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SINDICÂNCIA

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

Muito embora aos padrinhos ou apoiadores, caiba 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.

Consiste em INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA:

‘‘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” - 58 anos de Cultura e Informação
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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  103.544

Suplente Dep. Estadual FRANCISCO CARNEVALI JUNIOR 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  156.622

Coord. Ciclo Estudos GLEINER DE OLIVEIRA COSTA 156.622

Instituto Macedo Soares WILSON CRUZ ALVES   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   CARLOS LOUREIRO AMARANTE      156.087
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Secretário  ÉRICO SANT’ANNA VILELA       227.554

Revisor   LEVI CONDOR PAUBEL       274.148

CARGOS DE DESIGNAÇÃO - COMISSÕES PERMANENTES

Admissão e Graus

Presidente  ARNALDO DA PENHA ROSA      147.696

Membro  CARLOS LOUREIRO AMARANTE     156.087

Membro  JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA      103.029

Finanças

Presidente  IBSEN NUNES AJÓRIO      262.720

Membro  KLEBER LUIZ BORDONI PEREIRA     218.435

Membro  CARLOS LOUREIRO AMARANTE     156.087

Beneficência

Presidente  JOSÉ RODRIGUES       086.130

Membro  CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA     262.718

Membro  GILSON LÉO        099.300

Membro  LUIZ DE SOUZA       162.248

COMISSÕES ESPECIAIS E TEMPORÁRIAS

Comissão Especial de Patrimônio da Loja Cayrú 762

Presidente  DALCKSON AUGUSTO VIEIRA 198.523

Membro  CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA     262.718

Membro  IBSEN NUNES AJORIO      262.720

Membro  LAURO CASTELO BRANCO JUNIOR 270.903

Membro  GLEINER DE OLIVEIRA COSTA     156.622

DEPARTAMENTO FEMININO

Presidente  CLEOMAR BERTOLDO RODRIGUES BARBOSA

Vice-presidente  IVONE NUNES AJORIO

Secretária  ROGERIA PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA

Tesoureira  ALMERITA ALMEIDA VIEIRA

Ass. Atividades Sociais LUZIA PINTO CONDOR PAUBEL
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PALAVRA DO VENERÁVEL MESTRE

 É com grande alegria que recebemos em nossa Loja a visita 
.

de ilustres IIr. . e convidados, para que juntos festejemos mais um 
aniversário de nossa querida Loja Maçônica Cayrú.
 Esta Augusta e Respeitável Loja tem ao longo dos tempos 
uma história muito rica desde a sua criação neste bairro.
 Conhecida nacional e internacionalmente como a Cayrú do 
Méier é federada ao Grande Oriente do Brasil.
 Desta Loja saíram 4 Grão-Mestres, sendo 3 Gerais, José 
Maria Guimarães, Osmane Vieira de Rezende e Thomaz Cavalcante 
de Albuquerque.
 Desta Loja também tivemos o nosso 1º Grão-Mestre 

. .
Estadual do Rio de Janeiro, nosso saudoso Ir. . Sylvio Claudio, Ir. . 

.
este que esteve como Ven. . desta Loja durante 3 biênios, sendo o 

.
Ven. . de nosso centenário. Falo com orgulho, pois fui seu Mestre de 
Cerimônias em duas dessas etapas.
 Dentre as condecorações recebidas, é portadora da Cruz da 
Perfeição Maçônica, uma das mais elevadas distinções maçônicas 
concedidas à Loja que tenha no mínimo 100 anos de efetiva 
atividade.
 Essa Loja ao longo de vários anos, sempre dedicada à 
beneficência, manteve no bairro, escolas de artes gráficas, 
datilografia, corte e costura e trabalhos manuais, gratuitos, 
destinados principalmente às pessoas carentes.

.
 Nós IIr. . desta Loja lutamos incessantemente em nosso 
Palácio Maçônico do Méier, para sempre honrarmos e cumprirmos os 
nossos compromissos deixados pelos nossos antepassados.
 A responsabilidade é grande para conduzir os seus trabalhos 
e conservar o seu patrimônio, onde foi deixado o sonho de tornar 

esse local em uma instituição que 
prestasse ens inamentos a 
homens  l i v res  e  de  bons 
costumes, onde sempre deverá 
haver uma grande harmonia e 
união entre todos.

.
 Hoje estes IIr. . devem estar 
s e m p r e  c o nve r g i n d o  a o s 
objetivos de ajudar, ensinar, 
proteger e manter a paz para o 



engrandecimento de nossa 
Pátria, que se apresenta tão 
sofrida e necessitando de nossos 
trabalhos.
 Estamos aqui firmes e 
repassando aos novos iniciados 
as verdadeiras regras para se 
obter um Brasil melhor.
 Para finalizar não poderia 
deixar de fa lar de nossas 
Cunhadas, que aqui presentes, nos apoiam nos trabalhos de 
beneficência, onde unidas a nós, proporcionam força para 
vencermos as nossas missões.
 Parabéns Loja Cayrú pelos seus 116 anos de existência e que 

. . . .
o G. .A. .D. .U. . proporcione a todos nós a proteção necessária para 
prosseguirmos em prol de uma sociedade melhor.

 Jorge Manoel Barbosa
.

Ven. . Mestre
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MENSAGEM DO DEPARTAMENTO FEMININO
 
 O Departamento Feminino, realizou com grande sucesso 
várias atividades no período de junho a março de 2018, encontros 
semanais, comemoração dos aniversariantes do mês com a 
novidade da inclusão dos matrimoniais, juntamente com os  
natalícios, realizamos em julho a festa caipira com grande 
participação da família Cayrú, inclusive dançaram a quadrilha com 
bastante entusiasmo. A nossa confraternização de natal houve um 
diferencial que foi a novidade da presença do Papai Noel para alegria 
da criançada.  

