.
.
.
.
Aug. .Resp. .Loj. .Simb. .Cayrú nº 0762
Fundada em 15 de IX de 1901
Portadora da Cruz da Perfeição Maçônica
Federada ao Grande Oriente do Brasil
Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro

O CAYRÚ
Órgão de divulgação da Loja Maçônica Cayrú nº 762
Autorizado pelo Grande Oriente do Brasil (Dec. nº 1934, 17 Set
1963) e pelo Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o Rito
Escocês Antigo e Aceito (Ato nº 672 de 10 Mar 1966)
Fundado em 31 de Março de 1959

Fundador: SYLVIO CLAUDIO

ADMINISTRAÇÃO BIÊNIO 2017/2019
CARGOS ELETIVOS
Venerável Mestre

JORGE MANOEL BARBOSA

156.085

1º Vigilante

GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

156.622

2º Vigilante

LAURO CASTELO B. JUNIOR

270.903

Orador

IBIS AJORIO

114.554

Secretário

FERNANDO DE PAULA S. PEREIRA

291.962

Tesoureiro

ELMER AUGUSTO VIEIRA

213.616

Chanceler

LEVI CONDOR PAUBEL

274.148

Deputado Federal

FERNANDO B. DE A. FILHO

162.821

Deputado Estadual

JOÃO ROBERTO R. DE OLIVEIRA

216.617

Suplente Dep. Federal

EVANYR SEABRA NOGUEIRA

Suplente Dep. Estadual FRANCISCO CARNEVALI JUNIOR

103.544
143.918
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CARGOS DE NOMEAÇÃO
Mestre de Cerimônias

KLEBER LUIZ BORDONI PEREIRA

218.435

Hospitaleiro

CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA

262.718

1º Experto

ALEXANDRE MARTINS COELHO

186.778

2º Experto

IBSEN NUNES AJORIO

262.720

Cobridor Interno

ISÁQUE RUBINSTEIN

162.247

Cobridor Externo

NELSON PEREIRA

280.205

1º Diácono

OSNY PACHECO FILHO

166.754

2º Diácono

ÉRICO SANT’ANNA VILELA

227.554

Porta Bandeira

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

103.029

Porta Estandarte

ARNALDO DA PENHA ROSA

147.696

Porta Espada

CARLOS LOUREIRO AMARANTE

156.087

Arquiteto

ALEXANDRE MARTINS COELHO

186.778

Mestre de Harmonia

LUIZ DE SOUZA

162.248

Mestre de Banquetes

WILSON CRUZ ALVES

186.777

Responsável Biblioteca

GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

156.622

Responsável Museu

DALCKSON AUGUSTO VIEIRA

198.523

Responsável S. Festas

LEVI CONDOR PAUBEL

274.148

Web Master

NELSON PEREIRA

280 205

Coord. Equipes Litúrgicas GLEINER DE OLIVEIRA COSTA
Coord. Ciclo Estudos

GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

Instituto Macedo Soares WILSON CRUZ ALVES

156.622
156.622
186.777

ADJUNTOS
Orador

DALCKSON AUGUSTO VIEIRA

198.523

Secretário

NELSON PEREIRA

280.205

Tesoureiro

CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA

262.718

Chanceller

WILSON CRUZ ALVES

186.777

Mestre de Cerimônias

LOURIVALDO COSTA CAVALCANTI

223.619

Mestre de Harmonia

OSNY PACHECO FILHO

166.754

BOLETIM O CAYRÚ
Redator
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CARLOS LOUREIRO AMARANTE

156.087

Secretário
Revisor

ÉRICO SANT’ANNA VILELA
LEVI CONDOR PAUBEL

227.554
274.148

CARGOS DE DESIGNAÇÃO - COMISSÕES PERMANENTES
Admissão e Graus
Presidente
Membro
Membro

ARNALDO DA PENHA ROSA
CARLOS LOUREIRO AMARANTE
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

147.696
156.087
103.029

Finanças
Presidente
Membro
Membro

IBSEN NUNES AJÓRIO
KLEBER LUIZ BORDONI PEREIRA
CARLOS LOUREIRO AMARANTE

262.720
218.435
156.087

Beneficência
Presidente
Membro
Membro
Membro

JOSÉ RODRIGUES
CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA
GILSON LÉO
LUIZ DE SOUZA

086.130
262.718
099.300
162.248

COMISSÕES ESPECIAIS E TEMPORÁRIAS
Comissão Especial de Patrimônio da Loja Cayrú 762
Presidente
Membro
Membro

DALCKSON AUGUSTO VIEIRA
CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA
IBSEN NUNES AJORIO

198.523
262.718
262.720

Membro
Membro

LAURO CASTELO BRANCO JUNIOR
GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

270.903
156.622

DEPARTAMENTO FEMININO
Presidente
Vice-presidente
Secretária
Tesoureira
Ass. Atividades Sociais

CLEOMAR BERTOLDO RODRIGUES BARBOSA
IVONE NUNES AJORIO
ROGERIA PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA
ALMERITA ALMEIDA VIEIRA
LUZIA PINTO CONDOR PAUBEL
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A PALAVRA DO VENERÁVEL
A Administração da Loja Cayrú, nº762, biênio 2017/2019,
cujo lema é Harmonia e União, chega ao meio do caminho e nos
proporciona muita alegria com o sucesso apresentado até o
momento.
As nossas sessões têm sido muito gratificantes, onde se
destaca uma ritualística forte e precisa. Os trabalhos apresentados
pelos Irmãos tem nos trazido uma riqueza muito grande de
informações maçônicas e/ou de cunho histórico da humanidade.
Procuramos acima de tudo ser objetivos e pontuais.
Este Venerável passa aos Irmãos que além de nossa sessão
ritualística, devemos ao seu final, fazer uma grande sessão de
confraternização em nosso salão de festas, com o nosso ágape,
comemorações e principalmente estreitar os nossos laços de
carinho e amizade. Nós a chamamos de 2º sessão, ou seja, Sessão
de Confraternização da Família Cayrú.
Gostaria também de falar sobre os nossos churrascos de
confraternização, em fins de semana, com datas previamente
agendadas, fortificando ainda mais a união da Família Cayrú.
Para finalizar, nada poderia ser feito sem o toque de nossas
cunhadas. O departamento feminino da Loja se faz presente em
suas reuniões, em nossas visitas beneficentes, em nossas
comemorações/festas e não poderíamos deixar de citá-las.
Aproveito a oportunidade para parabenizar a Loja Cayrú
pelos seus 117 anos de Fundação e rogar ao GADU que continue a
nos proporcionar a firmeza necessária para cada vez mais
levantarmos templos à virtude.
Ir... Jorge Manoel Barbosa
.
Ven. . Mestre
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MENSAGEM DO DEPARTAMENTO FEMININO
ENCONTROS E COMEMORAÇÕES
Cabe ao Departamento Feminino colaborar com os nossos
cunhados, cuidando da preparação de cada detalhe, para que tudo
transcorra agradável a todos e que desperte em cada um a
satisfação de estarmos sempre juntos.
É nessas oportunidades que temos a chance de nos
aproximarmos e estreitarmos nossos laços afetivos, fazer troca de
ideias, fortalecer vínculos de amizades, incentivar pessoas,
promover sorrisos, descontração, divertimento, celebrar e
principalmente fazer com que esses bons momentos fiquem
marcados na lembrança de cada um de nós. Que essas atitudes se
multipliquem e sejam exemplos para as nossas famílias e amigos.
Carinhoso abraço,
Srª. Cleomar Barbosa
Presidente do Departamento Feminino

