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Nos dias atuais, uma pergunta que está sempre em evidência é: quem é
o certo e quem é o errado? A afirmação é simples; vai depender do ponto
de vista que cada um acreditar, pois, mesmo estando errada, uma pessoa
pode se apoiar na própria verdade construída para manipular fatos a seu
favor.

Por que tantas instituições são divididas? Exatamente porque as
pessoas divergem das inúmeras verdades apresentadas e, na maioria das
vezes, essa “verdade” vem acompanhada por uma luta pelo poder. Então
reflitamos... quem tem a razão, aquele que tem o poder ou o que tem a
verdade? Resposta difícil, visto que, muitas vezes, aquele que detém o
poder, por menor que seja ele, pode ser um ditador ou ser manipulado por
outro indivíduo, bem como aquele que diz ter a verdade ao seu lado, pois
essa mesma verdade pode ser interpretativa e, mesmo com tudo jogando
contra, brechas são encontradas para que uma nova verdade seja criada.

Vamos a um exemplo mais palpável... ...Costumamos dizer que a
maçonaria não é religião, mas é religiosa, porque reconhece a existência
de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito ao
qual damos o nome de Grande Arquiteto do Universo, bem como somos

O Barco e a Pedra
(em busca da luz)
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uma entidade espiritualista contrária ao predomínio do materialismo. Pois
bem, ainda existem discussões sobre qual o Livro Sagrado deve estar
dentro da Loja, utilizando-se da verdade que não somos uma religião. Se é
para ter, sou da ideia de ter todos. Mas ainda nessa linha de pensamento...
a Bíblia é o livro sagrado do cristianismo e, para os cristãos, é a verdade e o
caminho para a fé. Mas por que o cristianismo se fragmentou ao longo dos
séculos se a Bíblia é uma só verdade? Porque cada um encontrou sua
própria verdade e um modo de manipul a seu favor. É a famosa batalhaá-la
entre a luz e a escuridão. Mas quem é a Luz? Que é a scuridão?E

Precisamos compreender que o mal não dorme, ele aguarda. Somos
seres que buscam a luz, e por consequência, a verdade, mas não a todo
custo, pois sempre haverá um preço a ser pago, assim como a luz refletida
na água, se comparada ao espelho de Narciso, que o levou à morte. Então,
para qual luz devemos nos guiar? Parafraseando o fictício Finrod Felagund
(Os Anéis do Poder) o qual fez a seguinte pergunta: “Sabe por que o barco
flutua e a pedra, não?”. Ele que a pedra só olha para baixo e, naresponde
vastidão irresistível do mar, afunda em busca da escuridão; o barco, por
sua vez, sente a escuridão que tenta dominá-lo sempre puxando para
baixo, mas luta para flutuar, pois o segredo está sempre a olhar para o alto,
buscando a luz que o guia. Mas há algo não dito nessa explicação; que se a
depender de quantas pedras forem lançadas ao mar, estas poderão
encalhar ou afundar o barco, assim, não basta se guiar pela luz que vem do
alto, é preciso desviar dos obstáculos postos pela luz que a escuridão
reflete.

Ninguém é o dono da verdade e o nosso objetivo é alcançar a luz, seja
ela divina ou a luz do conhecimento e, voltando à pergunta que diz a qual
luz devemos nos guiar, entendamos que, assim como o barco, às vezes
precisamos tocar a escuridão para alcançar a luz. Não ficou claro? Então
não construa verdades, busque a luz ou, seja dominado pela escuridão e o
mal estará sempre ao seu lado, ou ainda, esqueça que você está com a
verdade e apenas esteja em paz consigo mesmo.
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A convite dos Irmãos da A|R|L|S|
União Palmeirense nº1454, o GOAL
participou da Exaltação de dois
Irmãos no dia /22 10, no Oriente de
Palmeira dos Índios.

Além das autoridades maçônicas,
esteve presente o Eminente Grão-
Mestre do GOB-AL Rôgio Lima para
abrilhantar a sessão presidida pelo
Ven| M| Ivan Tavares Santos Júnior.

Logo após foi servido um apetitoso
ágape aos presentes.

A A|R|L|S| Terceiro Milênio nº7
realizou, no último dia 13/10, a
Exaltação d Irmãos Agberto,e cinco
Márcio, Carlos, Keyllor e Arllan. O ato
ocorreu nas dependências da A|R|L|S|
Guardiões do Templo e, a pedido do
Ven|M| Ailton Lamenha, a sessão foi
presidida pelo Grão-Mestre da Potência,
membro da Loja. Irm| CarlosAo final, o
fez um belíssimo discurso e logo após
todos foram conduzidos para o ágape.
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Ocorreu no dia 11/10, de forma
extraordinária, nas dependências da
A|R|L|S| Renascença Alagoana, uma
Assembleia com a presença de Irmãos
de todas as Lojas do GOAL, onde foi
apreciado e aprovado o Novo Estatuto da
Potência pela segunda vez, visto que já
havia sido aprovado no dia 29/09 mas
que o arquivo havia desaparecido. O
mesmo já está em vigor, aguardando o
registro legal em cartório.

Os membros da TM7 se reuniram no
dia 08/10 para tratar da organização do
Jubileu de Prata da Loja. Foi decidido que
será algo simples, um Cocktail para
membros, ex-membros, familiares e
ilustres convidados. A data ficou para o
dia 14/11, com entrega de homenagens.

Ao final, alguns Irmãos foram visitar e
lanchar na lanchonete do Irm| Rocha.

TM7 rumo aos 25 anos

GOAL aprova o Novo Estatuto

TM7 Exalta 5 Irmãos

GOAL visita GOB em
Palmeira dos Índios

TM7 rumo aos 25 anos

GOAL aprova o Novo Estatuto

TM7 Exalta 5 Irmãos

GOAL visita GOB em
Palmeira dos Índios



119ª AGO da COMAB em Recife
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Entre os dias 21 e 23, Recife-PE foi a sede da 119ª Assembleia Geral Ordinária
da Confederação Maçônica do Brasil - COMAB, a qual foi o palco de vários
acontecimentos importantes para a maçonaria; da investidura de um Irmão nosso
(Carlos Henrique Soares) como acadêmico da AMCLA à posse de sua nova
diretoria; da aprovação do orçamento ao entendimento da importância de uma
reunião presencial com os GG|SSec|RRel|EExt| durante as AGO’s; da entrega do
novo Estatuto da COMAB (aprovado na 118ª AGO) à consolidação da Fraternidade
Feminina COMAB com o seu Estatuto, que será utilizado como referência para as
Potências filiadas; da posse da nova Diretoria da COMAB à entrega dos novos
paramentos aos Grão-Mestres; da assinatura do Tratado de Amizade com a
Grande Loja Simbólica do Paraguai até a apoteose do Baile.