Além de momentos festivos, incluímos como atividade 
importante da equipe a Beneficência, solicitando as cunhadas, 
nomes de instituições que necessitassem de ajuda. Realizamos 
visitas com a participação de alguns membros da equipe e algumas 
cunhadas para verificar a real necessidade e autenticar os pedidos. 
Atendemos algumas instituições e registramos as demais para 
continuarmos o trabalho que foi bastante gratificante e muito bem 
aceito por todos. Reiteramos o nosso convite a todas as cunhadas a 
participarem desse círculo de amizade e solidariedade.
 Carinhoso abraço,

Cleomar Barbosa
Presidente  do Departamento Feminino

 “O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a 
caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher.”

Cora Coralina

6



300 ANOS DE FUNDAÇÃO
DA GRANDE LOJA UNIDA DA INGLATERRA

24 de junho de 1717-2017

 Para se compreender o que seja Maçonaria, é necessário 
conhecer a história da Ordem, sua filosofia e as tradições sobre as 
quais ela se fundamenta. Há uma vasta literatura sobre sua origem, 
entretanto, poucas informações confiáveis.
 Para os estudiosos da Idade Média a Maçonaria seria uma 
Ordem Secreta. Nos séculos XVIII e XIX, havia uma abordagem 
fantasiosa como tendo origem nos períodos Bíblicos e Clássicos. 
Atualmente há autores que procuram demonstrar que a Maçonaria 
foi inspirada no que consta do livro "The Art Of Memory" de autoria 
de Frances Yates, que versa sobre a diferença acentuada entre 
Maçonaria Operativa e Especulativa, estava muito em voga durante 
o iluminismo.
 O uso simbólico de colunas, arcos e outros conceitos 
arquitetônicos do simbolismo geométrico fundamentam uma 
doutrina moral e uma contemplação mística do Divino Arquiteto do 
Universo. Há especulações quanto originária dos Cavaleiros 
Templários que teriam fugido da França para a Escócia, em virtude 
das perseguições a que foram submetidos.
 No entanto, foi na Inglaterra que ocorreu a primeira 
atividade maçônica que se tem notícia, quando ainda no século XVII, 
os primeiros integrantes iniciados foram Robert Morray e Elias 
Ashmole, nos anos 1641 e 1646 respectivamente. Morray parece ter 
integrado uma loja operativa escocesa que trabalhava com as forças 
militares na Inglaterra, enquanto Ashmole foi iniciado em uma loja 
improvisada em Warrington - Lancashire.
 Há relatos de pessoas de elevada cultura interessadas em 
conhecer a organização e mesmo dela fazer parte, como nos 
informa a obra "A History Of Staffordshire", de autoria do Dr.  Robert  
Plot , em 1684.
 Morray e Ashmole foram fundadores da Royal Society de 
Londres. E porque estes senhores da alta sociedade londrina 
desejavam ingressar na Ordem?
 Nos século XVI e XVII, era hábito entre os cavaleiros 
escoceses filiarem-se às organizações operativas em virtude da 
elevada reputação que gozavam os pedreiros livres; como eram 
conhecidos. Os maçons operativos de grau superior participavam 
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não apenas da construção dos edifícios, antes eram considerados 
cultos pelo conhecimento das Sete Artes e Ciências Liberais, 
filosofia, música, história, aritmética, geometria, astronomia, 
medicina e direito, participavam ainda de projetos e supervisão. 
Portanto, ingressar em uma organização dessa estatura propiciava 
grande saber.
 Após essas considerações preliminares, passemos ao que de 
fato parece ser sua origem.
 Em 24 de junho de 1717, por ocasião dos festejos de São 
João Batista; solstício de verão no hemisfério norte, quatro lojas que 
já se reuniam desde tempos não sabidos, encontravam-se na 
Taberna Goose e Guidiron (ganso e grelha), na Praça de São Paulo, 
em Londres para as comemorações. Nesse encontro surgiu então  a  
Primeira Grande Loja da Inglaterra, cujo venerável mestre eleito foi 
o Cavalheiro Antony Sayer. Essa foi, portanto, a primeira potência 
maçônica surgida na Inglaterra. Em 1723, o Dr. James Anderson, 
ministro presbiteriano da Escócia, que residia em Londres, publicou 
uma constituição maçônica que deu forma definitiva aos vários 
regulamentos úteis que já existiam, sobretudo para evitar debates 
de natureza política e religiosa.
 A Grande Loja da Inglaterra teve grande crescimento e, a 
partir de sua orientação, autorizou a fundação de lojas no exterior, 
sendo a primeira em Gibraltar na Espanha.
 Em 1737, Frederick Lewis, príncipe de Gales, foi iniciado 
tornando-se o primeiro integrante da família Real Inglesa a 
participar da ordem. Criava-se assim um vínculo entre Realeza e a 
Maçonaria, associação essa que vigora até os dias atuais.
 Na Irlanda a Ordem constituiu-se em 1730 e a Grande Loja 
da Escócia em 1736. Nessa mesma época uma segunda Grande Loja 
foi fundada em Londres; chamada Grande Loja da Inglaterra dos 
Antigos, concorrendo com a Primeira Grande Loja por sessenta 
anos.
 A Primeira Grande Loja teve efeitos significativos fora das 
Ilhas Britânicas. Inúmeras lojas foram organizadas no norte da 
Inglaterra. Na França, a Loge Au Louis D'Argent surgiu em 1726 e, 
em 1735 foi a vez da Grande Loja da França, em Paris.
 Durante certo período a Maçonaria foi proibida de funcionar, 
porque seus materiais secretos bem como o juramento sobre a 
