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LOJA DEUS E FRATERNIDADE, Nº 4, 
ABRE SEUS TRABALHOS DE 2017 EM GRANDE ESTILO

Com a palestra do Venerável 
Mestre de Honra Advitan, José 
Damasceno Sampaio,  o 
Venerável da Loja Deus e 
Fraternidade, nº 4, Fernando 
Paiva Cordeiro, abriu os 
trabalhos da oficina no ano de 
2017. A sessão, realizada no 
dia 17 de janeiro, contou com a 
presença de vários irmãos da 
Loja e visitantes, além de 
e x p r e s s i v o  n ú m e r o  d e  
cunhadas e parentes. O 
palestrante discorreu sobre a 
presença de Deus em todos os 
fatos da natureza, abordando 
o tema: Além dos Quatro 
Elementos: a Quintessência.

Na Sessão Magna de Iniciação 
realizada no dia 8 de abril, Loja Deus e 
Fraternidade, nº 4, a Maçonaria 
recebeu novos obreiros no grau de 
Aprendiz. Foram iniciados quatro 
novos Irmãos Aprendizes (i) Armando 
José Neves de Castro, 57 anos, natural 
de Fortaleza, professor, casado com a 
Senhora Fátima Peixoto de Castro; (ii) 
Igor Soares de Araújo, 25 anos, natural 
de Sobral/CE, empresário, casado com 
a Senhora Ana Vitória Carneiro 
S o a e i r a s  S o a r e s ;  ( i i i )  T i a g o  
Damasceno Caxilé, 32 anos, natural de 
Fortaleza, advogado e professor, 
casado com a Senhora Thais Amaral Dias 
Caxilé; e (iiii) Oscar Bastos Braga, 31 anos, 
natural de Teresina/PI, advogado, casado com a 
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Senhora Danígela Mara Barroso Bastos. 
(Continua na pág. 03)



EDITORIAL

Nosso Expressão traz, nesta sua 78ª 

edição, matérias relativas ao período de 

janeiro a abril de 2017. O período foi além 

do trimestre para poder incorporar as 

notícias sobre as seções magnas de 

elevação, exaltação e iniciação. A festa da 

criança é realizada pela Loja Deus e 

Fraternidade há quase 30 anos, 

proporcionando a alegria da criança e de 

seus familiares com a distribuição de 

presentes e alimentação. O evento recebe 

a cobertura do Expressão, com matéria e 

fotos. Estamos buscando transformar o 

jornal em um meio de informação contendo 

notícias das realizações da Loja e da 

jurisdição, incluindo artigos de nossos 

ANO XX - Nº 78 - JANEIRO / ABRIL - 2017 

Expressão – O jornal da Fraternidade

Órgão de divulgação da Loja Deus e Fraternidade, nº 4, fundado na 

Gestão “Ponte de Luz”, pelo MMI José Damasceno Sampaio, em 1998.
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do Conselho Editorial  
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A Loja Deus e Fraternidade, nº 4, nos dias 31 de 
janeiro, 21 de fevereiro e 8 de abril,  três Sessões 
Magnas que movimentaram a composição das 
Colunas da Loja.
No dia 31 de janeiro do ano corrente de 2017, a 
Oficina realizou uma Sessão Magna de Exaltação, 
quando passaram ao grau de Mestre Maçom os 
irmãos Leonardo David Pereira Freire, José 
Wilson Teixeira Rocha, João Lucas Rocha, Heitor 
Rodrigues Pereira Freire e Alexandre Assunção 
Gondim (foto).
Já no dia 21 de fevereiro, foi a realizada uma 
Sessão Magna de Elevação, quando foram 
recebidos no grau de Companheiro os IIr... 
Antônio Nobrega Ramalho Neto, José Wilson 
Areias Mendes e José Celestino de Mendonça.
Na Sessão Magna de Iniciação realizada no dia 8 
de abril, Loja Deus e Fraternidade, nº 4, a 
Maçonaria recebeu novos obreiros no grau de 
Aprendiz. Foram iniciados quatro novos Irmãos 
Aprendizes (i) Armando José Neves de Castro, 57 
anos, natural de Fortaleza, professor, casado com 
a Senhora Fátima Peixoto de Castro; (ii) Igor 
Soares de Araújo, 25 anos, natural de Sobral/CE, 
empresário, casado com a Senhora Ana Vitória 
Carneiro Soaeiras Soares; (iii) Tiago Damasceno 
Caxilé, 32 anos, natural de Fortaleza, advogado e 
professor, casado com a Senhora Thais Amaral 
Dias Caxilé; e (iiii) Oscar Bastos Braga, 31 anos, 
natural de Teresina/PI, advogado, casado com a 
Senhora Danígela Mara Barroso Bastos.

MOVIMENTANDO AS COLUNAS
ARLS DEUS E FRATERNIDADE REALIZA SESSÕES MAGNAS
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Juíza Germana de Oliveira Moraes
representou o Brasil em evento na ONU.

Estamos reproduzindo a seguir entrevista 
concedida pela Juíza Federal Germana de 
Oliveira Moraes, filha do Mestre Instalado Vicente 
de Paula Falcão Morais, obreiro da Loja Deus e 
Fraternidade, nº 4, ao repórter Aurélio Alves, do 
Jornal O Povo, edição de 30 de abril de 2017.

Germana é professora de Direito Constitucional da UFC e representou o Brasil em evento da ONU nos Estados Unidos AURÉLIO ALVES/ESPECIAL PARA O POVO

Unindo a firmeza oriunda da aplicação das leis e 
da pesquisa acadêmica e a sensibilidade para a 
causa ambiental, a juíza federal Germana de 
Oliveira Moraes atua na defesa de uma relação de 

Na entrevista, a Dra. Germana, que representou o 
Brasil em evento da ONU que discutiu questões 
ambientais, fala sobre a importância de uma 
relação de harmonia com a natureza e de 
diretrizes políticas para a proteção dela.

harmonia com a mãe terra. No último dia 21, 
Germana representou o Brasil nos Estados 
Unidos, na 7ª edição do Diálogos pela Harmonia 
com a Natureza, da Organização das Nações 

Rua Pereira e Silva, nº 469, Parque Urupê, CEP 62.850-000, Cascavel, Ceará
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Unidas (ONU), que reúne, anualmente, 
especialistas na defesa do meio ambiente de todo 
o mundo.
Para Germana, professora de Dire i to 
Constitucional da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), um banho de mar e a conexão com a 
natureza têm tanta importância quanto o empenho 
nas salas de aula da universidade.

