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Após cumprir seu tempo de estudo regulamentar, o CompM André Soares
Pontes, informou ao Vig de sua Col que estava pronto para ser submetido ao exame para
ascender ao Grau de Mestre Maçom. Apresentou seu Trabalho para Aumento de Salário, que
analisado pela Comissão Central da Loja foi considerado “Aprovado”. Igual resultado foi obtido
após o minucioso exame realizado pelos mestres da Loja.
O
VM
8 de agosto para a
Magna de Exaltação
perfeição ritualística
registrada da Loja 8

marcou, então, a data de
realização da Sessão
que transcorreu com a
que já se tornou marca
de Maio.

Finda
a
cerimônia e ao ser dada a
palavra ao novo
MM, o Ir André a
todos emocionou ao
expressar suas mais
íntimas emoções.
Após
a
cerimônia foi servido em
ágape
fraternal,
quando
os
irmãos
presentes puderam, estreitar ainda mais seus laços de amizade, programar suas próximas visitações
e como é natural comentar sobre a sessão ritualística que tinham participado.
A “A Vitória” deseja ao Ir André uma atuação como Mestre Maçom alicerçada na
Liberdade – Igualdade – Fraternidade, transmitindo às novas gerações a doutrina maçônica que tão
bem soube assimilar.
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes do mês de Setembro
Dia
Evento
04
Cleide (Esposa do Ir
Nilsomaro)
Flávio (Filho do Ir Silas)
06
Ir Jesse
08
09
10
15
16
17
18

20
22
24
27
28

Casamento de Sonia e Ir
Ricardo
Casamento de Maria Zeni e Ir
Odir
Maria Helena( Esposa do Ir
Paulo Moreira)
Marilene (Esposa do Ir Paulo
Mello)
Mariana ( Filha do Ir Mario
Consonni)
Maria Elena( Esposa do Ir
Haroldo)
Casamento de Sonia e Ir
Arthur
Casamento de Regina e Ir
Robson
Valesca (Filha do Ir Robson)
Eliane ( Filha do Ir Arthur)
Tatiana(Esposa do Ir
Evandro)
Ir Odir
Luciana (Filha do Ir Hamilca)
Vitória (Esposa do Ir
Alcindo)
Casamento de Tatiana e Ir
Evandro

É com grande pesar que informamos o
falecimento da genitora do Ir Joaquim Pereira
Neto, Sra Dorotéia da Silva Pereira, ocorrido no
último dia 26 de agosto.
Compartilhamos com família enlutada o
sentimento de perda e rogamos ao GADU
que acolha em seu seio a Sra Doroteia e conceda
aos seus familiares o entendimento de que ela
apenas “mudou de endereço”, estando viva em
nossos corações.

Momento de Sabedoria
O PODER DA ORAÇÃO
Uma pobre senhora, com visível ar de derrota
estampado no rosto, entrou num armazém, se
aproximou do proprietário conhecido pelo seu

