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EDITORIAL 
 
Mais uma vez colocamos a 
disposição da comunidade 
maçônica uma edição do Jornal 
Eletrônico “A Palavra”, a de n. 05. 
Neste número nossos leitores 
poderão navegar por 
conhecimentos  e informações 
profanas e maçônicas, muitas  
vezes da própria lavra dos IIr.’. da 
A.’.R.’.G.’.B.’.L.’.S.’. Cel. Aparício 
Mariense da Silva, n. 1891, além de 
notícias de interesse geral. Mais do 
que informar o periódico tem o 
compromisso de expor o 
pensamento e a filosofia 
maçônica, visando sempre 
alcançar os objetivos da Sublime 
Ordem. Boa Leitura. 

NOTÍCIAS  
 
- Circulam na internet 
fotografias (vide ao lado) 
da perseverança da 
Maçonaria no Haiti, após 
a tragédia oco.... Pg. 
- O Ir.’. Sergio Bastos 
Seitenfus, após viagem ao 
Marrocos, presenteia a 
Loja Cel. Aparício 
Mariense com o Alcorão. 
Pg. 08. 

IR.’. CONTRIBUA COM ESTE PERIÓDICO E ENVIE SEUS ARTIGOS E TEXTOS PARA OS E-MAILS pauloflag13@hotmail.com OU 
sergiops@gpsnet.com.br, JUNTAMENTE COM A AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Editores: IIr.’. Sergio Bastos Seitenfus, Paulo Maurer Bandeira e Giovani Martins Cassafuz. 

 
A PALAVRA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA OPINIÃO DE SEUS COLABORADORES. 

MEMÓRIA – Continuamos a série 
de republicação de textos 
históricos e antigos, publicados 
neste Jornal no passado´, na 
época que era impresso. 
Continuação do texto “Ritos 
Maçônicos”, publicado em junho 
de 1977, Ed. 34, de autoria de 
Manoel Gomes. Pg.  07. 

A VAIDADE – Brilhante 
texto de autoria do Ir.’. 
Viriato J. J. Vargas, 
expondo a personificação 
mitológica da vaidade, 
bem como os dissabores a 
que tal conduta leva no 
mundo profano e na 
própria Maçonaria. Por 
fim, lembra que o maçom 
deve seguir sua filosofia 
independentemente de 
reconhecimento e com 
humildade, justamente 
para não virar escravo da 
vaidade. Pgs. 02 e 03.  

O DIA INTERNACIONAL DA MULHER – O texto 
publicado neste periódico traz rica 
referência histórica do Dia Internacional da 
Mulher, numa evidente homenagem 
aquelas que personificam a estrutura 
familiar como um membro indispensável. 
Trata-se de uma justa lembrança de nosso 
Ir.’. Alfredo Aramy Pires Fontella que, ao 
final, reproduz ótima poesia de Luiz 
Coronel, intitulada “As Mulhers do Novo 
Século”. Pgs. 15 a 17.  

FELICIDADE – Neste texto filosófico 
o Ir.’. Sérgio Bastos Seitenfus 
externa seu pensamento sobre a 
felicidade, tanto buscada pelo ser 
humano e muitas vezes 
incompreendida, pois ela 
depende muito de nossa visão de 
vida.Pgs. 04 a 06.  

ILAÇÕES – Texto de 
autoria do Ir.’. Paulo 
Maurer , expondo suas 
deduções sobre a 
sociedade atual que 
fatalmente comungam 
com o pesnamento de 
muitos brasileiros. Pg. 13/14 

FENANDO PESSOA – Poesia “Aniversário” e 
texto sobre a Maçonaria de Fernando 
Pessoa, que é considerado por muitos um 
dos maiores poetas da língua portuguesa, 
inclusive comparado a Camões. Trata-se 
de uma ótima sugestão enviada por um 
dos Editores do Jornal “A Palavra”, Ir.’. 
Sérgio Bastos Seitenfus. Pgs. 09 a 12. 
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A VAIDADE 

 
 

 
                                                                                 

 
Ir.’. Viriato J. J. VArgas 

 
Quando passo a participar de uma sociedade e, principalmente, quando entro nela de alma e 

coração, como é o caso da maçonaria, me preocupo com o bem estar de seus membros, a união, a 
harmonia, pois somente existindo isso é que terei vontade de retornar toda semana para um novo 
encontro. 

Por isso, resolvi dissertar sobre o tema da vaidade, que é uma das características do 
comportamento humano que mais destrói as verdadeiras amizades. 

A vaidade personificada tem sua origem na mitologia grega, com Narciso que era um jovem e 
belo rapaz que rejeitou a ninfa Eco e foi punido com a maldição de apaixonar-se de forma incontrolável 
por sua própria imagem refletida na água. Sendo reflexo de si mesmo e não podendo levar a termos sua 
própria paixão, Narciso se suicida por afogamento. 