Escritura Sagrada foram considerados ameaças potenciais à Igreja e 
ao Estado. A partir do momento que vários integrantes da nobreza 
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passaram a fazer parte da Ordem e conheceram seus propósitos as 
proibições foram revogadas e ela continuou a crescer. A Grande Loja 
dos Antigos fez oposição à Primeira Grande Loja até 1751. Parece 
que na Maçonaria dos Antigos as tradições tanto da Maçonaria 
Operativa quanto da Especulativa encontravam-se presentes. Na 
Maçonaria dos Modernos parece que um dos aspectos foi deixado de 
lado, sendo enfatizado o Especulativo.
 No entanto os princípios capitais da Maçonaria - Amor 
Fraterno, a Beneficência e, a busca da Verdade foram mantidos.
 Os maçons de língua inglesa tem-se dedicado mais ao Amor 
Fraterno (boa convivência). Já a Maçonaria Francesa deu ênfase a 
Beneficência. Na Alemanha e na Holanda o elemento principal é a 
busca da Verdade sob forma de estudo filosófico (gnose).
 De suas origens humildes na Inglaterra no século XVIII, a 
maçonaria espalhou-se pelo mundo, tornando-se uma fraternidade 
verdadeiramente global.
 Aqui em nossa loja trabalhamos apenas os graus simbólicos. 
Os graus superiores são estudados no Supremo Conselho do Brasil 
para o Rito Escocês Antigo e Aceitos. O grau do Santo Arco Real 
desenvolveu-se na Inglaterra na década de 1740. Era praticado, na 
Grande Loja dos Antigos. Parece ter sido mantido mesmo após a 
unificação.
 O rei Jorge VI, iniciado na Loja Naval nº 2612, em 1919 foi 
Grande Primeiro Vigilante da GLUI. Ele subiu ao trono em 1936 e no 
mesmo ano foi instalado Grão-Mestre da Escócia. Monarcas e 
Republicanos foram grão-mestres da Ordem, vale dizer; George 
Washington, comandante da Revolução Americana e Theodore 
Roosevelt, presidente dos EUA.
 Na Alemanha em seus Principados, atraiu muitos príncipes e 
havia nada menos que uma Grande Loja em cada Principado.
No século XVIII, quando teve início a Maçonaria Especulativa, 
muitos atribuíram aos maçons à construção dos monumentos na 
antiguidade. A Arquitetura é uma presença constante no imaginário 
maçônico.
 Na 2° metade do século XVIII, filósofos como Goethe, o 
escritor Voltaire foram maçons. Benjamin Franklin, embaixador dos 
EUA, na França abraçou as idéias do Iluminismo e estas chegaram 
rapidamente a América do Norte.
 Na Inglaterra, o arquiteto Christopher Wren, projetou a 
construção da Catedral de São Paulo em Londres e ao seu término 
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tornou-se maçom. Acredita-se que no final do século XVIII, a 
Maçonaria estava presente em quase toda a Europa Ocidental.
 Durante os Séculos XVIII e XIX membros eminentes da 
sociedade participavam de suas atividades. Os Pedreiros Livres 
Medievais, Cavaleiros Templários, Arquitetos e Artesãos, 
construíram o Templo de Salomão, e os mistérios do mundo antigo 
foram considerados fundamentais para a origem da Ordem.
 Nos EUA, há no Santo Arco Real um pedestal banhado pela 
luz Divina e ao contrário do que muitos pensam não é um altar. À 
frente deste pedestal estão as letras dos construtores do Templo de 
Jerusalém - Salomão, Hiram de Tiro e Hiram Abiff.
 Na indumentária maçônica o uso do avental significa o 
emblema do participante e indica o grau ocupado na hierarquia da 
Ordem. O avental de pele de cordeiro ou de couro branco utilizado 
pelo Aprendiz, simboliza um "Emblema da Inocência".
 Em 1813, a Grande Loja da Inglaterra, fundada em 1717; 
conhecida como Grande Loja da Inglaterra dos Modernos e a Grande 
Loja da Inglaterra dos Antigos, fundada 1736, tiveram como Grão- 
Mestres os Duque de Sussex e de Kent, respectivamente. Depois de 
seis semanas os dois príncipes e irmãos fundiram as duas potências 
na que ficou conhecida como Grande Loja Unida da Inglaterra, cujo 
lema ficou sendo "Audi, Vide, Tace", que fornece instrução a todos os 
membros sob palavra de juramento,"Ouve, Vê , Cala".
 Em 1919, o brasão da Ordem foi modificado para incluir na 
borda de ouro, oito leões; sendo três na parte superior, três na parte 
inferior e dois, sendo um em cada lateral, para refletir a união da 
Família Real Inglesa e a Grande Loja Unida da Inglaterra.
 No Brasil o patrimônio histórico do Grande Oriente do Brasil, 
fundado em 17 de junho de 1822 constituiu-se de três lojas, a saber: 
Loja Comércio e Artes (Primaz do Brasil), União e Tranqüilidade e 
Esperança de Niterói; e quando da transferência da capital federal 
do Rio de Janeiro para Brasília, a Estrela de Brasília nº 1484 (Primaz 
de Brasília), todas diretamente jurisdicionada ao Poder Central.
 Portanto nesses 300 anos de atividade da Grande Loja Unida 
da Inglaterra em sua expansão mundo afora, constituiu um ideário 
cujo lema "Liberdade, Igualdade e Fraternidade" forjou o Grande 
Oriente do Brasil que nos seus 195 anos de existência, participou 
dos movimentos no Império e na República para construir uma 
Pátria justa e perfeita. Era isto, em síntese o que tínhamos para esta 
noite, numa pequena homenagem aos 300 anos de Fundação da 
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Grande Loja Unida da Inglaterra e a Loja Cayrú n° 762 não poderia 
se furtar em celebrar esse momento.