O POVO – Como é desenvolvido o movimento 
do qual você foi co-criadora, o Nação 
Pachamama? 

Germana de Oliveira Moraes – É um movimento 
que nasceu aqui, no Ceará, há seis anos, que luta 
por uma visão de mundo centrada na mãe terra, 
amparada nas tradições indígenas, nos preceitos 
filosóficos e na maneira de ver o mundo dos povos 
indígenas. Nós somos inspirados principalmente 
pelos povos andinos, que veem a Terra como uma 
mãe, daí o nome. Mama é mãe e pacha quer dizer 
a união das forças cósmicas, as do céu e as da 
Terra. Uma visão de que todos nascemos da 
harmonia entre os aspectos masculino e feminino 
da vida. 

OP - Como foi representar o Brasil no encontro 
da ONU? 

Germana - É muita responsabilidade tentar levar 
essa consciência. Entre nós da América Latina, de 
um modo geral, é forte. Ainda que no Brasil ela 
esteja um tanto quanto adormecida. Depende 
muito da divulgação das universidades, da 
imprensa e de diversos setores da sociedade para 
que isso, que ainda está muito internalizado entre 
nós, venha à tona e a gente possa conceber um 
futuro melhor. Nós vivemos um momento de 
emergência global, onde há um ecocídio 
anunciado, há o esgotamento da natureza. E, se 
não se fortalece essa consciência entre todos nós, 
os riscos para a permanência da vida vão 
aumentando. Eu venho estudando esse tema há 
vários anos e isso me deu segurança para tratar 
do assunto. Eu tenho ido a vários lugares 
defendendo essa causa e comecei aqui na nossa 
universidade (a UFC). Depois, fizemos pesquisas 
na Bolívia, no Equador, no México, na Colômbia. 

OP - O que foi avaliado e previsto na reunião 
deste ano? 

Germana - Se estima que deste projeto possa 
surgir uma resolução, uma norma de Direito 
Internacional que irá modificar o âmbito do direito 
na área. É um desafio a médio e longo prazo, não 
a curto prazo. Desde 2009, com a aprovação do 
Dia Internacional da Mãe Terra, nove resoluções 

das Nações Unidas foram aprovadas. Propostas 
que surgiram da América Latina. Na pesquisa que 
eu desenvolvo, nós encontramos pontos de 
convergência dessa visão de mundo dos povos 
originários nas diversas latitudes e longitudes do 
mundo. Na Nova Zelândia, recentemente, saiu 
uma decisão judicial que equipara o rio 
Whanganui a uma pessoa jurídica. Com base 
nessa decisão, a Índia emitiu duas decisões 
judiciais reconhecendo o rio Ganges e o rio 
Yamuna e que as montanhas e florestas têm o 
mesmo status de pessoa jurídica. Isso tem 
demonstrado que essa maneira conviver é 
comum e que as pessoas estão percebendo que 
não podem continuar a tratar a natureza como se 
fosse bens de produção, simplesmente a serviço 
do homem. 

OP - Como você avalia o Brasil nesse contexto 
de proteção à natureza? 

Germana - Ainda é pouco o que se faz no Brasil. O 
País ainda pode tomar uma atitude mais proativa 
nesse contexto, sobretudo em País de tradição na 
defesa de causas ecológicas. Há uma 
necessidade de envolvimento maior da imprensa, 
do mundo empresarial, dos artistas. Creio que o 
Brasil desperta para esse tema, mas ainda é 
pouco. 

OP - Como as pessoas podem modificar essa 
relação com a natureza no dia a dia? 

Germana - Coisas simples como fazer a coleta 
seletiva do lixo e o uso de sacolas recicláveis. 
Manejar o uso da água. Há limites físicos para o 
uso do que a natureza oferece. É importante que 
essa relação seja de uso e não de apropriação. As 
pessoas sentem como se fossem donas das 
águas, dos animais e das árvores. É algo muito 
sutil mudar isso. A boa notícia é que quando um 
grande número de pessoas muda seu 
comportamento o efeito é mais rápido, como a 
questão do lixo. Está cientificamente provado 
como a questão do lixo pode impactar 
positivamente para a diminuição do aquecimento 
global. Toda ação pode repercutir favoravelmente 
em defesa da natureza e pela continuidade da 
vida. É um trabalho de formiguinha.

ANA RUTE RAMIRES

FONTE:http://www.opovo.com.br/jornal/dom/201
7/04/germana-de-oliveira-moraes-compreender-
a-terra-como-mae.html



Mãe Terra: 10 Curiosidades

Uma bola de bilhar é super lisa, mas a Terra é cheia 
de relevos, certo? Mais ou menos.
Se a Terra fosse reduzida ao tamanho de uma bola 
de bilhar, ou seja, com apenas 5,7 cm de diâmetro, 
as diferenças de relevo, mesmo entre o ponto mais 
baixo do planeta (a 11 km de profundidade) e o mais 
alto (8,8 km de altura do Everest), ainda estariam 
dentro das aceitáveis para uma bola de bilhar. 
Proporcionalmente, seria como se a diferença entre 
o ponto mais alto e o mais baixo da Terra fosse de 
apenas 0,0008 milímetros.

Você já sabe que a Terra é o quinto maior planeta 
do Sistema Solar e que sua superfície é composta 

1 - A Terra é tão lisa quanto uma bola de bilhar

2 - O que aconteceria se você caísse em um 
buraco que atravesse o planeta?

Você morreria, óbvio. Mas digamos que você 
possuísse alguma espécie de armadura 
tecnológica que te permitisse sobreviver ao calor 
do centro da Terra e à queda de 13.000 km (que 
demoraria 20 minutos até o centro). Ainda assim, 
antes de você conseguir alcançar a superfície do 
outro lado, você voltaria a cair, e provavelmente 
ficaria preso a essa viagem de ida e volta 
eternamente.

3 - A Terra está ficando mais magrinha

O planeta ganha cerca de 40 toneladas de peso 
todos os anos, vindos da poeira cósmica, atraída 
pela gravidade. Ao mesmo tempo, perde 95 mil 
toneladas de hidrogênio e 1,6 mil toneladas de 
hélio por ano, que “fogem” da nossa atmosfera. 
Outros 16 toneladas vão embora com a energia 
geotermal que se perde.
Na ponta do lápis então, a Terra está perdendo 
peso. Isso representa 0,000000000000001% da 
massa total da Terra, então não estamos falando 
exatamente de uma dieta rigorosa.
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70% por água, mas há muito mais sobre o planeta 
que você talvez não conheça.