jeito grosseiro e lhe pediu fiado alguns
mantimentos. Ela explicou que o seu marido
estava muito doente e não podia trabalhar, e
também que tinha sete filhos para alimentar.
O dono do armazém zombou dela e pediu que
se retirasse do seu estabelecimento. Pensando na
necessidade de sua família ela implorou:
- Por favor, senhor eu lhe darei o dinheiro assim
que eu tiver...
Imediatamente ele respondeu que ela não tinha
crédito e nem conta em sua loja. Em pé no balcão
ao lado, um freguês que assistia a conversa entre
os dois se aproximou do dono do armazém e lhe
disse que ele deveria dar o que aquela mulher
necessitava para a sua família por sua conta.
Então o comerciante falou meio relutante, para
a pobre mulher:
- Você tem uma lista de mantimentos?
- Sim, respondeu ela.
- Muito bem, coloque a sua lista na balança e o
quanto ela pesar eu lhe darei em mantimentos.
A pobre mulher hesitou por uns instantes e,
com a cabeça curvada, retirou da bolsa um pedaço
de papel, escreveu alguma coisa e o depositou
suavemente na balança.
Os três ficaram admirados quando o prato da
balança com o papel desceu e permaneceu
embaixo. Completamente pasmo com o marcador
da balança o comerciante virou-se lentamente para
o seu freguês e comentou contrariado:
- Eu não posso acreditar!
O freguês sorriu e o homem começou a colocar
os mantimentos no outro prato da balança.
Como a escala da balança não equilibrava, ele
continuou colocando mais e mais mantimentos até
não caber mais nada. O comerciante ficou parado
ali por uns instantes olhando para a balança,
tentando entender o que havia acontecido.
Finalmente, ele pegou o pedaço de papel da
balança e ficou espantado, pois não era uma lista
de compras, e sim uma oração que dizia:
“Meu Senhor, o senhor conhece as minhas
necessidades e eu estou deixando isto em suas
mãos...”.
No mais completo silêncio, o homem deu as
mercadorias para a pobre mulher, que agradeceu e
deixou o armazém. O freguês pagou a conta e
disse:
- Valeu cada centavo...
Só mais tarde o comerciante pode reparar que a
balança havia quebrado, entretanto só Deus sabe o
quanto pesa uma oração...
(Colaboração do Ir Josué)
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A Língua Portuguesa
A Língua Portuguesa agradece
(e nossos ouvidos também!)
Querido leitor! Mesmo que você saiba de
todas essas formas corretas, de usar nosso
idioma, passe adiante, pode ser útil para outras
pessoas. A Língua Portuguesa agradece.
Nunca diga:
- Menas (sempre menos)
- Iorgute (sempre iogurte)
- Mortandela (sempre mortadela)
- Mendingo (sempre mendigo)
- Trabisseiro (sempre travesseiro)
- Cardaço (sempre cadarço)
- Asterístico sempre (asterisco)
- Meia cansada (sempre meio cansada)
Ah! lembre-se: Mal => Bem;
Mau => Bom
- Trezentas gramas (a grama assim é um
pasto). Se você quer falar de peso, então é O
grama: trezentos gramas.
- Di menor, di maior (é
simplesmente maior ou menor de idade).
- Beneficiente (beneficente - lembre-se de
Beneficência Portuguesa)
- O certo é BASCULANTE e não
VASCULHANTE, aquela janela do banheiro ou da
cozinha.
- Se você estiver com muito calor, poderá
dizer que está "suando" (com u) e não "soando",
pois quem "soa" é sino !
- A casa é GEMINADA (do latim
geminare = duplicar) e não GERMINADA que
vem de germinar, nascer, brotar.
- O peixe tem ESPINHA (espinha dorsal)
e não ESPINHO. Plantas têm espinhos.
Homens
dizem
OBRIGADO
e mulheres dizem OBRIGADA.
"FAZ dois anos que não o vejo“ e não
“FAZEM dois anos”.
- "HAVIA muitas pessoas no local" e não
"HAVIAM” .
- "PODE HAVER problemas" e não
"PODEM HAVER...." (os verbos fazer e haver são
impessoais!!)
- PROBLEMA e não POBLEMA ou
POBREMA (deixe isso para o Zé Dirceu)
- A PARTIR e não À PARTIR (acento
grave no A)
- O certo é HAJA VISTA (que se oferece
à vista) e não HAJA VISTO.
- POR ISSO e não PORISSO

