
Patrocinado pela Loja Maçônica Cayrú nº 762 - RJ

ANO LVII Nº 1 - 2016



SINDICÂNCIA

A Sindicância é um importantíssimo trabalho, realizado 
extra-muros maçônicos.

Muito embora aos padrinhos ou apoiadores, cabem a 
responsabilidade pela apresentação; na prática, os 

sindicantes são os avalistas do candidato. A Loja vota 
pelas informações que deles recebem.

Amizade, simpatia ou quaisquer sentimentos contrários, 
além de contaminar a sindicância, são elementos que 

corrompem o critério dos avaliadores.

Portanto, são absolutamente proibidos no trabalho 
realizado pelo sindicante.

Seja um eficiente, faça com eficiência.

‘‘Negligenciar nas sindicâncias concorrentes à admissão 
de profano prestando informações inverídicas ou 

ocultando fato ou circunstância de que tenha ciência, 
visando a possibilitar a admissão de quem não possua 

qualidade para ingressar na ordem.’’

Boletim “O CAYRÚ” - 57 anos de Cultura e Informação
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O PAINEL

 ‘‘NA PAREDE DO FUNDO, NO ORIENTE, EM UM PAINEL, SÃO 
REPRESENTADOS OS ASTROS DO DIA E DA NOITE (SOL E LUA), 
FICANDO O SOL À DIREITA DO VENERÁVEL E A LUA, EM QUARTO 
CRESCENTE, À ESQUERDA DO VENERÁVEL; ENTRE ELES, O DELTA 
LUMINOSO EM FUNDO DOURADO.’’

 A Cayrú tem um novo Painel, concepção artística em Óleo 
sobre Tela, do Artista Plástico Peruano, laureado RICARDO 
CHANCAFE, detentor de vários prêmios e exposições  internacionais 
ao longo de sua carreira de vinte e seis anos de pintura e arte. 
Diplomado em Curso Superior de Arte na Escuela Nacional Superior 
Autônoma de Belas Artes Del Peru (1985/1989). Atualmente 
residindo em New York - USA.

NOTA DA REDAÇÃO
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ADMINISTRAÇÃO BIÊNIO 2015/2017
Relação de Cargos e Obreiros

Venerável Mestre DIRCEU GONÇALVES DE LIMA 229 900

1º Vigilante  JORGE MANOEL BARBOSA  156 085

2º Vigilante  GLEINER DE OLIVEIRA COSTA 156 622

Orador   CARLOS LOPES DA SILVA  131 704

Orador Adjunto  JORGE GOMES RODRIGUES  194 291

Secretário  LAURO CASTELO B. JUNIOR  270 903

Secretário Adjunto NELSON PEREIRA   280 205

Tesoureiro  LUIZ FERNANDO S. BRÍGIDA  229 902

Tesoureiro Adjunto JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA  262 721

Chanceler  LEVI CONDOR PAUBEL  274 148

Chanceler Adjunto GUILHERME RIBEIRO MENDES 262 722

Deputador Federal FERNANDO B. DE A. FILHO  162 821

Dep. Federal Suplente EVANYR SEABRA NOGUEIRA  103 544

Deputado Estadual JOÃO ROBERTO R. DE OLIVEIRA 216 617

Dep. Estadual Suplente FRANCISCO CARNEVALI JUNIOR 143 918

Mestre de Cerimônias KLEBER LUIZ BORDONI PEREIRA 218 435

Hospitaleiro  CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA 262 718

1º Diácono  OSNY PACHECO FILHO  166 754

2º Diácono  ELMER AUGUSTO VIEIRA  213 616

1º Experto  LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO 243 021

2º Experto  ALEXANDRE MARTINS COELHO 186 778

Porta Bandeira  JOSÉ ANTONIO DA SILVA  103 029

Porta Estandarte EVANYR SEABRA NOGUEIRA  103 544

Porta Espada  CARLOS LOUREIRO AMARANTE 156 087

Arquiteto  EDSON FORTES RANGEL  119 995

Cobridor Interno ÉRICO SANT'ANNA VILELA  227 554

Cobridor Externo SIDNEI DE SOUZA VALLADÃO 157 578

Mestre de Harmonia LUIZ DE SOUZA   162 248

Mestre de Harmonia Adj. RICARDO TEIXEIRA FERNANDES 259 042

Mestre de Banquetes EDSON FORTES RANGEL  119 995

Biblioteca-Museu CARLOS LOUREIRO AMARANTE 156 087

Web Master  NELSON PEREIRA   280 205
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BOLETIM “O CAYRÚ”

Redator   MARCOS PAULO MONTEIRO (IN MEMORIAM)