Cel.: (11) 9.9972.9743
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4 - O Everest não é a maior montanha do mundo

O Everest é o pico mais alto, mas não é a montanha 
mais alta se considerarmos a altura da base até o 
pico. Explicando melhor: o vulcão Mauna Kea, no 
Hawai, mede 10.314 metros desde sua base, mas 
boa parte dele fica abaixo do nível do mar, e apenas 
4.205 metros ficam acima.

5 - Destruir a Terra não é fácil

Uma guerra nuclear poderia acabar com boa parte 
da vida no planeta, mas destruir toda a sua massa, 
fazendo o planeta todo virar pó, seria muito 
complicado.
Para se ter uma ideia, há alguns bilhões de anos a 
Terra sofreu um impacto gigantesco com um planeta 
de tamanho comparável a Marte. O resultado disso? 
Os restos do impacto se uniram e formaram o que 
hoje é a Lua. A Terra não saiu ilesa, mas ficou longe 
de virar poeira cósmica.

6 - A rotação não é constante

A velocidade de rotação da Terra não é constante. A 
mudança, no entanto, é bem lenta e gradual. 
Calcula-se que a duração de um dia (rotação 
completa em torno de seu próprio eixo) pode 
aumentar 2,3 milissegundos ao longo de um século.
Até mesmo eventos como um forte tsunami podem 
alterar levemente a rotação. Alguns cientistas 
afirmam que o Tsunami de 2004 alterou a duração 
do dia em 2,68 milionésimos de segundo.

7 - Lua é proporcionalmente o maior satélite do
 sistema solar

Em tamanho total, a Lua é apenas o quinto maior 
satélite do Sistema Solar. Contudo, considerando a 
porcentagem de seu tamanho em relação ao corpo 
que ela orbita, ela pode ser considerada a maior.
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8 - A Terra é o único planeta que não possui 
nome de um Deus romano

Todos os outros 7 planetas do Sistema Solar 
possuem nomes de deuses romanos, incluindo 
Urano e Netuno, que foram descobertos apenas em 
1781 e 1846, respectivamente, seguindo a tradição 
romana (Plutão, que não é um planeta, foi 
descoberto em 1930).

9 - Planeta Ferro

Se fosse possível separar em pilhas todos os 
elementos que compõe a massa da Terra, a maior 
pilha seria a de ferro, que representa 32,1% da 
massa do planeta. O oxigênio fica com outros 30,1% 
e o silício com 15,1%.
O ferro compõe 5% de toda a crosta terrestre, mas é 
muito mais abundante no núcleo, chegando a 
representar 88% de sua massa.

10 - Placas tectônicas são essenciais para a 
vida no planeta

As placas tectônicas não servem apenas para 
causar terremotos e tsunamis. Na verdade, sem 
elas, possivelmente não haveria a vida como a 
conhecemos.
As placas podem se mover e se encontrarem. 
Quando duas placas colidem, uma parte pode 
acabar “entrando” na outra, o que é chamado de 
zona de subducção - e esse processo é muito 
importante.
Quando plantas morrem no oceano, elas caem para 
o fundo do oceano. Com o passar dos anos, esse 
material, rico em carbono, é levado de volta para o 
interior do planeta graças às zonas de subducção, 
ajudando no ciclo do carbono e evitando que ele 
continue na atmosfera, garantindo assim que não 
aconteça um efeito estufa.

Fonte: site da Discovery



Iniciar uma conversa com uma pessoa estranha 
pode ser muito difícil. Ainda mais durante 
conferências que reúnem tantos profissionais de 
perfil diferente – que não apenas podem ser 
pessoas interessantes, mas podem ampliar sua 
rede de contatos. E então chegam as festas de 
final de ano. Quer saber? Há casos em que vale 
apelar para frases que, ainda que possam parecer 
inicialmente simplórias, ajudam a quebrar o gelo e 
colocar você em contato com outros profissionais.
Em um artigo publicado na Inc, Minda Zetlin, 
autora do livro “The Geek Gap”, cita apenas três 
regras para começar uma conversa: seja 
agradável e animado, vá direito ao assunto e diga 
algo que a outra pessoa queira ouvir. 

Com isso em mente, Minda reuniu algumas frases 
que são garantia de começar uma conversa. 
Depois, é com você.

1.“Que dia lindo (ou horrível, péssimo, 
inesperado) está fazendo hoje”

Existe uma razão para que o tempo esteja sempre 
no topo da lista dos temas para se começar uma 
conversa. É algo que todos experimentamos e, 
em geral, temos os mesmos sentimentos a 
respeito de um dia bom ou dia ruim.

2. “Que sala mais linda, não acha?”

Mesmo que não seja o caso, é possível que ainda 
seja um hotel bonito ou com localização 
conveniente, em uma parte interessante da 
cidade. A questão é comentar sobre o ambiente. 
Se for uma sala muito feia, você não vai querer 
dizer isso, pois um comentário positivo cria uma 
primeira impressão melhor do que um negativo. 
Além disso, nunca se sabe quando a irmã de seu 
interlocutor pode ser responsável pela decoração 
do evento.

3. “É a primeira vez que você participa deste 
evento?”

Se for o caso, e você já tenha comparecido a 
várias edições, procure oferecer informação extra 
ou fale sobre o que é mais positivo no evento. Se 
for o contrário, então peça para que a pessoa lhe 
mostre o local ou fale sobre o que é mais 
interessante.
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10 frases para puxar conversa que são 
praticamente infalíveis

Minda Zetlin (livro The Geek Gap)

Mundo Corporativo 4. “Você conhece… ?”

Essa frase pode ser aplicada a praticamente 
qualquer situação ou pessoa. Pode ser uma 
empresa, um profissional, um livro… dependendo 
da resposta, você será capaz de estabelecer uma 
conexão em comum que t
ornará a conversa mais fluida.

5. “Há muito tempo que quero te conhecer”

Muitas vezes, a abordagem direta é a melhor 
prática. Aproxime-se da pessoa, estenda a mão e 
diga seu nome e na sequência o que fez com que 
estivesse tão interessado em encontrar essa 
pessoa. Evite coisas do tipo “Eu queria te 
conhecer porque sua empresa poderia ganhar 
com os meus serviços”. Lembre-se que 
admiração é uma coisa, tietagem e interesse são 
outras.

