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O JORNAL DA FRATERNIDADE  

 pressãE

Em festa bastante concorrida, a Loja Deus e Fraternidade, nº 4, recebeu a comitiva do Grão-Mestre, Silvio de Paiva Ribeiro 
para cerimônia de posse do Venerável reeleito, Fernando Paiva Cordeiro. A solenidade ocorreu no dia 16 de agosto de 
2016, no Templo da Fraternidade, da Loja. Vários Mestres Instalados e diversos obreiros da ocina e de lojas visitantes se 
zeram presentes abrilhantando a solene festa. O Venerável Fernando, assumindo novamente o mandato, agradeceu a 
presença dos irmãos, do Grão-Mestre e comitiva e promete dedicação e trabalho na nova gestão. Pediu união, harmonia e 
a participação de todos nessa nova etapa da Loja. Findo o cerimonial ritualístico, todos foram recebidos em jantar de 
confraternização no Salão de Banquetes Marijeso Holanda Lima, da Loja Deus e Fraternidade, situado no Palácio 
Maçônico Irmão Vasco Damasceno Weyne.

ARLS DEUS E FRATERNIDADE, Nº 4 REALIZA CICLO DE PALESTRAS
Dentro de suas atividades literárias e culturais, a Loja Deus e Fraternidade vem promovendo, sistematicamente, ciclo 
de palestras abordando os mais variados temas. Destacamos, nesta edição, La Nacion Pachamama – a mãe terra, 
proferida pela Sr. Lucidor Flores e pela Juíza Federal Germana de Oliveira Moraes; A formação do Nordeste, pelo 
Irmão Roberto Smith; São João, nosso padroeiro, pelo MMI Francisco Lindolfo Cordeiro. Registre-se ainda a palestra 
do MMI José Damasceno Sampaio sobre o tema O Fogo: sua simbologia nas antigas civilizações e na Maçonaria, já 
veiculado na edição 76 do Jornal Expressão. 

Grão Mestre Silvio de Paiva Ribeiro dá posse ao Venerável Mestre Fernando Paiva Cordeiro
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Nesse trimestre (junho/julho/agosto), o Brasil 
r eg i s t r ou  mu i t os  acon t ec imen tos  que 
inuenciaram na vida do povo. O impedimento da 
Presidente Dilma Roussef, o avanço das 
investigações da Lava-Jato sobre a corrupção e a 
posse do novo Presidente Michel Temer tomaram 
conta dos noticiários. Independente disso tudo, a 
Maçonaria cearense continuou sua caminhada 
cumprindo sua missão e buscando manter-se em 
constante atuação. A Alta Administração da 
Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará 
empossou sua nova Gestão, capitaneada pelo 
Grão-Mestre Silvio de Paiva Ribeiro. Novos 
Veneráveis foram instalados, Veneráveis reeleitos 
foram empossados e as Lojas voltaram a tomar o 
seu cotidiano. É a vida vivida em sua plenitude! A 
Maçonaria é dinâmica e não pode parar para 

esperar os acontecimentos; precisa ser 
protagonista e não esquecer a sua missão de 
tornar feliz a humanidade pelo aperfeiçoamento 
dos costumes. Que todos os Veneráveis e obreiros 
não esqueçam a mensagem simbólica do 
pavimento de mosaico e procurem evitar 
separatismos e tratamentos diferenciados, com 
todos respeitando a liberdade de pensar de cada 
um. Com união e harmonia, o jornal Expressão 
deseja pleno sucesso às novas gestões. 
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Saudação  aos  Maçons

Saudação  aos  Irmãos da Loja Deus e Fraternidade
Em agosto, homenageamos os maçons brasileiros pela passagem do dia que lhes é dedicado – dia 
20. Nessa oportunidade, desejo a todos os obreiros da paz, em especial, aos da Loja Deus e 
Fraternidade, muita harmonia e que todos continuem sua caminhada em prol do engrandecimento 
da Ordem. Um tríplice e fraternal abraço a todos. 

   Fernando Paiva Cordeiro
                                          Venerável Mestre

Fernando Agro Negócioa Ltda - Rod. BR 222, nº 8500 - Km 06 (ao lado do Posto  Fortaleza - Tabapuá - CEP: 61.634-000 - Caucaia - CE.

(85) 3285.1094 / 99883.4812 / 98665.1094 - e-mail:  - fernandoracoes@gmail.com

Equinos Bovinos Caprinos Aves Suinos
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MAÇONS EM DESTAQUE

Atual titular da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus), Helio das Chagas Leitão Neto é advogado 
militante formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), pós-graduado em Processo Penal e mestre em Direito 
Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor). À frente da pasta desde janeiro de 2015, Hélio vem transformando 
o sistema penitenciário cearense em um complexo cada vez mais humanizado e garantidor de direitos.
Em sua gestão, capitaneada pelo governador Camilo Santana, Hélio Leitão promove a inclusão social do preso e do 
egresso com um elevado número de vagas em cursos prossionalizantes. A humanização vai além do campo do 
mercado de trabalho e a ocupação dos internos, alcançando a garantia de direitos dentro das unidades prisionais e a 
promoção de atividades culturais e capacitação política.
O advogado é defensor das alternativas penais e enxerga no tornozelamento uma saída para a redução do excedente de 
presos que existe no cárcere cearense. Capacitado e com conhecimento técnico para administrar a complexa pasta, 
Hélio Leitão não é um político de carreira e por isso rearma o compromisso exclusivo com as verdadeiras causas da 
Sejus. Por onde passa, seja em eventos com autoridades ou em palestras para estudantes, o secretário não esconde os 
problemas por quais passam a secretaria e expõe êxitos e deciências para fomentar um debate em prol da melhoria do 
sistema. 
Hélio também é professor universitário, ministra aulas na Faculdade 7 de Setembro (FA7). Foi presidente por dois 
mandatos consecutivos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará (2004 - 2009) e respondeu pela Assessoria de 
Assuntos Internacionais do Governo do Estado do Ceará, na gestão do governador Cid Ferreira Gomes.
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Helio das Chagas Leitão Neto atual titular da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus)
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CEARÁ RECEBE DUAS NOVAS ARCADIAS

Com o objetivo de promover o estudo, a pesquisa e o 
debate sobre os mais diversos ramos do Direito, foi 
instalada, em Fortaleza, a Academia Brasileira de 
Cultura Jurídica – ABCJuris. Em sua formação inicial, a 
nova Academia recebe em seu quadro advogados, 
membros da magistratura, do ministério público e de 
professores universitários de várias disciplinas. O 
sodalício é formado por 40 cadeiras, das quais, 30 
foram ocupadas na sessão de instalação ocorrida no dia 
24 de agosto. Assumiu a presidência o professor José 
Moaceny Félix Filho. Já no dia 27, sábado, a cidade 
serrana de Palmácia recebeu sua sociedade em Sessão 

Solene de instalação e posse dos membros da Arcádia 
Nova Palmaciana, academia fundada visando a 
fomentação dos estudos, da produção literária e 
desenvolvimento da cultura da aprazível cidade. A 
Arcádia Nova Palmaciana, idealizada pelos professores 
Francisco Antônio Guimarães, João Vianney Campos de 
Mesquita, Risoleta Antonia Carlos Muniz e Iolanda 
Campelo de Andrade Sampaio, é formada por 40 
cadeiras e tem na presidência o Dr. Fernão de La Roche 
D'Andrade Sampaio. O irmão José Damasceno Sampaio 
(foto) compõe os dois novos sodalícios na condição de 
membro efetivo fundador.

CULTURA
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No dia 09/07/2016 aconteceu a Festa Junina de 
São João no Clube Três Acácias com a 
participação de vários Irmãos da Loja Deus e 
Fraternidade  e de Lojas co-Irmãs dentre as 
quais destacamos as Lojas: Franklin Roosevelt, 
Luzes da Sabedoria  e Fraternidade Caucaiense. 
Comidas típicas, churrasco, bebidas para todos 
os gostos, animação, forró, a melhor quadrilha 
matuta, tudo bem organizado sob o comando do 
Venerável Mestre da Loja Deus e Fraternidade 
Fernando Paiva Cordeiro e o presidente do Clube 
Irmão Luiz Augusto Caúla Lessa e sua esposa, 
nossa cunhada Liduina Lessa, com a 
participação conjunta da Liga Feminina.