A vaidade encerra em muitas ocasiões, situações gravíssimas no comportamento humano, com 
conseqüências desastrosas. É um desejo de estar sempre em evidência e que mostra apenas um 
malabarista que improvisa virtudes que nem sempre as tem, o que também não quer dizer que a vaidade 
seja sinônimo de incompetência. Para Aristóteles, as virtudes e os vícios podem ser definidos pelo 
critério do excesso, da falta e da moderação. Para o filósofo, a vaidade peca pelo excesso, a modéstia pela 
deficiência e a virtude estaria no respeito próprio, diante da vaidade ou da modéstia.  

Confúcio, por sua vez pregava que: “o homem natural é egoísta, vaidoso, soberbo e mau contra 
seu próximo. Portanto, segundo Confúcio o homem para ser perfeito deve ter humildade, 
magnanimidade, sinceridade, diligência e amabilidade. Somente assim ele poderá transformar a sociedade 
em um estado de paz”. 

Aqui neste Templo, a sociedade somos nós meus queridos irmãos e, por isso, precisamos 
trabalhar esses bons costumes, deixando do lado de fora os vícios, mas sempre levando aquilo de bom 
que aprendemos aqui para o mundo profano, pois lá é que temos a obrigação de darmos o bom 
exemplo. 
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No entanto, para alcançarmos essa perfeição temos que entender que acima da capacidade 
intelectual e profissional, está a capacidade de reconhecer que nenhuma verdade é absoluta. Ter a 
humildade de admitir o próprio erro, mesmo que isso represente situação adversa, pois esse ato é digno e 
nos aproxima das pessoas, que passam a nos valorizar, mesmo que a maioria das vezes estas palavras de 
valorização não cheguem até nós, pois a vaidade de alguns, os impede de dirigir elogios àqueles a quem 
admiram. 

A crítica, por sua vez, se não for construtiva, anda ao lado da vaidade, pois é inerente ao vaidoso 
o desprezo pelos seus semelhantes, principalmente àqueles que estão ao seu redor. 

Nós, Maçons, precisamos ter um cuidado muito grande, mas muito grande mesmo, para não 
incorrermos neste maldito erro, pois o excesso de vaidade acaba com qualquer relação e, se a relação 
continua, pode ter certeza que existirá nesta, muita hipocrisia.  

O vaidoso é normalmente tolerado nos meios em que freqüenta, até porque não me recordo de 
vaidoso sem título, sem posse, sem alguma capacidade, daí a tolerância que advém daqueles que 
pretendem tirar proveito do sujeito, já que esse é refém de sua própria vaidade, e esta o incapacita de 
discernir quem lhe quer bem e os que lhe querem tirar proveito. 

Colho disso tudo que o vaidoso é sempre intolerável, mas aceito em uma sociedade hipócrita, e 
por isso precisamos deixar de lado esse mal, não somente quando trabalhamos em uma Oficina, pois 
durante o pouco tempo em que  nela passamos é muito fácil nos “despirmos da vaidade”, no entanto, lá 
fora, no mundo profano, sabemos que nem sempre é tão fácil assim. 

Na minha ótica, é preciso extravasar as nossas virtudes no mundo profano, mostrar o quanto 
podemos ser úteis a todos, pois é lá que somos observados, cobrados e admirados, mesmo que na 
maioria das vezes não sejamos agraciados com um simples muito obrigado. Mas, mesmo não sendo 
reconhecido, devemos prosseguir nossa caminhada pois se desistirmos de continuar a cumprir nossa 
missão pelo fato de não sermos reconhecidos, estamos, neste momento, sendo escravos da vaidade. 

Assim, caros Irmãos, precisamos agir maçonicamente de forma constante e com todos àqueles 
necessitados, sejam eles irmãos ou não, lembrando sempre que precisamos nos moldar e muitas vezes 
admitir nossos erros e, principalmente, pedir perdão àqueles que atropelamos com nossas vaidades, 
mesmo que tenha sido sem intenção, pois somente dessa forma estaremos buscando a perfeição.  

Por derradeiro, deixo uma mensagem que sintetiza a importância de nossos atos em vida que diz 
o seguinte:  
 

“Nossa passagem por esta vida é breve, e a morte é a penalidade 
que pagamos por nos permitir nascer, e a honra de jornada da vida 

 entre esses dois grandes marcos é a única compensação oferecida por esse destino.” 
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FELICIDADE 
 

 
 