6. “Eu gostei muito do que você disse”

Se você assistiu à apresentação de um 
palestrante que admira, então respire fundo e se 
aproxime para discutir os tópicos mais 
interessantes da palestra. Começar com um 
elogio é sempre uma maneira de captar a atenção 
do interlocutor.

7. “Eu adorei o seu último post”

Se uma palestrante publicou em seu blog algum 
post do qual tenha gostado muito, não deixe de 
mencionar em uma conversa.

8. “Você sabe mais sobre a próxima palestra?”

Se a pessoa tiver mais conhecimento, deverá 
compartilhar as informações com você. Se estiver 
tão “no escuro” quanto você, vocês poderão 
gastar bons minutos especulando. A variante 
dessa frase é “Você sabe onde será a próxima 
palestra?” para pedir indicações.

9. “Posso te ajudar?”

Se você encontrar uma pessoa que parece ter 
dificuldades para equilibrar pasta, casaco e café, 
por exemplo, oferecer ajuda não apenas é um 
gesto de gentileza como um ótimo quebra-gelo.

10. “O que você recomenda?”

Boa frase para usar no caso de várias palestras, 
petiscos para experimentar ou mesmo coquetéis. 
Qualquer que seja o caso, todo mundo gosta 
quando lhe pedem uma opinião.

Fonte: Época Negócios
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A repugnância à incoerência é um sentimento tão 
inato ao ser humano quanto à própria incoerência. 
O comportamento incoerente, entendido como 
aquele que se põe em desarmonia, em descone-
xão, e, especialmente, em contradição com um 
comportamento anterior, é condenado em inúme-
ros registros da cultura universal. Já no século IX 
a.C., Homero decidira inaugurar sua Odisseia, 
com as palavras de um Zeus surpreso com a 
incoerência dos mortais:

“Caso curioso que os homens nos culpem dos 
males que sofrem! Pois, dizem eles, de nós lhes 
vão todos os danos, conquanto contra o Destino, 
por próprias loucuras, as dores provoquem”.

A repugnância à incoerência também abateu, em 
conhecida passagem histórica, o Imperador 
Romano Júlio César, ao reconhecer entre os seus 
assassinos aquele que sempre o tratara como pai. 
Sua exclamação final – até tu, Brutus? – tornou-
se, como se sabe, sinônimo de traição e repúdio à 
contradição do próprio comportamento. A tragédia 
de César somou-se na dramaturgia de 
Shakespeare a uma série de outras situações em 
que a incoerência vem refutada. Em conhecida 
cena de O Mercador de Veneza, o agiota Shylock 
pede pagamento do seu crédito em dinheiro, mas 
o pedido é rejeitado sob o  fundamento de que o 
próprio Shylock o havia expressamente recusado 
momentos antes da decisão, que o impediu de 
recolher uma libra de carne do corpo do seu 
devedor inadimplente.
A incoerência aparece também criticada, de forma 
explícita, na literatura moderna e contemporânea. 
E aí se associa, não raro. A outros “vícios do 
espírito”, como na narrativa de Machado de Assis:

“Conhecia a vida de Elisiário, os dias perdidos, as 
noitadas, a incoerência e o desarranjo de uma 
existência que ameaçava acabar na inutilidade”

Ou nos versos ácidos de Augusto dos Anjos:

“Era a alegria panteísta do Universo,
Na podridão do sangue humano imerso,
Prostituído talvez, em suas bases...”
Era a canção da Natureza exausta,
Chorando e rindo na ironia infausta
Da incoerência infernal daquelas frases.”

Coerência e incoerência na cultura universal
Anderson Schereiber, (professor da UERJ)

A repressão à incoerência se verifica não apenas 
nas suas referências críticas, mas também por 
toda parte em que a coerência e a superação das 
contradições são tratadas como virtudes. É o que 
se vê, por exemplo, na Autobiografia de Carlos 
Drummond de Andrade:

“ Penso ter resolvido as contradições elementares 
da minha poesia num terceiro volume, Sentimento 
do Mundo (1940). Só as elementares: meu pro-
gresso é lentíssimo, componho muito pouco, não 
me julgo substancialmente e permanentemente 
poeta.”

Sem embargo de tudo isto, e muito embora seja a 
coerência geralmente apontada entre as mais 
altas qualidades humanas, não se pode dizer que 
a incoerência, a contradição, a mudança de 
comportamento estejam afastadas deste campo. 
De fato, a incoerência, no sentido de rompimento 
com estado ou conduta anterior, aparece como 
passo necessário à própria evolução do homem. 
Como antítese à estabilidade, à estagnação e ao 
marasmo, a incoerência ganha um caráter passio-
nal, intenso e admirável. Neste sentindo, vem 
associada a imagens sedutoras – “as flores são 
tão contraditórias”, lamenta o menino de Saint-
Exupéry – ou a sentimentos nobres. A coragem, 
por exemplo, já foi definida como “quase uma 
contradição nos próprios termos”. E  outra coisa 
não se pode dizer do amor, já que “tão contrário a 
si é o mesmo amor”.
Sob este prisma, incoerência e contradição 
associam-se às virtudes, ao espírito revolucioná-
rio, ao livre-arbítrio, e passam a ser vistas como 
expressões do que há de mais natural e necessá-
rio na condição humana. De tal forma que também 
ganharam seus elogios:

“Se há fato estranho e inexplicável é que uma 
criatura de inteligência e sensibilidade se mante-
nha sempre sentada sobre a mesma opinião, 
sempre coerente consigo própria. A contínua 
transformação de tudo dá também no nosso 
corpo, e dá-se no nosso cérebro conseqüente-
mente. Como então, senão pó doença, cair e 
reincidir na anormalidade de querer 
pensar hoje a mesma coisa que se pensou ontem, 
quando não só o cérebro de hoje já não é o de 
ontem, mas nem sequer o dia de hoje é o de 
ontem?”
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Refundar a República