Bibliografia:

A Maçonaria – Símbolos, Segredos, Significados - W. Kirk Mc Nult  
Tradução Marcelo Brandão Cipolla - Ed. Martins Fontes, São Paulo  
2014.
Quarto de Hora de Estudos ocupado pelo Irmão Nilson Pinto 
Madureira CIM 123072 Loja Maçônica Cayrú nº 762 Federada ao 
Grande Oriente do Brasil - GOB-RJ. 
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ALFABETO MAÇÔNICO

 O Alfabeto é um conjunto de sinais gráficos convencionais de 
uma determinada língua. Nos povos primitivos a comunicação era 
exclusivamente via oral, atribuindo-se aos Fenícios a invenção do 
primeiro alfabeto figurado, denominado de Alfabeto Fenício, sendo 
por eles introduzido na Grécia. Por volta do ano 900 a.C. os gregos o 
adotaram em definitivo, sendo por eles usado até esta data.
 O alfabeto por nós utilizado se originou no Alfabeto Latino, 
cuja procedência teve origem no Alfabeto Grego, também conhecido 
por Alfabeto Romano, cuja utilização predomina ainda hoje por 
quase toda Europa.
 Como o poder dos sons e palavras sempre foram importantes 
para o ser humano, a Maçonaria, sociedade totalmente secreta à 
época, necessitando garantir a confidencialidade de seus 
documentos resolveu aderir o Alfabeto Maçônico, cuja criação no 
início do século XVI, foi atribuída ao místico e alquimista alemão 
Cornelius Agrippa Von Nettesheim. Esse alfabeto, muito utilizado na 
Maçonaria durante os séculos XVII e XVIII, teve como escopo 
resguardar os textos e informações transmitidas ao seus membros 
longe dos olhos e curiosidades dos profanos.
 Lamentavelmente esse hábito já foi abandonado a tempo, 
sob alegação de ser facilmente decifrável. Não podemos negar que o 
Alfabeto Maçônico já é do conhecimento público, principalmente 
daqueles que querem saber tudo da Maçonaria. Basta fazermos uma 
pesquisa rápida na Internet ou em diversas livrarias, bancas de 
jornais para visualizarmos e observarmos vários assuntos 
relacionados à Maçonaria.
 Se observarmos o Ritual do 1º Grau - Aprendiz, edição 2009, 
página 22 - Planta do Templo - lado esquerdo, base do trono do 
Venerável Mestre, como também na página 84 - Painel do Grau, lado 
esquerdo, próximo ao topo da Coluna B, podemos encontrar um 
quadro denominado de Prancheta da Loja. Há menção desse quadro 
nos demais graus simbólicos.
 Simbolicamente a Prancheta da Loja é destinada ao 
Venerável Mestre pra anotar todas as instruções a serem 
transmitidas aos seus obreiros. Por isso sua localização fica no 
oriente ao pé de seu trono. Nela podemos visualizar duas figuras 
geométricas, denominadas de Cruz Quádrupla e Cruz de Santo 
André, que serviram de base para elaboração do Alfabeto Maçônico.
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 Só nos resta lamentar que o Alfabeto Maçônico caiu 
totalmente no desuso. Sem dúvida alguma muitos Maçons 
desconhecem a existência e outros que já ouviram falar, sequer 
souberam usá-lo.

Bibliografias:

- Ritual do 1º Grau - Aprendiz Grande Oriente do Brasil Edição 2009
- Dicionário Maçônico Rizzardo da Camino Edição 1990
- A Doutrina Maçônica Carlos Brasílio Conte Edição 2005

Colaboração do Irmão Isáque Rubinstein
Loja Cayrú 762

 ‘‘Para que a Escola seja a segunda casa; a casa tem que ser a 
primeira escola.’’                                                               

       Oziel Basílio
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APRENDA DE UMA VEZ

  ‘‘Saber que, realmente, nada e ninguém nos pertence.
 Saber que, verdadeiramente, estamos apenas de passagem 
pela terra.
 Saber que, essencialmente, somos almas imortais e não 
simples corpos transitórios e perecíveis.
 Saber que, o GADU é a causa fundamental de tudo que existe 
e de tudo o que aconteceu.’’

Autor Desconhecido



Texto publicado no Jornal ‘‘A Gazeta Maçônica’’
Edição Setembro/2017 – Ano L nº 293 
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BELÍSSIMA REFLEXÃO
  
 ‘‘Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do 
que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que 
aeroportos. É no hospital que você ver um homofóbico ser salvo por 
um médico gay. A médica patricinha salvando a vida do mendigo. Na 
UTI você vê um judeu cuidando de um racista, policial e presidiário 
na mesma enfermaria recebendo os mesmos cuidados, um rico na 
fila de transplante hepático, o doador é pobre, nessa hora que o 
‘‘Hospital’’ toca na ferida das pessoas, universos que se cruzam em 
um propósito divino, e nessa comunhão de destinos nos damos 
conta de que sozinhos não somos ninguém! 
 A verdade absoluta das pessoas na maioria das vezes, só 
aparece no momento da dor ou na ameaçada perda!’’
 
 ‘‘Quando a humanidade vai entender que somos todos 
iguais?’’

Chico Xavier 

.
Contribuição Ir. . Ibis Ajorio

Fonte: Internet
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 CHAPLIN (CHARLES SPENCER CHAPLIN)

 Faleceu com 88 anos. Suas 4 declarações:
 

‘‘Nada é para sempre neste mundo, nem mesmo os nossos 
problemas.’’

 
‘‘Eu gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver 
minhas lágrimas.’’

 
‘‘O dia mais desperdiçado na vida é o dia em que não rimos.’’

‘‘Os seis melhores médicos... Luz do Sol, Descanso,  
Exercício, Dieta, Autoestima e Amigos. Mantenha-os em 
todas as fases da vida e você vai desfrutar de uma vida 
saudável’’

 Se você ver a Lua; Você verá a beleza de Deus...
 Se você ver o Sol; Você verá o poder de Deus...
 Se você ver o espelho; Você verá a melhor criação de Deus.

 Então, ACREDITE NELE.
 Somos todos turistas, Deus é o nosso Agente de Viagens que 
já fixou as nossas rotas, reservas e destinos... Confie nele e desfrute 
da ‘‘Viagem’’ chamada VIDA...

 A vida é apenas uma! Viva hoje!!!

 ‘‘Um segundo apenas é o tempo necessário para mudar 
tudo.’’