‘‘...Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa
que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que
seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade.’’
Cora Coralina
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TRONCO DE BENEFICÊNCIA
REFLEXÃO
Você conhece?
Sabe a que Ele se destina?
Já avaliou o bem que ele faz?
A quem dele precisa?
Ainda bem que você nunca precisou!
COMO SURGIU O TRONCO DE BENEFICÊNCIA
Em tempos passados, as bolsas do tronco de beneficência ou
recipientes destinados a recolher a coleta eram confeccionados em
aniagem, ou seja, com fibras de juta, para demonstrar que se
destinava a coletar Óbulos para os necessitados.
GIRO DO TRONCO DE BENEFICÊNCIA
Obedece a um ato litúrgico dos mais importantes, porque
quando um maçom deposita seu óbulo, estará depositando-o,
fluindo das pontas de seus dedos, ' Imantando-o.
Atualmente o Irmão necessitando de ajuda financeira, deve
recorrer a Administração, através do Irmão Hospitaleiro e relatar
das suas reais necessidade para que possa em conjunto com o
Venerável Mestre sanar a sua necessidade.
ORIGEM DO HOSPITALEIRO
Os Irmãos hospitaleiros constituíam uma Ordem, que surgiu
em Jerusalém por ocasião das Cruzadas que tomou Jerusalém,
libertando a Terra Santa.
Os Hospitaleiros eram outrora conhecidos como Cavalheiros
de São João.
A finalidade da Ordem, surgida em 1909, era a de hospedar
os peregrinos, dando-lhes condições de subsistência, inclusive nas
enfermidades e garantindo-lhes o retorno as suas cidades.
De Jerusalém, os Hospitaleiros transferiram para São João
d’Acre, ou Akka; posteriormente para o Chipre, na Grécia e no ano
de 1300, estabeleceram-se definitivamente, na Ilha de Rodes, em
Malta, Ordem que perdurou até 1798, quando Napoleão Bonaparte,
os extinguiu.
No entanto, os remanescentes, já com o nome de Cavaleiro
de Malta, estabeleceram em Roma em 1834, subsistindo até hoje.
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Entre os Cavaleiros Hospitaleiros e os Templários existiam
ligações muito intimas; alguns historiadores dizem que tinham
estreitas ligações com a Maçonaria.
JOIA DO HOSPITALEIRO
É uma pequena sacola, simbolizando o farnel do Peregrino,
do viajante, do pedinte.
Existem 03 (três) ritos que usam o cargo de Hospitaleiro,
Adonhiramita, Françês e Escocês.
O CARGO DE HOSPITALEIRO
É um dos oficiais da administração da loja. A escolha para
ocupar este cargo, deverá o Irmão ser dinâmico, de moral ilibada,
sem mácula, que conheça bem todos os Irmãos do quadro.
Este Irmão deverá gozar de simpatia de todos para poder
absorver melhor os problemas de cada um, como se fora um parente
de sangue.
Sua função, arrecadar o óbulo dos irmãos, ao final entrega-lo
ao Irmão Tesoureiro.
Ele é o termômetro da loja. Deve estar sempre atento para
conhecer em profundidade cada caso devendo avaliar e visitar os
Irmãos e familiares diretos, principalmente em momentos de
necessidade.
O RESULTADO DO TRONCO
A contagem das notas é feita no Trono do Irmão Tesoureiro,
cujo resultado é passado pelo Venerável Mestre, através do Irmão
Tesoureiro.
Porém, observo que o montante recolhido dos Irmãos
presentes, não demonstra o valor que deveria ser arrecado.
A partir daí passo a meditar:
Porque uns dão mais?, outros dão menos?
Será que a teoria daqueles dão mais recebem mais e aqueles
que dão menos recebem menos?
A lei da causa do efeito está presente?
Semelhante gera semelhante?
O dar com amor gera satisfação?
O dar mecanicamente ou por necessidade, gera
empobrecimento?
Irmãos confundem, Caridade com Generosidade?
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Quando se dá alguma coisa a alguém, que precisa faço
caridade?.
Quando se dá a quem não precisa faço generosidade?.
CONCLUSÃO
O universo é inteligente.
Ele foi criado para todo mundo ganhar, desde que haja
sintonias.
A cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa
carência.
REFLEXÕES
‘‘A vaidade pode ser um bom estímulo. O dinheiro também.
Porem nunca podemos confundi-los como objetivos.’’
‘‘A caridade deve ser anônima do contrário é vaidade.’’
‘‘Fora da caridade não há salvação.’’ (Paulo - Paris, 1980)
Ir... Lourivaldo Costa Cavalcanti
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A ESPADA FLAMEJANTE
A Espada Flamejante é uma representação da espada
empunhada pelos querubins postos ao oriente do Jardim
do Éden para guardar o caminho que levava ao
conhecimento.
Em Gênesis 3:24 consta: ‘‘E havendo
lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente
do jardim do Éden, e uma espada inflamada que
andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida’’.
Como, analogamente, a Iniciação é o caminho que leva ao
conhecimento, a Espada Flamejante é usada unicamente nos ritos
iniciatórios e portada exclusivamente pelo Venerável Mestre, que,
como Mestre Instalado, tem a prerrogativa de consagrar os graus.
Marius Lepage, in ‘‘Le Symbolisme’’, afirma que a Espada
Flamejante se reveste de dois significados essenciais: o da criação,
por intermédio do Verbo-Luz-Som, e o de purificação e de expiação
sob as provações do destino.
É ainda ele quem explica este rito: ‘‘A consagração ritual de
um novo Maçom começa por estes termos: ‘‘Eu o crio ...’’
É, portanto, um ato criador, que procede de uma vontade - a
do Venerável que age em nome da Maçonaria - por intermédio de
uma vibração sonora, o golpe da espada.
Uma criatura totalmente nova deve nascer, e o efeito dos
eflúvios que, saindo da Espada, o atravessam, deve constituir uma
espécie de impregnação que penetrará definitivamente o
Recipiendário’’.
Os três golpes de malhete sobre a lâmina da Espada
Flamejante aludem à numerologia do grau de Aprendiz, que deverá
ser objeto de diligente estudo por parte do Iniciado. Segundo a
Escola Oculta, os três golpes conferem três diferentes modalidades
de energia, correspondentes aos três aspectos da trindade divina: o
primeiro toque confere fortaleza ao cérebro, o segundo amor ao
coração e o terceiro habilidade executiva ao braço direito.
Jules Boucher, in ‘‘A Simbólica Maçônica’’ completa
afirmando que a Espada Flamejante deve ser sempre empunhada
com a mão esquerda (lado passivo) e o malhete com a mão direita
(lado ativo), significando que a Iniciação transmitida é ativa, isto é,
relacionada à própria vontade do neófito.
Ir... Ibis Ajorio - M...I...
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A TERRA É NOSSA MÃE
Cacique Seattle, 1855 - Estados Unidos da América
Nós somos parte da terra e a terra é parte de nós. As flores
perfumadas são nossas irmãs.
Os rios são nossos irmãos; o búfalo, o cavalo e a grande
águia são nossos irmãos.
As cristas rochosas, os ursos das campinas e o homem, todos
pertencemos à mesma família.
Esta água brilhante que corre nos rios e regatos não é apenas
água, é o sangue dos nossos antepassados.
O rumorejar da água é a voz do pai do meu pai; cada reflexo
na água límpida dos lagos conta o evento da vida do meu povo.
Sabemos que o homem branco não compreende o nosso
modo de viver, para ele um pedaço de terra é igual a outro, porque
ele é um forasteiro que chega à calada da noite.
Ele trata sua mãe terra e seu irmão céu como coisas que
podem ser compradas, saqueadas e vendidas.
Sua voracidade arruinará a terra, deixando para trás apenas
o deserto.
De uma coisa sabemos: A terra não pertence ao homem, é o
homem que pertence a terra, e disso temos certeza.
Todas as coisas estão interligadas como o sangue que une
uma família.
Não foi o homem que teceu a trama da vida, ele é
simplesmente o fio dessa trama.
E tudo que o homem fizer a ela, a si próprio estará fazendo.
Ensina a teus filhos o que temos ensinado aos nossos: A terra
é nossa mãe e tudo quanto fere a terra fere os filhos da terra.
Nota da Redação
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ENCONTRANDO GERAÇÕES
HOMENAGEM
O Quadro de Obreiros da Loja Maçônica Cayrú 762 é
composto, atualmente, por 53 (cinquenta e três) Irmãos ativos e
regulares. Entre eles visualizamos três decanos, o Irmão Isac
Gelman, 92 anos de idade, Irmão Joaquim Alves Pereira, 91 anos de
idade e o Irmão Raymundo dos Santos Maia, também com 92 anos.
Os dois primeiros com 54 anos de atividades maçônicas,
orgulhosamente ostentam a maior comenda conferida pelo Grande
Oriente do Brasil, a Medalha da Ordem D. Pedro I. Não menos
importantes, encontramos os Irmãos Demétrius de Luna Lopes
Benevides, o caçula da Cayrú, contando apenas 30 anos de vida e
Ademir Brandão Silva, o mais novo iniciado, no último mês de abril
completou 1(hum) ano de sua iniciação nos mistérios maçônicos.
Aproveitamos para externar a esses valorosos Irmãos o nosso
apreço e respeito, fazendo votos que continuem com a mesma
abnegação e interesse as principais filosofias que norteiam a nossa
Ordem.
Ir... Isáque Rubinstein