Marcos da Costa, Presidente da OAB/SP

Estamos comemorando o aniversário de nossa 
primeira Constituição republicana, cujo nascimen-
to se dá nos estertores de um Império que não 
mais se sustentava, corroído por anarquia militar e 
corporativismo, insultado por federalistas, proprie-
tários de escravos que exigiam indenização pela 
abolição e, é claro, pelos republicanos. Um golpe 
militar acabou fechando o ciclo monarquista no 
Brasil, em 1889.
Dois militares, Deodoro da Fonseca e Floriano 
Peixoto, assumiram a Presidência e só depois 
veio o primeiro presidente civil, Prudente José de 
Morais Barros. Dois anos depois, em 24 de fevere-
iro de 1891, surgia a primeira Constituição republi-
cana, abrindo a era democrática no País.
Prudente de Morais e Ruy Barbosa, ambos egres-
sos da Faculdade de Direito de São Paulo, plas-
maram as diretrizes da Carta que permitiu ao País 
ampliar o conceito de cidadania, garantir a partici-
pação popular e implantar o federalismo, eixos 
centrais da democracia tão sonhada pelos republi-
canos.
É bem verdade que a luta começara antes, com os 
abolicionistas Joaquim Nabuco, Pimenta Bueno e 
Perdigão Malheiros determinados a combater 
pela República, e ganhou ainda os esforços de 

Embora esta admiração pela contradição e pela 
incoerência seja estimulada pelo dinamismo e por 
outros aspectos da realidade contemporânea de 
que já se deu notícia, não se pode afirmar que se 
trate de fenômeno menos antigo que a própria 
rejeição à incoerência. A contradição parece ser, 
aliás, um elemento inato ao próprio senso comum. 
Demonstraram-no experiências das mais curio-
sas, como aquela realizada, em 1986, pelo psicó-
logo britânico, Karl Teigen, em que se concluiu que 
a casa provérbio  colhido na sabedoria popular 
poderia  se opor outro, de igual valia, em sentido 
oposto.
Como se vê, embora a cultura universal revele 

uma freqüente repugnância ao comportamento 
incoerente, não deixa, paralelamente, de apre-
sentar, de forma elogiosa ou natural, a mesma 
incoerência. Que o próprio tratamento dispensado 
à incoerência seja, por assim dizer, incoerente é 
não apenas curiosa confirmação do que foi dito de 
início, mas constatação relevante que se reflete, 
inevitavelmente, no pensamento jurídico. E, de 
fato, a história do direito mostra que, nas diferen-
tes épocas, houve diferentes formas de se tratar a 
incoerência, e que, não obstante as diversas 
tentativas, só recentemente se pôde cogitar, de 
forma aceitável, de um principio jurídico de proibi-
ção ao comportamento contraditório.

Campos Salles, Rangel Pestana, Bernardino de 
Campos e outras figuras proeminentes do campo 
do Direito.
Inspirada no modelo norte-americano, a primeira 
Constituição buscava a trilha da legalidade e da 
justiça, realçando as peculiaridades da nova 
República. Mas foi deformada ao logo dos tem-
pos. A cada ciclo político, o País passou a conviver 
com novas Constituições, algumas mais permissi-
vas, outras menos republicanas. Um olhar nestes 

Rua Irmã Ambrosina, 115 - Sala 04 Altos - Centro - Eusebio - Ceará - CEP: 61760-000.

Atendimento: Rua Alan Kardec, 774 - Sala 34 - Montese - Fortaleza - Ceará, CEP: 60420-630



ANO XX - Nº 78 - JANEIRO / ABRIL - 2017 

126 anos de nossa História revela apenas desen-
canto. Por isso os advogados paulistas precisam 
de novo se debruçar sobre os ideais daqueles 
primeiros republicanos da Faculdade de Direito e 
proclamar: chegou a hora de refundar a 
República.
A dura constatação é que a ordem republicana foi 
desconstruída, estraçalhada, está agora muito 
distante da concepção pioneira. É evidente que tal 
desconfiguração tem como pano de fundo as 
crises que têm solapado as bases do edifício 
democrático, aqui e alhures, sob as intempéries 
que abalam as instituições políticas e sociais. 
Entre nós, é patente a ciclotimia que se verifica 
entre as nossas fases de democracia e autoritaris-
mo.
A Constituição de 1891 continha preceitos preser-
vadores de direitos individuais e garantias demo-
cráticas que permaneceram até 1930, quando 
passamos a conviver com desajustes que nos 
trouxeram o autoritarismo da Constituição de 
1937. O ciclo duro persistiu até 1945, quando caiu 
a ditadura e se reinstalou a democracia, por meio 
da Constituição de 18 de setembro de 1946. 
Passamos então a viver tempos bem democráti-
cos, até cairmos na ditadura de 1964, que derru-
bou as liberdades individuais e expressou despre-
zo pela autonomia e pela independência dos 
Poderes do Estado.
Essa situação persistiu até 1982, quando foram 
eleitos governadores de oposição pela via direta, 
fazendo nascer o movimento que resultou na 
Constituição de 5 de outubro de 1988, esta bas-
tante farta no ajuntamento de princípios democrá-
ticos.
O fato é que nossas Constituições refletem os 
altos e baixos dos sistemas democráticos. O bem-
estar não se desenvolve no mundo ocidental no 
ritmo e na qualidade tão ansiados pela sociedade. 
Ao contrário, as democracias parecem regredir, 
conforme atesta o pensador Maurice Duverger.
Por nossas plagas, temos herdado um conjunto 
de mazelas que desfiguram as funções essenciais 
do Estado, deslocando o poder, cuja soberania é 
do povo, para novos senhores feudais. A imagem 
pode ser forte, mas reflete a verdade.

Os remendos que se colocam sobre o pano velho 
da nossa cultura não têm conseguido melhorar a 
qualidade da vida institucional, a ponto de serem 
visíveis, nos espaços da administração pública e 
nas três esferas de poder, as famigeradas seque-
las de patrimonialismo, caciquismo, feudalismo, 
familismo amoral, grupismo e fisiologismo.
Ao longo de décadas, alastrou-se o processo de 
corrupção que devasta a seara política. As denún-
cias diárias de corrupção, por exemplo, nada mais 
são do que a confirmação da herança maldita que 
se projeta sobre os costumes políticos.
Quanto à atual Constituição, assemelha-se a uma 
grande colcha de retalhos, com seu detalhismo 
regulamentador, plena de visões cartorialistas 
que remontam às sesmarias coloniais. Não é à toa 
que a toda hora se evoca a questão da governabi-
lidade, pautada por negociações entre os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário.
A provisoriedade do sistema normativo toma o 
lugar da permanência, a demonstrar que a lei 
acaba servindo de instrumento para cobrir distor-
ções causadas pela ausência de planejamento de 
longo prazo. É assim, por exemplo, no campo dos 
tributos, em que predomina o chamado “manicô-
mio tributário”.
Nosso sistema político-partidário reflete instabili-
dade institucional. São 35 as siglas que detêm 
condições legais de funcionamento e outras seis 
aguardam aprovação pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Apenas cinco ou seis partidos represen-
tam efetivamente as visões dos grupamentos 
sociais. As outras formam um sistema auxiliar, um 
grupo de siglas de aluguel, em evidente transgres-
são das normas eleitorais.
Temos de impedir os privilégios de grupos e 
castas, respeitar os espaços públicos, impedir a 
distribuição de cargos em comissão para apani-
guados políticos. Urge reservar a estrutura públi-
ca para escolhidos pela competência, sob o 
império da meritocracia.
Significa implantar os verdadeiros princípios da 
República e fazer da Pátria o espaço onde todos 
são iguais em deveres e direitos. Por uma 
República mais equilibrada e mais justa! 