A GENTE e não AGENTE que deve ser
substituído por NÓS.
Para EU fazer, para EU comprar, para
EU comer e não para MIM fazer, para mim
comprar ou para mim comer... (mim não conjuga
verbo, apenas "eu, tu, eles, nós, vós, eles")
- Você pode ficar com dó (ou com um
dó) de alguém, mas nunca com "uma dó"; a
palavra dó no feminino é só a nota musical (do, ré,
mi, etc.)
- E agora, o horror divulgado pelo
pessoal do TELEMARKETING:
Não é “eu vou ESTAR mandando” “vou
ESTAR
passando”
“vou ESTAR verificando” E sim eu vou
MANDAR vou PASSAR vou VERIFICAR
(muito mais simples, mais elegante e CORRETO).
Da mesma forma é incorreto perguntar:
COM QUEM VOCÊ QUER ESTAR FALANDO?
- Veja como é o correto e mais simples:
COM QUEM VOCÊ QUER FALAR?
- Ao telefone não use:
- Quem gostaria?
Peraí,
agüenta
aí,
só
um
pouquinho, prefira: Aguarde um momento, por
favor.
- Não é elegante você tratar ao telefone,
pessoas que não conhece, utilizando termos como:
- querido(a), meu filho(a), meu bem,
amigo(a)... (a não ser que você esteja ironizandoa(o). Utilize o nome da pessoa ou senhor(a).
- Por último, e talvez a pior de todas: Por
favor, arranquem os malditos SEJE e ESTEJE do
seu vocabulário (estas palavras não existem!)
Artigo do Mês
Sempre que a Loja realiza uma iniciação,
costumamos, no número seguinte, escrever
alguma coisa sobre o Grau do neófito, como uma
homenagem ao irmão que ascendeu a um novo
grau.
Neste
informativo
faremos
uma
abordagem sumária sobre o Mestre Maçom, como
uma homenagem ao Ir André, recém exaltado
O Mestre Maçom
Ir Robson Santiago, 33º
O Grau de Mestre Maçom, na Loja
Simbólica, concede ao iniciado a plenitude
maçônica, conforme consta em nosso ritual.
O que devemos entender como plenitude
maçônica? É o direito de votar e ser votado; é
pugnar por seus direitos, sem a intermediação dos
Vigilantes.
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Mas será que, moralmente, somente
vivendo a cerimônia de exaltação, o iniciado já
adquiriu as condições necessárias para tomar
posse dessa plenitude? É óbvio que não! Muito
trabalho há pela frente para que o novo mestre
maçom possa desempenhar seu papel pleno de
construtor social .
O “curso” de mestre maçom possui cinco
instruções, que além de reforçar o conhecimento
adquirido nos Graus de Apr e Comp levará o
novo mestre ao encontro de novas abordagens de
assuntos já estudados, principalmente no campo
hermético; a numerologia será estudada em maior
profundidade; a
cabalá e astrologia serão
estudadas nas suas partes básicas.
Terminadas então, as cinco instruções, o
mestre poderá alegar que atingiu a plenitude
maçônica. Será?
Se bem analisarmos o ritual veremos que
a tal plenitude tem um enfoque burocrático e não
iniciático, principalmente se considerarmos que
no Rito Escocês Antigo e Aceito – REAA, que é
praticado pela nossa Loja, o estudo de nossa
doutrina comporta a colação de mais trinta graus,
conhecidos pela designação genérica de Altos
Graus.
Não nos cabe, no momento, tecer
considerações sobre os ritos maçônicos, qual o
melhor, o mais verdadeiro ou o mais tradicional.
O fato é que praticamos o REAA e ele ensina
toda a doutrina maçônica em 33 graus e se o
iniciado pretende conhecer a fundo a doutrina
maçônica não há outra maneira senão cursá-los.
Ir André, o desafio está lançado, a
caminhada é longa e árdua, mas a vitória é
compensadora.
Para animá-lo passearemos por alguns
pontos cujo estudo é inerente ao mestre maçom,
não sem antes alertá-lo, mais uma vez, que as
opiniões emitidas neste artigo referem-se
exclusivamente ao nosso rito – REAA.
A Lenda de Hiram
Toda doutrina, todo ensinamento do rito
está alicerçado na Lenda de Hiram, desde a
Iniciação do Primeiro Grau, mas somente na
Iniciação ao Terceiro Grau ela é contada pela
primeira vez, em toda sua plenitude.
Nosso Informativo sempre condicionado
ao pouco espaço não transcreverá a lenda que
pode ser acessada em qualquer página maçônica.
Dizem os especialistas que uma lenda combina
fatos reais e históricos com fatos irreais, misturam
heróis reais com mitos.