06

Além de tudo que aconteceu, cito
alguns Irmãos e, que os demais se
sintam representados, pois não há
espaço para tantos: Lázaro, Fernando,
Prado, Marcelino, Guilherme, Vanderlei,
Abdala, Do Carmo, Onildo, Almir, Ozair,
Celito, Sérgio, Genivaldo, Noê e Cia.
Senti a falta do Irmão Ward, mas foi
culpa do Flamengo. Assim, é melhor
apresentar as imagens, pois elas falam
por si e por mais de mil palavras.

119ª AGO da COMAB em Recife
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Anteriormente já havíamos
citado sobre a entrega dos novos
paramentos aos Grão-Mestres da
Confederação Maçônica do Brasil,
mas sem os devidos créditos.

A proposta foi apresentada na
118ª AGO pelo Grão-Mestre do GOP-
PR , no intuito deCristian Flores
padronizar os paramentos de Grão-
Mestres e Grão-Mestres Adjuntos da
COMAB, tanto a nível nacional como
internacional.

Com a proposta aprovada, o
Grão-Mestre do GOEMT Gelson
Menegatti Filho abraçou a causa,
onde se ofereceu para realizar o
orçamento nas principais alfaias do
país.

A empresa vencedora foi a La
Paramentos, de Mato Grosso e, a
custo zero para as Potências, cada
Grão-Mestre recebeu seu conjunto
de paramentos doado pela .COMAB

Temos que parabenizar todos os
envolvidos nesse belíssimo trabalho,
desde a Diretoria da COMAB, Grão-
Mestres e Irmãos colaboradores, até
a própria empresa La Paramentos.

Novos Paramentos para
os Grão-Mestres COMAB
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O Grande Oriente de Alagoas - GOAL, assina Tratado de Amizade e
Reconhecimento com a Grande Loja Simbólica do Paraguai em Recife,
durante a realização da 119ª AGO.

É o primeiro Tratado Internacional após a consolidação Estadual e
Nacional do GOAL no cenário maçônico, tendo sido uma honra para o Grão-
Mestre do GOAL ter participado do estreitamento de laços com um país que
tanto respeita, tem amigos e ainda considera como casa.

Parabéns eao Sereníssimo Grão-Mestre José Miguel Fernandes Zacur
seus representantes | e Adrián Tadeo, os RResp IIrm| Marcos Zaracho
Jara, Chanceleres Adjuntos, pelo excelente trabalho.

GOAL assina Tratado
com a GLS do Paraguai
GOAL assina Tratado

com a GLS do Paraguai



09Vamos de Poesia
Irm| Adilson Zotovici

M|M| da A|R|L|S| Chequer Nassif nº169 - GLESP

ESTILO DE VIDA

A reflexão nos invida
Atinar a identidade

Por condução, obra erigida,
Da reconhecida irmandade

Por Grande Arquiteto regida
Em seu seio prediz liberdade

Cujo anseio em sua lida
Tornar feliz a humanidade

Que após a Luz obtida
A obrigação nos invade

Nos induz à pedra polida
À lapidação da vaidade

Em cada atitude surgida
Ungida de amor e bondade
Com virtude ideia nascida

É o clamor da nossa vontade

Energia, luta renhida,
De paz e de tranquilidade

Por filosofia exigida
Que nos traz a felicidade

Quiçá seja a obra fluida
Por perfeição em verdade
Então...um “Estilo de vida”

Refletida na sociedade!

TEMPOS MODERNOS NA ORDEM

Neste tempo hodierno
Muito se fez costumeiro
Buscando algo superno

Para encantar novo obreiro

Fez-se o e-book, moderno,
Mas, do papel falta o cheiro!
O virtual encontro externo

Sem mais pessoal...no canteiro

Trocam telefonema terno
Por um "Zap" frio, ligeiro,

Até o abraço fraterno
Por um "alô  companheiro"

Carta em folha dum caderno
Por um e-mail corriqueiro
O bom estudo sempiterno

Por rega-bofe, festeiro

O balandrau fez-se terno,
O tênis virou rotineiro
Sem o vigor abeterno

Dos que ensinaram o roteiro

Transiente, qual verão, inverno...
Mas, falta o elã sobranceiro

Mormente ao teimoso e  eterno,
Como eu...velho livre pedreiro!



Meu Avental 10

Ainda sem usar Avental, ao ser enterrado como um grão de trigo
em um ambiente de penumbra e silêncio refleti sobre o meu desejo
inicial de me tornar Maçom e optei por ser iniciado. E com pouco
tempo, percebi que a transformação do homem profano em homem
Maçom não se encerrava no interior da Câmara de Reflexão.

Já vestido com o Avental de Aprendiz Maçom, na busca do sentido
do meu próprio “EU”, compreendi que a falta de medida aliada a uma
força desproporcional empregada no Maço poderia danificar o
Cinzel; e com isso, a Pedra que eu lapidava poderia se tornar
imprópria para a construção do nosso templo. Por outro lado, a
vontade fraca, por sua vez, poderia ser incapaz de proporcionar a
beleza desejada pelo meu Cinzel.

Em Loja, recebi o seguinte ensinamento: “devo me esforçar no
trabalho, canalizando a energia na medida certa. Por isso, o meu
Cinzel deve ser afiado regularmente para não perder a sua eficiência
na Pedra Bruta”.

Então percebi que que a busca do conhecimento me permitiria
refinar o tamanho planejado para a minha Pedra Bruta. Mas a
compreensão de qual inclinação devo utilizar o Cinzel, fazia parte do
meu processo de melhoria contínua.