SÃO JOÃO DA FRATERNIDADE

Cleto e Rutinha lembrando os velhos tempos Elda Damasceno Sampaio, Siqueira Campos e convidados

Panorâmica do arraiá
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Ao atingir a idade de 70 anos, um dia 
parei e passei a reetir o que tinha 
acontecido na minha vida nestas 
sete décadas. Neste momento voltei 
meus pensamentos aos meus 
pr imeiros tempos de vida, a 
memória me levou com exatidão e 

certeza a algo que me angustiava e me dava esperança, 
uma assertiva que até hoje soa aos meus ouvidos e, 
como na minha infância, se repete sempre e 
continuamente, gerando uma grande expectativa: 
“quando vai acontecer a chegada do nosso querido 
país ao futuro”.
Que futuro é esse tão cobiçado e nunca alcançado? 
Será que é a celebre lenda do ELDORADO tão falado na 
antiguidade dos povos andinos? Ou será algo 
inatingível, que se coloca como a busca da Atlântida 
perdida? Ou é a grande Utopia criada como forma de 
motivar um povo ignorante e crédulo em quaisquer 
promessas? Ou é igual à placa nas antigas bodegas 
“FIADO SÓ AMANHÃ”? Qual seja, o nosso futuro é só 
“AMANHÃ”.Acho que ninguém terá uma resposta, pois, 
acredito, está dentro de cada um de nós brasileiros, um 
povo que habita um país de grandes bens materiais e 
naturais, não encontrados em tamanha abundância e 
variedade em nenhum outro país do mundo. Se não, 
vejamos: temos em nosso próspero Brasil, terras 
extremamente produtivas, minérios dos mais valiosos e 
variados, petróleo, clima extremamente equilibrado em 
todas as regiões do território, água em abundância, um 
mar que banha quase a totalidade do país, uma 
geograa que facilita o aproveitamento quase que total 
do potencial energético natural e renovável, sem muita 
agressão à natureza, a oresta de maior diversidade 
biológica do mundo, uma das maiores produções do 
mundo de grãos e carne. Além disso, entre outros 
aspectos, não enfrentamos nenhum tipo de problema 
causado por instabilidades por furacão, terremotos ou 

outros fatores climáticos de grande intensidade. Mas, 
mesmo assim, não chegamos a esse tão esperado 
Futuro.
Outro fato a não ser esquecido, é que o Brasil ainda 
conta com o maior parque industrial da América do Sul, 
produzindo grande número de artefatos e materiais,  
menos produtos de ponta  em alta tecnologia, devido à 
falta de incentivo às pesquisas tecnológicas. Quanto ao 
seu corpo de cientistas é sucesso em diversidade e 
muito bem qualicado mundialmente, destacando-se 
entre vários países, em todas as áreas das ciências e 
tecnologias. Suas Universidades são bem qualicadas 
e reconhecidas por seus cursos e resultados, possui 
empresas de pesquisas como a Embrapa, que 
dispensa maiores apresentações pelos seus grandes 
feitos e benefícios à nossa agroindústria e pequenos 
agricultores, com relevantes pesquisas, que tornaram 
o Brasil uma referência no setor. Pode-se citar, ainda, a 
Fiocruz, empresa de alta tecnologia farmacêutica, que 
nos coloca em pé de igualdade aos grandes 
laboratórios do mundo, com produção de vacinas para 
quase toda America Latina.
Depois desta análise, só nos resta perguntar: o que falta 
para chegarmos ao futuro? A resposta parece fácil, é só 
dizer: o futuro é tudo isso que já temos. Então, estamos 
no futuro? Claro, se pensarmos que o futuro seja 
chegarmos a possuir o que existe nos grandes países. 
Entretanto, devemos lembrar que o fator mais 
importante e que congura uma nação é seu povo, mas 
onde está este povo no Brasil? Qual o papel deste povo 
em relação ao país?
Ah! Voltamos à incansável busca pelo futuro, pois são 
fortes os indícios de que esse povo brasileiro ainda está 
muito abaixo da grandeza do país, em razão de sua 
grande ignorância reinante, tanto política quanto 
cultural. É um povo que elege mal seus governantes 
que, em geral, se locupletam com as benesses do 
poder e soltam migalhas para as populações mais 

BRASIL O PAÍS DO FUTURO?

PGM Nathaniel Carneiro Neto
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carentes, por eles dominadas com facilidade, pois são 
frutos de uma instrução de péssima qualidade que não 
lhes permite sair deste nível de subserviência.
A corrupção é institucionalizada no país e faz parte da 
cultura de todas as camadas sociais, com diferenças 
em cada nível, mas não menos preocupante. A 
impunidade é a grande locomotiva da corrupção. E são 
muitos os exemplos: um analfabeto que vende seu voto 
está sendo corrompido e, deste modo, é partícipe da 
corrupção da qual será a maior vítima; criticamos 
constantemente os nossos políticos, aqueles que 
colocamos para nos representar ou administrar o 
nosso município, estado ou país, por roubarem 
descaradamente e corromper os eleitores. Como se 
justica que uma pessoa, que tenha um salário de 
R$150.000,00 por mês abdique por um de 
R$15.000,00? Parece impossível, mas é o que 
acontece quando um deputado federal renuncia de seu 
mandato para ser prefeito de uma cidade. É muito amor 
ao povo de seu município, não é? Ou é espírito público?
 Nós, também, fazemos outras formas de corrupção: 
quando buscamos “graticar” um policial que nos 
agrou em uma infração de trânsito, nesse caso, 
estamos sendo corruptos e o policial está sendo 
corrompido; quando vamos a um médico, que propõe 
um valor de consulta mais baixo, desde que sem recibo, 
ele está sendo corrupto e nós nos corrompendo ao 
aceitarmos a proposta, por sermos coparticipes do 
crime; quando fazemos uso de um atestado médico 
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falso para justicar nossa uma ausência no trabalho, ou 
para justicar a falta de um lho na escola, estamos 
sendo corruptos, nós e o médico ao fornecer o atestado 
e, o pior, estamos também, induzindo uma criança ao 
erro, levando-a a pensar que é fácil “levar vantagem”, 
burlar regras, enganar a escola; quando o médico bate o 
ponto em um hospital público e vai dar seu expediente 
normalmente em sua clínica particular; quando o 
professor negligencia sua aula na escola pública e não 
faz o mesmo no estabelecimento particular; quando o 
advogado, que mancomunado com magistrados monta 
falcatruas em seu trabalho; quando engenheiros burlam 
os materiais usados em suas obras, onerando os custos 
e causando enormes prejuízos; quando o comerciante 
recebe os impostos, mas não emite a nota scal ao 
comprador, como forma de burlar o sco. O mais grave 
de tudo isso, é que muitas vezes esses burladores são 
os que vão às ruas reclamar contra os corruptos...
Estamos tão acostumados com tudo isso, que não 
paramos para reetir sobre o tanto que essas 
“pequenas coisas” podem ser tão importantes para 
que uma nação chegue ao seu futuro grandioso e seja 
digna do orgulho de seu povo.
Depois dessas reexões eu cheguei à conclusão de que 
o nosso país já chegou ao futuro, nós é que não o 
acompanhamos com mudanças em nossos 
comportamentos éticos e morais. Desta forma, não 
podemos chegar ao tão sonhado FUTURO, em razão de 
nossas posturas antissociais e antiéticas. 



ENTREVISTA: IRMÃO FERNANDO PAIVA CORDEIRO

JUÍZA FEDERAL GERMANA OLIVEIRA MORAES
VIOLETA MOLINA - Mama Pachamama

LUCIDOR FLORES
Presidente Pachamama

Palestra proferida,  a convite do Mestre Instalado Irmão 
Vicente de Paula Falcão Moraes,  no dia 14 de junho de 
2016, pelo escritor Lucidor Flores, líder e inspirador do 
Movimento Mística Andina.  Entre os presentes da 
Mística Andina encontrava-se Germana de Oliveira 
Moraes, lha do  Irmão Vicente Moraes, conhecida no 
Movimento como Violeta Molina. O palestrante falou  
sobre o Movimento Mística Andina e sobre a proposta da 
Nação Pachamama,  esclarecendo que estamos vivendo 
um momento delicado e de profunda gravidade 
econômica, social e religiosa no mundo. Disse que 
estamos passando por sistemas de perseguições, que as  
pessoas responsáveis não apresentam, e que, por isso, 
devemos buscar lugares onde existam pessoas de 
sabedoria para contornar o presente momento através 
dos conhecimentos de nossos ancestrais e darmos uma 
resposta a humanidade  para essa época em que 
vivemos: um momento de enorme confusão. Falou que 
se tornava necessário tomar medidas extremas para 
manter a autonomia da Vida no Planeta Terra, e que, para 
isso,  devemos tomar essa iniciativa e sair pelo mundo 
afora como pessoas de boa vontade. Esclareceu que a 
Nação Pachamama vem tentando conscientizar a 
sociedade para que abandone seus hábitos de 
consumismo e adquira o hábito da prática da boa vontade 
citando as atitudes do homem para com a natureza, para 
que possamos saber usar os princípios de equilíbrio 
ético, respeitando a Mãe Natureza. Destacou os sintomas 
climáticos e sociais presentes na dependência do 
Petróleo e na ganância pelo dinheiro como resultados 
prejudiciais à Vida no Planeta. Ressaltou estar se 
apresentando ali acompanhado de seus seguidores com 
o mais profundo respeito à Loja Maçônica Deus e 
Fraternidade,a sua identidade, a seus símbolos, a sua 
Verdade, onde se vê, como em toda instituição espiritual,  
a  compreensão da Mãe Natureza. Armou que a Nação 
Pachamama une homens e mulheres, independentes de 
raça ou crença. Pontuou ser necessário que juntos 