‘‘Os novos Irmãos sentem-se inspirados em nossos
conceituadíssimos Decanos.’’
A Redação
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CORRELAÇÕES SIMBÓLICAS
A Régua de 24 polegadas serve para
medir o nosso trabalho, o Malho para abater tudo
de supérfluo à construção e o Cinzel para
aplainar e preparar a pedra ou despedaçá-la para
ser fixada na construção pelas mãos de exímios
trabalhadores. O esquadro para testar e ajustar
os ângulos da construção, O Nível para testar e
ajustar horizontais e o Prumo para testar e ajustar verticais.
Como não somos Maçons operativos e sim ‘‘livres e aceitos
ou especulativos’’, aplicamos estas ferramentas no sentido moral e,
nos seguintes termos:
- A régua de 24 polegadas representando as 24 horas do dia,
parte para ser despendida na adoração ao Ser Criador Superior,
parte em trabalho e lazer, parte servindo a um amigo ou Irmão em
detrimento de nós mesmos e independentemente de maiores
vínculos.
- O Malho representando a força incomensurável da
consciência humana, a qual deverá combater todos os vícios e, em
estado de alerta embebecer nossos atos e palavras de pureza para
que possamos ascender a planos superiores da vida.
- O Cinzel nos mostra as vantagens da educação, através e
com a qual tornamo-nos membros regulares de uma sociedade
organizada.
- O Esquadro ensina-nos a moralidade.
- O Nível a igualdade.
- O Prumo a justiça e correção de nossas vidas.
Em conclusão, para isto os Maçons devem se conduzir pelo
Esquadro, caminhar pelo Nível e pelo Prumo esperam atingir a
Perfeição.
Ir... Elvandro de Azevedo Burity
O Cayrú de Jan/Fev - 1976

‘‘A melhor maneira de obtermos sucesso neste mundo é
agirmos de acordo com os conselhos que damos aos outros.’’
Anônimo.
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‘‘NUNCA JULGUE. APENAS COMPREENDA.’’
PRATO DE ARROZ... QUE LIÇÃO
Um sujeito estava colocando flores no túmulo
de um parente quando vê um chinês colocando um
prato de arroz na lápide ao lado. Ele se vira para o
chinês e pergunta:
- Desculpe-me, mas o senhor acha mesmo que o seu
defunto virá comer o arroz?
E o chinês responde:
- Sim, geralmente na mesma hora em que o seu vem
cheirar as flores!
‘‘Respeitar a opinião do outro ‘‘em qualquer aspecto’’ é uma
das maiores virtudes que um ser humano pode ter. As pessoas são
diferentes, agem diferente e pensam diferente.’’

Regras Áureas, achadas nas ruínas de Persépolis, cidade
construída por Darío e incendiada por Alexandre em 331
(a.C.), gravadas numa pedra com o símbolo maçônico.
DIGAIS