Carlos Henrique Soares
M|I| CIM 3 .07 - A|R|L|S| Terceiro Milênio nº7 - GOAL66

Membro da Academia Maçônica de Ciências, Letras e Artes - AMCLA - Cad. 112

Tomei a liberdade de dar um título ao discurso proferido em Loja
pelo Irm| Carlos após sua Exaltação, e registrando sua primeira
peça como Confrade da AMCLA e, o segundo artigo para o Jornal.



E que somente a minha experiência, consequência de minha
regularidade em Loja, me faria dosar e canalizar corretamente a
força necessária para o uso racional do Maço sobre o Cinzel. Ou seja,
minha missão era encontrar dentro de mim, enquanto Pedra Bruta, o
equilíbrio perfeito entre a ação e a reflexão.

Em outro momento, usando o Avental de Companheiro Maçom,
na busca de entender quem eu seria dentro do contexto social,
compreendi que à medida que nos tornamos merecedores de
respeito e de certos privilégios, devemos nos esforçar, ainda mais,
para traçarmos um paralelo entre os ensinamentos do profeta Amós
e os princípios da Maçonaria, a fim de aplicá-los em nossas próprias
vidas e nos estabelecermos como exemplo para o mundo profano.
Pois, utilizando o Prumo, somos instrumentos da justiça social,
porém, não isentos às regras do G A D U∴ ∴ ∴ ∴

Ainda vestido com o Avental de Companheiro, compreendi que
nós maçons não devemos nos afastar do caminho traçado, pois com
o domínio dos Quatro Elementos do corpo material é possível
alcançar a perfeição.

Assim, a exemplo da Espiga de Trigo que tem a faculdade de
permanecer íntegra ao longo do tempo, nós maçons, com muita
dedicação, devemos ser capazes de agir sempre com retidão desde a
nossa iniciação como aprendizes a fim de aflorarmos nossas virtudes
para prosperarmos em um plano elevado para que seja possível
gerar os frutos que vão perpetuar no caminho da luz.

Hoje, vestido com o Avental, a Faixa e a Joia de Mestre Maçom e
com a missão de ensinar os valores morais, compreendo que os
assuntos abordados nas instruções em loja não se esgotaram.
Contudo, foram suficientes para mostrar que tudo o que está
presente em nossa vida maçônica tem significado e que devemos
buscar as definições mais coerentes com o contexto no qual
vivemos.

Compreendo, por fim, que, ao seguir em frente, estarei vestido
com o meu respectivo Avental de forma a identificar a minha
responsabilidade dentro da Maçonaria e que na vida profana, como
verdadeiro Maçom, estarei vestido com minhas virtudes de forma a
identificar a minha responsabilidade perante a sociedade na qual
estou inserido.
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O Peixe na Filosofia Maçônica
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Pedro Jorge de Alcantara Albani - M|M|
A|R|L|S| Montanheses Livres – Oriente de Juiz de Fora – MG

Membro da Academia Maçônica de Letras de Juiz de Fora e Região

O trabalho que iremos apresentar refere-se a uma das tantas alegorias presentes na
Maçonaria, porém pouco difundida e estudada, O PEIXE, aliás, estamos negligenciando
estudos as nossas Alegorias, estamos levando-as elas pouco a pouco para o limbo.

Fazendo com que as novas gerações de maçons, por nunca terem ouvido falar, não
desperte interesse no assunto, deixando de conhecer e absorver a essência da filosofia
maçônica, o lado esotérico, espiritual e intelectual, conforme, o nosso Irm| Newton Agrella,
do Grande Oriente de São Paulo, da Loja Maçônica Estrela do Sul, sempre nos orienta em
suas publicações.

Algumas alegorias nos são apresentadas em nossa iniciação, deveriam e devem fazer
parte de toda a nossa jornada maçônica, Esta busca da luz interna do ser espiritual,
presente nas alegorias tem o papel de provocar reflexão e sua elevação a mais alta
espiritualidade; Pois dialoga com os nossos símbolos, nos trazendo expressões filosóficas.

Já que citamos SIMBOLOS e ALEGORIAS e para avançarmos em nossos estudos, vamos
definir cada um:

- SIMBOLO: o termo que vem do grego symbolon é um elemento essencial no processo
da comunicação visual, o qual pode identificar os mais variados grupos, produtos ou
instituições. Na Maçonaria à maioria dos símbolos são utensílios de pedreiros, graças a
nossa fase operativa;
- ALEGORIAS: o termo vem do grego, allos, "outro", e agoreuein, "falar em público", ou
seja: "dizer algo diferente do sentido literal". (Dicionário Etimológico da Língua
Portuguesa). Podemos assim definimos como uma imagem literária ou uma forma de
interpretação utilizada pelos pensadores e esotéricos, de modo a buscar reflexões,
ensinamentos de ordem moral, utilizando uma linguagem figurada, um enredo, dando
significado aos símbolos.



Podemos citar como exemplo a corda de 81 nós, para um profano representa uma corda
que percorre as paredes do templo cheias de nós. Porém para um maçom representa a
união dos maçons espalhados pelo universo.

1 - O PEIXE NA FILOSOFIA MAÇONICA
Os estudos das alegorias e símbolos na maçonaria nos leva a antiguidade na história,

originadas junto às civilizações e religiões que antecederam a própria ordem. Indicando
que a maioria não é de origem genuinamente maçônica, como nosso Irm| Luíde, da Loja
Montanheses Livres, do Oriente de Juiz de Fora apregoa. Foram introduzidas na Ordem, e
na transição entre a fase operativa para especulativa, no século XVIII, os símbolos
ganharam seu significado esotérico, mudando seu status.

O inicio desta transformação ocorreu exatamente no dia 18 de junho de 1600, quando a
Corporação de Edimburgo iniciou como membro o Irm| JOHN BOSWELL, que não tinha
haver com a arte de construir. A contar da referida data foram incluídos outros Irmãos não
pedreiros, e ao final do século XVII eles excediam aos maçons operativos.

Permitem-me fazer alusão aos nossos Irmãos aceitos, que foram responsáveis pela
maior parte do desenvolvimento maçônico no ritual, nos procedimentos e a formas e
dimensões das Lojas e a incorporação dos símbolos. Essa postura deve ser sempre levada
em consideração quando analisamos o crescimento do simbolismo na Maçonaria
contemporânea.