Ir.’. Sérgio Bastos Seitenfus 
 

Com grande propriedade podemos dizer o que é a infelicidade, pois basta nos sentirmos tristes 
para nos dizermos infelizes, já a felicidade é motivo de muitos questionamentos. Alguns a atribuem ao 
prazer que sentimos em determinado momento ou ao passar de uma dor. O que parece resultar disto é 
que a felicidade é uma consequência, um efeito de um prazer ou de uma emoção. Ela não é o prazer em 
si, nem a emoção, mas o efeito que eles produzem no indivíduo além das sensações mesmas. Um evento 
qualquer pode produzir um prazer ou uma emoção, mas não produz a felicidade; além disto, prazer e 
emoção não são, por si sós, felicidade, mas requisitos dela. Mesmo assim, é extremamente difícil extrair a 
felicidade do binômio prazer/emoção. A dificuldade em definir o que é felicidade também se encontra 
em Aristóteles, expressa em sua obra ‘Ética a Nicômaco’, onde constata que: “Diferem, porém, quanto 
ao que seja a felicidade, e o vulgo não o concebe do mesmo modo que os sábios” (I:4:20).  

Pode-nos parecer que a felicidade seja como uma escada que se sobe degrau a degrau e que ao 
atingirmos o topo estaremos frente a frente com ela. Não, não é assim. Podemos nos considerar felizes 
no primeiro degrau e já no segundo estarmos infelizes. A realidade humana não permite uma felicidade 
total e permanente, pois as preocupações diárias a impedem. Por esta razão chegamos a pensar que a 
solução dos problemas permitiria que a felicidade perdurasse. Neste caso, inclinamo-nos à idéia de que a 
capacidade econômica seja o caminho mais curto para a solução dos problemas e, em decorrência, para 
alcançar a felicidade duradoura. Livre de problemas não haverá o que a impeça. Ocorre que a nossa 
relação com a realidade é muito maior do que a questão econômica possa resolver e outros contratempos 
nos esperam com potencial a nos causar dor e sofrimento.   

Há as relações familiares, de amizade, de trabalho; há doenças, acidentes, desentendimentos; há, 
ainda, causas naturais, como velhice e falecimento; bem como as lembranças, boas (que resultam em 
saudades) ou más, todas aptas a causarem a infelicidade. Neste caminho, a felicidade não é uma condição 
humana, mas uma possibilidade relativa do ser humano. Também podemos incluir doenças da mente 
como a depressão, quanto a tristeza momentânea causada por uma contrariedade. Uma pessoa com 
depressão não está encontrando sequer sentido para a vida, muito menos motivo  para  sentir-se  feliz. 
Portanto, vemos que a felicidade enfrenta muitos inimigos que a impedem de acontecer. Todos nós nos  
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identificamos em períodos maiores ou menores de nossas vidas com algum dos problemas relacionados 
aos fatores antes descritos, motivos de infelicidade, de tal modo que a felicidade se torna difícil de ser 
identificada. Há, na maior parte do tempo, algo que não impede uma alegria, uma comemoração, mas o 
seu efeito maior: a felicidade. 

Podemos nos sentir alegres na presença de amigos e parentes, honrados e vitoriosos quando 
comemoramos um evento que marque nossas vidas, sem que isto implique em felicidade, pois tudo 
poderá estar obscurecido por um outro fato que a impeça, ou por uma expectativa que a amordace. A 
maior preocupação dos graduandos de cursos superiores é que no momento mesmo em que recebem os 
diplomas - o que deveria representar uma conquista e, portanto, corresponder a uma razão de felicidade - 
deixam de ser estudantes e passam a ser desempregados em busca de trabalho, preocupação que ofusca 
ou limita a felicidade.  

A felicidade é uma sensação que se assemelha a um conjunto de sintomas que vão da paz e 
tranquilidade à segurança, que se origina de acontecimentos que geram prazer e/ou emoção, que nos faz 
sentirmos fortes para enfrentar qualquer obstáculo sem receio de qualquer natureza. Nada parece nos 
abalar ou que possa vir a nos afetar. No entanto, trata-se de um balão que pode ser esvaziado por 
adversidades ou frustrações, pois a felicidade está relacionada em razão direta tanto com o prazer e 
emoções, quanto com as adversidades e frustrações, e o modo como com elas nos relacionamos.  

Outra característica que podemos verificar na felicidade é que ela não pode ser repetida pela 
memória, mas sim a emoção que a tenha originado. Ao nos recordarmos de algo que nos tenha deixado 
felizes não nos tornamos felizes novamente, não repetimos a experiência. Podemos sentir a mesma 
emoção, mas não a felicidade. Ela não se repete. Ocorre que a felicidade é um estado de espírito que nos 
coloca em um patamar diferente do seu gerador, quase um êxtase, pois a alegria é alegria e tudo o que ela 
pode representar, não é felicidade. Ela é um estado de contentamento que nos eleva a uma condição de 
força e poder sobre tudo, quando nada parece poder nos abalar naquele dado momento. Tudo está certo 
e nada dará errado. Pode até mesmo haver confusão entre euforia - que pode ser causada por um fato de 
intensa emoção, por doença mental e até por uso de drogas - e felicidade. Isto porque ela ao originar 
sensação de satisfação pode confundir-se com a euforia, dando a esta a condição de estado de felicidade. 