SABEIS

DIZ

SABE

DIRÁ

NÃO SABE

FAÇAIS

PODEIS

FAZ

PODE

FARÁ

NÃO DEVE

ACREDITEIS

OUVIS

ACREDITA

OUVE

ACREDITARÁ

NÃO OUVE

GASTEIS

TENDES

GASTA

TEM

GASTARÁ

NÃO TEM

JULGUEIS

VÊDES

JULGA

VÊ

JULGARÁ

NÃO VIU

NÃO

TUDO
QUANTO

PORQUE
AQUELE QUE

TUDO
QUANTO

MUITAS
VEZES

O QUE

Reedições Boletim O Cayrú

13

A VANTAGEM DA MAÇONARIA SER DISCRETA
A sabedoria e o conhecimento não são exclusividade de
ninguém, nem tampouco de qualquer segmento social. Por mais que
a tecnologia se imponha na investigação e na pesquisa, nada
substituirá o poder de observação. E aplicá-lo nos mais simples
detalhes da vida, nos proporciona a possibilidade de auferirmos
conclusões impulsionadoras de progresso, e mesmo de reafirmação
de paradigmas já estabelecidos.
Vamos a um trivial assunto do cotidiano.
Dois jovens se enamorarem é algo comuníssimo. Nenhum
fato extraordinário. Todavia, cabe determo-nos numa relação
glamorosa. O jovem jogador Neymar se encanta pela bela jovem
Bruna Markesine. Por si só, eles atraem as atenções da mídia social.
Em razão de manterem um relacionamento afetivo potencializam o
interesse da massa de curiosos sobre seus movimentos. Duas
inexperientes pessoas, vítimas por serem celebridades em suas
áreas de atuação, e por isso convergem a cobiça do público sobre os
mínimos aspectos de sua realidade, expondo-os ao massacre dos
holofotes e entrevistas, tornando suas vidas privadas em ‘‘sala e
quarto’’ de toda sociedade.
Como era de se esperar, este relacionamento num primeiro
momento sucumbe a tamanho bombardeamento da especulação
alheia.
Num segundo momento, impondo limites aos alcoviteiros de
plantão, o casal retoma o relacionamento em novas bases, tentando
preservar seu território próprio. E é quando, a jovem Bruna
Markesine libera a pérola acerca do valor da discrição, dizendo: ‘‘O
que ninguém sabe, caminha com mais tranquilidade’’. Esta é a
conclusão dolorida da sua observação pessoal.
Nesta mesma linha, uma das leituras que mais me seduziram
na vida foi do livro ‘‘Por que tenho medo de lhe dizer quem sou?’’, de
John Powell. Sua temática gira em torno das diversas máscaras, que
assumimos para evitar que nossa realidade íntima seja desnudada e
tenhamos que passar pelo dissabor de vê-la ser tratada sem o
devido respeito pelo outro.
Tais reflexões reafirmam o valor do caráter discreto que
emprestamos ao que é intrinsecamente importante para nós. A
discrição é a cautela para não transformarmos o sagrado em profano
e o essencial em vulgar. O verdadeiramente valioso em nossa
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existência mantemos reservado no ‘‘santo sanctorum’’ do nosso
Templo Interior, protegido das investidas da curiosidade estéril, esta
idêntica às sementes da parábola do Semeador, que caíram em
terreno pedregoso com pouca terra, e após deitar raízes sob o sol
inclemente, foram queimadas e morreram (Mateus 13:1-9, Marcos
4:3-9 e Lucas 8:4-8). Nossos símbolos e lendas precisam ter seus
significados preservados do menoscabo dos zombeteiros gratuitos,
que não atingem, por opção, a essência espiritual a que eles se
destinam para orientar nossa ascensão esotérica, em prol de um
mundo melhor. Todo nosso esforço na conquista da pedra polida se
faz sob a égide da egrégora de respeitabilidade e seriedade, que
formamos pela consciência da importância dos ensinamentos da
Arte Real, nos quais devemos nos envolver, preservando-os
daqueles que não foram preparados na contrição dos rituais de
amadurecimento da forma de tratá-los.
A cada Iniciação, somos sensibilizados a um padrão cada vez
mais introspectivo e reflexivo no manuseio dos conhecimentos
auferidos na escalada da escada de Jacó. Não podemos
ingenuamente conceber, que o olhar profano terá a acuidade devida
de separar o ‘‘joio’’ do ‘‘trigo’’ da sabedoria das nossas cartilhas,
tendo em vista não terem sido preparados a alcançar ‘‘os olhos de
ver e ouvidos de ouvir’’, que nos orientam na gradual
incorporação do justo e perfeito espírito maçônico, que não se
consolida pela admissão à Maçonaria, mas pelo exercício paulatino
dos seus ensinamentos universais.
Claudio Amaral - M...M... - Loja Brasil n°953
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A MAÇONARIA
A Maçonaria é uma Instituição essencialmente iniciática.
Assim, todos nós devemos procurar alcançar este estado de um
verdadeiro iniciado. Todavia, a iniciação não pode ser alcançada
como a tomada de um remédio em doses certas para
restabelecimento de uma condição patológica. É um processo que
se desenvolve arduamente através de constantes estudos, e
perseverança na acesse, levando-nos a uma meditação por longo
tempo no caminho da sabedoria, para então poder participar da
grande força espiritual, oculta sob os símbolos.
Esta busca abstrata, parece-nos pretensiosa, mas exequível
no longo prazo se nossos pensamentos e ações sofrerem
modificações através de nosso estilo de vida, estudos, reflexões,
introspecção e práticas, dominando a vida nas coisas cotidianas,
mesmo as mais anódinas.
Assim, meus IIr..., como sem muita instrução, e muitos
exercícios, ninguém pode sobressair em uma arte, na Maçonaria não
é diferente; somente mediante uma assídua aplicação nos assuntos
de cada grau, poderá alguns, inspirados sublimes, que seguirem as
instruções dos Mestres, virem a ser contemplados com o esplendor
de uma Luz que adentrará sua mente e seu coração, em sua vida
presente e sua alma para sempre, para além do tempo e do espaço.
Aquele que uma vez sentir seu Ser interior dissolver, e se
fundir com o infinito, sabe que essa experiência é inexprimível, é um
desabrochar da alma em toda plenitude de harmonia com a criação e
o Criador.
É uma experiência maravilhosa, e ao mesmo tempo
rudimentar, pois além de desenvolver uma expansão contínua e
infinita da consciência, é também, um mergulho para resgatar o que
temos em nossas raízes, e escutar a voz
que fala no mais profundo do nosso Ser,
aprisionada.
Nesta luta não há lugar para fracos. Ela
exige um trabalho perseverante, adesão
despojamento, dedicação desassombro
e energia, transmudando defeitos em
virtudes, serão longos anos de esforço e
de elevação, para que cada um por si
encontre o caminho de expansão da
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consciência, e quicam sua iluminação pela iniciação.
É realmente uma batalha travada entre o bem, e mal; luz e
trevas; no solitário campo da razão, do coração, e da mente, dentro
da própria alma, até conseguirmos a libertação da jóia oculta no
símbolo da pedra bruta.
E não nos iludamos; estamos todos muito longe da perfeição.
O essencial, é não desistirmos, somos discípulos, e estamos
na senda, ou no caminho certo, portanto é uma questão de tempo,
trabalho, perseverança, e confiança de que um dia seremos
contemplados.
Ir... Rubens Augusto Vieira
MI - ARLS Austeridade e Justiça nº 1782

ESTUDO SOBRE AS VIRTUDES - PACIÊNCIA
Paciência é uma característica de manter um controle
emocional equilibrado, sem perder a calma, ao longo do tempo.
Consiste basicamente na tolerância a erros ou factos
indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades
de toda a ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. É a
capacidade de persistir numa atividade difícil, mantendo uma ação
tranquila e acreditando que conseguirá o que quer, de ser
perseverante, de esperar o momento certo para certas atitudes, de
aguardar em paz a compreensão que ainda não se tenha obtido,
capacidade de ouvir alguém, com calma, com atenção, sem ter
pressa, capacidade de se libertar da ansiedade.