vejamos este momento de extrema gravidade que o 
Brasil,  o mundo e o planeta Terra atravessam e que  cada 
ser humano deve ter a devida compreensão, zelo e 
cuidado para com ele, conforme lembrou o Papa 
Francisco em sua encíclica, "o cuidado com a nossa casa 
comum". Defendeu a busca de solução para os 
problemas atuais por meio de  princípios éticos e da 
criação de novos paradigmas em que se coloque a  
importância da  Mãe Natureza para os seres humanos." O 
mundo tem obrigação e dever no sentido de discutir a 
problemática do Planeta Terra que vem se estendendo 
por todos os continentes e todas as instâncias, e diante 
de tudo isso, urge providências urgentes e que todos 
sejam chamados à responsabilidade". Registrou a 
necessidade de que desejamos e queremos alcançar este 
objetivo na busca do equilíbrio com este apelo e  
demonstrou sua convicção de que estamos diante de um 
pulsar histórico esperado que deverá ser recebido com 
profunda amabilidade por cada ser humano e seus 
familiares. De que devemos ser e estar conscientes que 
cada matéria prima deve ser bem usada para depois 
poder ser reciclada. Para o palestrante, precisamos 
demonstrar o valor do trabalho produtivo com pessoas de 
boa vontade e sem opção religiosa, incluindo o valor da  
Mãe Natureza como essencial à preservação do Planeta 
Terra. Todos nós estamos precisando de solução 
urgente, pois geramos problemas e consumimos tudo 
em todo tempo  a Mãe Natureza,  por milhares de anos. O 
Planeta Terra tem que ser cuidado com inteligência, com 
uma losoa de mais união e fraternidade, com 
delicadeza, como um ser humano. Assim como fazemos 
na Nação Pachamama.  Com muito esforço estamos 
conscientizando que somos  Natureza, vivemos como 
lhos da Mãe Natureza, nesse Planeta, como também 
entendemos que devemos compreendê-la neste exato 
momento, pois somos responsáveis pelo desequilíbrio 
enorme em que vivemos e bem sabemos que temos 
como obrigação deixar como herança para nossos lhos, 

Mística Andina é um movimento liderado por Gerardo Bastos e destinado à expansão da consciência e a educação espiritual, 
com o objetivo de melhorar a relação dos seres humanos com a Vida Una. Suas palavras são simples e diretas e são 
possuidores de uma energia carinhosa e inofensiva. Não é uma uma religião, apenas adotam o jeito andino de leveza e carinho 
para semear os jardins de Pachamama  - a Mãe Terra, por onde voam entre as asas do amor e da liberdade. 
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  - A MÃE TERRA



netos e descendentes um Planeta sem  poluição,  que é o  
melhor legado para novas gerações.  Continuou a falar 
que devemos estar comprometidos e ser protagonistas 
diante desse desao complexo e que temos inteligência e 
potencial para enfrentar esse desao e  iniciar uma  
sabedoria renovada e fraterna, que inclua todos os 
elementos da natureza. Que vê com gratidão e 
sensibilidade os morros, os animais, e que somos todos 
criaturas da Terra, que devemos ter carinhos e cuidados 
como temos com nossos familiares, pois assim é a Mãe 
Natureza, dotada de princípios básicos. Queremos e 
podemos deixar a impressão do propósito de unir  os 
esforços de  fazer algo pela recuperação deste Planeta 
Terra em todos níveis e dimensões, sem conitos graves, 
e que cabe a nós saber combater , porque o sistema 
ecológico está em crise e podemos ajudar. Após lembrar  
que este problema existe há milhares de anos, concluiu 
com a certeza de que juntos, o Planeta Terra, a Nação 
Pachamama e o carinho desta Loja Maçônica Deus e 
Fraternidade, aqui de For taleza-CE, poder buscar 
soluções que infuem diretamente nestes problemas 
sociais e ecológicos. Facultada a palavra, o Irmão Ivan 
Carneiro – Capitão do Exército Brasileiro e Advogado, 
enfatizou, com segurança que esse problema tem sido 
ocasionado nas comunidades do mundo inteiro em 
virtude das queimadas nas orestas e do desrespeito do 
ser humano ao usar o mar  como lixeira. Desejava saber 
se a Nação Pachamama, é uma religião,  ONG ou seita, se 
tem sede e onde ca. Respondeu o palestrante que a 
Nação Pachamama é uma opção losóca e inclusiva, 
tolerante e fratena, em todas as atitudes e que não 
compartilha com a idéia de  progresso cientíco innito, 
que não é e uma Organização Não Governamental ou uma 
organização religiosa. É mais uma procura de um novo 
jeito de viver, de uma conduta com pensamentos atuais e 
modernos. Somos uma revolução de dignidade à procura 
de expandir a Nação Pachamama em muitos lugares 
como está acontecendo com esta belíssima cidade de 
Fortaleza, nascida como Mãe Natureza, que nos dá tudo 
que precisamos. Temos a colaboração espontânea de 
muitos seguidores, que la Mama de la Nacion 
Pachamama,  é Violeta Molina ( aqui entre os senhores  
Germana de Oliveira Moraes). Temos missões 
especícas  na África, Europa, na Índia, em Nepal, na 
Argentina,  com alianças básicas losócas. Não é uma 
instituição fechada. É uma organização mantida em lugar 
xo, com razão social.  Buscamos alianças com todos 
aqueles que desejam divulgar essa ação no sentido de 
seguirmos juntos na mesma direção xados num 
horizonte cujo principal  objetivo determinado por todos é 

o de cuidar do Planeta Terra. Somos uma organização 
ainda pequena, porém esperamos dinamizar esse 
projeto, e nosso endereço ca na  Avenida Santos 
Dumont com Barão de Aracati.  O Irmão Amilton Alves 
Gomes,  Capitão do Exército Brasileiro e Dentista, 
indagou sobre a operacionalidade em movimento 
educacional nas escolas sobre o tema questionado. A 
princípio, respondeu o palestrante que a tática é de não 
agredir, sem usar métodos de luta e de força, mesmo 
quando há ofendidos como acontece no Senegal, em que 
meninas que não recebem educação são submetidas a 
masculinidade. Lá estamos a construir escolas para 
meninas com a  nalidade de educá-las em comunidades 
que buscam criar valores. É, com estes valores  que 
devemos combater. Temos Escolas de Valores onde se 
estudam seus princípios éticos para a formação do 
caráter. Em Queros, um pequeno povoado peruano onde 
nasceu a Nação Pachamama, lugar onde se conserva sua 
Espiritualidade e se mantém sua cultura e sua identidade, 
tudo está sendo feito sem recursos, o  que é limitante de 
nossas ações.  O foco, em todos os lugares, é na 
Educação de Valores para crianças e também para 
adultos, valores que tem a Vida que nos é dada de graça 
como valor principal. para que se reitam esses valores 
na vida cotidiana com transparência e coerência. Valores 
que aprendemos com a evolução pacíca. Precisamos 
estar presentes em todos os Países, inclusive no Brasil. 
Agradecemos isso, pois estamos apenas transmitindo 
valores que são reconhecidos como verdadeiros dentro 
dos princípios e não apenas o ensino de Matemática ou 
de Geograa.
Germana de Oliveira Moraes, conhecida na Nação 
Pachamama como Violeta Molina, usou da palavra  e 
discorreu sobre a Nação Pachamama, dizendo ser uma 
proposta de esperança e fraternidade que se expande 
direcionada aos seres vivos e que suas mensagens vêm 
dos ancestrais andinos, isto é, dos Andes. Revelou que 
atuar na Nação Pachamama, para ela foi a maneira que 
encontrou de continuar a desenvolver o trabalho digno, 
como se faz na respeitosa Instituição chamada 
Maçonaria, conforme aprendeu com seu pai Vicente 
Moraes. O Venerável Mestre, Irmão Fernando Paiva 
Cordeiro ao agradecer a presença dos convidados, falou 
sobre a Nação Pachamama-Mãe Natureza enfatizando 
seu valor sobre a consciência de preservar o Planeta 
Terra, e disse estar a Loja Deus e Fraternidade à 
disposição do palestrante e da Dra. Germana, além de 
mostrar disposição de sermos um elo no sentido de 
continuarmos unidos e divulgarmos o trabalho da Nação 
Pachamama.
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VEÍCULOS RENT A CAR LTDA

