente da Supracitada Sociedade...”
Como podem verificar no
parágrafo anterior, os dois encontros
citados acima (Antes de fundarmos esta
Sociedade, uma Loja foi formada) foram
realizadas reuniões maçônica antes da
fundação da sociedade musical com o
objetivo de promover a iniciação
maçônica de profanos.
Finalmente chegamos a 12 de
maio de 1725 e na ata daquele dia cita :
“ Nossos Amados Irmãos e Diretores
dessa Mui Venerável Sociedade, cujos
Nomes, a saber, estão abaixo
subscritos:
Ilustríssimo Irmão Charles Cotton,

Irmão Pipillon Ball,
Foram
tornados
regularmente. ”

Mestres

Com estas palavras foram
registrados, pela primeira vez, a
concessão do Terceiro Grau – Mestre
Maçom, ocorrido, entretanto, (o registro)
em ata de uma Sociedade Musical,
embora a cerimônia maçônica tenha sido
em loja regularmente constituída.
A partir deste fato a Grande
Loja da Inglaterra começou a trabalhar o
assunto e aos poucos o Grau de Mestre
começou a ser praticado regularmente
nas lojas maçônicas.
Para resumir podemos dizer que a
“idade” do Terceiro Grau remonta, na
Escócia, a meados de 1600, quando alguns
elementos do Grau Três eram partes
integrante dos grau mais elevado do sistema
de dois grau, isto é, o grau de “Mestre ou

2

Nota do redator: “ a constiuiu”, isto é abriu a
Loja maçônica naquele dia.
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Companheiro
maçom”,
o
mesmo
acontecendo na Inglaterra a partir de 1700.

Fonte: O Ofício do Maçom –
Harry Carr, Tradução de Carlos Raposo,
1992, Editora Madras

Departamento Feminino
Abaixo nossos leitores encontram algumas das doações realizadas pelo
Departamento Feminino Flor De Maio, no mês de novembro.
No Lar Luz e Amor

Doação de fraldas no Bairro de Paciência

Doação no Lar Pedro Richard

Nota: Com este número encerramos nossas atividades no corrente ano, com a promessa
de retornarmos em março, se assim o GADUo permitir.
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Boas Festas e um Feliz 2017
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