Charles Spencer Chaplin
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DATA HISTÓRICA NA QUARTA-FEIRA
20/02/2012 será o último palíndromo até 2112

 
 O dia de amanhã constitui uma data rara para curiosos em 
geral e para os estudiosos dos calendários em particular: 
20/02/2002 forma um palíndromo - palavra de origem grega usada 
para designar cifras ou vocábulos que lidos da esquerda para a 
direita ou da direita para a esquerda têm o mesmo significado ou 
valor. E mais quem tiver um relógio digital que apresente hora e 
data poderá observar no mostrador uma sequência única, 20h02m, 
20/02/2002.
 O fenômeno só ocorreu outras duas vezes na História, nos 
anos 1001e 1111. É só repetirá mais uma única vez, em 
21/12/2112. Depois disso, nunca mais, pois só existem 12 meses e 
a simetria do tipo descrito só comporta anos com quatro dígitos.
 Anos palindrômicos, porém, são um pouco mais comuns. 
Ainda assim, segundo especialistas, vivemos um momento 
especial. Quem nasceu antes de 31/12/1991 e está vivo agora terá 
vivido dois anos palíndrômicos, em apenas 11 anos. Somente as 
gerações que vivem a virada de um milênio passam por dois anos 
palindrômicos em tão curto espaço de tempo.
 É preciso frisar que estamos sempre falando do calendário 
gregoriano, instituído pelo Papa Gregório XIII, em 1582 - disse o 
físico do observatório Nacional Marcomede Rangel, lembrando que, 
na ocasião, foram suprimidos dez dias do mês de outubro com o 
objetivo de contornar uma distorção.
 O físico afirmou que de acordo com o calendário israelita, 
amanhã será o dia oito do mês Adar do ano de 5762. Já para os 
mulçumanos, estaremos no dia sete do mês Dhu Al-Hijjah, do ano 
de 1422.

 ‘‘De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a 
desonra, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos 
maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra 
e a ter vergonha de ser honesto.’’  

Rui Barbosa
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DEPOIMENTO SOBRE A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

Lowton Rafael Barbosa

 Período da Independência
 Quando os portugueses que retomaram o trono de Portugal 
das tropas francesas se depararam com a ausência de D. Pedro em 
solo português, eles exigiram a volta do príncipe diante de ameaças 
de invasão ao Brasil. Contudo, no dia 09 de janeiro de 1822, D. Pedro 
recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas que solicitava a 
sua permanência no Brasil. Após ler o documento, D. Pedro declarou 
a famosa frase: ‘‘Se é para o bem de todos e felicidade geral da 
nação estou pronto. Diga ao povo que fico’’. Esse dia ficou conhecido 
como ‘‘dia do Fico’’, o qual marcou a aliança de D. Pedro a indivíduos 
como o maçom José Bonifácio de Andrada, membro do Partido 
Brasileiro. O partido, formado principalmente por membros da 
aristocracia que gravitava em torno do Rio de Janeiro, defendia a 
emancipação política e a criação de uma monarquia centralizada 
capaz de manter a unidade do território brasileiro e a exclusão de 
segmentos populares. Contrapunha-se ao Partido Português, 
composto por comerciantes e militares portugueses defensores da 
restauração do colonialismo. A corrente dos liberais radicais era 
composta por membros da classe média urbana que além da 
emancipação, defendiam a ampliação da participação popular.
 Conforme as pressões dos insurgentes portugueses 
avançavam, as ações de D. Pedro voltavam-se para uma 
emancipação. Em maio de 1822, a lei do ‘‘Cumpra-se’’ decretava 
que, determinações portuguesas só entrariam em vigor no Brasil 
após aval de D. Pedro. E em junho de 1822, D. Pedro convocou uma 
Assembléia Constituinte para o Reino do Brasil.
 No dia 07 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, 
D. Pedro, após receber um ultimato dos portugueses declarou ‘‘É 
tempo... Independência ou Morte’’. O grito do Ipiranga foi 
considerado posteriormente marco fundador do Estado brasileiro. E 
por fim, no dia 01 de dezembro, D. Pedro foi coroado Imperador do 
Brasil.
 
 Após o período da Independência
 Em maio de 1822, D. Pedro recebeu de influentes maçons, 
organizados em torno de sociedades secretas como o Grande 
Oriente e o Apostolado, o título de ‘‘Defensor Perpétuo do Brasil’’, o 
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que levou a Maçonaria a ser o principal palco para o fruto da 
articulação entre D. Pedro e o Partido Brasileiro, tornando possível a 
emancipação do Brasil. Assim, após a Independência, o Brasil 
adotou o sistema de monarquia centralizada, reduzindo a 
autonomia das várias províncias para evitar confrontos locais que 
pudessem questionar a unidade do território. Sem levante contra a 
metrópole e sem participação popular, a Independência do Brasil 
mantinha a exclusão política popular e a estrutura agroexportadora 
e escravista. A opção pela monarquia, ao contrário dos demais 
países da América, é explicada pela presença da Família Real no 
Brasil que criou um imaginário positivo em torno do sistema 
monárquico. A emancipação política não significou a independência 
econômica do Brasil. As medidas tomadas por D. João VI (rei de 
Portugal) contribuíram diretamente para a subordinação da 
economia brasileira à Inglaterra.

 Considerações finais
 Portanto, é inegável que a Maçonaria teve papel crucial nos 
capítulos da história do país, quer atuando como instituição ou pela 
atuação isolada de membros, sendo empregada como o principal 
espaço de fermentação das ideias que desvincularam 
acontecimentos como Independência, Inconfidência Mineira, 
Insurreição Pernambucana, entre outros. Sendo assim, até hoje 
temos tal interferência na sociedade, no governo e nos veículos de 
mídia, o que traz um sentimento de satisfação, visto que os homens 
de bem pertencentes a esta organização sempre terão voz dentro da 
sociedade, na passada, na presente e na futura geração.
 

Lowton Rafael Barbosa
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MENSAGEM

Quando alguém lhe magoar
Ou ofender, não retruque.

Não responda da mesma forma.
Apenas, sinta compaixão daquele

Que precisa humilhar,
Ofender e magoar

Para sentir-se forte.

Chico Xavier
Texto retirado de mensagem recebida através de Whatsapp

AMIZADE

 Certo dia um garoto perguntou a um Sábio:
 - O que pode destruir uma Amizade? O Tempo, a Distância ou 
a Eternidade?
 O Sábio lhe respondeu:
 - Nenhum dos três, porque a Amizade cresce no tempo, vive 
na distância e permanece na eternidade!