A Lenda de Hiram gira em torno da
construção do Templo de Jerusalém, cujas figuras
centrais são dois reis históricos: Salomão, rei de
Israel e Hiram, rei de Tiro e um personagem
mítico chamado Hiram Abib, artesão, “arquiteto”
e “construtor do Templo”.
Os menos avisados poderiam estar agora
pensando: “Se eu tenho acesso à Lenda de Hiram
e nela estão contidos todos os ensinamento da
Maçonaria, então eu posso conhecê-la tão bem
quanto qualquer maçom e não preciso cursar os
Altos Graus.”
Grande engano! Cada fato narrado é feito
de maneira alegórica, cada instrumento descrito
tem toda uma simbologia, que somente aqueles
que vivem a iniciação conseguem penetrar fundo
no real sentido da mensagem que está sendo
transmitida. Infelizmente isto é tão verdade que
até mesmo alguns iniciados não entendem ou só
vão entender bem mais tarde, o que a Maçonaria
pretende de seu iniciado, após lerem e relerem o
ritual e relembrarem a experiência vivida.
As Instruções
A 1ª instrução é semelhante às dos demais
graus, onde são transmitidos os SS T e PP
de MMe o simbolismo dos instrumentos
existentes no painel da Loja de Mestre; na 2ª fala
sobre os conhecimentos básicos do mestre ; na 3ª
nos é mostrada a filosofia iniciática relativa ao
Terceiro Grau, nas 4ª e 5ª são aprofundados os
conhecimentos em numerologia e iniciados os
estudos sobre cabalá e astrologia. Aqui terminam
os estudos do simbolismo, mas como comentamos
linhas atrás, no REAA o estudo continua...
Nos Graus 4 a 14, nas chamadas Loja de
Perfeição, são ampliados os estudos do
simbolismo, baseados na Lenda de Hiram; seguese o Capítulo Rosa Cruz que acolhe os Graus 15 a
18 onde é desenvolvido o lado espiritual do
iniciado; Os Graus 19 aos 30 são estudados nos
Conselhos de Cavalheiros Kadosch. É aqui que
efetivamente é estudada a filosofia maçônica; os
graus 31º,32º e 33º são chamados de Graus
Administrativos e como o próprio nome diz são
voltados para a administração do Rito.
Os Cargos em Loja
Somente o MMpode ser eleito para
ocupar um cargo em Loja. Os AApr e CComp
ocupam cargo à guisa de treinamento ou em
caráter excepcional por falta de obreiro habilitado
(MM).
O Neófito ao ser exaltado já está apto a
ocupar todos os cargos da loja simbólica a
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exceção dos cargos de VM e VVig que
entre outras exigências o ocupante do cargo
precisa ter no mínimo três anos de exaltado.
Os cargos estão divididos em três classes,
a saber: Luzes, Dignidades e Oficiais. Luzes são o
VM e os VVig, Dignidades o Orador,
Secretário e Oficiais os demais cargos. A destacar
neste ponto é que somente o REAA possui o
cargo de Experto, cuja função é conduzir os
candidatos a iniciação.
Conforme diz o nosso Ir Haroldo, Não
existe cargo mais importante do que o outro. O
grau de importância do cargo quem dá é aquele
que o ocupa.
Assim aquele que ocupa cargo para
alimentar sua vaidade, aquele que ocupa cargo
pensando primeiro em si em vez da coletividade,
aquele que não sabe trabalhar em equipe, sendo
apenas uma simples peça de uma grande
engrenagem, deve afastar-se da maçonaria se por
acaso foi iniciado, pois será um eterno frustrado
para com a Ordem.
Conclusão
Entendemos que o Mestre Maçom
perceberá que alcançou a real plenitude maçônica,
quando através do constante desbastar da pedra
bruta, desde a época de Apr, intuir que o grupo
(seus IIr, Cunhadas e sobrinhos(as)) o
consideram mais sábio, mais justo, possuidor de
um embasamento intelectual e espiritual mais
amplo, que o torna um ser mais do que humano,
um homem referência, aquele que é procurado na
crise.
Para isso o MM precisa desenvolver
sua Tolerância uma das virtudes mais difíceis de
ser praticada, porque é muito complexo
estabelecer a fronteira entre a tolerância, a
complacência e até a própria conivência e
desenvolver seu discernimento, isto é, distinguir o
aparente, do real, para traçar com sabedoria o
limite entre a tolerância e a conivência.
Água, a cobiça do futuro
Ir Robson Santiago, MI