A herança da disparidade regional 
do Nordeste deve ser entendida 
como uma construção histórico-
social e não   associada a uma 
causalidade de ordem natural 
(secas, por exemplo).  A Região 

não existe por si, como invenção metafísica, ou 
geográca. É fruto de um constructo singular, 
conjugado na história, de seus atores sociais, e de 
sua inserção geopolítica na ordem internacional 
responsável pela formação de uma identidade que 
passa a ser reconhecida e que vai dar lugar à vaga 
referência do Norte. A colonização portuguesa se 
iniciou no Nordeste com a agricultura mercantil 
canavieira na Zona da Mata em bases escravistas, 
depois vinculada à pecuária e à produção algodoeira e 
culturas de subsistência que avançaram pelos 
sertões. A partir do século XVII o açúcar vai enfrentar 
uma crise secular, com a abertura da concorrência 
antilhana. O preço do açúcar cairia e o preço do 
escravo subiria. Iria caracterizar a região enquanto 
“espaço em crise”, um processo denominado de 
“Letargia Secular” por Celso Furtado. As terras no 
Nordeste foram se fechando dentro do regime de 
sesmarias que seria extinto em 1822, através de um 
ato de José Bonifácio. Ensejou gradual substituição 
do trabalho escravo por um campesinato dominado, 
com base em relações de lealdade e submissão. Faço 
uma comparação entre a economia canavieira 
nordestina e a economia cafeeira. Esta no início do 
século XIX se expande em terras abertas e passa a 
requerer trabalho escravo em grande quantidade. 
Provoca a venda de escravos do NE e Maranhão para 
S. Paulo, porque no NE o trabalho escravo já não era 
mais necessário. A escravidão deixa de ser 
sustentável para a economia cafeeira e ocorre 

enorme esforço em direção a uma política 
imigrantista subsidiada pelo Estado Imperial que 
atende aos interesses dos produtores do Sudeste. A 
dimensão política compõe o entendimento do 
delineamento regional do “espaço em crise”, 
envolvendo os contornos da antiga Capitania de 
Pernambuco e suas anexas: Ciará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba. até 1799. Estas fronteiras seriam 
reforçadas pela Revolução Pernambucana de 1815 e 
Confederação do Equador, enquanto um movimento 
protonacionalista de libertação colonial, em precoces 
bases republicanas. Movimento este impregnado da 
forte inuência da maçonaria. À crise econômica 
agora se somava a crise política, de um território que 
tentou ser uma nação e restara submetido e 
derrotado. O contorno da antiga Capitania de 
Pernambuco e suas Anexas identica, pois o 
processo de independência de um país que não 
aconteceu. A Coroa Portuguesa, vendo o seu poder 
absolutista cair em Portugal, com a revolução liberal 
do Porto, dá o golpe que signicaria a continuidade do 
poder absolutista na sua principal Colônia, encarnado 
pelo Imperador D. Pedro I com a proclamação da 
Independência. Custará a pena de desterro a José 
Bonifácio, o patriarca da Independência, que assinala 
outro grande marco da presença da maçonaria na 
história do País. Convém destacar que a oposição de 
Bonifácio a D. Pedro I decorria de suas convicções, 
fortemente anti-absolutistas. A política econômica no 
Império é orientada para proteger o café no modelo 
“primário exportador”, baseada na desvalorização 
cambial que protegia a renda do setor cafeeiro mas 
não era  suciente para preservar a renda do setor 
canavieiro e algodoeiro nordestino. Rearmava a 
tradição do Nordeste enquanto “espaço em crise”. 
Nos primórdios da República ocorre  mudança na 

A FORMAÇÃO DO NORDESTE

Roberto Smith
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Cuidar bem é a nossa vocação
Experiência, tradição, conforto com segurança.

O melhor bem-estar para você e seus familiares.

ü Atendimento 24 horas
ü Remoção, cortejo Fúnebre e
    transporte de familiares
ü Amplas e confortáveis salas velatórias
ü Suíte de repouso reservada à família
ü Cerimonial póstumo

ü Coroas e ramalhetes de ores naturais;
ü Providências de documentação;
ü Traslados nacionais e internacionais;
ü Tanatopraxia, necromaquiagem e
    reconstituição facial.

Centro e Parangaba com estacionamento.

Av. Domingos Olímpio, 1021 - Centro

(85) 32884374
Av. Osório de Paiva - 255 - Parangaba

(85) 4006.4374www.gruponobre.com

política de proteção ao café pela política de 
valorização do café no mercado mundial, com a 
formação de estoques. E no governo de Campos 
Sales há a estruturação daquilo que cou conhecido 
como a “política dos governadores” que iria reforçar 
o coronelismo no Nordeste e eliminar o NE de uma 
conguração que expressasse uma vontade política e 
par ticipação na política nacional na Primeira 
República. Em troca os governadores recebiam 
recursos eabriam mão de qualquer inuência nos 
destinos da política nacional. A defesa do café iria, 
contraditoriamente, provocar crescimento industrial, 
sobretudo no Rio e S. Paulo, dentro de um quadro 
internacional e cambial propício. O País iria aos 
poucos se deslocar para o modelo de “substituição 
de importações”, e formação de um mercado interno 
na Região Sudeste. O atraso do Ne devido à 
debilidade de seu mercado interno passará a ser a 
marca contundente da identidade do “espaço em 

crise”! Celso Furtado mostra (1959) que a economia 
nordestina perdia igualmente com o modelo de 
substituição de importações, assim como lhe fora 
perniciosa a polít ica cambial no “primário 
exportador”. Já na década de 50 as articulações 
políticas no País se estruturam em termos do 
Nacional Desenvolvimentismo de Vargas e de lutas 
por bandeiras de Reformas de Base. Essas 
mobilizações políticas e sociais resultariam em 
conquistas, dentre as quais o surgimento da 
SUDENE, da CHESF, do BNB;  e maior atenção 
dispensada à questão regional que nalmente entra 
na pauta política, enfrentando ampla articulação 
contrária no Congresso Nacional. A região Nordeste 
foi um protagonista passivo de uma longa 
estruturação de um “espaço em crise” que passa a 
ter rmada a sua identidade, fortemente envolta na 
debilidade de seu mercado interno espelhada numa 
renda per capita inferior à média nacional. 
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1.  - Deus e Camocim (Camocim)
- Venerável: Antonio Rogerio Dourado
2. - Poranga (Fortaleza)
- Venerável: Francisco Gomes de Andrade
3.  – Fortaleza ( Fortaleza)
- Venerável: Luis Pereira Lemos
4.  – Deus e Fraternidade (Fortaleza)
- Venerável: Fernando Paiva Cordeiro
5.  – Harmonia (Fortaleza)
- Venerável: Luiz Pinto do Amaral Neto
6.  – Deus e Baturiité (Baturité)
- Venerável: Zacarias Barros Cavalcante Filho
7.  – Nova Cruzada do Norte (Fortaleza)
- Venerável:  Morgan Moura de Araujo 
8.  – Deus e Universo (Quixadá)
- Venerável: Vicente Paulo Neto
9.  – Deus e Caridade ( S. Pompeu)
- Venerável: José Vladimir Alencar Pessoa
10. -  Deus e Liberdade ( Iguatu)
- Venerável: Manoel Vieira de Oliveira
11.  – Deus e Justiça ( Cedro) 
- Venerável: Itamar Sales de Oliveira
12.  -  Liberdade V ( Fortaleza)
- Venerável: Francisco Onofre Alves dos Reis
13.  – Deus e Harmonia (L. do Norte)
- Venerável: Antônio Paz Belmino Maia  
14.  -  Deus e Humanidade (J. do Norte)
- Venerável: Berilo Barroso Mendes Junior
15.  – Deus e Maranguape ( Maranguape)
- Venerável: Tiago Lino Vasconcelos
16.  -  Frater. Jaguaribana ( Jaguaribe)
- Venerável: Francisco Ednardo Diogenes Almeida
17.  -  Deus e Frat. Sobralense ( Sobral)
- Venerável: Marco Cesar de Sousa Nunes
18.  – Obediência e Justiça ( Fortaleza)
- Venerável: Valdemiro José Lucas d Silva 
19.  -  Franklin Roosevelt ( Fortaleza)
- Venerável: João Francisco Rodrigues Lima
20.  – Deus e Crateús ( Crateús)
- Venerável: Tarcisio Marçal da Costa
21.  -  Cavaleiros da Liberdade (Icó)
- Venerável: Cícero Ferreira da Silva Neto
22.  – Ignácio Lôlo ( Fortaleza)
- Venerável: Cyro Guilhermo Araujo Rodrigues de Menezes
23.  – Luz e Independência (Morada Nova)
- Venerável:  Manoel Gilson Bezerra Neto 
24.  – Obreiros da Paz ( Itapipoca)
- Venerável: Mauricio Carneiro Soares
25.  – Benjamim Constant ( Mombaça)
- Venerável: Pedro Henrique Martins Pedrosa
26.  – Ir. Raimundo Teixeira Lima ( Acopiara)
- Venerável: José Ferreira Lima
27.  São João do Príncipe ( Tauá) 
- Venerável: Rochael Alves Cavalcante
28. Professor  Euclides César ( Fortaleza)
- Venerável: Clemilton da Silva Melo
29. Luz da Ibiapaba ( São Benedito)
- Venerável: Sidney Rodrigues da Silva