PROVÉRBIO ÁRABE - (PARA MEDITAR)
‘‘Aquele que não sabe e não sabe que não sabe, é um tolo;
evite-o. Aquele que não sabe e sabe que não sabe, é uma criança;
ensine-o. Aquele que sabe e não sabe que sabe, está dormindo;
acorde-o. Aquele que sabe e sabe que sabe, é um sábio; siga-o!’’
Anônimo
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SIMPLICIDADE: UMA LIÇÃO DE VIDA!!!
Muitas vezes no transcorrer da vida, nos deparamos com
pessoas simples, mas pessoas vencedoras. Algumas fizeram da vida
suas escolas e tiraram do dia a dia seus aprendizados. E foram
diplomadas com louvor. Analisando-as, descobrimos de onde
provém grande parte do sucesso: Simplicidade. Simplicidade é um
ensinamento que não se encontra nos livros, mas nas salas de aulas
da vida. É um substrato que eleva a conduta humana. E é fácil
conquistá-la: Basta despir-se da presunção de ser ou ter mais e
melhor. Ser rico ou pobre, anônimo ou famoso não impedem que se
erga essa bandeira. Ela pereniza a dignidade, cauteriza-a na alma
humana. Forme-se você também na escola da vida. Obtenha seu
diploma, em alto grau, tendo sua maior lição nas páginas da
SIMPLICIDADE.
Nota da Redação

‘‘É necessário muito pouco para provocar um sorriso, e basta
um sorriso para tudo se tornar possível.’’
Gilbert Cesbron
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CUIDE-SE!!!
Eu não quero. Eu gosto. Eu estou com
vontade. Talvez aí resida a grande fórmula de
fazer a vida bonita ou fazer bonita a sua vida ou
de fazer bonitaça a sua vida. O sentido das
frases não alterará o produto, sempre que ela
seja a mais verdadeira e a mais autêntica
expressão de tudo o que quisermos. Cuide-se!!!
Faça coroas de margaridas e enfeite a sua cabeça. Nunca
esqueçamos de que a vida se tornaria insuportável senão nos
proporcionasse mudanças. Cuide-se!!!
Você existe!!! Seu conteúdo já é um manifesto. Não se
preocupe muito com as possíveis definições que lhe sejam
imputadas. Cuide da sua forma. Cuide da sua voz. Ame-se o
suficiente. Estimule a sua compreensão, a sua generosidade e
cultue o respeito mútuo. Expresse a sua individualidade. Transe a
sua sexualidade. Apoie-se em seus talentos e virtudes. Concentrese em seus objetivos. Contanto que os antigos erros não se repitam:
- Não tenha vergonha de cometer novos erros... Ria das besteiras
que você já fez... Simplifique a sua vida... Não esqueça que a vida
não dá e nem empresta... A vida não se comove e nem se apieda –
ela retribui. Cuide-se!!!
Derrube as cercas das opiniões alheias... Jogue para o alto
tudo aquilo que sejam estratagemas de golpes e espertezas... Não
se deixe contaminar pela síndrome do escorpião sintetizada na
dificuldade do ser humano de lidar com as situações aflitivas que
debilitam a energia física e a espiritual. Cuide-se!!!
Não percamos o foco... O que interessa não é a embalagem e
sim o conteúdo das pessoas que nos cercam. Infelizmente, o que
vemos é cada vez mais: – não é preciso ser, basta parecer ser.
‘‘O Talento educa-se na calma. O Caráter no tumulto da
vida.’’
Respeite-se!!! Valorize-se!!! Cuide-se!!!
Ir... Elvandro Burity
Em 9 de setembro de 1975 o Ir... ELVANDRO BURITY, nosso
colaborador, filiou-se à Loja Cayrú nº0762, após profícuo labor
transferiu-se para a Loja Marquês do Herval nº1624.
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MENSAGEM DO VELHO MOÇO
Você já foi criança um dia... mas os
anos se dobraram e fizeram de você um jovem,
quase um adulto...
E agora você me olha com certo
desprezo só porque muitos anos se dobraram
para mim e hoje eu sou um velho...
Você observa minhas mãos trêmulas e
encarquilhadas e se esquece que foram as primeiras a acariciar as
suas, inseguras na infância.
Critica os meus passos lentos, vacilantes, esquecendo-se de
que foram eles que orientaram seus primeiros passos.
Reclama quando lhe peço para ler uma palavra que meus
olhos já não conseguem vislumbrar com precisão, esquecido das
várias palavras que eu repeti inúmeras vezes para que você
aprendesse a falar.
Fala da lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que
suas primeiras decisões foram por elas balizadas. Diz que eu sou um
velho desatualizado, mas eu confesso que pensei muito pouco em
mim, para fazer de você um homem de bem.
Reclama da minha saúde debilitada, mas, creia muito
trabalho foi preciso para garantir a sua.
Ri quando não pronuncio corretamente uma palavra, mas, eu
lhe afirmo que esqueci de mim mesmo para que você pudesse cursar
uma universidade.
Diz que não possuo argumentos convincentes em nossos
raros diálogos, todavia, muitas foram as vezes que advoguei em seu
favor nas situações difíceis em que se envolvia.
Hoje você cresceu...
É um moço robusto e a juventude lhe empolga as horas...
Esqueceu sua infância, seus primeiros passos, suas
primeiras palavras, seus primeiros sorrisos...
Mas acredite tudo isso está bem vivo na memória deste velho
cansado, em cujo peito ainda pulsa o mesmo coração amoroso de
outrora...
É verdade que o tempo passou, mas, eu nem me dei conta...
Só notei naquele dia... naquele dia em que você me chamou
de velho pela primeira vez, e eu olhei no espelho...
Lá estava um velho de cabelos brancos, vincos profundos na
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face e certo ar de sabedoria que na imagem de ontem não existia.
Por isso eu lhe digo meu jovem, que o tempo é implacável, e
um dia você também contemplará o espelho e perceberá que a
imagem nele refletida não é mais a que hoje você admira...
Mas você sentirá que em seu peito o coração ainda pulsa no
mesmo compasso...
Que o afeto que você cultivou não se desvaneceu...
Que as emoções vividas ainda podem ser sentidas como nos
velhos tempos...
Que as palavras amargas ainda lhe ferem com a mesma
intensidade...
E que apesar dos longos invernos suportados, você não ficou
frio diante da indiferença dos seres que embalou na infância...
Por isso eu lhe aconselho meu filho:
Não ria nem blasfeme do estado em que eu estou eu já fui o
que você é, e você será o que eu sou...
Aquele que despreza seus velhos é como galho que deixa o
tronco que o sustenta tombar sem apoio.
A ingratidão para com os que nos sustentaram na infância é
semente de amargura lançada no solo, para colheita futura.
Assim, façamos aos nossos velhos o que gostaríamos que
nos fizessem quando a nossa idade já estiver bastante avançada.
Autor desconhecido