 ‘‘O amor é a única resposta sadia e satisfatória ao problema 
da existência humana.’’ 

Eric Fromm

 ‘‘Um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, 
mas uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças.’’ 

(Provérbios 12:25)

 ‘‘Um olhar amigo alegra o coração e uma boa noticia dá mais 
ânimo de enfrentar a vida.’’

(Provérbios 15:30)
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ESTE MUNDO É UMA ILUSÃO
                      
 Na física quântica quando não podemos ver uma coisa 
diretamente, fazemos um modelo da aparência que achamos que 
ela tem.
 O modelo mais antigo de um átomo era o ‘‘sistema solar’’ no 
meio, um núcleo, equivalente ao sol e em torno orbitavam as 
partículas equivalentes aos planetas.
 A mecânica quântica descobriu que as partículas não são 
realmente partículas e sim uma porção minúscula de alguma coisa 
que às vezes se comportam como ondas e por vezes são as duas 
coisas ao mesmo tempo. Com a evolução das técnicas foram 
descobertas partículas cada vez menores. Na busca da menor 
partícula possível, o equivalente ‘‘átomo grego’’ do século XX 
considerado a menor porção de alguma coisa. Não a encontraram. 
Não existia esta tal partícula suprema.
 Investigando o Átomo cada vez mais profundamente, o que 
sobrou foi absolutamente ‘‘NADA’’.
 Conclusão:
 O mundo da matéria é feito de ‘‘ENERGIA’’ (o que é 
verdadeiro) e essa energia também é feita de ‘‘ABSOLUTAMENTE 
NADA’’ surgida de um vácuo.

 Em suma a ciência confirma o 
que o Budismo sempre afirmou: 
‘ ‘Vivemos num mundo Maia 
(ilusão); assim como o G.A.D.U. 
fez o mundo a partir do ‘‘Caos 
Absoluto’’ criando os céus e a 
terra’’.
 JÁ PENSOU SOBRE ISTO????                   

Redação
 Extraído e adaptado do almanaque WICCA - Ed. Pensamento

 ‘‘Não devemos ter medo do confronto, pois até os planetas se 
chocam e do caos nascem às estrelas.’’                                          

Charles Chaplin
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TEXTO DO PAPA FRANCISCO

 Natal chegando, novenas, preparações, correria, gastos e 
outras coisas mais...  Aí vem o Papa Francisco e divulga esse texto:
 Esse Papa é realmente diferente! Olhem só a bela mensagem 
de Natal.
 ‘‘O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa; entretanto 
se faz necessário o silêncio, para que se consiga ouvir a voz do Amor.
 Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a renascer e 
deixar que Deus penetre em sua alma.
 O pinheiro de Natal é você, quando com sua força, resiste aos 
ventos e dificuldades da vida.
 Você é decoração de Natal, quando suas virtudes são cores 
que enfeitam sua vida.
 Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne.
 A luz de Natal é você quando com uma vida de bondade, 
paciência, alegria e generosidade consegue ser luz a iluminar o 
caminho dos outros.
 Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar sua 
mensagem de paz, justiça e de amor.
 A estrela-guia do Natal é você, quando consegue levar 
alguém, ao encontro do Senhor.
 Você será o Rei dos Magos quando conseguir dar, de 
presente, o melhor de si, indistintamente a todos.
 A música de natal é você, quando consegue também sua 
harmonia interior.
 O presente de natal é você, quando consegue comportar-se 
como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano.
 O cartão de natal é você, quando a bondade está escrita no 
gesto de amor, de suas mãos.
 Você será os votos de ‘‘Feliz Natal’’ quando perdoar, 
restabelecendo de novo, a paz, mesmo a custo de seu próprio 
sacrifício.
 A ceia de natal é você, quando sacia de pão e esperança, 
qualquer carente ao seu lado.
 Você é a noite de natal quando consciente, humilde, longe de 
ruídos e de grandes celebrações, em silêncio recebe o salvador do 
Mundo.
 Um feliz natal a todos que procuram assemelhar-se com esse 
natal.’’
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O ANALFABETO POLÍTICO

 O pior analfabeto é o analfabeto político. 
Ele não ouve, não fala, nem participa dos 
acontecimentos políticos. Ele não sabe que o 
custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da 
farinha, do aluguel, do sapato e do remédio 
dependem das decisões políticas. O analfabeto 
político é tão burro que se orgulha e estufa o 
peito dizendo que odeia a política. Não sabe o 
imbecil que, da sua ignorância política nasce a 
prostituta, o menor abandonado, e o pior de 
todos os bandidos que é o político vigarista, 
pilantra, o corrupto o lacaio das empresas nacionais e 
multinacionais.

Bertold Brecht 

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 
diplomados 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 
conquista-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. 
 É necessário muito pouco para provocar um sorriso, e 
basta um sorriso para tudo se tornar possível.
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O CULTO AO DIABO NA MAÇONARIA