30. União e Progresso ( Nova Russas)
- Venerável: Francisco Gerardo do Nascimento
31. Deus, Paz e Amor ( Cascavel)
- Venerável: Francisco Erialdo de Miranda 
32. -  Deus e Harmonia II (Barro)
- Venerável: José Leite Cabral Filho
33. Vigilantes da Luz ( L. Mangabeira)
- Venerável: Raimundo Teixeira Souto
34. Luz da Restauração (Tianguá)
- Venerável: Adalberto Antônio de Souza
35. Construtores da Fraternidade (Pedra Branca)
- Venerável: Antônio Alves da Silva
36. Abolição 2 de Fevereiro  (Itapagé)
- Venerável: IRREGULAR
37. Mario Bhéring (Fortaleza)
- Venerável: Marcos Antônio Bruno Pinheiro
38. Cavaleiros da Paz (Parambu)
- Venerável: Tadeu Noronha Mota
39. Luz do Acaraú (Sobral)
- Venerável: Ismal Maciel dos Santos
40. Acácia do Cariri (Crato)
- Venerável: Humberto Farias de Alencar
41. Harmonia Varzealegrense (Várzea Alegre)
- Venerável: Francisco Batista de Morais Junior
42. Castro Alves (Fortaleza)
- Venerável: Irazer Gadelha Brito
43. Acácia Sertaneja (Quixeramobim)
- Venerável: Francinildo Alves do Nascimento
44. Obreiros do Século XX (Fortaleza)
- Venerável: Francisco Rolim de Castro 
45. Deus e Milagres (Milagres)
- Venerável: Francisco Edilzo dos Santos
46. União e Liberdade Oroense (Orós)
- Venerável: Cleantus Mariz Monte
47. União Maç. Campossalense (Campos Sales)
- Venerável: Luis Barbosa Alves Rocha Junior
48.  – Fraternidade e Justiça (Fortaleza)
- Venerável: Francisco José de Queiroz Ervedoza
49.  – Deus e Ipaumirim (Ipaumirim)
- Venerável: Pedro Ribeiro da Silva
50.  – Acácia Alencarina (Fortaleza)
-  Venerável: José Gonçalves de Souza
51.  – Acácia do Vale (T. do Norte)
- Venerável: Carlos Romulo Filgueira Mauricio
52. -  Henrique Ellery (Fortaleza)
- Venerável: Carlos Magno Oliveira de Araujo
53.  Tiradentes (Fortaleza)
- Venerável: Mardônio Junior Matos Duarte
54.  Acácia Aracatiense (Aracati)
-  Venerável: Francisco de Assis Coutinho da Costa
55.  Paulo Elpídio (Fortaleza)
- Venerável: Hedy Nazaré Nogueira
56.  -  21 de Abril (Russas) 
- Venerável: Agostinho Crizanto  Santiago Cunha
57.  -  Mestre Mateus Coutinho ( Fortaleza)
- Venerável: Vicente Leite de Araújo
58.  Nova Esperança ( Fortaleza)
- Venerável: Francisco Leandro Coelho de Abreu

GLMECE: EMPOSSADOS OS VENERÁVEIS ELEITOS
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59.  -   Cavaleiros da Harmonia ( Brejo Santo)
- Venerável: José Cleonardo de Figueiredo Lucena
60.  Cavaleiros da Arte Real ( Santa Quitéria)
- Venerável: Romualdo Paiva Bendor
61.  José de Sousa Medeiros (Pedra Branca)
- Venerável: Raimundo Carnaúba da Silva
62.  Redenção Cearense (Fortaleza)
- Venerável: Graysson Crisóstomo da Costa
63.  Fraternidade Caucaiense (Caucaia)
- Venerável: Carlos Alberto Diogenes de Castro
64.  – Nectar (Fortaleza)
- Venerável:  Francisco Nunes Leitão Vasconcelos
65. Alvaro Weyne (Fortaleza) 
- Venerável:  Antônio Morais Moura
66. 
- Venerável: Pedro Alves Bezerra Filho
67. Luiz de Melo Filho (Solonópolis)
- Venerável: Simão Pedro Holanda do Nascimento
68. 15 de Novembro (Fortaleza)
- Venerável: José Gonçalves Pinto
69.  Cavaleiros da Nova Aurora (Aurora)
- Venerável: José Joaquim Laurindo
70. Luzes do Horizonte (Horizonte)
- Venerável: Antônio Edmilson Gadelha
71. Acácia 20 de Agosto (Fortaleza)
- Venerável: Raimundo da Costa Viana Filho
72. Francisco Dias da Rocha (Fortaleza)
- Venerável: Isaias Rodrigues de Sousa
73. Paz e Fraternidade Catarinense (Fortaleza)
- Venerável: Francisco Duarte Martins
74. Obreiros da União (Jati)
- Venerável: José Kleber Sampaio Couto
75. Deus e Ind. Manoel Messias (Fortaleza)
- Venerável: Robinson de Borba e Veloso
76. Segredo e Força da Acácia ( Sobral)
- Venerável: Pedro Henrique Muniz Fernandes Magalhães
77. Acácia, União e Canindé (Canindé)
- Venerável: Antônio Edson Nascimento de Araujo
78. Deus e Maracanaú  (Maracanaú)
- Venerável: Franco Harlan Maciel Magalhães
79. Cavaleiros do Amor ( Boa Viagem) 
- Venerável:José Carlos Queiroz
80. Evolução e Trabalho (Fortaleza)
- Venerável: Leonardo Barreto dos Santos Ramos
81. Deus e Pacajus (Pacajus)
- Venerável: João Bandeira da Silva Junior