   CARLOS LOUREIRO AMARANTE  156 087

Assistente de Redator NELSON PEREIRA   280 205

Secretário/Revisor LEVI CONDOR PAUBEL   274 148

COMISSÕES PERMANENTES

Admissão e Graus

ÁLVARO FRANCISCO CANASTRA    095 811

JOSÉ ANTONIO DA SILVA     103 029

WILSON CRUZ ALVES      186 777

Finanças

NILSON PINTO MADUREIRA     123 072

PAULO CESAR ALVES BERNACCHI    162 249

ÉRICO SANT'ANNA VILELA     227 554

Beneficência

GILSON LÉO       099 300

JOSÉ RODRIGUES      086 130

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA    262 718

DEPARTAMENTO FEMININO

PRESIDENTE    NINA ZANDER LIMA

VICE-PRESIDENTE   ROSA RUBINSTEIN DE SOUZA

TESOUREIRA    MARIA APARECIDA M. RODRIGUES

REPRESENTANTE DA LOJA

Instituto Cons. Macedo Soares  WILSON CRUZ ALVES

NOSSO LEMA: UNIÃO, VOLTA... CAYRÚ!



PALAVRAS DO VENERÁVEL MESTRE 

QUERER DE OU PARA
 
 Preponderante tal paralelo. O que se quer DE ou PARA, para 
aquilo que se ama?
 
 Entender tal dicotomia não é uma tarefa difícil, porém 
praticá-la, sim. Como devemos nos comportar diante de tal fato.
 
 O que deve falar mais alto, nossa doação desinteressada ou 
nossa busca da satisfação pessoal, imediata.
 
 O ser humano nem sempre está preparado para distinguir o 
que se passa em seu entorno, portanto, não raras vezes se 
enclausura numa pequena redoma bloqueando a sua visão 
periférica, enxergando apenas aquilo que lhe é conveniente e 
prazeroso. 
 
 Em tese, nem sempre em nossas atitudes privilegiamos o 
que seria bom para a coletividade onde estamos inseridos, por 
ignorância ou maledicência, buscamos nos colocar no centro dos 
interesses.
 
 Os verdadeiros sábios relutam contra o egocentrismo e 
procuram dividir sua sabedoria com a humanidade. Que bom que 
todos nós, mesmo não o sendo, agíssemos assim. Talvez o mundo 
fosse melhor!
 
 A Ordem, propugna que nós Irmãos evoluídos saibamos com 
maestria fazer tal separação,  privilegiando sempre ações voltadas 
ao PARA, pois estas atingem os interesses de nossa maioria.
 
 Surpreendentemente, com certa frequência somos instados 
por incompreensões que já imaginávamos totalmente superadas. 
Irmãos que aqui permanecem anos e mais anos revelam-se 
ignorantes, e na escuridão das trevas, não viram a luz que lhes foi 
proporcionada... lamentável!
 
 É chegada a hora, nunca tardia, de refletirmos o que 
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queremos, PARA a nossa Ordem e particularmente PARA a nossa 
Loja.
 
 Chega de picuinhas, sejamos claros em nossas ações, nos 
afastemos das elucubrações, trabalhemos em prol de um bem 
maior. Não nos esqueçamos que pertencemos a uma organização 
centenária e que pouco ou quase nada fizemos para consolidá-la ao 
longo dos anos, portanto, não sejamos os protagonistas de sua 
derrocada. 
 
 Sejamos atuantes como guardas do bem.
 
 Somemos esforços no sentido de fortalecer a quem nos 
acolheu e nos abrigou.

VIVA A CAYRÚ!

Dirceu Gonçalves de Lima
Venerável Mestre

‘‘ Mais difícil que matar um monstro é remover seus escombros.’’

Ulysses Guimarães
(06/10/1916 - 12/10/1992)
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MENSAGEM DO DEPARTAMENTO FEMININO
 
 “Quando você conseguir superar problemas graves não se 
detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de 
haver atravessado mais essa prova em sua vida.
 
 Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no 
sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na benção de Deus que 
permitiu a cura.
 
 Leve na memória. Para o resto da vida, as coisas boas que 
surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade 
e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo.”

Chico Xavier
 

 É assim o Departamento Feminino da Loja Cayrú, temos 
dificuldade e obstáculos, mas no final seremos vitoriosos.

Nina Zander Lima
Presidente do Departamento Feminino

NOVO APRENDIZ
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 A Loja Cayrú realizou no dia 20 de outubro de 2015, uma 
Sessão Magna de Iniciação do Candidado Luciano Vandré 
Pereira Cunha no quadro de Irmãos da Loja 
Maçônica Cayrú nº 762.

 Contamos com a presença de diversos 
Irmãos das Lojas Coirmãs e da GLMRJ.

 Irmão Luciano Vandré, seja bem-vindo.