Criançada em festa: Loja Deus e Fraternidade 
promove evento há 27 anos initerruptos

Era o longínquo ano de 2000, quando o então 
Venerável da Loja Deus e Fraternidade, nº 4, 
irmão José Damasceno Sampaio, apoiado pelos 
irmãos da Oficina e pelo setor atacadista, diga-se 
ACAD, então presidida pelo Irmão Francisco de 
Assis Barreto de Sousa, idealizou a realização de 
uma festa em torno das crianças das 
proximidades do Clube Três Acácias, em Caucaia. 
Inicialmente, a festa se realizou promovendo 
brincadeiras, distribuição de presentes para a 
criançada e cestas básicas para as famílias 
previamente cadastradas. O setor atacadista 
fornecia os alimentos para a composição das 
cestas e a cotização dos irmãos custeava os 
presentes. A data escolhida era no mês de 
outubro, em domingo próximo ao dia da criança. 
Para fugir da proximidade das eleições que 
passaram a ser realizadas em outubro, já que 
nunca se admitiu que o evento recebesse 
conotação política, a data foi alterada para 

dezembro ou janeiro, dependendo do calendário 
da Loja. Este ano, realizada no dia 8 de janeiro, 
em sua 27ª edição, possibilitou momentos 
inesquecíveis mantendo a sua essência de 
promover alegria e diversão para mais de mil 
crianças e adultos. Registre-se que as crianças 
das primeiras edições são hoje os pais e mães 
que levam seus filhos para participarem. Outro 
fato interessante é o de que, no início, eram 
inscritas duas crianças do sexo feminino para uma 
do sexo masculino. Hoje, se equivalem. Estão de 
parabéns os obreiros da Loja, em especial, o 
Venerável Fernando Paiva Cordeiro e a cunhada 
Vilene  que comandaram o evento, com apoio do 
Presidente do Clube Três Acácias, Luís Caúla 
Lessa e da cunhada Linduina. Patrocinaram essa 
edição as empresas Lumar Plásticos (fabricante 
dos brinquedos), Danone, Jandaia, Fernando 
Rações, ST Locação de Veículos e Damasceno 
Advocacia (veja aspectos da festa).
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NA NATUREZA, NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA?

José Damasceno Sampaio - MMI

A  L e i  d a  

Conservação 

das Massas 

o u  L e i  d e  

L a v o i s i e r ,  

publicada no 

século XVIII, 

e s t a b e l e c e  

que em qual-

quer sistema, 

físico ou quími-

co, não se cria ou se elimina matéria. Antoine 

Lavoisier concluiu que é impossível criar algo 

do nada nem transformar algo em nada. Daí a 

famosa expressão: “Na natureza, nada se 

cria, nada se perde, tudo se transforma”. 
Os estudantes – sempre criativos – adaptaram 

o pensamento do químico francês, numa 

brincadeira, afirmando que "Nada se cria, tudo 

se copia". E essa assertiva não é nova. 
Se cotejarmos o Gênesis na Mitologia Grega 

nas Sagradas Escrituras, encontraremos 

profunda semelhança nas lendas da criação. 

Não temos como aquilatar que veio primeiro. 

Se o texto da Mitologia Grega ou o dos bíbli-

cos. Os romanos normalmente copiaram os 

gregos. Vejamos o tema. Segundo a Mitologia 

Grega, no princípio havia o Caos; havia ape-

nas silêncio e vazio. Surge, então Erebus e a 

Noite. Estes copulam originando Éter, a luz 

celestial; e Dia, a luz terrena. Então, Amor 

nasce produzindo um início de ordem, e se faz 

Luz e Dia, e a terra (Gaia) aparece. Gaia, por si 

só, gera Urano, o céu e, com ele, dão vida a 

todas as criaturas: Titãs, Ciclopes, e 

Hecatonquiros. 
Urano não gostava dos Ciclopes e dos 

Hecatonquiros por isto os prendeu no Tártaro 

(inferno). Gaia, insatisfeita, instiga seus filhos 

contra Urano, que acaba sendo castrado por 

seu filho mais jovem, Cronos, que assumiu o 

trono. Cronos, que desposou sua irmã Réia, 

voltou a prender os hecatonquiros e os ciclo-

pes no Tártaro.
Cronos, temendo o mesmo destino do pai, 

passou a devorar os filhos quando nasciam. 

Tiveram esse triste destino, Deméter, Hera, 

Hades, Ares e Posídon. Quando  Zeus nas-

ceu, Réia o ocultou e deu uma pedra para 

Cronos. Ao atingir a idade adulta, Zeus decidiu 

destronar o pai, conforme a antiga profecia. 

Aliado Métis, personificação da sabedoria, 

Zeus derrotou Cronos e salvou seus irmãos 

que se encontravam no estômago do pai. Com 

a vitória, Zeus se tornou o soberano dos 

Deuses e passou a governar o universo do 

Monte Olimpo, uma montanha mística que se 

estendia além da terra. Seu irmão Poseidon 

recebeu o domínio sobre as águas;  e  Hades 

o do inferno de Tártaro. 
Os deuses e semideuses são muitos e 

nomeá-los refoge da finalidade deste texto. 

Assim, vamos à criação da humanidade. 
Consta que o titã Prometeu, tomando barro e 

água, esculpiu o homem a imagem dos 

Deuses do Olimpo. Porém, o homem não 

tinha vida. Zeus descobriu o feito e procurou 

dar-lhe utilidade. Aconselhado por Têmis, a 
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deusa da Justiça, Prometeu esculpiu corpos 

materiais para todos os Deuses do Olimpo. 