‘‘Perguntaram a Confúcio porque o grande prefeito do
principado de Uei tinha recebido depois de sua morte, o nome de
WEUN (polido, culto). O Mestre respondeu: apesar de ser muito
inteligente, ele gostava de aprender sempre. Não tinha vergonha de
interrogar, nem mesmo seus inferiores. Foi por esta razão que
recebeu o nome póstumo de WEUN.’’
Extraído de ‘‘Os ensinamentos de Confúcio’’
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O QUE PONDERAR DIANTE DO IMPONDERÁVEL
Se antes do século XVIII, um cientista afirmasse que em um
futuro próximo a humanidade iria receber informações importantes
que viriam estreitar o conhecimento entre países, quase que ao
mesmo momento, certamente todos nos comentaríamos: ‘‘É um
lunático; um visionário; está ficando doido’’. Como pode isso
acontecer quando os países distam quilômetros?
Pois bem, como deveríamos saber o G...A...D...U... só nos
permite conhecer aquilo que estejamos preparados para receber,
sob pena de fundirmos nossa cuca. Foram necessário alguns séculos
para que paulatinamente fossem feitos aprimoramentos nas iniciais
invenções.
Os cientistas no século XX obtiveram esse privilégio, essa
significante evolução em seus pensamentos, teorias, experiências,
tornando possíveis que velhos equipamentos fossem aprimorados,
acoplando-se a novos inventos a ponto de termos a sensação de que
o tempo corre célebre. As sondas interplanetárias, o raio laser, as
ondas hertezianas, os satélites artificiais, a internet, a televisão, o
computador, que tem como inspiração o ABACO, instrumento que a
época de Jesus Cristo era utilizado apenas para o pastoreiro, na
contagem de seus carneiros no pasto para verificar se algum tinha
desgarrado. Hoje, aprimorado esse instrumento, tornou-se uma
fabulosa iguaria, que faz aceleradamente cálculos que matemáticos
levariam horas e horas para resolver em poucos segundos, ainda
melhor com infalibilidade. O processo não para por aí, existem
várias invenções nas mais diversas áreas que brevemente se
tornarão públicas e a serviço da humanidade. Se uma criança
recentemente nascida, mal balbuciando as primeiras palavras for
colocada à frente da televisão em pouco tempo saberá reconhecer
todos os anúncios veiculados. Essa mesma criança a seu tempo,
estimulada por um professor, com métodos pedagógicos modernos
em pouquíssimo tempo estará alfabetizada inclusive conhecendo
outro idioma, a televisão e o computador propiciam isso. ‘‘O mundo
se tornará menor aparentemente a única diferença no contexto é
que o homem ainda não aprendeu as Leis Divinas, que somos todos
irmãos’’.
Pense Nisso!
Obs: A ciência nos informa de que somente pequena parte,

22

1/3 de nossos neurônios são utilizados. Para esse fenômeno ainda
não tem explicação.
Nota da Redação

‘‘Não nos devemos iludir com as aparências, o tambor apesar
de todo o barulho que faz, está somente cheio de ar.’’
Zoroastro

‘‘A pergunta que não quer calar, VISITE SUA LOJA: Como
você pode ser irmão de alguém que não conhece?’’
Anônimo
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PREVALÊNCIA DO ESPÍRITO SOBRE A MATÉRIA
Todos nós, maçons, que aceitamos a proclamação de ‘‘a
prevalência do espírito sobre a matéria’’; que acreditamos no
Grande Arquiteto do Universo - Ser Superior, Divino, Criados de tudo
que existe, somos espiritualistas, no verdadeiro sentido da
‘‘prevalência do espírito sobre a matéria’’, constante do número 1,
Capítulo 1, Título 1, da nossa Constituição vigente.
Somos espiritualistas, a despeito de alguns cientistas, como
Virchow, dizerem que jamais encontraram vestígios da alma ou
espírito nos cadáveres de animais e homens que dissecaram.
O espírito é a essência e a razão de ser de tudo que existe no
Universo. Não se o encontra através do bisturi.
Se a matéria é imortal, porque se renova, segundo algumas
leis - e nisso nós também acreditamos - ao lado dessa imortalidade,
reina, como soberana, a imortalidade do espírito!
Vemos, através, principalmente, do estudo da Radiestesia,
que a ‘‘alma resplandece nas radiações da matéria’’!
Disse alguém que nas ondas etéreas do fluido biocósmico
flutua, como esteira de luz, o fluido biopsíquico!
Por isso, também aceitamos a Lenda de Hiram, cuja
imortalidade nos é revelada pelo ramo de... (a árvore da vida e da
morte)
Terminando esta exposição-resposta aos Irmãos que nos
perguntam como podem os judeus aceitar o Livro Sagrado da Lei - A
Bíblia Católica - diremos ainda que, entre os judeus, só a seita dos
saduceus acreditava que tudo se acaba com
a morte. Os fariseus, ao contrário, criam na
imortalidade da alma na reencarnação,
dando-lhe o nome de ‘‘ressurreição’’,
conforme se vê em Isaías, cap. XXVI,
versículo 19 e Jó, cap. XIV, versículo 10-14,
da versão de Antônio Pereira de Figueiredo.
Portanto, a maioria dos judeus, senão a
totalidade, aceita o sentido cristão da imortalidade do espírito. E
para aqueles que são apenas agnósticos ou deístas, há outros livros
da lei moral, que eles têm o direito de exigir para o seu juramento.
Ir... Marcelino Lopes - M...I...
Membro da Loja Cayrú 0762
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HOJE
Hoje reencontro a vida através de uma autotransformação.
Hoje coloco em prática a filosofia a mim transmitida.
Hoje penso mais sobre as bênçãos recebidas e menos sobre
os problemas que me afligem.
Hoje externo palavras amáveis a todos que me cercam.
Hoje converso mais com as crianças, prediletos de Deus.
Hoje clamo ao GADU para que proporcione felicidade aos
seres deste planeta.
Hoje coloco minha língua sob guarda, e não pronuncio
palavras em vão.
Hoje sou o homem que sou capaz de ser
Hoje elevo-me moralmente e espiritualmente por atos,
gestos e palavras, usando da moderação no trato com todos que me
cercam.
Hoje sou uma criatura á imagem do Criador.
Hoje início a dar algo em prol da vida, pelo privilégio da vida.
Hoje, finalmente, recebi a luz.
Ir... Elvandro Burity
Artigo traduzido na Revista da Grande Loja da India

BOM DIA
A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, Por
isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a
cortina se feche e a peça termine sem aplausos.
Charles Chanplin
Colaboração: Ir... Ibis Ajorio - M...I...
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HOMENAGEM / AGRADECIMENTO
Há ocasiões em nossas vidas, que não podemos deixar de
exaltar, não por um sentimentalismo exacerbado, mas para prestar
a quem merece, a verdadeira homenagem.
Funcionário a mais de 10 anos (Dez) labuta em nossa Loja,
executando todo serviço que lhe foi confiado e sempre indo além.
Mauro Soares Pinheiro, cidadão amigo, simples e sincero.
Correto em todas as suas atitudes, não poderíamos deixar passar
esse momento ímpar de homenagear àquele a quem toda Loja
recorre a seus préstimos sempre assim; procura o Mauro, fala com o
Mauro, pede ao Mauro, o Mauro sabe (e sabe mesmo).
Agradecemos de coração a sua incomparável postura diante
de tudo aquilo que presencias mantendo-se como (sem sê-lo) um
verdadeiro Maçom (guardião de nossos segredos).
Agradecemos a Senhora Carmem Pereira dos Santos, sogra
do nosso Tesoureiro, que achamos, teve uma ‘‘intuição Divina’’,
encaminhando-te ao V. . .M. . . do biênio 2007/2009, que
imediatamente o contratou antevendo que estavas preparando para
assumir o cargo que te seria confiado, não precisando de
burilamento.
Fostes admitido em 02/05/2008 (dois de maio de dois mil e
oito) e após (10 anos) dez anos de intensa luta, queremos te dizer
em letras maiúsculas (MUITO OBRIGADO) por tudo que nos faz e
fizestes nosso amigo, exímio funcionário, nosso guardião.
MAURO SOARES PINHEIRO, te rogamos que continues a ser
o Homem honrado que és, em quem nos espelhamos.
Que o G.A.D.U proteja a ti e a tua família.
Jorge Manoel Barbosa
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ORIGEM DO DIA DOS IRMÃOS
No Brasil, o Dia do Irmão é tradicionalmente celebrado em 5
de setembro. No entanto, não há um registro que oficialize a data no
país.
O dia surgiu por iniciativa da Igreja Católica, que
homenageia o aniversário da morte da missionária Madre Teresa de
Calcutá, desde 2007 - data que completou 10 anos de sua morte.
No contexto religioso, o sentido da palavra ‘‘irmão’’está
ligada ao ‘‘próximo’’. Portanto esse dia serve para incentivar as
pessoas a repensarem as atitudes perante os outros (seres)
humanos, sendo mais humildes, companheiras e gentis.
O dia do Irmão é uma data bastante celebrada na Índia
(durante o mês de agosto). Lá, os hindus fazem um ritual de
oferenda entre irmãos e irmãs de uma família, simbolizando a união
e proteção entre eles.
Os dois conceitos do Dia dos Irmãos se misturaram no Brasil,
sendo comemorado na data da morte de Madre Teresa de Calcutá (5
de setembro), porém com um significado mais direcionado para
homenagear os irmãos consaguíneos, como acontece na Índia.
Fonte: Internet