O RIO DE JANEIRO E PARTE DA SUA HISTÓRIA

 O Palácio Nova Friburgo, hoje Palácio do Catete,, também 
conhecido como Palácio das Águias, foi construído entre 1858 e 
1867 pelo comerciante e fazendeiro Antonio Clemente Pinto “Barão 
de Nova Friburgo” em 1889, vinte anos após sua morte, com a 
decadência da cafeicultura fluminense, o Palácio foi vendido à Cia do 
Grande Hotel Internacional e posteriormente ao seu maior acionista 
o Conselheiro Francisco de Paula Mayrink. Em 18 de abril de 1896, 
durante o mandato do presidente Prudente de Morais, exercido em 
caráter interino pelo vice-presidente Manoel Vitorino, quando foi 
adquirido pelo Governo Federal para sediar a Presidência da 
República anteriormente instalada no Palácio do Itamaraty.

 Intensas articulações políticas, como as declarações de 
guerra à Alemanha em 1917 e ao Eixo em 1942, entre os 
acontecimentos sociais, destaca-se a recepção aos reis da Bélgica 
em 1920 e a hospedagem do Cardeal Pacelli posteriormente Papa 
Pio XII, em 1934. Tudo de importante aconteceu no Palácio, desde o 
polêmico sarau organizado em 26/10/1914 pela caricaturista Nair 
de Teffé, esposa do Presidente Hermes da Fonseca, onde fora 
executado o famoso maxixe “Corta Jaca” da compositora e 
maestrina Chiquinha Gonzaga; nos momentos de comoção 
nacional, o velório do Presidente Afonso Penna em 1909 e o suicídio 
do Presidente Getulio Vargas; em 1938 o Palácio foi tombado foi 
sede do poder Republicano por cerca de 64 anos e 18 Presidentes o 
utilizaram.

 A Juscelino Kubitschek coube encerrar a era presidencial do 
palácio com a transferência da capital federal para Brasília em 
21/04/1960. Em 1983, foi fechado para restauração e 1989 
reaberto para à visitação pública nas comemorações do Centenário 
da Proclamação da República.

 Visite-o, vale a pena conhecê-lo.

A Redação
(Extraído da revista Facilita)
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APRENDENDO A VIVER

 Nossa vida é uma sequência evolutiva, procuramos a Luz e 
ainda não a encontramos. Estamos nessa busca eternamente, até 
que, em determinado momento descobrimos o que nos eleva 
espiritualmente: ''o amor'', dele já nos falava Jesus ''só o amor 
constrói''.

 Inúmeros exemplos estão relatados na Bíblia, entretanto 
relatarei dois casos vivenciados recentemente:

 O primeiro, quando ao agradecer a intercessão de um amigo 
por uma ''prece'' em favor de um parente, sua resposta imediata que 
me deixou bastante comovido foi: ''Não precisas me agradecer 
nada, eu é que te agradeço a oportunidade que tive de ajudar''.

 O segundo caso ocorreu quando ao visitar uma Entidade 
Filantrópica, tomei conhecimento de uma pesada multa aplicada à 
Instituição por ter colocado um telhado, um telhado retrátil em seu 
pátio interno, qualificada pelo fiscal como ''mais-valia''. 
Imediatamente qualifiquei o tal fiscal como desumano e sem o 
menor censo de sensibilidade, foi então que o dirigente do abrigo 
com quem argumentava o ocorrido, advertiu-me exclamando: ''Não 
te atormentes, o fiscal foi rigoroso em excesso, não faz mal as 
''Nossas Meninas''(Senhoras residentes e ali assistidas, com mais de 
80 anos) podem circular pelo pátio da casa protegidas do sol e da 
chuva e nós haveremos de conseguir pagar essa exorbitância. 
Outros corações serão tocados e haverão de se unirem a nós para 
saldarmos esse débito, é uma forma brusca, mas foi o método 
encontrado para descobrirmos novas pessoas sensíveis ao bem. 
Amor acima de tudo''. O problema foi solucionado.

 Sócrates, filósofo grego 469/439 a.C. ''Quem age mal, faz 
por ignorância, quem age bem é um sábio'', sendo o conhecimento 
possível, o seu objetivo principal e a evolução da própria alma.

 São Francisco de Assis: ''É dando que se recebe''.

.
Ir. . Carlos Loureiro Amarante - CIM - 156 087
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OS TEMPOS MUDARAM

 Parece que foi ontem quando tudo aconteceu. Eu recebi a 
verdadeira luz! Lembro-me tão bem daquele dia, que ainda hoje 
posso descrever tão nítidas imagens que ficaram impressas em 
minha memória pelo meu imaginário. Tornei-me um membro da 
Arte Real. Não conseguia dormir, por toda noite rememorei cada 
passo a que fui conduzido, que maravilha! Embora bastante tenso, 
atentamente ouvia tudo o que falavam, eu era uma autêntica antena 

. . .
de radar. Após esse delicioso transe, o V. .M. . determinou que o Ir. . 
Orador explanasse a razão e o por que de certas passagens do 
Ritual. Devolvidos meus pertences, guardados durante a cerimônia, 
no exato momento em que o Tronco de Beneficência circulava, e com 

.
sua voz marcante o Ir. . Orador enfatizava a sua importância, a 
Filantropia ao colocar meu óbulo, senti-me como um novo filantropo 
e é o que tento fazer bem.