Em sequência à análise verificamos que não há porque buscar-se a felicidade como meta, pois ela 
nada representa senão um acréscimo ao prazer ou à emoção resultantes dos fatos que nos envolvem. 
Estabelecer a felicidade por objetivo é esquecer-se que quem busca a tranquilidade tem como fim a 
tranquilidade, quem procura a paz, a paz, etc.; não a felicidade. Há teorias filosóficas que pregam o 
desinteresse pelos prazeres ou o desligamento social como forma de, diminuindo as relações, impedir 
fatores de infelicidade e, assim, contribuir com melhores condições para a instalação da felicidade. A 
felicidade, então, para os que assim pensam, traduz-se pela ausência da dor e do sofrimento e não pelo 
acréscimo ao prazer ou à emoção. Dá-se por feliz aquele que não sofre e enquanto estiver nesta 
condição. A felicidade não seria um acréscimo, portanto, mas a ausência de dor e sofrimento.  
À vista destas teorias ao mesmo tempo em que se busca a felicidade se a torna vulgar e sem atrativos. 
Considerando que a felicidade é um complemento de atributos humanos, como encontrar a felicidade 
sem que eles se façam presentes é a questão que se eleva. Trata-se de um paradoxo, pois a pregação de 
que o individuo deve desvestir-se de suas características fundamentais e humanas para encontrar uma 
possibilidade humana delas resultante é que impedirá a sua ocorrência.   O  filósofo  grego  Epicuro  de  
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Samos (séc.4 a.C.), cujas idéias originaram a escola epicurista, pregava que somente o prazer levaria à 
felicidade, fixando três condições para alcançá-la: a Liberdade, a Amizade e o Tempo para meditar. 
Desconsiderou a emoção como sensação humana diversa do prazer, ou, talvez, sem repercussão 
considerável. No entanto, a emoção é o mais forte e duradouro propulsor humano, podendo ser repetida 
pela memória, enquanto que o mesmo não ocorre com o prazer. 

A felicidade, por outro lado, tem algo a ver com a nossa visão de vida. É necessário que 
tenhamos uma certa expectativa ilusória sobre a vida; alguma magia indefinida; que seja misteriosa, 
enigmática, porque a felicidade é um estado de encantamento para com a vida. Desde que tenhamos 
perdido essa condição de sonhar a felicidade torna-se inalcançável. Por isto, pensar alto demais, tentando 
alcançar uma felicidade que só ocorre como consequência, estabelece o risco de não ser dado o devido 
valor às sensações primárias da emoção. A busca pela felicidade é uma razão irreal, porquanto ela é fugaz 
e consequente. Podemos nos sentir felizes quando e se estivermos plenos das emoções que a ela nos 
conduzem. Sem emoção não há felicidade e nem toda emoção leva à felicidade. 

 
 

------------------------------ 
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MEMÓRIA - RITOS MAÇÔNICOS 

 
 

(5º. e último de uma série de cinco) 
Colaboração do Resp.’. Ir.’. M. Gomes –P. G. M. 

Or.’. de Florianópolis (S. Catarina) 
 
 

Nomenclatura do RITO ADONHIRAMITA com 13 Graus: 
MAÇONARIA SIMBÓLICA, constituída dos graus básicos: APRENDIZ, COMPANHEIRO E 

MESTRE-MAÇOM. 
MAÇONARIA FILOSÓFICA: 
4º. grau – Mestre Perfeito; 
5º.   ‘’    – Eleito dos Nove; 
6º.   ‘’  – Eleito de Perignam; 
7º.   ‘’ – Eleito dos Quinze; 
8º.   ‘’ – Pequeno Arquiteto; 
9º.   ‘’ – Grande Arquiteto; 
10º. ‘’ – Mestre Escocês; 
11º. ‘’ – Cavaleiro da Espada ou do Oriente; 
12º. ‘’ – Cavaleiro Rosa-Cruz; 
13º. ‘’ – Noaquita ou Cavaleiro Prussiano. 
Os primeiros rituais para uso das Lojas Brasileiras deste rito foram editados em 1836, no Rio de Janeiro, em 

onze volumes, constituindo hoje COLEÇÃO PRIMOROSA DA MAÇONARIA ADONHIRAMITA, de que se 
sabe existir duas coleções, incompletas. 

No Brasil, teve o RITO ADONHIRAMITA seu maior impulso quando Saldanha Marinho foi o Grão 
Mestre do Grande Oriente dos Beneditinos. 

RITO BRASILEIRO – Criado pelo Decreto n. 500, de 23 de dezembro de 1914, do Grande Oriente do 
Brasil. Possuindo as regalias e obrigações dos demais ritos reconhecidos, dedica-se ao Rito Brasileiro ao aperfeiçoamento dos 
maçons, coaptando a Tradição com a evolução, especializando-se na cultura da Filosofia, Liturgia, Simbolismo, História e 
Legislação Maçônicas; e estuda os grandes problemas nacionais e internacionais, com implicações ou conseqüências no futuro 
da Pátria e da Humanidade. 