Dentre elas o peixe, que é, ou foi, figura de destaque em muitas civilizações e religiões,
como veremos a seguir:

- RELIGIÃO AFRIACANA: O eja (peixe) simboliza equilíbrio e tranquilidade. Por esse
motivo, ele é um dos alimentos utilizados nos rituais de Borí (comida à cabeça). Sendo
oferecido nos momentos em que a paz se fazia necessária;
- NO BUDISMO: Os peixes aparecem representando um dos oito símbolos do Buda
Iluminado;
- NO ANTIGO EGITO: Eles eram vistos como símbolo da fertilidade e proteção, estando
associados ao poder da criação;
- NO HINDUISMO: O peixe representa Matsya, o primeiro avatar do Deus Vishnu,
simbolizado por um ser que tem a parte superior de homem e a inferior de peixe. Ele
assumiu a metade de sua forma como peixe para salvar as escrituras sagradas dos
Vedas, antes que o demônio pudesse pegá-las, conseguindo assim preservar o
conhecimento e salvar a criação da destruição;
- NO JUDAÍSMO: Os peixes são tidos como símbolos auspiciosos de fecundidade e sorte;
- NA CULTURA CHINESA: Tem no peixe um dos símbolos mais importantes, relacionados
à riqueza, abundancia, na fertilidade, devoção, determinação e união;

ALEGORIAS
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- NA CULTURA JAPONESA: Ele é um símbolo da fertilidade, liberdade e longevidade;
- NA CULTURA CELTA: Os peixes estavam ligados à fertilidade, vitalidade, sabedoria,
conhecimento e percepção;
- NO CRISTIANISMO: O Peixe simboliza Jesus Cristo, pois quando é pescado e retirado
da água só ai ele se revela. Também é o símbolo da pureza, pois é a única espécie de
animal que reproduz, sem o contato do macho com a fêmea.

2 - O PEIXE NA MAÇONARIA

O emblema do PEIXE em nossa Ordem é representado por dois peixes, ligados e
nadando em direções contrarias. Um nadando para a superfície ou orla do universo, e o
outro para o lado oposto, descendo para o fundo; Os dois refletem o Maçom, que está
conectado aos dois mundos, o físico e o espiritual; Segundo o Irmão Daniel Martina, “A
ligação entre os dois peixes é o fio de ligação da própria vida”, o qual, quando se rompe,
causa a separação do corpo/espírito. Ambos os peixes vivem numa luta pela separação e ao
mesmo tempo união. Esta briga interna que todo ser humano possui se não bem conduzida
pode romper, conduzindo a morte física e moral. De posse de todas as informações, vamos
levar a alegoria para o Maçom, e analisarmos os dois peixes separadamente, indicando o
comportamento do maçom, que carregamos.

3 - O PEIXE QUE NADA PARA CIMA:
Está sempre em busca da evolução, da luz do conhecimento e apresenta as seguintes

características:
- É o Irmão, que se prepara para as Sessões Maçônicas, desde cortejo de entrada,
através do silencio, procurando emanar fluidos positivos, para todos, principalmente
para as luzes que irão dirigir a assembleia; Entra em sintonia com os demais membros;
- Mantém o celular desligado ou em modo silencioso, como forma de não quebrar a
egrégora, em respeito a todos no recinto, pois ser respeitoso e cortes são virtudes de um
maçom;
- Acompanha a sessão com seu ritual aberto, sabendo que por mais reuniões que tenha
participado, todas trazem aprendizado para os que estão atentos;
- Vigilante aos possíveis problemas da Loja, em todos os sentidos, buscando sempre
soluções, sem ser desrespeitoso com a Diretora constituída;
- É proativo, sempre pronto a servir a Loja e aos Irmãos, a família maçônica e a sua
comunidade;
- Está à disposição do Mestre de Cerimônia, para ocupar cargos, caso seja necessário,
pois tem consciência, que o trabalho é uma forma de aprendizado, além de fortalecer a
Loja;
- Discreto, aos assuntos Internos da Loja, dos Irmãos e seus familiares, pois a discrição
é uma virtude do Maçom;
- Trabalha o sentido da audição, refletindo ao falar, respeita o contraditório, bem como a
decisão da Assembleia, mesmo que seja voto vencido, pois, saber controlar as emoções
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também é um aprendizado;
- Buscar conhecimento através da leitura, ficar atento às instruções ministradas, não
deixar que a dúvida o domine, busque sempre o esclarecimento;
- Através dos seus estudos tem um juízo próprio, pois sabe que o maçom é um formador
de opinião, porém esta sempre atento ao aprendizado;
- Atento para não criar pedestais que o afaste dos demais Irmãos, pois todos estão no
mesmo nível;
- Priorizam as Sessões Maçônicas, o Ágape é uma consequência de uma reunião bem
conduzida;
- Busque conhecimento também em outras Oficinas, pois a visitação fortalece os laços
fraternos, dos Irmãos, das Oficinas e das potências;
- Coloquem em prática todos os ensinamentos adquiridos, não só na Oficina, mais
também na sua vida familiar e profana.
- Mantém uma vida reta e polida, pois sabe que é Maçom, com ou sem avental, dentro ou
fora do templo;
- Enfrenta todos os desafios para esta em nível com a tesouraria e com a chancelaria;
- Fraternalmente coloca a mão dentro do tronco de solidariedade;
- O Mais importante templo, onde levantamos a as virtudes e cavamos masmorras aos
vícios, esta dentro do peito de cada um.