 Nos momentos em que eu me concentro e fico longe do 
mundo perverso de hoje, instantaneamente me dou conta do 

. .
quanto Ele nos ensinou, evidências, provas, caridades, o L. .L. . nos 
apresenta inúmeras parábolas em Matheus, Lucas, Jó, a 
multiplicação dos pães e dos peixes, etc.

 Por que mudamos?

 As fortunas veem, mas se não forem bem utilizadas, 
rapidamente dilapidam-se.

.
 Ir. . Cayrú, ajude sua Loja em suas missões assistenciais e 

. . . .
fique certo que o G. .A. .D. .U. ., saberá recompensá-lo.

 A nossa Cayrú 762 pode ter todos os defeitos de uma Loja 
secular, mas também desfruta do privilégio de estar entre as que 
procuram ser úteis à sociedade.

 ''Você não sabe onde nem quando seus pés 
tropeçarão, ajude a levantar o homem caído''. André Luiz

.
Ir. . Carlos Loureiro Amarante - CIM - 156 087
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PEQUENA NOTÁVEL

 A instalação de uma estátua de Carmen Miranda no Catete, 
que já foi aprovada pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, vai 
além do que homenagear a artista internacional que morou no 
bairro. O que o Polo Rio Carioca pretende é resgatar a importância 
cultural dessa região que, ao longo da história e fatos de profunda 
relevância para toda a cidade e mesmo do país, e além disso, 
entregar aos moradores uma área de lazer reconstruída para uma 
convivência harmônica e manifestações artísticas e culturais.

 De fato, a Pequena Notável, como Carmen era conhecida, 
morou com sua família no andar térreo do nº 12 da Rua Silveira 
Martins (atual nº20), onde hoje existe o Hotel Inglês, assim como 
também moraram na mesma rua os integrantes do Bando da Lua, 
conjunto que a acompanhou aos Estados Unidos, graças à 
interferência de Alzira Vargas, filha do então Presidente Getúlio 
Vargas.

 Pelo projeto desenvolvido pelo Centro de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio de Janeiro, a nova praça não conterá apenas a 
estátua de Carmen Miranda, que será elaborada pela artista Cristina 
Mota. Ela será totalmente remodelada, receberá novos bancos e 
uma iluminação especial, o que, inclusive, irá permitir uma 
visualização melhor da fachada lateral do Museu da República, onde 
se encontram nichos com estátuas de mármore retratando ninfas.

 Internamente o Polo está ministrando cursos de capacitação 
para seus associados, em colaboração com o SEBRAE e o SINDRIO. 
O primeiro foi ''Como encantar seu cliente'', abordando temas como 
o perfil ideal do profissional de atendimento, métodos de recepção 
eficaz, situações críticas na relação com o cliente, etiqueta e ética no 
atendimento e comunicação institucional.

 O Polo Rio Carioca foi criado pelo Decreto nº 35.338, da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, e faz parte do sistema de polos 
administrado pela Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Econômico Solidário (Sedes). E conta ainda com o apoio do SEBRAE, 
SINDRIO, Fecomércio, Associação Comercial, Banco do Brasil e 
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Museu da República. Os empresários ligados ao Polo Rio reúnem-se 
todas as segundas-feiras, às 18h30min, no Apolônio de Carvalho. 

Fonte: Revista Facilita

.
Ir. . Levi Condor Paubel - CIM - 274 148
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LAUREADOS CAYRÚ
(IIr... que receberam as Comendas recentemente)

Comenda D. Pedro I            Consessão
Isac Gelman              10/02/2015
Joaquim Alves Pereira            04/05/2015

Cruz da Perfeição Maçônica           Consessão
Evanyr Seabra Nogueira            04/05/2015
Marcus L. Bittencourt             04/11/2015

Estrela da Distinção Maçônica           Consessão
Edson Fortes Rangel             04/05/2015
Fernando Conde Sangenis            05/02/2016
Nilson Pinto Madureira            06/04/2016

Grande Benemérito da Ordem           Consessão
Sidnei de S. Valladão             09/06/2015
Francisco Carnevali Junior            04/11/2015

Benemérito da Ordem            Consessão
Fernando Benévolo A. Filho            04/05/2015
Isáque Rubinstein             10/05/2015
Luiz de Souza              10/05/2015
Paulo Cesar A. Bernacchi            10/05/2015
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FLORES NA NOITE

 Falamos mais da lua e das estrelas, das luzes e mistérios da 
noite. Mas há muito tempo venho pensando nas flores presentes na 
noite. A escuridão pode esconder formas e cores, mas não consegue 
esconder o seu perfume. A camélia, o nardo, o jasmim, a dama-da-
noite, enfim tantas flores espalham muito mais seus odores quando 
não são vistas. No anonimato da escuridão, protegidas pelas 
sombras, regadas pelo frescor do orvalho, banhadas pela luz da lua, 
energizadas pelas estrelas, revelam uma presença sutil, perene, 
atraente. Elas lembram o mistério do encontro entre Deus e os seres 
humanos. Uma união invisível, mas real. Algo que não se vê, porém 
se sente. Uma beleza, um perfume que ocultam mistérios, mas que 
entram em nossos sentidos e dizem: aqui estou!