Tenho por base a Maçonaria Simbólica Universal de São João (graus de Aprendiz, Companheiro e Mestre-
Maçom), sobre ela se eleva a hierarquia de 30 Altos Graus, estes sob a jurisdição de um SUPREMO CONCLAVE 
DO RITO. O Rito Brasileiro acata os Landmarks,  mantém presentes, nas suas Lojas, durante os trabalhos, as TRES 
GRANDES LUZES – O Livro da Lei, o Esquadro e o Compasso. 
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NOTÍCIAS 

 
-*- 

 
ALCORÃO - De sua viajem realizada ao Marrocos, o Irmão Sergio trouxe um Alcorão em árabe 

e o doou à nossa Loja Cel. Aparício Mariense da Silva. Ele havia recebido como presente do marroquino 
bérbere Ahmed Aztout, Guia Líder da excursão, no exato dia 21 de janeiro de 2010. O Irmão Sergio 
pretendia comprar o Livro Sagrado dos Muçulmanos, mas Ahmed deu-o como presente, dizendo que 
tratar-se de um Livro que não tem preço, dado o seu valor religioso. Ahmed, o Guia da excursão da qual 
participou o Irmão Sergio e a cunhada Ielza, é um marroquino berbere que estudou cinco anos na 
Alemanha, cursou a Sorbonne, formado em matemática e design industrial, que fala com fluência, do que 
deu mostras ao longo da excursão, o berbere (língua tribal), o marroquim (língua falada entre os 
marroquinos), o árabe (língua oficial do Marrocos falada nos colégios), o francês (segunda língua oficial 
do Marrocos), o inglês, o italiano, o português, o espanhol e o alemão. Hoje a nossa querida Augusta, 
Respeitável e Grande Benfeitora Loja Cel. Aparício Mariense da Silva, possui, no Altar dos Juramentos, 
também o Alcorão. 

 
-*- 

EXEMPLO PARA A MAÇONARIA NO HAITI– Circula na rede Mundial de Computadores 
(Internet) fotografias da perseverança dos IIr.’. haitianos em manterem-se firmes nas colunas daquele 
país, mesmo após a tragédia que os abateu. Que estas fotos (publicadas na capa do jornal e abaixo) 
sirvam de exemplo de perseverança e compromisso à Sublime Ordem. 
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ANIVERSÁRIO (Fernando Pessoa) 
 

No tempo em que festejavam o dia dos meus anos,  
Eu era feliz e ninguém estava morto.  

Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de há séculos,  
E a alegria de todos, e a minha, estava certa com uma religião qualquer.  

 
No tempo em que festejavam o dia dos meus anos,  

Eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma,  
De ser inteligente para entre a família,  

E de não ter as esperanças que os outros tinham por mim.  
Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças.  
Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida.  

 
Sim, o que fui de suposto a mim-mesmo,  

O que fui de coração e parentesco.  
O que fui de serões de meia-província,  

O que fui de amarem-me e eu ser menino,  
O que fui --- ai, meu Deus!, o que só hoje sei que fui...  

A que distância!...  
(Nem o acho...)  

O tempo em que festejavam o dia dos meus anos!  
 

O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa,  
Pondo grelado nas paredes...  

O que eu sou hoje (e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas),  
O que eu sou hoje é terem vendido a casa,  

É terem morrido todos,  
É estar eu sobrevivente a mim-mesmo como um fósforo frio...  

 
No tempo em que festejavam o dia dos meus anos...  

Que meu amor, como uma pessoa, esse tempo!  
Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez,  

Por uma viagem metafísica e carnal,  
Com uma dualidade de eu para mim...  

Comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes!  
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Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui... 

A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na loiça, 
com mais copos, 

O aparador com muitas coisas — doces, frutas o resto na sombra debaixo do alçado--, 
As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, No tempo em que festejavam o 

dia dos meus anos... 
 

Pára, meu coração! 
Não penses! Deixa o pensar na cabeça! 

Ó meu Deus, meu Deus, meu Deus! 
Hoje já não faço anos. 

Duro. 
Somam-se-me dias. 

Serei velho quando o for. 
Mais nada. 

Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira!... 
 

O tempo em que festejavam o dia dos meus anos!... 
 