4 - O PEIXE QUE NADA PARA BAIXO
Está em involução, fugindo da luz do conhecimento, encontra-se confuso perdido, cheio

de vícios e apresenta as seguintes características:
- No cortejo de entrada, esta sempre fazendo piadas, conversando assuntos alheios à
maçonaria, a Loja;
- Não consegue se desligar do mundo profano nas sessões, mantendo celular ligado,
passando e recebendo mensagens, porém durante no Ágape, não faz o mesmo uso do
celular;
- Mantém assuntos paralelos durante a Assembleia, atrapalhando os Irmãos, quebrando
a egrégora;
- Não consegue participar da egrégora da Loja, pois nunca está na mesma sintonia
espiritual;
- Não trás o ritual as sessões, seu ritual tem a aparência de novo, pois nunca, ou poucas
vezes o utilizou;
- Esconde nas colunas, sempre tem desculpa para não exercer ou ocupar cargos;
- Vive atento ao seu relógio, reclamado que a Sessão, esta demorando a acabar;
- Vem preparado para o Ágape e não para a Sessão;
- Não participa das instruções, pois seus pensamentos estão além das paredes do
Templo;
- Não procura desvendar suas dúvidas, prefere reclamar do nível das Instruções;
- Omite durante as discussões dos assuntos propostos, e depois reclama, fora do
templo, das decisões da Assembleia;
- Representa um numero quantitativo e não qualificativo na Ordem e na Loja;
- Tem desculpas prontas para faltar às reuniões e muitas das vezes não esta em nível
com a tesouraria, por falta de zelo;
- Coloca a mão sempre a mão vazia no tronco de solidariedade, pois não conhece seu
verdadeiro significado ou quando conhece, age dolosamente contra a fraternidade;
-Não lê, não procura se instruir, fala aquilo que ouviu dizer, por não ter argumento, não
aceita o contraditório;
- É indiscreto, não só com os assuntos da Loja, mas também referente aos Irmãos,
podendo colocar a Loja e os Irmãos e a família maçônica em situação delicada. É um
doente que pode contaminar outros Irmãos e em alguns casos levar a abater coluna.
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Meus Irmãos agora que conhecemos as duas faces dos peixes, que podem habitar no
Maçom, eu pergunto. Quem é você hoje na Maçonaria? Você esta em evolução ou aquele
que vive na inerte ou na involução? Um Maçom transvestido de avental ou quem
verdadeiramente vive as virtudes de um Irmão? Quem é você? Com qual dos peixes você se
identificou? Meus Irmãos, à resposta é muito fácil. É aquele que você vem alimentando e
tornando cada vez mais forte. Pois somos aquilo que nos alimentamos. Se você se alimenta
de mais de virtudes, o peixe que representa você é o que está voltado para cima,
caminhando em direção a luz. Se você esta se alimentado de vícios, você é o peixe voltado
para baixo, fugindo da luz.

O peixe que alimentamos é o que vai decidir nosso destino, se vamos ou não a Loja, seu
comportamento junto à sociedade, a família e a maçonaria. Por mais que uma Loja seja
atuante, bem como seus obreiros, deixar a maçonaria fazer parte da nossa vida, é uma
escolha pessoal. Pois o maior templo, não é a sua Loja Maçônica, e sim templo que levamos
dentro do nosso peito, nós somos o Guarda do Templo, só nós temos o poder de abrir ou não
as portas. Se vamos ou não lapidar nossa pedra bruta, o maço e cinzel nos pertence, não as
luzes da Loja; Evoluir e ser uma pessoa melhor na sociedade, na ordem, na família, só
depende de cada um.

Sempre haverá um conflito interno em todos nós, pois constantemente nossa pedra
bruta tem que ser polida. Porém antes de encerramos nosso trabalho, vamos fazer outra
analogia, os dois peixes também podem representar dois maçons, ligados pela Ordem. Um
no caminho da retidão da evolução o outro confuso e perdido.

Há momentos em nossa vida, que afloram problemas, pessoal, familiar, financeiro,
profissional, de saúde e outros, que nos afetam profundamente, além das dúvidas que
podemos encontrar em nossa jornada maçônica. Quem nunca se sentiu confuso? São
momentos assim de conflito interno, que devemos procurar um Irmão, que você mais se
identifica, não precisa ser da sua loja ou Potência, pois a Maçonaria é Universal. Um
desabafo acompanhado de um bom conselho pode mudar a direção que seu peixe está
nadando, e você vote a face para a direção da luz. Meus Irmãos todo momento é momento
de reescrevermos nossa historia. Nós somos os tijolos das colunas que sustentam nossa
Ordem. Um maçom fortalecido é a verdadeira fortaleza da nossa amada maçonaria.
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- GUIMARÃES, João Nery. A Maçonaria e a Liturgia, São Paulo: “EVOLUÇÃO”, 1954;
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TROLHA”,2012;
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A bem da verdade, não sabia o quê, mas precisava escrever.
Sentou e ficou olhando o silencioso teclado. Inerte. Esperando que
as mãos impulsionadas pelo coração escrevessem alguma palavra
que disparasse a sua ladainha de interrogações. De repente, vindo
do nada, pensou: RESILIÊNCIA. Não satisfeito repetiu
pausadamente: RESILIÊNCIA. Sorriu um pouco crítico. Talvez
decepcionado. Expressão bem na moda, repetiu, com um significado
interessante: “capacidade de defesa e recuperação perante fatores
ou condições externas”. Parou novamente e meditou talvez como se
fosse vasculhar o que acabara de jogar para fora do seu íntimo. Foi
assim que deu início a uma criteriosa reflexão. Mexeu. Remexeu.
Mergulhou na própria vida que, naquele instante, insistia e teimava
em manter visível as inquietações herdadas nos últimos tempos.
Contou nos dedos. Um...dois...três... quatro... cinco...seis. Sim, já
tinham passados seis longos meses. Talvez um aprendizado repleto
de questionamentos nem sempre fraternos. Quem sabe um desafio
enfrentando os espinhos indesejáveis do ceticismo.

Resiliência
Irm| Norberto Pardelhas de Barcellos

Loja Resistência – Porto Alegre RS/



Por acaso estaria sendo testado nas convicções que tanto pregava e
defendia? Boa pergunta. Lembrou o Esquadro com seu traço em
absoluta exatidão. Refez mentalmente a beleza delicada do
Compasso. O seu juramento com a mão direita sobre o Livro da Lei.
Pensou nas romãs em cima das Colunas. A Régua de 24 polegadas
que tanto o guiava no comedimento das suas ações. Com ela muito
aprendera. E diariamente ainda apendia. A corda de 81 nós que
naquele no exato momento até parece que confrontava com o que
estava acontecendo. O Maço. O Cinzel. A Pedra Bruta. Como estava
difícil desbasta-la, pensou com certo cansaço. Dura missão. E o
Pavimento Mosaico? Havia um questionamento inevitável: estaria
sendo vivenciado, realmente, como mensageiro da diferença entre
os iguais? Será que não estava dando as costas para a tolerância,
respeito à igualdade tão apregoada? Respirou fundo e sem
resposta, afinal essas viagens pelas estradas da Arte Real,
aguçavam questionamentos.