Frei Vitório Mazzuco Filho, OFM.

08/11: DIA DO RADIOLOGISTA

 A história da Radiologia se iniciou numa tarde de 8 de 
novembro de 1895, no laboratório da Universidade de Wurzburg, na 
Alemanha, com o físico Wilhelm Conrad Roentgen, enquanto 
pesquisava o tubo de raios catódicos. Ele só chegou a usar a 
radiação por quinze minutos para retratar os ossos de uma das mãos 
de sua mulher Bertha, em 22 de novembro de 1895. A partir daí 
Roentgen decidiu chamar sua descoberta de Raios X, porque esta 
letra em ciência indica algo desconhecido. Em 1903 Roentgen 
ganhou o Prêmio Nobel de Física por sua descoberta e realmente 
criou um divisor de águas na maneira de diagnosticar as doenças. 
Parabéns a todos os especialistas em Radiologia e Diagnósticos por 
Imagem.

Extraído do Portal São Francisco no dia 15/02/2011
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POR DENTRO DA TAÇA

 O vinho contém vitaminas, sais minerais, enzimas e 
aminoácidos. Mas as quantidades não são suficientes para fazer da 
bebida a melhor fonte desses nutrientes. O lado saudável do vinho 
está nos compostos fenólicos, um grupo de substâncias capazes de 
deter o efeito prejudicial dos radicais livres – responsáveis pelo 
processo de envelhecimento e consequente desencadeamento de 
muitas doenças degenerativas. Os antioxidantes podem ser 
encontrados também em outros alimentos, mas o vinho os supera. 
Na quantidade de antioxidantes, uma taça de vinho tinto (150 ml) 
equivale a: 12 taças de vinho branco, 07 copos de suco de laranja, 2 
xícaras de chá verde, 5 maçãs. Evite excessos. Se beber, não dirija.

Revista Veja 13/10/2004

HUMILDADE É GRANDE VIRTUDE

 Humildade é virtude especial para crescer no pensamento e 
na convivência. De onde vem a palavra ''humildade''? De húmus, 
que é terra fértil e na origem significa o ''solo sob nós''. Em outras 
palavras, húmus é o nível em que nós estamos. A palavra 
''humildade'' é a mesma da origem húmus, de onde deriva a palavra 
''humana''. Cada homem e cada mulher tem o mesmo nível de 
dignidade, de possibilidade de ação. No Livro do Gênesis Javé 
adverte, quando expulsou o casal primordial e repreendeu Adão: 
''No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo, pois dele 
foste tirado. Sim és pó e ao pó voltarás'' (Gn 3,19) – ''Do pó viemos, 
ao pó voltaremos''. Isso significa que, como dignidade e 
importância, estamos todos no mesmo nível.

Mário Sérgio Cortella, autor de Qual é a tua obra? Ed. Vozes

.
Ir. . Levi Condor Paubel - CIM - 274 148
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A MARINHA HUMANITÁRIA

 Quando imaginamos a nossa Marinha de Guerra, nos 
remetemos aos navios armados com canhões, metralhadoras, 
mísseis e Homens destinados ao combate com outros Estados a fim 
de defender os interesses do Brasil. Na realidade, estamos corretos. 
Porém, essa mesma Marinha presta um serviço à Pátria que poucos 
têm conhecimento: a Assistência Cívico-Social (ACISO). É um 
trabalho velado, silencioso e permanente. ACISO é um conjunto de 
atividades com a finalidade de auxiliar as comunidades a solucionar 
os seus problemas mais prementes, onde são oferecidos serviços 
sociais (judiciários e cartoriais), atendimentos médico-odontológico 
e distribuição de medicamentos para a população, além de 
disseminar as formas de ingresso na Marinha do Brasil. A região do 
Brasil que se destaca quanto a essas ações é a região Norte, por dois 
motivos principais: A região amazônica apresenta um dos 
menores Índices de Desenvolvimento Humano do Brasil e 
suas cidades mais carentes só são acessadas por Navios, 
pois além de não possuírem estradas (acesso terrestre), não 
há locais adequados para pouso de aeronaves (acesso pelo 
ar). Assim, a Marinha trabalha ininterruptamente em prol da 
assistência a essas comunidades, pois além de possuir uma 
plataforma capaz de levar equipes de médicos, dentistas e 
farmacêuticos através da navegação fluvial, se pode ter a 
capilaridade e acesso necessários para alcançar a população 
ribeirinha.