  
 

Fernando Pessoa como Álvaro de Campos, 15-10-1929. Pessoa é considerado um dos maiores 
poetas de língua portuguesa tendo seu valor comparado ao de Camões. O crítico literário Harold Bloom 
considerou-o, ao lado de Pablo Neruda, o mais representativo poeta do século XX. 
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FERNANDO PESSOA ESCREVE SOBRE A MAÇONARIA 

A Maçonaria compõe-se de três elementos: o elemento iniciático, pelo qual é secreta; o elemento 
fraternal; e o elemento a que chamarei humano – isto é, o que resulta de ela ser composta por diversas 
espécies de homens, de diferentes graus de inteligência e cultura, e o que resulta de ela existir em muitos 
países, sujeita portanto a diversas circunstâncias de meio e de momento histórico, perante as quais, de 
país para país e de época para época reage, quanto à atitude social, diferentemente.  
Nos primeiros dois elementos, onde reside essencialmente o espírito maçônico, a Ordem é a mesma 
sempre e em todo o mundo. No terceiro, a Maçonaria – como aliás qualquer instituição humana, secreta 
ou não – apresenta diferentes aspectos, conforme a mentalidade de Maçons individuais, e conforme 
circunstâncias de meio e momento histórico, de que ela não tem culpa.  
  Neste terceiro ponto de vista, toda a Maçonaria gira, porém, em torno de uma só idéia – a 
"tolerância"; isto é, o não impor a alguém dogma nenhum, deixando-o pensar como entender. Por isso a 
Maçonaria não tem uma doutrina. Tudo quanto se chama "doutrina maçônica" são opiniões individuais 
de Maçons, quer sobre a Ordem em si mesma, quer sobre as suas relações com o mundo profano. São 
divertidíssimas: vão desde o panteísmo naturalista de Oswald Wirth até ao misticismo cristão de Arthur 
Edward Waite, ambos tentando converter em doutrina o espírito da Ordem. As suas afirmações, porém, 
são simplesmente suas; a Maçonaria nada tem com elas. Ora o primeiro erro dos Antimaçons consiste 
em tentar definir o espírito maçônico em geral pelas afirmações de Maçons particulares, escolhidas 
ordinariamente com grande má fé.  

O segundo erro dos Antimaçons consiste em não querer ver que a Maçonaria, unida 
espiritualmente, está materialmente dividida, como já expliquei. A sua ação social varia de país para país, 
de momento histórico para momento histórico, em função das circunstâncias do meio e da época, que 
afetam a Maçonaria como afetam toda a gente. A sua ação social varia, dentro do mesmo país, de 
Obediência para Obediência, onde houver mais que uma, em virtude de divergências doutrinárias – as 
que provocaram a formação dessas Obediências distintas, pois, a haver entre elas acordo em tudo, 
estariam unidas. Segue daqui que nenhum ato político ocasional de nenhuma Obediência pode ser levado 
à conta da Maçonaria em geral, ou até dessa Obediência particular, pois pode provir, como em geral 
provém, de circunstâncias políticas de momento, que a Maçonaria não criou.  

Resulta de tudo isto que todas as campanhas antimaçônicas – baseadas nesta dupla confusão do 
particular com o geral e do ocasional com o permanente – estão absolutamente erradas, e que nada até 
hoje se provou em desabono da Maçonaria. Por esse critério – o de avaliar uma instituição pelos seus 
atos ocasionais porventura infelizes, ou um homem por seus lapsos ou erros ocasionais – que haveria 
neste mundo senão abominação? Quer o Sr. José Cabral que se avaliem os papas por Rodrigo Bórgia, 
assassino e incestuoso? Quer que se considere a Igreja de Roma perfeitamente definida em seu íntimo 
espírito pelas torturas dos Inquisidores (provenientes de um uso profano do tempo) ou pelos massacres 
dos albigenses e dos piemonteses? E contudo com muito mais razão se o poderia fazer, pois essas 
crueldades foram feitas com ordem ou com consentimento dos papas, obrigando assim, espiritualmente, 
a Igreja inteira.  
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Sejamos, ao menos, justos. Se debitamos à Maçonaria em geral todos aqueles casos particulares, 

ponhamos-lhe a crédito, em contrapartida, os benefícios que dela temos recebido em iguais condições. 
Beijem-lhe os jesuítas as mãos, por lhes ter sido dado acolhimento e liberdade na Prússia, no século 
dezoito – quando expulsos de toda a parte, os repudiava o próprio Papa – pelo Maçom Frederico II. 
Agradeçamos-lhe a vitória de Waterloo, pois que Wellington e Blucher eram ambos Maçons. Sejamos-lhe 
gratos por ter sido ela quem criou a base onde veio a assentar a futura vitória dos Aliados – a "Entente 
Cordiale", obra do Maçom Eduardo VII. Nem esqueçamos, finalmente, que devemos à Maçonaria a 
maior obra da literatura moderna – o "Fausto" do Maçom Goeth.  

Acabei de vez. Deixe o Sr. José Cabral a Maçonaria aos Maçons e aos que, embora o não sejam, 
viram, ainda que noutro Templo, a mesma Luz. Deixe a Antimaçonaria àqueles Antimaçons que são os 
legítimos descendentes intelectuais do célebre pregador que descobriu que Herodes e Pilatos eram 
Vigilantes de uma Loja de Jerusalém.  