Levantou. Foi até a janela. Observou à noite que aos poucos ia
engolindo o entardecer. Viu crianças voltando da escola numa
euforia infantil e alegre. Trabalhadores, passo cansado, talvez em
desalinho, carregando suas histórias anônimas. Assim voltou para o
texto. Finalmente escreveu:

“Acontece que essa brusca pausa de intermináveis seis meses
está mexendo com a minha cabeça. Na solidão dos meus
pensamentos, de uma forma ou de outra, já quase desafio o que até
então tanto preguei. Seria a união indivisível? Se caso fosse, então
qual a razão das romãs sobres colunas? LIBERDADE, IGUALDADE e
FRATERNIDADE eram um princípio ou simplesmente palavras que
encantavam pela sonoridade da rima? Se assim fosse, não existia
razão para segurar a mão de um Irmão. Pelo contrário: cruzar os
braços seria muito mais apropriado. Vejo que a verdade está sendo
rejeitada. Ignorada. Derrotada. A justiça sendo enfraquecida.
Omitida. Negada. Fecho os olhos e vislumbro, mentalmente, à Loja
que tanto bem me faz. Consigo enxergar Irmão por Irmão. Sinto
carinho. Saudade. E a saudade é o sentimento da ausência. Mesmo
que temporária. Mentalmente percorro as Colunas. Do Sul ao Norte.
Ali estão os Irmãos lado a lado. Concentrados. Vejo que estão unidos
pela espiritualidade da bela harmonia, emanando bondade,
generosidade e amor ao próximo. Isso sim é a inexistência da
rejeição. É união. É tolerância. As sementes da Romã são desiguais,
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mas estão unidas. Não seremos nós? Acontece que a maçonaria é a
edificação do homem a caminho da sua plenitude. É o maçom a
razão dessa existência de amor e ensinamento. Mas, esses longos
seis meses, embora insistam em abalar tais convicções, não
poderão estufar o peito da promíscua injustiça. Engana-se quem
pensa que a Maçonaria ensina alguém. O maçom sim é que aprende
com ela. Para isso precisa de uma alma disposta à prática da
bondade, da tolerância, da evolução interior e do conhecimento. Não
adianta repetir o que leu ou ouviu. É fundamental praticar com
dedicado afinco o seu aprendizado. O verdadeiro maçom não
necessita de avental para trabalhar na prática do bem ou da justiça.
As palavras não existem para serem alardeadas, mas para o seu
exercício diário. Então praticar é mais forte do que falar.

SER MAÇOM é uma condição, não um elo para interesses
materiais.
SER MAÇOM não é um palanque para a vaidade. Pelo contrário. A
maçonaria desconhece a soberba. Planta a edificação do ser na
sua plenitude. Prega a tolerância, a justiça, a equidade, daí
Impossível descrever tudo o que nos ensina. Mas que se resume
no AMOR INCONDICIONAL.
SER MAÇOM é praticar o que tanto a Ordem transmite. Mesmo
assim, o maçom, por mais maçom que pense ser, talvez em
algum momento do seu dia, aja como um profano. Dá as costas
para o que aprendeu.
SER MAÇOM não é ser superior a ninguém, porque a maçonaria
não permite à soberba nem qualquer outro sentimento menor.
SER MAÇOM não é bater com a mão no peito e clamar “EU SOU
MAÇOM!”
SER MAÇOM não é apenas usar aventais bonitos, adornados com
medalhas, pois o merecimento é invisível.
SER MAÇOM é ser justo, mas não precisa que a justiça caia do
céu. Basta ser maçom.
SER MAÇOM é conhecer o silêncio. É saber medir o que fala.
Mas não vou aqui ficar repetindo de forma enfadonha o que penso
do que é SER MAÇOM.

APENAS DIGO QUE SER MAÇOM É SIMPLES.
TALVEZ POR ISSO SEJA TÃO DIFÍCIL SER MAÇOM.
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Então, José de Mendonça de Matos Moreira ficou no cargo por 18 anos (1779 a
1797), que segundo o documento ele toma posse do cargo em 17 de julho de 1779
e findando em 1797. Com isso, os moradores pedem que seja verificado se havia
algo legal que permitisse no cargo por tanto tempo ou se o ouvidor estava no1

cargo indevidamente, já que haveria de ter findado o seu tempo. Se sim, José de
Mendonça de Matos Moreira cometeu o que seria hoje de usurpação de função
pública do Art. 328, crime que só os agentes públicos praticavam.

Em outro documento do mesmo ano e mês, José de Mendonça de Matos Moreira
é denunciado por abuso de poder, vexames, oppressões e violências praticados2

contra os “moradores” da Comarca de Alagoas, vila do Porto Calvo, e do Penedo, e
do perfeito e religiosos capuchos italianos assistentes no hospício de Pernambuco,
ou seja, o Ouvidor-geral não colocava em prática a justiça no seu exercício do
cargo levando o povo

da Comarca das Alagoas, Villa de Porto Calvo e do Penedo e todas
os mais povos adjacentes da Capitânia de Pernambuco, na peçoa
do seu procurador o sargento Mor dos Auspícios da Villa de
Penedo Luís Pedro de Mello, os vexames opressões e violência,
que com eles pratica o desembargador Ouvidor-geral, José de
Mendonça de Mattos Moreira, que com o título de sósio do
governador e capitão general D. Thomas José de Mello, sósio em
todos as organizações de produção deste continente como;
Algodão, pexe seco, asucar, e até mesmo Madeira de construção
de Vossa Majestade, os quais Vossa Majestade comandado
recomendar portantos então saudáveis providencias: estes
mesmos senhores, são os primeiros objecto das Negociações
daquelle Ouvidor general a sua família .3