82. Igualdade (Fortaleza)
- Venerável: Benedito Gomes de Oliveira
83. Nova Cruzada do Norte (Fortaleza)
- Venerável: Eduardo César Alves de Albuquerque
84. Deus e Amor (Crato)
- Venerável: Vicente Ferreira Lima Filho
85. Cavaleiros Espartanos ( J. do Norte)
- Venerável: José Mario Pontes de Vasconcelos
86. Evolução Nordestina (J. do Norte)
- Venerável:  João Carlos Rodrigues de Menezes
87. Deus, Caridade e Família ( Missão Velha)
- Venerável: Joanilton Macedo
88.  Viana de Carvalho (Fortaleza)
- Venerável: Cleuton José de Oliveira
89. Gonçalves Ledo ( Fortaleza)
- Venerável: Luiz Gonzaga Severino
90. Renascença do Cariri (Crato)  
- Venerável: Flaciano Eurico de Alencar
91. Major Batista Torres de Melo (Fortaleza)
- Venerável: Francisco Vanderley e Silva
92. Padre Mororó (Barbalha)
- Venerável: Antonio Cledimilson Vieira Pinheiro
93.  Defensores da Ordem (Mauriti)
- Venerável:Jarbas Ponciano Pinheiro
94. De Messejana José de Alencar (Fortaleza)
- Venerável: Vicente Alves de Oliveira
95. Manoel Carlos de Gouveia (Iguatu)
- Venerável: Antonio Barbosa Alves
96. Deus e Família  Taboense ( Mons. Tabosa)
- Venerável: Prismilau Teixeira de Oliveira
97. Cavaleiros da Fraternidade (Independência)
- Venerável: Luis Alves de Mesquita Neto
98. José Roque Bezerra ( Cariús)
- Venerável: Ilton Walter
99. ,
- Venerável: Thiago Cavalcante de Vasconcelos
100. Adolfo Bezerra de Menezes (Fortaleza)
- Venerável: José Alves de Lima
101. Acácia Ibiapabana (Ubajara)
- Venerável: Naziel Ferreira da Costa
102.  Arquitetos da Paz ( Ipu)
- Venerável: Rafael Martins Ramos
103. Liberdade e Justiça ( Crateús)
- Venerável: João de Souza Mota Neto
104.  Acácia e Frater.Granjense (Granja)
- Venerável: José Claudio Oliveira da Páscoa
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105.  Vale do Hermon (Fortaleza)
- Venerável: Paulo César Abreu Alves
106. Fraternidade Cearense(Fortaleza)
- Venerável: Sandoval Miranda Filho
107.  Seguidores da Arte Real ( Fortaleza)
- Venerável: Francisco Hosanam Portela Alencar
108.  Deus e Frat. De Paracuru (Paracuru)
- Venerável: João Ferreira Sobrinho
109. Luz do Oriente ( Fortaleza)
- Venerável: Regis Feitosa Bomm
110. Deus e Anacetaba ( S. G. Amarante)
- Venerável: Flávio de Araújo Barbos
111. Cavaleiros de York (Fortaleza)
- Venerável: Manoel Evander Uchoâ Lopes
112. Nobres E. C. T. Real do Cariri (Crato)
- Venerável: Alcides José Esmeraldo Filho
113. Rei Salomão (Fortaleza)
- Venerável: Luis Silva Duarte
114. Fonte de Luz (Fortaleza) 
- Venerável: Azenclévio Duarte de Sabóia
115.  Experiência  e Sabedoria ( Fortaleza)
- Venerável: Sebastião  Valdemir Mourão
116. Acácia, Deus e Independência ( Fortaleza)
- Venerável: Antonio Fernando da Silva
117. Bezerra de Menezes ( Jaguaretama)
- Venerável: Geraldo Costa Laurentino
118.   Aurora Cearense ( Fortaleza)
- Venerável:  Fernando Cézar Cidrão Guedes
119.  Cid Peixoto do Amaral (Fortaleza)
- Venerável: Francisco  José de Lima Alcântara
120.  Caminhos da Luz (Fortaleza)
- Venerável: Pedro Augusto de Oliveira Neto
121. João César (Aquiraz)
- Venerável: Jeymson Xavier da Silva
122. Dragão do Mar ( Fortaleza)
- Venerável: José Nonato Gonzaga
123.  União Fraterna Pereirense ( Pereiro)
- Venerável: Francisco Ailo Farias
124. Germano Machado ( Aratuba )
- Venerável: João Evangelista de Sousa
125. Cavaleiros Templário ( Icó)
- Venerável: Flávio Moreira Nogueira Formiga
126.   Aurora Novo Tempo (Fortaleza)
- Venerável: Raimundo Pontes Filho
127. Marcos Antônio  Barros Cordeiro (Fortaleza)
- Venerável: João de Paula Neto
128. Renascer da Luz (Fortaleza)
- Venerável: Raimundo Deodato Noronha Filho

129. Luz de Belém (Fortaleza)
- Venerável: José Mirton Barroso Ferreira
130. Perfeita Liberdade (Fortaleza)
- Venerável: José Araújo Bezerra
131. Deus e Fratern. Martinopolense (Martinópolis)
- Venerável: Francisco Eudes de Sousa (INTERVENTOR)
132. Guardiões da Luz (Fortaleza)
- Venerável: Filipe Celestino Girão Nobre
133. Acácia Serrana Maranguapense ( Maranguape)
- Venerável: Antonio Teixeira Carvalho
134. Portal da Liberdade (Fortaleza)
- Venerável: Francisco de Assis de Sousa Araújo
135.  Acácia de Vale do Curu ( Paraipaba)
- Venerável: José Robério Pessoa
136. Cristo Redentor (Ipueiras)
- Venerável: Grecivânio Nunes Moura 
137. Deus e Familia ( Viçosa)
- Venerável: Francisco Airton Vieira de Souza
138.  Fernando Ferreira Lima (Cedro)
- Venerável: Francisco Eridon da Silva
139. Fraternidade Ibiapinense  ( Ibiapina)
- Venerável: Marcos Venicius Pereira Gomes
140. Luzes da Sabedoria ( Fortaleza)
- Venerável: Mauricio Teixeira de Almeida
141. Acácia Carnaubalense (Carnaubal )
- Venerável: David Benevides Falcão Melo
142.  Tristão Gonçalves ( Jaguaribana)
- Venerável: Francisco Marcos Edvando Feitosa Silveira
143. União, Paz e Lib. Hidrolandense (Hidrolandia)
- Venerável: Cristiano Cid Pereira
144. Luiz Gonzaga ( Fortaleza)
- Venerável: Adler Crispim da Silveira 
145. Bárbara de Alencar ( Fortaleza )
- Venerável: Antônio Willame Bandeira
146. 
- Venerável: João Rosa de Melo Neto
147. 
- Venerável: José Arteiro Alves dos Santos
148. 
- Venerável: Antônio Gonzaga Suriano
149. 
- Venerável: Robério Teixeira da Silva
150. 
- Venerável: Vandesvaldo de Carvalho Moura
151. 
- Venerável: Hélvio Tadeu Gilioli
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SÃO JOÃO, NOSSO PADROEIRO
Padroeiro é um título que pode ser 
dado por uma comunidade, a um 
h o m e m  a  q u e m  s e  q u e i r a 
homenagear por bons serviços 
prestados, ou por uma causa que ela 
considera relevante e nobre.Se 
o l h a r m o s  n o  d i c i o n á r i o 

encontraremos que padroeiro signica “Santo 
Protetor”.Na Maçonaria simbólica, Padroeiro pode 
signicar uma homenagem prestada à pessoa que se 
distinguiu na divulgação e na prática da fraternidade, 
tornando-se portanto, um modelo para aqueles que 
querem construir uma sociedade onde os homens se 
confraternizam e se sintam felizes!Assim uma pessoa 
que tenha vivido exemplarmente a sua forma de agir 
merece ser imitada ou copiada por alguém.Em nossos 
rituais ouvimos constantemente o nome de São João 
como sendo o padroeiro da Maçonaria.Durante o ritual de 
iniciação encontramos referência a São João. Quando o 
iniciado é levado ao átrio para ver a representação do 
sacrifício e ouve do Ir. 1º Exp.: o texto que faz referência 
expressa a São João Batista. Também, quando em Loja 
se questiona de onde o visitante vem, ele responde 
armando ser de uma Loja de São João.Mas quem é esse 
São João?Como apareceu nos rituais? Costumamos 
ouvir que existem 33 santos com o nome de João, e 
muitos denós temos isso como verdade absoluta. Não é 
verdade. Pesquisando no sítio do Vaticano na Internet, 
encontrei 26 santos com o nome de João. À parte, e além 
de toda essa nomenclatura, merecem especial 
consideração duas extraordinárias personalidades: São 
João Batista e São João Evangelista, ambos com registro 
nos evangelhos.Certamente, alguém pensará em outros 
"São João", especialmente em São João da Escócia ou 
São João Esmoler, frequentemente apresentados com o 
título "Nosso Padroeiro" em algumas lojas e até em 
bibliograa maçônica.Na realidade, "São João da 
Escócia" é a designação de uma loja Maçônica fundada 
em Marselha, na França, em 25.06.1811.Também as 
lojas, e não as pessoas, referem-se os nomes: São João 
de Boston (Primeira Grande Loja do Continente 
Americano, 1733); São João de Bragança (Loja cuja 
maioria dos Ilr. pertencia à corte de D. João VI); São João 
de Edimburgo (designativo dado à Grande Loja da 
Escócia, em 1756); São João de Jerusalém (título da 
Loja fundada por Pirlet, em 1758, e também de uma 
Ordem Cavalheirística da Espanha. Posteriormente 
várias ocinas e Grandes Lojas passaram a usar esse 