 
(*) Fernando Pessoa - Este é um trecho do artigo que Fernando Pessoa publicou no Diário de 

Lisboa, no 4.388 de 4 de fevereiro de 1935, contra o projeto de lei, do deputado José Cabral, proibindo o 
funcionamento das associações secretas, sejam quais forem os seus fins e organização. 
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ILAÇÕES 
 

 
 

Ir.’. Paulo Bandeira 
 

“ Todos somos iguais perante a Lei..” 
“ Todos temos direito a vida...” 
“ A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado...” 
Estas frases supra citadas encontram-se na Constituição Federativa do Brasil e são a princípio 

cláusulas pétreas. 
A gosto do momento e utilizando expressão por demais usada pela intelectualidade brasileira é 

chegada a hora de “quebrar paradigmas” e particularmente sem apontar caminhos, exercitar o direito de 
livre pensador. 

Todos temos direito a saúde e a todos é dado compor a descendência ao nosso belo prazer: - um, 
três, cinco, sete ou mais filhos? Neste ponto atendendo as facilitações franqueadas pela sociedade 
brasileira, que tal sete? Nos é dado o direito de: - licença maternidade agora 6 meses, licença paternidade, 
auxílio creche, auxílio escola e assim por diante. Vivemos em uma sociedade rica? Estaríamos “vendendo 
facilidades” para colher futuramente dificuldades? 

Vale a pena nascer a qualquer custo? O planejamento familiar há muito foi relegado as 
masmorras da consciência nacional, é reacionário... 

Pois bem, “saúde um direito de todos e dever do Estado?” É isso? Já foi dito em rede nacional 
por autoridade federal que o sistema único de saúde serve de modelo ao mundo. Estranho, a mesma 
autoridade e outras que tais e familiares não agendam consulta médica em uma UBS(unidade básica de 
saúde) qualquer, correm ao Sírio Libanês! A UBS da corte! 

Estranho? Nem tanto! 
Entende a sociedade brasileira que a violência é fruto da injustiça social. Deduz-se que todos 

temos  culpabilidade. Verdade? Nem tanto.  
Quando analisamos os índices/níveis de violência da Índia, sociedade infinitamente mais pobre 

que a nossa verificamos que lá são menores do que cá. Violência fruto da injustiça social? Nem tanto. 
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O que dizer de psicopatas que estupram; que estupram, inflingem sofrimento, dor e matam; que 

matam seriadamente? Responde a sociedade brasileira: - “ faça-se análise psicológica superficial do 
aparente bonzinho e lhes permita progressão para o semi-aberto”. E aí? – estupram, violentam e matam 
novamente. 

Deduz-se que os agentes do Estado, delegados(as), juízes(as), promotores(as) de justiça 
desconhecem o que seja psicopatia: - Leiam por favor “Mentes Perigosas”. É um livro para ser lido em 
meia tarde. 

Isso sem falar nos psicopatas que infestam a política brasileira... 
  O que nos falta então? Quase tudo penso eu, no que tange obrigações de Estado. 

Temos personagens midiáticas, feitas para encantar, hipnotizar o eleitor: 
- Mude o penteado! E faz-se novo coque! 
- Arqueie sobrancelhas! E dá-lhe botox! 
- Raspe o que lhes resta de cabelo! É dá-lhe máquina zero! 
- Não diga isso, bata nesta e não naquela tecla! Não assuma responsabilidades! SEJA EVASIVO! 
EVASIVO! EVASIVO EU FALEI...! 
Temos obras de ficção? Vejamos algumas: 
Aeroportos climatizados: - sugiro o do Galeão no Rio de Janeiro, lá está faltando somente o mar 

e a areia porque temperatura já é a da beira-mar. 
Estradas seguras: - sugiro algumas estaduais. As pedagiadas,  um perigo!!! Cuidado com o 

capitalismo aí gente...! 
Faculdades médicas cubanizadas: não olhem senhores sob o prisma da ideologia, a medicina 

cubana dizem alguns amigos do eterno presidente, iguala-se as melhores americanas. É ... o comandante 
supremo daquela ilha presídio foi salvo pela medicina ... da Espanha! Mero detalhe. 

O que nos falta então? 
“O voto transforma a sociedade para melhor” Correto? Sim DEVERIA SER correto.  O voto 

diz a TV (é assim mesmo diz a TV), “é exercício máximo da cidadania”. Correto? Nem tanto. 
- compra-se voto, 
- vende-se voto, 
- conchava-se para aumentar o tempo de propaganda eleitoral com deuses e diabos. 
E aí o que nos falta? Reformulo o questionamento: 
O QUE NOS RESTA? 
Resta-nos valorizar o indivíduo, criar um clima social para ver-se aflorar potencialidades e 

grandes talentos, qualificar as instituições escolares  básicas, fiscalizar a qualidade do ensino, incentivar 
verdadeiros mestres. Investir maciçamente para solucionar os já decantados gargalos da infra-estrutura. 
Menos mídia por favor. 