O MUNDO, A VIDA, A EVOLUÇÃO
Iniciei como pedra bruta,
Aos poucos fui me polindo;
Cheguei a mestre com muita luta,
Novos horizontes fui perseguindo.
Devagar e sempre escalando,
A escada de Jacó superei,
33 degraus atrás ficando,
Numa bola de neve penetrei;
À frente venho procurando,
Saber onde está o fim;
Assim nunca o encontrando,
O Universo apresentou-se a mim.
Ir... Renato Xavier de Oliveira - M...M...
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CASAL MAIS VELHO DO MUNDO
É HOMENAGEADO NO JAPÃO
Miyako, 100 anos, e Masao, de 108, se casaram em 1937.
O Japão é conhecido por sua abundância de centenários e
pode agora confirmar que tem o casal vivo mais velho do mundo,
com uma idade combinada de 208 - uma proeza que a esposa dá
méritos a sua paciência durante 80 anos de casamento.
Masao Matsumoto, de 108 anos, e sua esposa Miyako, de
100, foram confirmados pelo Guinness World Records como o casal
vivo mais velho do mundo por idade agregada, estando casados
desde outubro de 1937.
‘‘Estou tão feliz. E isso é graças à minha paciência,
realmente’’, disse Miyako com um sorriso, posando com Masao e
outros membros da família em frente a um certificado emoldurado
na casa de repouso onde vivem. ‘‘Estou tão agradecida que isso me
leva às lágrimas’’, disse ela à Reuters.
Os Matsumotos nunca conseguiram realizar uma cerimônia
de casamento, visto que o Japão estava entrando na guerra e Masao
foi enviado ao exterior como soldado, mas isso não foi obstáculo
para eles formarem uma família grande - incluindo o 25º bisneto que
nasceu no mês passado.
Masao Matsumoto, de 108 anos, e sua esposa Miyako, de
100, foram confirmados pelo Guinness World Records como o casal
vivo mais velho do mundo por idade agregada (Reuters)
‘‘Eles entraram no último capítulo da vida deles. Foi uma
honra (para eles) receber essa premiação. Eu adoraria que eles
continuassem a viver uma vida de paz’’, disse a neta Hiromi.
Os japoneses têm a maior expectativa de vida no mundo,
com dados do ministério da saúde do país mostrando que eles estão
em 2º lugar na classificação, com idade média de 84, atrás apenas
da população de Hong Kong. O recorde para o casal mais velho do
mundo por idade agregada ainda pertence aos noruegueses Karl e
Gurdren Dolven, que tinham uma idade
combinada de 210 anos, 1 mês e 34 dias
quando Gurdren morreu em 2004, de acordo
com o Guinness World Records.
Nota da Redação
Fonte: Agência Reuters
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A GRANDE LIÇÃO DO DOMINGO
(No Instituto Conselheiro Macedo Soares)
Já ao final da jornada, no fim da tarde, extenuados pelo
cansaço natural da falta de hábito de um domingo agitado. Eis que
se aproxima de onde estávamos, eu e a Nina na Barraca do
Cafezinho, uma menina franzina, com a sua indumentária de matuta
(como dizem os nordestinos) pois havia acabado de, com suas
colegas, assistidas pelo Instituto, de fazer sua apresentação de
dança folclórica. Com seu olhar angelical e carente de afeto, vira-se
para a Nina e diz: ‘‘vovó posso lhe dar um abraço?’’ Tomados que
fomos pela surpresa e atendido seu anseio, quase fomos às
lágrimas! A emoção foi tão grande que não registramos em foto
aquele momento e nem sequer perguntamos o seu nome... ato
contínuo correu e desapareceu em meio a suas coleguinhas!!!! Até
hoje estamos atônitos. Para um casal que já passa dos 70 anos de
vida, estes acontecimentos muito nos abalam. Por isto, acreditamos
que pequenos gestos... como um abraço! Pode mover o Mundo.
Meus irmãos não se furtem a ajudar aquela Obra, nós somos os seus
responsáveis!
Alegria, TFA
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Colaboração: Ir... Dirceu Gonçalves de Lima - M...I...

ICMS

‘‘Jamais deixe que sua felicidade dependa dos outros.
Ninguém deixaria de ser feliz por você.’’
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O LAÇO E O ABRAÇO
‘‘Meu Deus! Como é engraçado!
Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço... uma fita
dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola, vira, revira, circula e
pronto: está dado o laço. É assim que é o abraço: coração com
coração, tudo isso cercado de braço. É assim que é o laço: um abraço
no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde o faço. E
quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando...
devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço.
Solta o presente, o cabelo, fica solto no vestido.
E, na fita, que curioso, não faltou nem um pedaço.
Ah! Então, é assim o amor, a amizade.
Tudo que é sentimento. Como um pedaço de fita. Enrosca,
segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora,
deixando livre as duas bandas do laço. Por isso é que se diz: laço
afetivo, laço de amizade.
E quando alguém briga, então se diz: romperam-se os laços.
E saem as duas partes, igual meus pedaços de fita, sem
perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade são isso...
Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam.
Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço!’’
Mário Quintana
Colaboração: Ir... Dirceu Gonçalves de Lima
Membro do Conselho Deliberativo do ICMS
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QUADRO DE OBREIROS
PADRINHOS