título); São João da Palestina (título de uma Loja instituída 
em Paris, em 01.03.1780); e São João dos Três 
Morteiros (designativo de um Gr. Loj. constituída na 
Sardenha em 24.12.1759 pela Gr. Loj. da Inglaterra).A 
introdução do nome de São João como membro 
honorário da Maçonaria ou como patrono ou padroeiro é 
recente, e alguns chegam a dizer que tenha acontecido 
próximo à Fundação da Grande Loja da Inglaterra em 
1717, no dia 24 de junho, dia dedicado a São João 
Batista.
Este seria, talvez o único motivo de considerá-lo como 
Padroeiro da Maçonaria.
Interessante observar que os ingleses não tinham os 
mesmos costumes dos por tugueses e espanhóis, 
católicos fervorosos, de sempre dar aos fatos 
importantes acontecidos numa data o nome do santo 
naquele dia, que era inclusive uma orientação da Santa 
Sé; enquanto que os ingleses não tinham esse costume, 
pois eram anglicanos ou protestantes.Daí pode-se 
deduzir que tal providência não partiu da Maçonaria 
Inglesa.A história nos diz que, a maçonaria como a 
conhecemos hoje é resultado da reestruturação da 
maçonaria operativa que era inicialmente religiosa e 
católica.Era costume como, dedicar patronos às 
Corporações de Ofício = (Maçonaria Operativa).Talvez 
tenha sido adotado o nome de São João à uma dessas 
Corporações, estendendo em seguida à Especulativa.Há 
autores que consideram como Patronos da Maçonaria os 
2 São João: Batista e Evangelista. Diz José Catellani: “Por 
herança recebida dos membros das organizações de 
ofício, que, tradicionalmente, costumavam comemorar 
os solstícios, essa prática chegou à Maçonaria moderna, 
mas já temperada pela inuência da Igreja sobre as 
corporações operativas.Como as datas dos solstícios 
são 21 de junho e 21 de dezembro, muito próximas das 
datas comemorativas de São João Batista --- 24 de junho 
--- e de São João Evangelista --- 27 de dezembro --- elas 
acabaram por se confundir com estas, entre os 
operativos, chegando à atualidade”.  Não se pode 
esquecer que a primeira Obediência maçônica do 
mundo, como já foi visto, foi fundada em 1717, no dia de 
São João Batista.
Graças a isso, muitas corporações, embora houvesse 
um santo protetor para cada um desses grupos 
prossionais, acabaram adotando os dois São João 
como padroeiros, fazendo chegar esse hábito à moderna 
Maçonaria, onde existem, segundo a maioria dos ritos, 
as Lojas de São João, que abrem os seus trabalhos “à 

Francisco Lindolfo Cordeiro
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glória do Grande Arquiteto do Universo (Deus) e em 
honra a S. João, nosso padroeiro”, englobando, aí, os 
dois santos. Por que São João Evangelista? São João 
Evangelista foi o ser humano que mais recomendou o 
amor fraternal. Foi ele um exemplo para todos os seres 
humanos, mas para os maçons, em especial, ele foi um 
padrão da fraternidade que é a principal bandeira da 
Maçonaria. Ele, não só ensinava essa sadia convivência 
através de seus escritos, mas colocava em prática na sua 
vida tais ensinamentos, de tal forma que foi inclusive 
chamado pelos teólogos de o "APÓSTOLO DO AMOR", ou 
“AQUELE QUE JESUS MAIS AMAVA”. Inegavelmente, 
nenhum ser humano se preocupou tanto com a difusão e 
com a prática do "amor fraternal" entre os homens, como 
São João, o "Evangelista".Por isso mesmo, entende-se 
que ele é o Patrono da Maçonaria, ou melhor, o "Padroeiro 
da Maçonaria".Entre os que advogam os dois São João 
como Padroeiros da Maçonaria, colocam a São João 
Batista com o profeta que anuncia e prepara,o que 
equivale, no sistema iniciático, à vinda da Luz. Ele ensina 
a humildade, a renúncia ao ego, sem as quais a iniciação 
e o progresso espiritual são impossíveis.São João 
Batista simboliza, assim, o grande iniciador, o Mestre 
sábio que prepara, humildemente, o caminho ao 
Aprendiz.
São João Evangelista, em contrapartida, representa o 
Irmão que recebeu a Luz e de quem emana sabedoria, 
identicando-a com o Verbo e com o Amor. Nunca é 
demais lembrar que a Maçonaria Simbólica ou 
Especulativa, nos moldes como a temos hoje, foi o 
resultado de trabalhos da reestruturação da antiga 
Maçonaria Operativa (Corporações de Ofícios), 
elaborada por James Anderson, Pastor Evangélico, 
Presbiteriano de uma das igrejas de Londres e pelo 
Protestante Calvinista, Jean Theophile Desaguliers. 
Indiscutivelmente, os dois, sendo protestantes, não 
iriam, de forma alguma, colocar um santo católico como 
padroeiro da Maçonaria, ou protetor dos Maçons. Uma 
outra versão credita a São João Esmoler o título de 
patrono da Maçonaria.Não seria São João Batista nem 
São João Evangelista, pois nenhum deles tem relação 
alguma com a Instituição lantrópica da Maçonaria.Essa 
é a opinião de muitos irmãos lósofos e conhecedores da 
nossa instituição, que o verdadeiro patrono é São João 
Esmoler, lho do rei de Chipre, que, no tempo das 
cruzadas, abandonou sua pátria, renunciou à esperança 
de ocupar um trono e foi a Jerusalém dar os mais 

gene rosos  soco r ros  aos  pe r eg r i nos  e  aos 
cavaleiros.João fundou um hospital, onde organizou uma 
instituição de irmãos que cuidassem dos doentes, dos 
cristãos feridos, e distribuíssem socorros pecuniários 
aos viajantes, que iam visitar o Santo Sepulcro. João, 
digno já por suas virtudes, de ser patrono de uma 
sociedade que tem por um de seus ns a benecência, 
expôs mil vezes sua vida ao perigo para fazer o bem. A 
peste, a guerra, o furor dos inéis, nada, em uma palavra, 
o impedia de prosseguir nessa brilhante carreira, mas, no 
meio dos seus trabalhos, veio a morte extinguir sua 
existência, contudo, o exemplo de suas virtudes cou 
gravado indelevelmente na memória dos seus 
irmãos,que consideraram dever imitá-lo.Roma, o 
canonizou com o nome de São João Esmoler ou São 
João de Jerusalém. Os lendários construtores - pedreiros 
livres - que se juntaramao Templários, durante as 
cruzadas, restaurando templos que haviam sido 
destruídos pelo inimigos, o escolheram patrono protetor 
e inspirador. Em torno de São João da Escócia, tido por 
alguns no Brasil e também em alguns países como o 
Padroeiro ou Patrono da Maçonaria, criou-se um mito. 
Trata-se de um nome puramente simbólico. 
Historicamente, encontraremos a origem desta lenda no 
título de uma loja maçônica fundada em Marselha, na 
França, no ano de 1751, por um viajante.Dados sobre 
isto permanecem obscuros. Versões indicam que um só 
teria fundado aquela Loja! Após a Revolução Francesa 
aquela Loja adota outro nome: Loja Mãe de Marselha, 
posteriormente alterou para Loja Mãe Escocesa da 
França.Conclui-se que a Loja São João da Escócia 
mudou de nome duas vezes. Isto demonstra talvez a falta 
de prestígio e também dúvidas sobre o São João da 
Escócia se seria ou não um Santo.São João da Escócia 
poderia estar ligado a outro personagem, que realmente 
prestara serviços humanitários, ora conhecido como 
São João de Jerusalém ou como São João Esmoler.A 
confusão reside no fato de que certas Lojas tomaram o 
nome de São João, originando a crença que o 
personagem foi realmente existiu.Também dependendo 
da região em que se situam as potências muitas são as 
variantes do uso de São João como patrono: São João 
Batista, São João Evangelista, este também santo 
padroeiro de todas as Rússias, São João Crisóstomo, 
São João de Edimburgo e evidentemente São João o 
Esmoleiro, São João de Jerusalém e São João da 
Escócia.
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Vasco Damasceno Weyne, pelo seu jeito fácil de escrever 
e de ser lido tem a felicidade de saber encontrar “um 
pouco da história” ao longo do tempo que viveu. São fatos 
reais que ocorreram e vêm ocorrendo paralelamente aos 
d i a s  d e  h o j e ,  c o m  f r e q u ê n c i a  a b s o l u t a  e 
desordenadamente.
No ano 2000, o Venerável Mestre de Honra ad vitam da 
Loja Deus e Fraternidade, Irmão Vasco Damasceno 
Weyne publica pela Editora ABC o livro de Crônicas 
“Estante de Cedro”.  Aqui estamos publicando uma delas. 
Vale a pena recordar.