 Há um esforço de várias instituições públicas que veem na 
Marinha a única maneira de chegar a essas comunidades longínquas 
que abarca brasileiros em busca de assistência de toda sorte, para 
exemplificar, no ano de 2011 o Navio-Auxiliar “Pará”, sediado em 
Belém, Estado do Pará, realizou 5.623 atendimentos médico-
odontológicos e 434 exames de mamografia. Na área de previdência 
social, foram realizados 442 atendimentos aos beneficiários no qual 
foi acessado de forma “online” o banco do Ministério da Previdência 
Social, utilizando-se para tal, a comunicação por satélite.

 O que podemos extrair desses números, além dos índices 
supracitados, é a extrema dedicação dos Militares da Marinha do 
Brasil para com a população ribeirinha que, por razões históricas e 



16

sociais, carecem de assistência na sua forma mais elementar. Em 
pleno século XXI, ainda há no país a sombra de séculos pretéritos 
que assolam os mais carentes onde os Militares ainda são a forma de 
acalento e esperança para um futuro com maior dignidade.

 Cabe ainda salientar, que o esforço diuturno da presença da 
Marinha na região amazônica, confere a distinção entre os governos 
e o Estado, onde os primeiros são efêmeros e temporários, e o 
segundo permanente, regular e soberano, onde a Marinha do Brasil 
está impregnada em seu âmago, fundindo-se como parte relevante 
da estrutura brasileira concernente à melhoria da qualidade de vida 
e da cidadania do povo brasileiro.

 Por fim, cabe divulgar as atividades desenvolvidas pela 
Marinha do Brasil, que vão além das citadas neste texto, através da 
sua página na internet: www.marinha.mil.br 

.
Ir. . Érico Sant'Anna Vilela - CIM - 227 554 
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PRECE DO MAÇOM

Oh! Supremo Arquiteto do Universo, 
Faça que minhas decisões, meus dias, meus pensamentos, 

Sejam os exatos reflexos dos seus ensinamentos, 
E eu possa, assim, caminhar com integridade... 

Quando fizer algo em favor dos outros, 
Que meu nome seja simplesmente, como os demais, citado, 

Sendo em tempo algum, jamais exaltado, 
Pois, apenas estarei cumprindo minha obrigação de Maçom. 

Supremo Arquiteto do Universo, 
Fazei com que eu não me sinta inebriado por nada, 
Que minhas palavras brotem do fundo do coração, 

E não sejam, simples arranjos de letras fabricados em meu 
cérebro e transmitidos,apenas para causar comoção!!! 

Não permita que meu ego aprenda a conjugar somente a primeira 
pessoa do singular, 

Incute em meu ser, o sentido do "nós"!!! 
E que minhas ações sejam corretas e se difundam, brandamente, 

Por intermédio da minha voz. 
Se um dia detiver o poder em minha vida profana, 
Que seja ele manso, digno, algo que não se ufana, 

Posto que é efêmero! 
Que eu não imponha regras quando ajudar a um irmão, 

Pois deverei fazê-lo com carinho, desprendimento, empolgação, 
Não permita que eu aprenda a julgar... 

Ensina-me a perdoar, 
A não guardar ódio em meu coração, 

Pois se assim não for, serei apenas mais um na multidão. 
Sentimentos como a cobiça e a vaidade, 

Afaste-os do meu caminho. 
Pois, caso contrário, é certo que um dia estarei sozinho. 

E assim, quando o limite máximo me for imposto, 
Que a serenidade esteja presente em meu rosto, 

Que a alegria do dever cumprido se faça presente. 
Ai então, os amigos haverão de lembrar que pela repetição dos 

meus atos, 
Colecionei e emoldurei todos os fatos, 
Se não fiz melhor, ao menos tentei. 

Não importa quem eu seja, 
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Aprendiz, companheiro, mestre ou venerável, 
Devo trazer o rosto sempre afável, 
Pois esta é a verdadeira razão... 

Gestos, sinais, simbologias, 
Para dar sentido às nossas vidas, muitas vezes, vazias. 

É por isso que nos reunimos... 
Para tratarmos de assuntos que enlevam o espírito, 

Para polirmos nossas imensas pedras brutas, 
Para vivermos em paz, para vencermos nossas lutas... 
Combater o despotismo, a tirania, os vícios humanos, 

Referimo-nos aos de fora como profanos, 
E muitas vezes, cometemos as mesmas e velhas falhas!!! 

Supremo Arquiteto, 
Obrigado pela oportunidade que eu tive, 

Obrigado pelos irmãos que ganhei, 
E, especialmente, por esta vida que passei!!! 

Se outra oportunidade me fosse dada, 
Se outra vida pudesse ser vivida, 
Se tivesse a opção de escolher, 

Seria eu novamente um membro dessa loja, 
Onde se aplicam normas de consciência e retidão, 

E assim, teria eu novamente a chance de poder dizer, 
Que fui um verdadeiro Maçom !!! 