Com o advento da globalização e o
aumento da ambição humana querendo usufruir
cada vez mais lucro, o planeta vem se degradando
e um dos seus bens mais valiosos – a água, não
tem tido, de nossa parte, a atenção devida.
O Brasil com seu território continental,
rico em rios e lagoas nunca se preocupou com o
tema no passado e parece que nossos governantes
atuais também não se deram conta que uma das

riquezas que serão das mais cobiçadas no futuro
será a água e que nós seremos um dos poucos a
possuí-la.
Há correntes de pensadores(?) que
inspirados em Lavoisier defendem a idéia de que
como na “"Na Natureza, nada se cria, nada se
perde, tudo se transforma.", a água do planeta
jamais acabará. Explicam: a água dos oceanos,
rios e lagoas evaporam transformando-se em
nuvens, que por sua vez transformam-se em chuva
que retorna aos oceanos, rios e lagoas, iniciando
novo ciclo, indefinidamente.
Nossos cientistas nos têm alertado que a
temperatura do planeta vem aumentando
continuamente e se nada fizermos para reverter
esta situação a raça humana estará fadada a
desaparecer ou sofrerá mutações para se adaptar
ao novo clima. É o caso da água no ciclo
interminável descrito no parágrafo anterior. Com
a temperatura cada vez mais alta, maior será a
evaporação e chegará um momento que a água
em sua forma líquida será coisa rara.
O nosso território foi abençoado com dois
terços do maior reservatório transfronteiriço de
água subterrânea do mundo – o Aqüífero Guarani
– que abrange os estados os Estados de Goiás,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e
parte dos territórios do Uruguai, Paraguai e
Argentina
O
Aquífero
Guarani
constitui-se
em
uma
importante
reserva
estratégica
para
o
abastecimento
da população,
para o desenvolvimento
das atividades
econômicas e
do lazer.
As águas em geral são de boa qualidade
para o abastecimento público e outros usos, sendo
que em sua porção confinada, os poços tem cerca
de 1.500 m de profundidade e podem produzir
vazões superiores a 700 m³/h.
Toda essa riqueza encontra-se sem
nenhuma política de preservação ou mesmo de
utilização por parte do governo brasileiro,
enquanto que o EUA já solicitaram autorização ao

5

governo do Paraguai para montar um base militar
em seu território com a justificativa de combater o
narcotráfico.
Observem o mapa. De todo o território
paraguaio, os americanos escolheram justamente
a porção que localizada sobre a porção do
aqüífero.
Outra reserva, esta de mais difícil
exploração está localizada na Amazônia brasileira.
sob os Estados do Amazonas, Pará e Amapá.
Batizada como Aquífero Alter do Chão, possui
cerca de 86,4 quatrilhões de litros de água
subterrânea, suficiente para abastecer a população
mundial em cerca de 100 vezes.
Queridos leitores é preciso que nos
conscientizemos da importância da água para o
futuro de nossas gerações e que tenhamos a
coragem de, desde já, lutarmos pela manutenção
da posse do nosso “tesouro”.
Fitoterapia