Por outro lado, às práticas abusivas, de opressões e vexames não era algum
que estava apenas na seara da administração pública, mas também nos membros
da Santa Sé, já que consta em documento que em setembro de 1765, na vila do
Penedo reclama a D. José I, que o pároco Manuel Álvares Pereira é acusado de
pratica de abuso de poder, “vexames, opressões e despotismo” contra os4

moradores da vila.
A prática de abuso de poder era um padrão que quase todos os ouvidores

seguiam e foi se arrastando até início do século seguinte, quando finalizaremos
com o conflito que acontece entre Francisco António de Sousa, negociante e
natural de Pernambuco e residente na barra de Jequiá da Praia, termo da Vila Real
de São José do Poxim e o ex-Ouvidor-geral da Comarca de Alagoas, Manuel
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Joaquim Pereira de Matos Castelo Branco (1797-?), que mesmo fora do cargo5

pede o pagamento de uma dívida aos comerciantes que se recusa a pagar.
O negociante alegou na carta a D. João, em 18 de julho de 1804, que o ex-

Ouvidor-geral, já fora do cargo e das atribulações que ele pedia, estava6

penhorando e arrematando seus bens e cobrando impostos das embarcações e7

quilhas que entravam no estaleiro onde são feitas as construções de navios para o
seu comércio e para venda nos portos da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Com
isso, diz Francisco António de Sousa que,

a fim de fazer alli Commércio de embarcações tanto para a
navegação do seu commércio quanto para arrumador vender nos
Portos da Bahia, Rio de Janeiro, e Pernambuco, bem, e (…) modo
que entrou negociantes fazem por ser aquelle lugar muito
accomodado para a sahida das embarcações sucedêo quando o
ouvidor da Comarca Manoel Joaquim Pereira de matos Castello
Branco sem mais autoridade quando o fez simples arbitrio
entrasse a exigir de cada huma das embarcações, que ião
carregar ao Porto a quantia de 4$000 réis; e por cada huma
quilha que sepunha no estaleiro para se construir no mesmo
porto a quantia de 6ø400 réis. Quanto os primeiro imposto, hé
certo, quando queixando-se aos donos das embarcações do
competente Governo, fôrrão por este providenciados expedindo-
se ordem á Camara, para mais não exigir simples imposto.
Quanto os primeiro imposto, hé certo, quando queixando-se aos
donos das embarcações do competente Governo, fôrrão por este
providenciados expedindo-se ordem á Camara, para mais não
exigir simples imposto .8

O negociante vai mais além ao dizer que o sucessor de Manuel Joaquim Pereira
de Matos Castelo Branco, José dos Santos Pinheiro Matos, não cobrou tal imposto

Quanto porêm os segundo, bem quanto o Supperior oppussesse,
e mesmo procurasse tão bem recorrer, todavia não chegou a
fazer; porque antevendo isso mesmo o ex-Ouvidor evitou no
mesmo recurso dando ordem para que o imposto se não cobrasse
coactivamente de pessoa alguma, mas somente aquelles que por
mais (…) amigaveis quizesem satisfazer; o que porêm não
practicou o teu sucessor José dos Santos Pinheiro Matos, que
apenas tomou pose do lugar entrou a mando (…) e mais
constructores que queirão pagar, e com tal violencia evexame
que nem lhes admitia requerimento algum supperior, entre tanto
os (…) estivessem em remessas, e o dinheiro recolhido ao cofre e
ameaçando compromisso assim a todos que copperasse como
disse ao proprio Comandante da Villa Pedro José de Matos (…) hé
(…) até lhe infformava todos os recursos porque se alguma
advogado se proponha defende-lo, o tractado mal de palavra,
suprendia, e até prendia como fez ao advogado da Villa do
Penedo Antonio de Mello Paes, e a propria parte estando em
autoridade geral e não menos a outro advogado da mesma Villa
na segunda comunicação que for (…), (…) hé contrario a todas as
Leis, Direito, Razão, porque impôs novo tributo hé proprio da
Suprema Real autoridade, e não dos Ministros, aos que hé só
concedido o executado as leis e as faze-las accrescendo so
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aquelle imposto prejudicial ao commércio, e por consequencia ao
estado e á Real Corôa hé pois por tudo isso que o Suppremo
recorre a Vossa Alteza Real para que se diga dão lhe aprovidencia,
que o caso pede, mandando informar (…) do exposto; e achando
(…) que não se (…) do mais por fim o imposto, senão que se faça
repôr ao Suppremo tudo quanto, indevidam se lhe houver
extorquido pelo os titulo ou multando se aprenheram e rematação
indevidam (…) restituindo-se (…) os bens arremataodos.
Portanto.9

Esse conflito mostra que Manuel Joaquim Pereira de Matos Castelo Branco não
garantia a função jurídica de seu cargo, nem no momento que era ouvidor-geral,
nem após, pois “entre o poder central e o poder local havia uma densa rede de
relações”, o que fez o exercício do poder, por parte da Coroa, depende do apoio dos
grupos locais, implicando” , segundo ele, “o florescimento de clientelas e de redes10

de intermediários sociais” .11

A função da ouvidoria era garantir a aplicação da lei e a manutenção da paz no
seu local de trabalho para todos os que lá viviam e fiscalizar todos os
representantes da coroa, evitando abusos de poder e outras mazelas que oferece;
acima de tudo evitar e eliminar conflitos, mas não foi o que houve pelo que vimos:
Manuel Joaquim Pereira de Matos Castelo Branco atormentou a vida dos
moradores e comerciantes do Poxim com a prática de cobranças indevidas e de
abuso de poder através do cargo exercido por ele. Por outro lado, às práticas
abusivas e a corrupção “fazia parte do sistema, pois cumpriu uma função política
importante ao facilitar o equilíbrio de interesses entre a metrópole e as sociedades
coloniais já formadas em princípios do século XVII” .12

Em vista dos argumentos apresentados, atrevo-me aqui em dizer que esse tipo
de postura dos membros da coroa foi também um dos fatores que abriram as
portas para tantos outras formas de conflitos sobre a égide da corrupção, tendo
em vista que “os conflitos de jurisdição, que persistiram por décadas, foram
fundamentais na formação de “uma consciência política” e de “noção de direitos e
prerrogativas” .13
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Saúde e Bem Estar
Enfª Esp. Telma Ferreira dos Santos

Saúde Mental
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Você já parou para se perguntar como anda sua saúde mental?
Dia 10 de outubro é considerado o Dia Internacional da Saúde Mental.

E o que seria saúde mental?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde mental “é um
estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias
habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir
com a sua comunidade”. (OMS, 2017)

E como manter nossa saúde mental ou conquistá-la?
Precisamos entender que não se pode pensar em saúde mental

separada da saúde do corpo. Algumas atitudes introduzidas no nosso dia-
dia por menores que sejam trará uma mudança significativa com o passar
do tempo e trará benefícios para o corpo e mente. Abaixo colocaremos 10
dicas que irá ajudar na sua saúde mental.