Em um ritual metafísico – de iniciação – 

Têmis conseguiu corporificar os Deuses nos 

corpos de barro, dando vida ao corpo físico, 

que passara a ser a morada dos Deuses. 
Mas Prometeu não se satisfez, pois queria 

um ser humano superior aos demais animais 

e que, buscava entender os mistérios da vida 

na busca da divindade. Ser divino sem bus-

ca, sem conquista não lhe satisfazia. Assim, 

modelou às escondidas outro boneco da 

argila e procurou dar-lhe vida. Para isto, 

roubou o fogo do carro do deus Hélio, e por 

isto, foi castigado por Zeus, que o mandou 

atar a um rochedo escarpado. Todos os dias, 

uma águia devorava seu fígado que, durante 

à noite, se regenerava novamente. 
A primeira mulher – Pandora – não foi feita na 

terra. Consta que foi feita no céu com a 

contribuição de cada um dos deuses. Muita 

bela, foi enviada ao homem por Zeus. Consta 

que Zeus deu-lhe uma caixa com vários bens 

e que Pandora, ao abri-la inadvertidamente, 

deixou cair os bens, com exceção da “Espe-

rança”. 
E assim, a terra foi povoada por seres huma-

nos. 
A mitologia romana segue quase o mesmo 

caminho da grega, com algumas situações e 

nome dos deuses alterados.
Enquanto na mitologia grega, Prometeu foi o 

responsável pela criação humana, para os 

Bíblicos, foi Deus que pessoalmente se encar-

regou a missão. E o fez em poucos os dias.
Consta no Livro Sagrado que Deus criou a luz, 

a treva, as plantas e os animais, a terra,  as 

águas e o firmamento. Deus viu que tudo isso 

era bom. Então Deus resolveu fazer o homem 

e assim disse: “Façamos o homem à nossa 

imagem, como nossa semelhança, e que ele 

domine sobre os peixes do mar, as aves do 

céu, os animais domésticos, todas as feras e 

todos os répteis que rastejam sobre e terra.”  

“E criou Deus o homem à sua imagem; à 

imagem de Deus o criou; macho e fêmea os 

criou.”
Consta ainda que a matéria prima foi o barro. 

Após, vem a desobediência e o homem e 

mulher provam da maçã e são expulsos do 

Éden, e, como castigo, vão viver de seu pró-

prio trabalho.
A semelhança nos processos de criação do 

homem na Bíblia e na Mitologia Grega é visí-

vel. 
Nada se cria, tudo se copia.

*do Livro “Reminiscências e Lorotas”, 

Fortaleza, 2013.

MAÇOM EM DESTAQUE

Valdetário Andrade Monteiro

O Mestre Maçom dos quadros da Loja Deus e 
Fraternidade, nº 4, Valdetário Andrade 
Monteiro é eleito para ocupar o cargo de 
Ministro do Conselho Nacional de Justiça, 
como representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Natural de Arneiroz, 
Valdetário foi Presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados do Ceará e da 
Ordem dos Advogados do Brasil, seção 
Ceará.
Seu histórico registra que Valdetário Andrade 
Monteiro é advogado, professor de Direito, 
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A 5ª Instrução do Grau de Aprendiz
José Thales de Oliveira

Apr  M
A∴R∴L S  Deus e Independência Manoel Messias Nº 75

∴ ∴
∴ ∴

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Assim como neste trabalho se observa,  
desde a instrução inaugural e as apresenta-

ções sucessivas, exceção da segunda, existe 
sempre a presença constante de grandes 
imortais da história, que foram importantes, 
"não tão somente" para o progresso da huma-

Conselheiro Federal da OAB e Representante 
Institucional da OAB no Conselho Nacional de 
Justiça-CNJ, Membro Honorário Vitalício-
MHV da OAB/CE, Diretor da Academia 
Cearense de Letras Jurídicas e membro do 
Instituto dos Advogados do Ceará, natural do 
interiorano município de Arneiroz, Sertão dos 
Inhamuns-Ceará.  Este cearense veio à 
capital do Estado em busca de formação 
profissional. Após o difícil período, morando 
na residência universitária e vivendo as 
agruras advindas da vida na capital, formou-
se em Direito pela Universidade de Fortaleza 
e, no ano de 1996, ingressou nos quadros da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Ceará, e passou a militar na profissão para a 
qual sempre fora vocacionado. Valdetário 
especializou-se em Direito Empresarial pela 
Pontífice Universidade Católica de São Paulo 
(PUC), e lecionou a disciplina de introdução do 
Direito Público na Faculdade de Direito 
Christus, em Fortaleza, período rico em 
experiências e conhecimentos trocados com 
os alunos e que resultou em diversas 
publicações, como o livro “Guia do Advogado 

Cearense”, editado pela LCR. Seguindo sua 
trajetória de atuação firme e advocacia 
militante, tornou-se membro do Instituto 
Brasileiro de Executivos e Finanças (IBEF), 
diretor do SINCODIV/CE e diretor jurídico da 
FENABRAVE/CE. Imbuído no intuito de 
defesa e valorização da classe e da profissão 
que escolheu para si, desde 2000, passou a 
exercer cargos na OAB/CE. Valdetário 
Andrade Monteiro foi fundador e presidente da 
Comissão de Estudos Tributários, no triênio 
2000/2003; foi Presidente da Comissão de 
Acesso à Justiça, entre os anos de 2004 e 
2006; ocupou os cargos de Diretor 
(Secretário-Geral) da Ordem e Presidente da 
Caixa de Assistência dos Advogados do 
Ceará (CAACE); tendo sido, aos 38 anos, 
eleito presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção Ceará, no pleito eleitoral 
ocorrido no dia 20 de novembro de 2009. 
Pelos relevantes serviços prestados à classe 
e à sociedade, recebeu o Título de Cidadão 
Fortalezense 2009, Título de Cidadão 
Tauaense, em 2012, e o Título de Cidadão 
Iguatuense, em 2011. 
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nidade, como também e fundamentalmente, 
para a existência desta grande instituição que 
é a Maçonaria.

VEJAMOS:

Na 1ª instrução temos: Salomão, Hiram 
e Hiram-Abiff, ao representar simbolicamente 
os pilares da sabedoria, força e beleza.

Na 2ª instrução temos: o homem em  
seu estado primitivo, porém dotado de inteli-
gência e capaz de discernir o bem do mal com 
as graças do Ente Supremo.