Guaraná
Nome: Guaranaina, naranazeiro, guaranauva,
uraná
Parte Utilizada: semente
Histórico:Guraná, nome dado pelos índios à
semente da árvore Paulinia cupana é um
importante legado da civilização aborígene ao
bem estar da humanidade.
Os índios, em especial os maués,
consideram-no planta sagrada. Quando saíam para
as lutas tinham o guaraná como suprimento de
guerra. Durante o longo percurso que separava as
aldeias mastigavam as sementes apara aumentar
sua vitalidade.
Conhecido desde 1669 como estimulante
e regenerados do organismo. Preparado ainda por
muitas tribos indígenas da mesma forma como
ficou conhecido: a de bastões obtidos das
amêndoas. O método tradicional de preparar o
“pão” (ou bastão)de guaraná consiste em retirar as
sementes depois dos frutos serem colhidos e
descascados. As sementes são limpas e torradas
em fogo lento por seis horas em forno de barro.
Tiram-se as películas que as envolvem antes de
reduzi-las a uma pasta, socando em pilões de
madeira. Adiciona-se água para formar o “pão” e
procede-se à secagem ao sol, ou numa estufa por
trinta dias.
Atualmente é comercializado na forma de
pó ou em “rama” (sementes torradas).
No Brasil, é amplamente difundido e
também conhecido como um poderoso
afrodisíaco.
Dados ecológicos

Originário da América, Venezuela até o
estado do Amazonas. Prefere solos porosos, bem
drenados, profundos e ricos em húmus.
O guaranazeiro cresce naturalmente na
Amazônia, desde a região ocidental do rio Tapajós
até a bacia do rio Madeira.
Constituintes
Cafeína, amido óleo fixo, Ácido
caprotânico, matérias resinosas, aromáticas ou
pépticas. Fibras, Goma, Tanino, saponina, fosfato,
teobromina.
Ação
Estimulante, energética, estimu-lante do
apetite, adstringente, afrodisíaca.
Propriedades Farmacológicas
Pala presença de xantinas atua sobre a
circulação promovendo uma vasodilatação por ação
direta sobre a musculatura vascular.
As metil-xantinas tem efeito pronunciado
sobre o metabolismo celular, estimulando os
processos químicos associados à musculatura e ao
sistema nervosos central.
Sobre o músculo estriado atua a cafeína, que
promove maior produção de ácido lático. Na
totalidade de suas propriedades torna-se tônico
eficaz,recuperando o organismo. O guaraná é, ainda,
um regulador do ritmo cardíaco e preventivo da
arteriosclerose, proporcionando uma velhice sadia.
Contraindicação
Não deve ser tomado em caso de úlcera
péptica ativa e hipertensão.
Pode ocorrer irritação gástrica, hipertensão e
diarréia. A cafeína pode causar úlcera péptica em
pacientes susceptíveis.
Em exames de laboratórios pode apresentar
creatinúria e diminuição de uréia.
Não é recomendado uso durante gestação e
lactação.
Em superdosagem ocorre principalmente
reação ligada ao sistema nervoso central e
circulatório. Insônia, irritabilidade e excitação são
os primeiros sintomas que podem progredir até um
ligeiro delírio. A ação diurética pode ser acentuada.
A dose letal no homem se encontra em torno
de 4g/Kg. Após a ingestão de 25g podem ser
observadas reações de toxidade.
Existe estudos de uma possível ação
mutagênica e genotóxica, sendo potencialmente
carcinogênico
Modo de Usar
Semente triturada até o pó: 2 a 10 g ao dia,
divididas em duas a três vezes 0,5-1,5g/dose;
A primeira dose pode ser em jejum. As doses
suplementares podem ser empregadas
antes de maiores exigências físicas ou mentais.
Fonte: Fundação Herbarium de Saude e Pesquisa.
(Colaboração da Cunhada Marlene Souza Lima)
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