TÍTULOS

076 241 JOAQUIM ALVES PEREIRA

27/10/1964

MÁRIO DA SILVA PEREIRA DO CARMO

EM - RM - CPI

2

076 257 ISAC GELMAN

27/12/1964

LADISLAU BISCKOP

EM - RM - CPI

3

086 130 JOSÉ RODRIGUES

17/03/1968

PACHE DE FARIAS

4

095 811 ÁLVARO FRANCISCO CANASTRA

04/09/1971

ANTÔNIO DELACIO FILHO

EM - RM - CPM

5

099 300 GILSON LÉO

09/12/1972

ADALBERTO DELICATO

EM - RM - CPM

6

109 427 DANIEL FERREIRA BRITO

22/06/1974

JOSÉ FRANCISCO QUEIROZ

EM - RM - CPM

7

103 029 JOSÉ ANTONIO DA SILVA

10/09/1974

NILTON BORGES DA SILVA

8

103 544 EVANYR SEABRA NOGUEIRA

09/11/1974

JOSÉ MARIA LEÃO

EM - RM - CPM
EM - RM - CPM

CIM Nº

NOME DO IRMÃO

DATA DE

1

Nº

INICIAÇÃO

BM

RM - CPM

9

106 623 MARCUS LOPES BITTENCOURT

24/10/1975

WILSON DE ALMEIDA GUIMARÃES

10

111 450 ADYLSON ALBUQUERQUE ENNES

17/09/1977

WALDIR JACINTO DE ARAÚJO

EM - RM - GB

11

114 554 IBIS AJORIO

10/10/1978

WALDIR JACINTO DE ARAÚJO

EM - EDM - MMDM I

12

119 195 EDSON FORTES RANGEL

04/12/1979

CARLOS DE SANT' ANA

13

122 696 FERNANDO CONDE SANGENIS

17/12/1980

BENEDITO FERREIRA DE SOUZA

EM - RM - EDM

14

123 072 NILSON PINTO MADUREIRA

10/03/1981

CARLOS DE SANT' ANA

EM - RM - EDM

15

131 704 CARLOS LOPES DA SILVA

24/11/1982

ÁLVARO FRANCISCO CANASTRA

16

157 578 SIDNEI DE SOUZA VALADÃO

22/12/1984

PEDRO LIMA DE ARAÚJO

17

143 918 FRANCISCO CARNEVALI JÚNIOR

17/10/1985

CELESTINO GOMES C. BRANDÃO

EM - GB

18

147 696 ARNALDO DA PENHA ROSA

26/05/1986

ELY ORTIZ CORRÊA

EM - GB

19

156 622 GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

17/09/1988

IVAN CARNEIRO

20

156 087 CARLOS LOUREIRO AMARANTE

18/10/1988

URIEL PEDRAS DE ATHAYDE

EM - BM

21

156 084 RAYMUNDO DOS SANTOS MAIA

18/10/1988

OSMAR CARVALHO NOGUEIRA

EM - BM

22

156 085 JORGE MANOEL BARBOSA

26/11/1988

DINAJAR DE OLIVEIRA E SILVA

23

162 821 FERNANDO BENÉVOLO DE A. FILHO

01/12/1989

LUIS CARLOS DALTRO

24

162 247 ISÁQUE RUBINSTEIN

07/08/1990

SYLVIO CLAUDIO

EM - RM - BM

25

162 248 LUIZ DE SOUZA

07/08/1990

SYLVIO CLAUDIO

EM - BM

26

162 249 PAULO CESAR ALVES BERNACCHI

07/08/1990

ONOFRE NAMORATO

EM - BM

27

166 754 OSNY PACHECO FILHO

19/11/1991

CARLOS LOUREIRO AMARANTE

28

174 226 RUY DE OLIVEIRA E SILVA

27/07/1993

CARLOS LOUREIRO AMARANTE

29

186 778 ALEXANDRE MARTINS COELHO

02/07/1996

SYLVIO CLAUDIO

30

186 777 WILSON CRUZ ALVES

02/07/1996

JOSÉ CARNEIRO BESSA

31

223 619 LOURIVALDO COSTA CAVALCANTI

17/10/1996

RUI BELINELLO

32

194 291 JORGE GOMES RODRIGUES

17/03/1998

URIEL PEDRAS DE ATHAYDE

33

198 523 DALCKSON AUGUSTO VIEIRA

15/12/1998

RUBENS AUGUSTO VIEIRA

34

213 616 ELMER AUGUSTO VIERA

19/02/2002

DALCKSON AUGUSTO VIEIRA

35

213 617 JOÃO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA

19/02/2002

RALF GOULART CAMPOS

36

218 435 KLEBER LUIZ BORDONI PEREIRA

18/02/2003

SYLVIO CLAUDIO

37

227 554 ÉRICO SANT' ANNA VILELA

16/11/2004

ELVANDRO DE AZEVEDO BURITY

38

229 900 DIRCEU GONÇALVES DE LIMA

03/05/2005

RUY DE OLIVEIRA E SILVA

39

229 902 LUIZ FERNANDO SANTA BRIGÍDA

03/05/2005

PAULO CESAR ALVES BERNACCHI

40

243 021 LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO

05/06/2007

GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

41

259 042 RICARDO TEIXEIRA FERNANDES

09/02/2010

DIRCEU GONÇALVES DE LIMA

42

262 718 CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA

02/10/2010

IBIS AJORIO

EM - RM - EDM

EM - RM - GB

BM

BM

BM

MMDM I
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QUADRO DE OBREIROS
DATA DE

NOME DO IRMÃO

PADRINHOS

Nº

CIM Nº

43

262 720 IBSEN NUNES AJORIO

02/10/2010

ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA

44

262 721 JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA

02/10/2010

DIRCEU GONÇALVES DE LIMA

45

262 722 GUILHERME RIBEIRO MENDES

02/10/2010

JORGE GOMES RODRIGUES

46

270 903 LAURO CASTELO BRANCO JÚNIOR

29/11/2011

GEORGE PACHECO CORRÊA

47

274 148 LEVI CONDOR PAUBEL

12/06/2012

JOÃO LOPES NETO

48

280 205 NELSON PEREIRA

07/05/2013

LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO

49

291 961 JOSÉ AMÉRICO LIMA CERQUEIRA

31/03/2015

LAURO CASTELO BRANCO JUNIOR

50

291 962 FERNANDO DE PAULA DA SILVA PEREIRA

31/03/2015

ELMER AUGUSO VIEIRA

51

295 481 LUCIANO VANDRÉ PEREIRA CUNHA

20/10/2015

LEVI CONDOR PAUBEL

52

299 842 DEMÉTRIUS DE LUNA LOPES

14/06/2016

GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

53

299 842 ADEMIR BRANDÃO SILVA

11/04/2017

IBIS AJORIO

INICIAÇÃO

TÍTULOS

TÍTULOS DE COMPETÊNCIA DO GOB
COMENDA D. PEDRO I

50 ANOS DE ATIVIDADES

CPI

CRUZ DA PERFEIÇAO MAÇONICA

40 ANOS DE ATIVIDADES

CPM

ESTRELA DA DISTINÇAO MAÇONICA

35 ANOS DE ATIVIDADES

EDM

GRANDE BENEMERITO DA ORDEM

30 ANOS DE ATIVIDADES

GB

BENEMERITO DA ORDEM

25 ANOS DE ATIVIDADES

BM

EMERITO

60 ANOS DE IDADE E 25 ANOS DE ATIVIDADES

EM

REMIDO

70 ANOS DE IDADE E 35 ANOS DE ATIVIDADES

MEDALHA DE MERITO DIREÇAO MAÇONICA GRAU I

02 MANDATOS EM LOJA DO GOB-RJ

RM
MMDM I

TÍTULOS DE COMPETÊNCIA DA LOJA
ESTRELA DE MERITO CAYRU

25 ANOS

CRUZ DE DISTINÇAO CAYRU

15 ANOS

GRATIDAO CAYRU

CRITERIO
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