 Os detratores da Maçonaria sempre se valeram da discrição 
de nossas reuniões para insinuarem, com fins difamatórios, que na 
privacidade de nossos Templos cultuava-se a adoração ao diabo, 
figura mítica do mal, com todo requinte das tenebrosas bizarrices 
caracterizadoras dessas práticas insanas. Tentativa imatura de 
empanar a grandeza da atividade maçônica focada no conhecimento 
e cultura universais, em todos os tempos, por compreender ser esta 
a única via na busca incessante da Verdade Inatingível.
 A Maçonaria é um chamamento constante ao aprendizado 
inserto em seus símbolos e lendas. Tudo clama pelo aprimoramento 
da condição humana do maçom, visando evitar sua estagnação em 
padrões ultrapassados de pensar e agir, neste mundo de 
permanente mutação. Por isso, consta na rotina da atividade 
maçônica o ‘‘Tempo de Estudos’’ , que não devemos menoscabar, 
primando por cumpri-lo com a apresentação de peças de arquitetura 
do mais alto quilate, dos diversos Irmãos e sobre os mais variados 
temas.
 Infelizmente, nem sempre isto ocorre. Em muitas sessões, e 
pior, em muitas Lojas, negligencia-se o devido esmero com este 
importante momento de nossa ritualística, ofendendo seu papel 
bendito e grave de iluminação dos nossos espíritos ávidos de 
evolução. Cabe lembrar, ser o progresso individual o motivo maior 
da nossa vinda à Loja - reunião de maçons fraternos em prol da luz 
da sabedoria , que promana da superioridade do Oriente.
 E na nossa falta do fiel cumprimento destes instantes de 
estudos que, sem saber, os nossos antagonistas profanos estejam 
com a razão. Diz a sabedoria popular : ‘‘cabeça desocupada, oficina 
de satanás’’, ou seja, deixando de nos consagrar ao estudo paulatino 
previsto em nossas atividades íntimas, esvaziamos o sentido maior 
de nossas reuniões e nos empobrecemos espiritualmente, dando 
margem aos debates menores, às picuinhas. A estrutura de nossas 
sessões ao dedicar esses instantes preciosos à reflexão do mundo 
do conhecimento, à luz dos critérios maçônicos da Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, em seus diversos aspectos e graus, 
incita-nos a expandirmo-nos em cogitações superiores e a 
revitalizarmos nosso espírito, num elevado culto à Suprema 
Inteligência, que é o Grande Arquiteto do Universo e sua criação - A 
Vida.
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 En f im,  re f l i t amos  sobre  nosso  dever  de  bem 
desempenharmos todas as etapas de nossas sessões, e de forma 
bem especial, aquela que nos convoca à ilustração da nossa 
finalidade precípua dentro de nossos Templos, de nos 
transformarmos em homens melhores, através do estudo em geral.
 Caso contrário, estaremos cumprindo a inegável máxima 
popular de que a mente mantida no ócio inoperante é morada e culto 
às sugestões inferiores ou infernais, e por honestidade teremos que 
reconhecer que por faltarmos com o compromisso com a luz 
libertadora do culto à sabedoria, optamos por nos atrelarmos às 
trevas diabólicas da ignorância e do atraso. 

Claudio Amaral
(Mestre Maçom – CIM 273347) - ARLS BRASIL nº 0953

MAÇOM NOTÁVEL

 Winston Churchill, Chefe do Conselho 
de Ministros (Inglaterra), nascido em 
1874, iniciado Maçom na Loja United 
Studholme nº 1591, a 24 de maio de 
1901, Companheiro a 19 de julho de 
1901 e Mestre a 25 de março de 1902, 
iniciou a carreira política aos 26 anos de 
idade. 

.
Ir. .  Waldemar Sansão

Oriente de São Paulo

 ‘‘Nada tenho a oferecer, senão sangue, labor, lágrimas e 
suor.’’

Winston Chuchill
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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,
Á frente venho procurando,

Saber onde está o fim,
Assim nunca o encontrando,

O universo apresentou-se a mim.

Renato Xavier de Oliveira

 ‘‘Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza 
ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor...’’ 

Chico Xavier
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OLHA A HOMILIA QUE FOI LIDA PELO PAPA

 Independente de religião veja que lindo que o Papa Francisco 
escreveu sobre a família. Um espírito evangelizador, sem dúvida.
 FAMÍLIA, LUGAR DE PERDÃO...
 Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não 
somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem 
temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. 
Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento 
saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão 
é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem 
perdão a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de 
mágoas.
 Sem perdão a família adoece. O perdão é a assepsia da alma, 
a faxina da mente e alforria do coração. Quem não perdoa não tem 
paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que 
intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto 
autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, 
emocional e espiritualmente.
 E por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de 
morte; território de cura e não de adoecimento; palco de perdão e 
não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza; 
cura, onde a mágoa causou doença.

Papa Francisco

 ‘‘O Cristo não pediu muita coisa, não pediu que as pessoas 
escalassem o Monte Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só 
pediu que nos amássemos uns aos outros.’’    

Chico Xavier
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PARA REFLEXÃO

 ‘‘Perfeito!!! Jamais vou entender este fenômeno chamado, 
Carnaval. Um povo sofrido, roubado, explorado, muitas vezes sem 
perspectivas, de uma hora pra outra, explode numa alegria sem 
motivo… Sem limites, sem pudor. Homens que até sexta feira, 
trabalharam de terno e gravata, no sábado vão para as ruas, 
maquiados, vestidos de mulher, sutien por cima de peitos peludos, 
braços e pernas cabeludas, numa imitação grotesca e sem sentido 
do sexo feminino. Mulheres que se matam em trabalhos, muitas 
vezes degradantes e mal remunerados… Sofrem nas filas de 
hospitais e creches, aparecem na passarela, cobertas de brilho e 
rebolando, como se não houvesse o amanhã. Os canalhas no poder, 
adoram esta orgia sem sentido, porque pelo menos por alguns dias, 
o povo está olhando pro outro lado, enquanto eles continuam 
sugando cada gota de sangue e cada centavo que puderem roubar. 
As ruas estão tomadas de foliões urrando de alegria… E eu me 
pergunto: VOCÊ ESTÁ ALEGRE PORQUÊ, OTÁRIO ??? Sua vida 
melhorou de ontem pra hoje? Seu salário aumentou? Seu filho 
entrou numa boa escola? Se você cair de um trio elétrico e quebrar a 
cabeça, vão te levar para um bom hospital? Você terá água em casa, 
pra tomar banho, quando voltar da gandaia? Então me explica, seu 
trouxa…TA RINDO DE QUE??? Você irá pra rua com esta mesma 
vontade, pra protestar contra esta roubalheira absurda, que está 
destruindo a você e ao nosso país? Por estas e outras que os 
governantes adoram Carnaval e eu jamais vou entender porque 
nosso povo é tão alienado.’’