UM JUSTO NÃO PERDOA
“A tua alma lançada em cima de um monturo faria nódoa”. 
(Guerra Junqueira).
É isso ai, já não se faz mais “dedo duro” como 
antigamente. Rejeitando o perdão de Cristo, diz o célebre 
poema de Guerra Junqueira.
Judas respondeu:
“Um justo não perdoa / a tua caridade humanitária e doce 

/ eu prero o dever terrível”.
E enforcou-se.
O arquétipo do delator optou pelo castigo extremo, a que 
se deu voluntariamente. Um “dedo duro” metafísico. Os 
de hoje são pragmáticos. Preferem simplesmente compor 
o governo retomado pelas vítimas de suas delações. E o 
mais surpreendente: os delatados de ontem aceitam a 
companhia sem repugnância.
Eles tiveram seu tempo de fastígio. O sistema incentivava 
a delação, uma via de carreirismo. A via nacional encheu-
se deles, os “informantes”. O povo passou a chama-los 
“dedo duros”, um conceito de desonra.
Certa feita, pessoa que se dizia por dentro do assunto - e 
parece que estava mesmo – advertiu-me:
- Cuidado com o telefone, Clube dos advogados, Praça do 
Ferreira, Bar, Campo de futebol. Estão assim deles.
Eu conheço vários. Não importa a máscara que agora 
avelam ao rosto. Não merecem respeito. Outro dia, no bar 
em roda de Tancredistas, estava um deles: manjadíssimo. 
Defendia as “diretas já”, a candidatura Tancredo e 
esculhambava a “revolução”. Alegou até serviços 
prestados a colegas presos. Expusera-se, enfrentara um 
Comandante da Região. Uma graça. Pretendo ser uma 
pessoa educada. Paguei a conta. Levantei-me. É. Vim 
embora. Mas, vomitei na primeira esquina.
Há outro que se voltou contra a comunidade universitária, 
a qual pertencia, e pertence. Dedurou bem. Fez miséria. 
Botou muita gente na prisão. Desempregou muito pai de 
família. Podre. Nada obstante, alguns espíritos 
subservientes, ainda lhe tiram o chapéu. Desculpem, já 
não há chapéus. Por último, eu soube que anda falando 
em democracia, nova república, constituinte... não 
demora escreverá artigos, trabalhos jurídicos, teses, 
ataques à ex gloriosa... quem for vivo verá.
Já vi muita coisa ruim.
Aprendi a não me espantar com a maldade. Até virei 
muitas páginas.
Mas, esta eu não viro.
Prero comer bagulhos. E, em matéria de delator, sou 
mais o Iscariotes. 

UM POUCO DA HISTÓRIA

O CLUBE É DOS MAÇONS. PRESTIGIE O QUE É NOSSO!!!
O clube continua aberto aos sábados e domingos.

ALUGAMOS PARA EVENTOS.

Visite o nosso site:www.tresacacias.com.br

Venerável Mestre Irmão Vasco Damasceno Weyne
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Nascido aos 21 dias do mês de abril de 1921, na 
pequenina cidade praiana Lagoinha, sendo lho 
de Francisco Henrique de Azevedo e Sisina 
Santos de Azevedo. Casado com a veneranda 
senhora Úrsula Celina Dias de Azevedo. 
Comerciante e Industrial bem sucedido na vida, 
tornou-se um, verdadeiro “ícone” da Maçonaria 
cearense onde cou conhecido como “Grão 
Mestre da paz”.
Iniciado na ARLS Deus e Fraternidade nº 04 no 
dia 31 de janeiro de 1970, convidado pelo 
saudoso Irmão Edgar Vasconcelos, gestão do 
PGM José Arimateia Magalhães; elevado no dia 
28/06/70 e exaltado no dia 16/02/71. 
Foi eleito Venerável Mestre da Deus e Fraternidade – biênio 
74/76 e investido no grão 33 – Grande Inspetor Geral da 
Ordem no dia 25 de novembro de 1978. Notabilizou-se na 
Maçonaria pelo seu amor a Deus e Fraternidade, e também 
pela sua vocação de colecionar verdadeiros irmãos e amigos.
Josué Henrique de Azevedo, formado na Grande Universidade 
do Mundo – como ele mesmo faz questão de dizer, arma 
com convicção que a primeira coisa que essa Universidade 
lhe ensinou e, até hoje ele relembra, é que: “a arte de pensar é 
o tesouro dos sábios”, como também aprendeu que é melhor 
“pensar antes de reagir”. 
Sabe expor suas ideias e nunca impor, e entende muito bem 
que cada pessoa é um ser único no palco da vida. Conviveu 
parte de sua vida ao lado dos pais e dos irmãos na bucólica 
praia da Lagoinha. Seus pais Coronel Francisco Henrique de 
Azevedo e a Veneranda Senhora Sisina Santos de Azevedo 
mantinham a família toda unida como sendo um dos mais 
bem sucedidos comerciantes daquela região praia/sertão. 
Faz questão de ser reconhecido como “O Matuto da 
Lagoinha”, entretanto, é convencido de que sempre é cheio de 
privilégios. Casou com a Veneranda senhora Úrsula Celina 
Dias de Azevedo.  Deste abençoado casamento nasce uma 
lha, Conceição que lhe deu o mais abençoado presente a 
neta Yasmin  
No livro “Memória de um Temerário” de autoria do irmão 

JOSUÉ HENRIQUE DE AZEVEDO 

Josué Henrique de Azevedo

Por Vicente Moraes

Vasco Damasceno Weyne – Ed. ABC pgs 
42/43, podemos ler:
1. - No início da atividade administrativa a Loja 
comprou dois jazigos no Parque da Paz.
2.  Na sua gestão promoveu-se o lançamento 
do livro de crônica literária, 'Meu Chão de 
Estrelas' de autoria do Venerável irmão Vasco 
Damasceno Weyne, em Noite de Autógrafos 
que contou com a participação de todas as 
Lojas da jurisdição. Como na gestão de 
Edmilson Melo, verica-se na de Josué 
Henrique de Azevedo, um número elevado de 
aquisições de obreiros, de bons obreiros, 

aqueles que se mantêm nas Colunas.
3. - Durante essa fase áurea da vida da Loja, as Colunas 
sempre estiveram prestigiadas pelas presenças dos irmãos. 
Na sua gestão a Revista Lâmpada Mística se transformou em 
“órgão ocial da Loja”.
4. - Mas, a ideia força da administração do valoroso 
irmão Josué Henrique de Azevedo foi a idealização do 
Hospital Maçônico – HOMOFRATER, que chegou a ser 
projetado – objeto de estudo da Caixa Econômica Federal do 
Ceará, que o considerou viável.
Por várias razões o projeto não se converteu em realidade, 
entre elas a “não aprovação” do Past Grão Mestre João 
Ramos de Vasconcelos Cesar e do Past Grão Mestre Donato 
Ângelo Leal. Alegaram ser uma temeridade comprometer o 
patrimônio da Grande Loja e a falta de patrimônio da Loja Deus 
e Fraternidade para garantir a operação. Josué, diante desse 
imprevisto lutou bravamente, e sem medo disse 
taxativamente que nossa Grande Loja não tinha dirigentes 
capacitados para desenvolvê-lo dentro do contexto atual do 
desenvolvimento social, para os irmãos e  para o povo.
Na administração da Loja Deus e Fraternidade, Josué 
Henrique de Azevedo sofreu algumas retaliações. Enfrentou 
diversos problemas. Sem destemor fez uma excelente 
administração.
Ao deixar a Venerança, a Loja lhe concedeu o título de 
“Venerável Mestre de Honra ad Vitam”.                 Maio /2013

EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E REP. LTDA.

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA TRATORES “URSUS”
IMPLEMENTOS, PEÇAS, SERVIÇOS, MANGUEIRAS E CORREIAS

Av. Alberto Craveiro, 3381 - Castelão - CEP 60860-000
Fone/Fax: (0xx85) 3289.1977 - (0xx85) 3295.1531 - Fortaleza - Ceará



PALÁCIO MAÇÔNICO
VASCO DAMASCENO WEYNE

Sede/Templo da Loja Deus e Fraternidade - Rua Jaime Benévolo, 1349 - Fátima - Fone: 85 3226.2416 - Fortaleza - Ceará

CLUBE TRÊS ACÁCIAS - ÁREA DE LAZER E CULTURA

A Loja Deus e Fratenidade no período administrativo do 
Venerável Mestre Irmão Vasco Damasceno Weyne 
destacou-se pelas suas grandes realizações, entre 
algumas a fundação de um clube social para o lazer dos 
irmãos dessa instituição. Nessa edição do jornal 
EXPRESSÃO, vamos conhecer um pouco dessa história.
A inauguração do Clube Três Acácias foi assistida por 
um grande número de irmãos e familiares. Contamos 
com várias personalidades presentes a este belíssimo 
ato social. Nesse acontecimento o Grão Mestre Cid 
Peixoto do Amaral, Grão Mestre adjunto Josué 

Henrique de Azevedo, irmãos Luiz de Melo Filho, 
Manoel Aguiar Pontes, Francisco Martins Morais e a 
p resença  de  i r mãos  de  oc inas  co i r mãs . 
Representando o município de Caucaia, o Prefeito 
Danilo Correa, sua esposa a Deputada Maria Lúcia 
Correa, o Vice Prefeito José Nunes de Miranda 
(Cazuza) e representantes da Câmara de Vereadores. 
Nesta memorável data foi eleita a primeira diretoria 
provisória e tinha como presidente o irmão Vicente 
Moraes e vice-presidente o irmão Vasco Damasceno 
Weyne.

Vista panorâmica da entrada do Clube Três Acácias
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