FAZER E NÃO MAQUIAR. 
Resta-nos enfim que cada um de nós INDIVIDUALMENTE assuma a responsabilidade por si 

mesmo. E o Estado? Ora o Estado, a Ele uma banana! 
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O DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

 
 

Ir.’. Alfredo Aramy Pires Fontella 
 

Ontem, dia 8 de março, foi comemorado o “Dia Internacional da Mulher”. Essa data, neste ano 
de 2.010, se reveste de especial significado, porque há exatos 100 anos foi instituído, na Dinamarca, o 
Dia Internacional dos Direitos da Mulher, como resultado final da primeira Conferência 
Internacional de Mulheres. A partir daí, então, cada país passou, nessa data, a realizar celebrações alusivas 
às mulheres de seu território, até ser adotado pela ONU no ano de 1.975, para uns, e 1.977 para outros. 
O importante, no entanto, é o seu reconhecimento, que serve como uma referência para lembrar tanto as 
conquistas sociais, políticas econômicas das mulheres, assim como também para chamar a atenção sobre 
as discriminações, as violências e cerceamentos de direitos de que muitas ainda padecem. 

A escolha dessa data decorreu do fato de que, em Nova York, no dia oito de março de 1.857, um 
grupo de mulheres trabalhadoras decidiu reivindicar alguns direitos de que se achavam merecedoras, tais 
como redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas, equiparação salarial com os homens e 
tratamento digno no ambiente de trabalho. Os seus patrões, indignados com tamanha ousadia e afronta 
explícita aos seus poderes, determinaram que a fábrica de vestuário e indústria têxtil, onde essas mulheres 
trabalhavam, fosse incendiada com elas dentro. Cerca de 130 operárias morreram queimadas, sem 
qualquer chance de defesa ou socorro. Este fato, o incêndio da fábrica e a morte queimada das mulheres 
operárias, passou, a partir daí, a ser o símbolo do movimento feminista, chamando a atenção do mundo 
para o descaso dos donos das fábricas para as condições de trabalho das mulheres. Assim foi que 
começou a luta das mulheres para verem reconhecidos seus direitos. 
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 Feitas essas referências de caráter histórico para o devido entendimento de como se chegou à 
escolha dessa data – oito de março – para celebração do Dia Internacional da Mulher, desejamos fazer 
uma alusão muito especial a cada uma das esposas de cada um de nossos irmãos, nossas queridas 
cunhadas, assim como também a cada mulher que faz parte da família de cada um, seja avó, mãe, sogra, 
filha ou neta, pela importância que cada uma tem como membro indispensável na composição da família, 
na estrutura do lar, enfim.Cada um de nós, quase sem exceção, foi a procura de quem nos 
proporcionasse companhia e conosco dividisse os ônus e bônus na construção de uma vida a dois. E 
assim cada um de nós, ao encontrar essa companheira, começou a edificação de seu lar e a constituição 
de sua família. Muitos de nós já podemos dizer que vencemos quase todos os obstáculos, porém, alguns 
ainda estão na fase intermediária e muitos outros, quiçá a maioria, recém começando. Assim é a dinâmica 
da vida. Cabe, no entanto, a todos nós, considerando a experiência de vida de cada um, mormente como 
maçons, auxílio recíproco nesse construir permanente. 

Por fim, queremos, em homenagem a todas as mulheres que nos são caras, especialmente as 
nossas respectivas esposas, pela demonstração que sempre nos deram de compromisso e 
desprendimento incondicionais, dedicar-lhes, a seguir, a poesia, de Luiz Coronel: 
 

As mulheres do Novo Século 
 
 

Elas vieram 
pelas ruelas dos séculos 

gerando filhos que moldaram 
a história. 

 
E podem dizer: 

-nós geramos com amor, 
é nosso o leite 

e não o fel do mundo. 
 

Nós colocaremos o futuro 
no colo, 

vamos pentear seus cabelos, 
proteger seu passo trôpego. 

 
As mulheres descobriram 

o segredo do cofre 
e as receitas do poder. 

Mas nem por isso dispensam 
rosas e perfumes. 
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Elas têm a sensibilidade 

como bússola 
e a obstinação como guia. 

E são fecundadas 
pela aurora. 

Senhoras dos enigmas, 
garças com garras de leoa, 
elas desenharão o amanhã 
em sua nova arquitetura 

em cima de aventais e pranchetas. 
Imperceptivelmente 

elas orquestram o tempo. 

A esperança do mundo 
está no reboliço de suas bolsas 
e no mais recôndito escaninho 

de seus corações. 

 

 

 