Jornal Cidades da Serra
(Bento Gonçalves/RS)



DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 08 DE MARÇO

 Desde 1975, todos os anos, no dia 08 de março, comemora-
se o ‘‘Dia Internacional da Mulher’’. Pedimos a Deus, Senhor todo 
poderoso, para que proteja a todas as mulheres do nosso planeta, 
em todos os momentos de suas vidas, considerando-se que elas são 
símbolos em suas famílias. Na realidade, cada mulher é uma 
bandeira no seio de sua família. Assim como a bandeira do País é o 
símbolo da nação, eis que a mulher é o símbolo de sua família.
 A mulher e a flor
 A mulher é como a flor, total imanência.
 Com toda meiguice e pura fragrância.
 E seu olor especial, a se evolar.
 Com os ventos que lhe tocam, ao balouçar.
 É o cálice, é a corola.
 É a sépala, é a pétala.
 Formando um conjunto perfeito
 Com seu especial colorido,
 Que se completa junto aos olhos
 De quem por ela passa, e entre folhas e galhos
 Com alegria e candura na flor permeia
 Toda beleza que a natureza do solo tira
 Sempre assim como a flor
 Também a mulher se apresenta 
 Em todas as partes do planeta
 Cumprindo a missão divinal
 Alegrando ao mundo em especial
 E ao homem, com o seu esplendor.

Autor: Renato Xavier de Oliveira
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COLUNAS

Eretas e intactas
Colunas simbólicas...
Com castiçal de romãs
Adornam a entrada...
Com passos firmes
Ao Templo adentrei...
Para aos vícios
masmorras cavar...
Colunas simbólicas...
Representam
A Força!
A Beleza!
Para desfrutar de
uma vida plena...
Passei por aquele portal...
Adquiri conhecimentos...
Colunas da ciência e virtudes...
Colunas do amor e do progresso...

.
Ir. . Elvandro Burity - CIM 099.868

Do livro de sua autoria O DESAFIO DE VERSEJAR... VIAJANDO 
PELA IMAGINAÇÃO... Lançado em 2006 no almoço de 

beneficência em favor do Abrigo Thereza Christina - Bairro de 
Riachuelo - Rio de Janeiro - RJ
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QUADRO DE OBREIROS

Nº CIM Nº
DATA DE 

INICIAÇÃO

1 076 241  JOAQUIM ALVES PEREIRA 27/10/1964  MÁRIO DA SILVA PEREIRA DO CARMO

2 076 257  ISAC GELMAN 27/12/1964  LADISLAU BISCKOP

3 086 130  JOSÉ RODRIGUES 17/03/1968  PACHE DE FARIAS

4 095 811  ÁLVARO FRANCISCO CANASTRA 04/09/1971  ANTÔNIO DELACIO FILHO

5 099 300  GILSON LÉO 09/12/1972  ADALBERTO DELICATO

6 109 427  DANIEL FERREIRA BRITO 22/06/1974  JOSÉ FRANCISCO QUEIROZ

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

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

11 114 554  IBIS AJORIO 10/10/1978  WALDIR JACINTO DE ARAÚJO

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

14 123 072  NILSON PINTO MADUREIRA 10/03/1981  CARLOS DE SANT' ANA

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

18 147 696  ARNALDO DA PENHA ROSA 26/05/1986  ELY ORTIZ CORRÊA

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

21 156 084  RAYMUNDO DOS SANTOS MAIA 18/10/1988  OSMAR CARVALHO NOGUEIRA

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

25 162 248  LUIZ DE SOUZA 07/08/1990  SYLVIO CLAUDIO

26 162 249  PAULO CESAR ALVES BERNACCHI 07/08/1990  ONOFRE NAMORATO

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

BM

NOME DO IRMÃO TÍTULOS

EM - EDM - MMDM I

EM - RM - CPI

RM - CPM

EM - RM - CPM 

BM

EM - RM - CPM

EM - RM - CPM 

EM - RM - CPI

EM - RM - GB

EM - RM - CPM

EM - RM - CPM

PADRINHOS

EM - BM

EM  -  BM

EM  -   BM

EM - BM

EM - RM - BM

EM - RM - EDM

EM - RM - EDM

EM - RM -  EDM

BM

EM -  RM - GB

EM  -  GB

BM

EM -  GB
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Nº CIM Nº
DATA DE 

INICIAÇÃO

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

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

	COMENDA	D.	PEDRO	I CPI

	CRUZ	DA	PERFEIÇA�O	MAÇO� NICA CPM

	ESTRELA	DA	DISTINÇA�O	MAÇO� NICA EDM

	GRANDE	BENEME� RITO	DA	ORDEM GB

	BENEME� RITO	DA	ORDEM BM

	EME� RITO EM

	REMIDO RM

	MEDALHA	DE	ME� RITO	DIREÇA�O	MAÇO� NICA	GRAU	I	 MMDM	I

	ESTRELA	DE	ME� RITO	CAYRU� 25	ANOS

	CRUZ	DE	DISTINÇA�O	CAYRU� 15	ANOS

	GRATIDA�O	CAYRU� CRITE� RIO

NOME DO IRMÃO PADRINHOS TÍTULOS

TÍTULOS	DE	COMPETÊNCIA	DO	GOB

TÍTULOS	DE	COMPETÊNCIA	DA	LOJA

30	ANOS	DE	ATIVIDADES	

35	ANOS	DE	ATIVIDADES	

40	ANOS	DE	ATIVIDADES	

	50	ANOS	DE	ATIVIDADES	

70	ANOS	DE	IDADE	E	35	ANOS	DE	ATIVIDADES	

02	MANDATOS	EM	LOJA	DO	GOB-RJ	

 LAURO CASTELO BRANCO JUNIOR

60	ANOS	DE	IDADE	E	25	ANOS	DE	ATIVIDADES	

25	ANOS	DE	ATIVIDADES	



Rua Ana Barbosa, 16 - Sobrado - Méier - RJ
CEP: 20735-120

(21) 2597-7644 / 2269-1895
lojacayru@cayru.com.br
Reuniões às terças-feiras

Às 19:30h

Visite o nosso site

www.cayru.com.br

www.cayru.com

Administração: 2017-2019
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