Loja Maçônica Luz e Saber

 Nota:
 
 Que esta Prece sirva de profunda reflexão aos Irmãos, 
principalmente àqueles que conflitam com sua consciência e os 
Princípios Maçônicos!

A Venerança
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COMUNICADO

 Há ocasião em que a vida nos apresenta situações 
.

embaraçosas, embora nós MM. . estejamos preparados para nossa 
. .

passagem para o O. .E. ., inevitavelmente sempre somos 
.

surpreendidos com tais acontecimentos, como no caso dos MM. . de 
nossa Loja: Celso Souza Silva e Marcos Paulo Monteiro, que sem que 
houvesse suspeita ou evidência prévia aconteceram.

.
 O Ir. . Celso Souza Silva em acidente automobilístico 

.
acontecido dia 2 de outubro de 2015, e o Ir. . Marcos Paulo Monteiro, 
após colocação de um marca passo, cuidava como Redator a feitura 
da nossa revista ''O CAYRÚ'', exatamente dia 13 de março de 2016, 

. . . .
eis que o G. .A. .D. .U. . os requisitou, cada um há seu tempo. E aí, o 
que fazer? Ele não precisa justificar nada, suponho que revendo as 
fichas individuais, retirou-as de seus arquivos, já que suas missões 
haviam sido cumpridas, assim foram escolhidos para novas tarefas.

 A maneira como sempre foi feita pelas Direções da Loja 
Cayrú 762, em ocasiões como essas, são revestidas com o marco 

.
das honrarias que um Ir. . da Loja Cayrú 762 merece.

 A vida é uma continua renovação, assim, em nosso Templo 
. . . .

continuamos nossas súplicas ao G. .A. .D. .U. ., de Luz e Amparo as 
.

almas dos IIr. . ausentes e a conduzir-nos no propósito da aquisição 
de novos membros, para que nossa corrente de união, com elos 
rompidos seja recomposta.

 ''A semelhança entre o idiota e o presunçoso é que 
ambos acham que sabem tudo''.

.
Ir. . Carlos Loureiro Amarante - CIM - 156 087
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.
Ir. . Marcos Paulo Monteiro
Nasc: 20/01/1950
Falecido: 13/03/2016

.
 Ir. . Marcos Paulo Monteiro, Iniciado em 29/03/2011, 
Elevado em 22/05/2012 e Exaltado em 30/10/2012, fortalecendo as 
colunas da Loja Cayrú com dedicação até a sua partida para o 
Oriente Eterno em 13/03/2016, participando na administração da 
Loja nos cargos de Secretário e Redator do Boletim Cayrú, na vida 
Profana exerceu a profissão de professor, casado com a cunhada 
Terezinha Dalles Monteiro, deixa no seu legado familiar três filhos. 
 

.
 Descanse em Paz Ir. . Marcos.

Nota da Redação

HOMENAGEM PÓSTUMA

 

 



21

HOMENAGEM PÓSTUMA

 

.
Ir. . Celso Souza Silva
Nasc: 26/11/1951
Falecido: 02/10/2015

.
 Ir. . Celso Souza Silva, Iniciado em 19/11/1991, Elevado em 
18/08/1992 e Exaltado em 16/02/1993, funcionário público do 
INCRA, passando para o Oriente Eterno em 02/10/2015, casado 
com a cunhada Vilma dos Santos, deixa duas filhas. 

.
 Descanse em Paz Ir. . Celso.

Nota da Redação
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.
Ir. . Antonio Pereira de Lima
Nasc: 13/06/1939
Falecido: 26/03/2016

HOMENAGEM PÓSTUMA ESPECIAL

 Iniciado em 27/04/90, Elevado em 15/11/90 e Exaltado em 
10/06/91, pertenceu ao quadro da Loja Cayrú de 21/09/93 a 
20/10/14, tendo se destacado neste período como o Embaixador 
através da ata de 01/06/99, recebeu a Medalha Comemorativa de 
Instalação do GOERJ, portanto lhe prestamos esta justa 
homenagem. 
 

.
 Descanse em Paz Ir. . Pereira.

Nota da Redação
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QUADRO DE OBREIROS