Na 3ª instrução temos: o profeta e poeta 
Zoroastro, um dos primeiros a instituir os 
mistérios. Lendariamente representa o 
trabalho.

Na 4ª instrução temos: Cláudio 
Ptolomeu, defensor do geocentrismo, deu 
forma e dimensões excêntricas ao templo 
maçônico

Nesta 5ª instrução, destaca-se o mate-
mático PITÁGORAS, considerado o pai da 
numerologia moderna ao criar a base para a 
numerologia conhecida nos tempos atuais 
como "numerologia pitagórica". Teve, como 
seu discípulo, o grande sábio Platão que deu 
importante contribuição para a numerologia 
no século III A. C. ao atuar no simbolismo dos 
números expressando seus significados.

Após as preliminares aqui suscitadas, 
discorremos para O MÉRITO que trata da 
origem e da importância dos números, objeto 
em evidencia nesta instrução, expondo os 
argumentos na forma adiante delineados.

Desde os primórdios da civilização, o 
homem tem se utilizado dos meios necessári-
os que lhe desse a idéia de quantidade, isto, 
evidentemente da forma mais prática possí-
vel, já que o primitivismo não permitia sofisti-
cação ou mecanismos modernos que vieram 
surgir somente com o passar dos tempos.

Com   o   advento   da    modernidade,
surge progressivamente com ela o alfa-

beto numérico que se torna universal, momen-
to em que intelectuais do passado desperta o 
interesse em aprimorar seus conhecimentos. 
A exemplo disto, o sábio Pitágoras, místico e 
filósofo, ainda muito jovem, deixa a Ilha 
Grega, sua terra natal e vai para o Egito, onde 
iniciou seus estudos em matemática, e que 
provavelmente tenha estudado com 
Zoroastra, onde adquirira conhecimento 
cabalístico.

Devemos   destacar   que   em  tempos 
modernos, sobretudo neste último século, os 
fatos narrados na literatura cabalística não 
possui semelhança com a nossa realidade, 
não se coaduna com a impressão da verdade, 
tampouco consegue convencer o leitor, por 
não traduzir nenhuma prova científica, nem 
apresentar fatos semelhantes aos da realida-
de vivida.

Num  outro  ponto  de   vista,  não  há 
verossimilhança com os elementos apresen-
tados na cabala que produzam credibilidade 
ao demonstrar uma relação ao mundo da 
f i cção.  Da mesma forma,  não há 
ADEQUAÇÃO, pois inexiste critério de verda-
de baseado na busca de conformidade, identi-
dade, semelhança, entre um conhecimento e 
o objeto que lhe corresponde no mundo con-
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creto.
Outro fato  que  vem corroborar com  os 

argumentos mencionados, é o fato de que a 
numerologia por ser uma ciência muito antiga, 
assim como outras sofreu alterações e distor-
ções, constatadas com facilidade, pois, pela 
tradição cabalística, a letra "G" tem vibração 
"3" (três), por ser a terceira letra grega, tem 
recebido da maioria dos numerólogos, o valor 
de "7" (sete)

Os  argumentos  apresentados  à baila, 
justificam as dificuldades em apresentar estes 
arrazoados com sensatez e equilíbrio. para 
não macular ou ferir esta instituição, ou ser 
mal interpretado pelos queridos e nobres 
irmãos. Aduzidas proposições não impe-
dem a realização de uma interpretação focada 
no tema principal, que é o conhecimento da 
simbologia dos quatro primeiros números, 

necessário ao aprendiz, para que este avance 
em sua caminhada na trilha que encetou, 
proposta no ritual de aprendiz. R.'.E.'.A.'.A.'..

Assim  sendo, passemos  a  analisar  a 
seqüência  numérica  em  evidência: 

O  número "1" (um), unidade que existe 
em função de outros números. A unidade tem 
sentido absoluto, e, para entendermos a razão 
dos outros números, temos que torná-lo real, 
ou sair do absoluto, e o tornar concreto. A 
unidade só é compreendida em função da 
existência de um a mais, com efeito, o número 
dois.

O número "2" (dois), nós aprendizes 
somos aconselhados a não nos aprofundar 
nos estudos deste número, pois estamos 
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ainda na fase de experimento e da observa-
ção, na alegativa de que este número é perigo-
so e pode levar o aprendiz à dúvida, ao dese-
quilíbrio, a contradição. Este número dá-se 
pela divisão do bem e do mal; Da luz e das 
trevas,  razão pela qual o aprendiz deve pros-
seguir nos seus estudos a partir do equilíbrio, 
com um leque maior de informações. Para 
quebrar esta instabilidade , esta insegurança, 
necessário se faz o acréscimo de uma unida-
de ao número dois para dar surgimento ao "3" 
(três) 

O  número   "3"   (três),   que   surge 
com o acréscimo de uma unidade ao números 
"2" (dois), faz com que o equilíbrio se refaça. A 
partir deste momento, o aprendiz começa a 
associar o uso constante do número "3" (três) ,  
tão presente no grau de aprendiz; três batidas 
três passos, três anos. o triponto em nossa 
assinatura que representa as qualidades 
essenciais de um maçom. Sobre outros 
aspectos podemos ainda destacar:  - O tem-
po; presente, passado e futuro. -A família;  

pai, mãe e filhos. - A trindade; pai, filho e 
espírito santo.

O  número  "4"  (quatro), por fim, o 
tetragrama, símbolo da grande evolução ou - 
"do que foi" - "do que é" - "do que será" uma 
reflexão para que o aprendiz volte ao passado 
e se transporte para o dia de sua iniciação e 
reviva as quatro provas cruciais por qual ele 
passou, a prova dos elementos: Terra - Ar - 
Água - Fogo. Aqui nos transportamos ao 
passado, mas também podemos nos projetar 
para o futuro, fazendo o mesmo percurso, 
recomeçando as mesmas quatro provas, a 
caminho para o 2º Grau, em busca do cresci-
mento constante, com ajuda e o aconselha-
mento fraternal dos irmãos. 

Encerro esta caminhada expressando o 
mais puro sentimento que me domina neste 
momento, no sentido de estar sempre ladean-
do os prezados e nobres irmãos, buscando 
vencer minhas paixões, submeter minha 
vontade e fazer novos progressos na maço-
naria.

Que a G.'.D.'.G.'.A.'.D.'.U.'. me faça 
           i  l  u  m  i  n  a  d  o