Nº CIM Nº
  DATA DE 

INICIAÇÃO

1 149 252  EDUARDO LOURENÇO 23/03/1954  OSMANE VIEIRA DE REZENDE

2 076 241  JOAQUIM ALVES PEREIRA 27/10/1964  MÁRIO DA SILVA PEREIRA DO CARMO

3 076 257  ISAC GELMAN 27/12/1964  LADISLAU BISCKOP

4 086 130  JOSÉ RODRIGUES 17/03/1968  PACHE DE FARIAS

5 095 811  ÁLVARO FRANCISCO CANASTRA 04/09/1971  ANTÔNIO DELACIO FILHO

6 099 300  GILSON LÉO 09/12/1972  ADALBERTO DELICATO

7 109 427  DANIEL FERREIRA BRITO 22/06/1974  JOSÉ FRANCISCO QUEIROZ

8 103 029  JOSÉ ANTONIO DA SILVA 10/09/1974  NILTON BORGES DA SILVA

9 103 544  EVANYR SEABRA NOGUEIRA 09/11/1974  JOSÉ MARIA LEÃO

10 106 623  MARCUS LOPES BITTENCOURT 24/10/1975  WILSON DE ALMEIDA GUIMARÃES

11 111 450  ADYLSON ALBUQUERQUE ENNES 17/09/1977  WALDIR JACINTO DE ARAÚJO

12 113 336  JOSÉ NUNES DE MATOS 18/03/1978  MANOEL FARIA

13 114 554  IBIS AJORIO 10/10/1978  WALDIR JACINTO DE ARAÚJO

14 119 195  EDSON FORTES RANGEL 04/12/1979  CARLOS DE SANT' ANA

15 122 696  FERNANDO CONDE SANGENIS 17/12/1980  BENEDITO FERREIRA DE SOUZA

16 123 072  NILSON PINTO MADUREIRA 10/03/1981  CARLOS DE SANT' ANA

17 131 704  CARLOS LOPES DA SILVA 24/11/1982  ÁLVARO FRANCISCO CANASTRA

18 157 578  SIDNEI DE SOUZA VALADÃO 22/12/1984  PEDRO LIMA DE ARAÚJO

19 143 918  FRANCISCO CARNEVALI JÚNIOR 17/10/1985  CELESTINO GOMES C. BRANDÃO

20 147 696  ARNALDO DA PENHA ROSA 26/05/1986  ELY ORTIZ CORRÊA

21 156 622  GLEINER DE OLIVEIRA COSTA 17/09/1988  IVAN CARNEIRO

22 156 087  CARLOS LOUREIRO AMARANTE 18/10/1988  URIEL PEDRAS DE ATHAYDE

23 156 084  RAYMUNDO DOS SANTOS MAIA 18/10/1988  OSMAR CARVALHO NOGUEIRA

24 156 085  JORGE MANOEL BARBOSA 26/11/1988  DINAJAR DE OLIVEIRA E SILVA

25 162 821  FERNANDO BENÉVOLO DE A. FILHO 01/12/1989  LUIS CARLOS DALTRO

26 162 247  ISÁQUE RUBINSTEIN 07/08/1990  SYLVIO CLAUDIO

27 162 248  LUIZ DE SOUZA 07/08/1990  SYLVIO CLAUDIO

28 162 249  PAULO CESAR ALVES BERNACCHI 07/08/1990  ONOFRE NAMORATO

29 166 754  OSNY PACHECO FILHO 19/11/1991  CARLOS LOUREIRO AMARANTE

30 174 226  RUY DE OLIVEIRA E SILVA 27/07/1993  CARLOS LOUREIRO AMARANTE

31 186 778  ALEXANDRE MARTINS COELHO 02/07/1996  SYLVIO CLAUDIO

32 186 777  WILSON CRUZ ALVES 02/07/1996  JOSÉ CARNEIRO BESSA

33 223 619  LOURIVALDO COSTA CAVALCANTI 17/10/1996  RUI BELINELLO

34 194 291  JORGE GOMES RODRIGUES 17/03/1998  URIEL PEDRAS DE ATHAYDE

35 198 523  DALCKSON AUGUSTO VIEIRA 15/12/1998  RUBENS AUGUSTO VIEIRA

36 213 616  ELMER AUGUSTO VIERA 19/02/2002  DALCKSON AUGUSTO VIEIRA

37 213 617  JOÃO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA 19/02/2002  RALF GOULART CAMPOS

38 218 435  KLEBER LUIZ BORDONI PEREIRA 18/02/2003  SYLVIO CLAUDIO

39 227 554  ÉRICO SANT' ANNA VILELA 16/11/2004  ELVANDRO DE AZEVEDO BURITY

40 227 555  SIDNEY PEREIRA GONÇALVES JÚNIOR 16/11/2004  ELVANDRO DE AZEVEDO BURITY

41 229 900  DIRCEU GONÇALVES DE LIMA 03/05/2005  RUY DE OLIVEIRA E SILVA

42 229  902  LUIZ FERNANDO SANTA BRIGÍDA 03/05/2005  PAULO CESAR ALVES BERNACCHI

PADRINHOSNOME DO IRMÃO TÍTULOS

EM - GB

RM - CPI

EM - EDM

EM - BM

BM

EM - EDM

RM - GB

EM - GB

EM - BM

RM - CPM

RM - CPM

RM - CPI

BM

RM - CPM

RM - CPI

EM - CPM

RM - BM

EM - BM

BM

EM - BM

RM - CPM 

RM - CPM 

RM - EDM

EM - EDM - MMDM I

RM - EDM

EM - BM
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QUADRO DE OBREIROS
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