1- Crie uma rotina matinal: Levante assim que despertador tocar, leia
até 3 páginas de um livro para despertar o cérebro, coma uma fruta e se
puder faça uma caminhada ou uma atividade física, depois da atividade
física um banho frio para poder tomar um café da manhã e poder ir ao
trabalho.
2- Agende suas tarefas diárias um dia antes: Estabelecer metas
através de uma lista com até cinco tarefas pela ordem de prioridade irá
facilitar seu dia-dia e deixará seu dia mais produtivo e menos
estressante.



3- Cumpra uma obrigação de cada vez: Fazer uma coisa de cada vez
irá ajudar a cumprir sua agenda diária de forma efetiva. Lembre-se
fazer várias coisas ao mesmo tempo no final do dia não terá terminado
nada.
4- Pratique o autoconhecimento: Saber: O que é importante? O que é
necessário? O que é essencial? O que tem sentido pra você? Entender e
responder essas perguntas faz toda diferença.
5- Mantenha uma alimentação saudável: Procure evitar alimentos
industrializados, processados, gordura e o excesso de açúcar. Dê
preferência a alimentos naturais.
6- Mantenha-se hidratado: Devemos consumir em média dois litros
de água por dia.
7- Entenda e aceite suas emoções e sentimentos: Aprenda a
reconhecer o que lhe deixa feliz ou triste, o que lhe trás tranquilidade ou
raiva.
8- Faça atividades prazerosas: Fazer algo que lhe dê prazer deixará
você mais relaxado, por isso dedique um tempo na sua agenda para o
lazer.
9- Permita-se praticar o “Nadismo”: Permita-se não fazer Nada e
através disto esvaziar a mente e tranquilizar o corpo.
10- Desenvolva Resiliência: Procure sempre tirar uma lição das
situações adversas. Encare as situações difíceis sem medo, assim você
conseguirá encontrar o melhor jeito de resolver o problema.

E CASO PRECISE, PROCURE AJUDA!

REFERENCIAS:

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde Mental /
Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. –
Brasília. Ministério da Saúde, 2015.
Disponível em:
https://blog.unopar.com.br/gestao-
de-tempo/, acessado em 31 de
outubro de 2022.

- Poles, K. Boas Práticas em Saúde
Mental. UFLA. Maio 2021.

Telma Ferreira dos
Santos

É nossa Cunhada e
Enfermeira Obstetra
p e l a U n i ve r s i d a d e
Federal de Alagoas e,
Especialista em Saúde
Públ ica pela Gama
Filho/RJ e Enfermagem
d o T r a b a l h o p e l a
Faculdade de Ciências
SociasAplicadas/PB.
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Receitas Econômicas e Dicas do Chef

Ingredientes :
• 12 bananas nanicas maduras e

cortadas em rodelas;
• 2 xícaras de chá de açúcar;
• Suco de 1/2 limão;
• 2 cravos;
• 1 pau de canela;
• 1/2 xícara de chá de água.

Preparo da Massa:
1. Coloque o açúcar na panela de

pressão e acrescente os
demais ingredientes.

2. Mexa bem, tampe e deixe
cozinhar em fogo baixo, na

pressão, por 10 minutos
aproximadamente.

3. Desligue o fogo, deixe a
pressão sair, abra e coloque em
um recipiente.

Dicas:
1ª- Você pode utilizar a banana

prata um, desde que use peso
equivalente;

2ª -Com as bananas esverdeadas
ou semi-maduras, deixar por
15 minutos na pressão.

3ª - Pode ser decorado com
canela em pau.

Doce de Banana

A de uma colega de trabalho, areceita desta edição vem
Professora Fátima Ferreira e, e maisfoi muito fácil e rápido de fazer
rápido ainda foi saborear. Adorei a receita!!! Vou testar com outras
frutas. 28



Tudo em Comunicação Visual para sua Empresa!

Banners; Adesivos; Totens;
Plotagens; Fachadas;
Fachadas em ATM.

Somos uma Empresa
parceira e amiga. Ligue
e faça seu orçamento.

Cel.: 98863-9971Cel.: 98863-9971
/betomaceiosign/betomaceiosign

ESPAÇO PARA

DIVULGAR O

SEU PRODUTO
(GRATUITO PARA IRMÃOS)

ESPAÇO PARA

DIVULGAR O

SEU PRODUTO
(GRATUITO PARA IRMÃOS)

Salgados
Caldinhos
Porções
Lasanhas
Panquecas
Escondidinho
Feijoada
Bolos
Tortas
Sucos de polpa

Aceitamos EncomendasDELÍCIAS
DADRIKA 99619-8739

( )65 99660-4321

O Paramento Oficia dosl
Grão-Mestres da COMAB

- Consultoria e Assessoria em Projeto Ambientais
- Imunização e Controle de Pragas Urbanas
- Conservação e Limpeza
- Testes e Análises Técnicas
- Licenciamento Ambiental
- Plano de Gerenciamento de Resíduos:

PGRS - PGRSCC - PGRSS
- Avaliação de Impacto Ambiental
- Plano de Recuperação de Área Degradada(PRAD)
- Perícia Ambiental
- Defesa Administrativa e Mitigação Ambiental

(82) 8866-54669



Cel|98727-2134

Feitosa:
Segundas e Quartas

20 às 21h

Pajuçara (Sábados):
08h30 às 11h30
13h30 às 18h00

Pizza gourmet

98709-9186
Cunhada Kelle

4141-6096

Irm| Rocha e Cunh| Nímia





SUMÁRIO

Atos do Grão-Mestrado 01

EDITAL GM nº 1/2022, de 11 de outubro
de 2022 da E|V|

O Sereníssimo Grão-Mestre, no uso de
suas atribuições que lhe confere o
Estatuto, aprovado no dia 22/09/2022,
p u b l i c a d o n o d i a 1 1 / 1 0 / 2 0 2 2
(aguardando registro), observada a
tempestividade, torna pública a abertura
do processo eleitoral para os cargos de
Grão-Mestre e Grão-Mestre Adjunto,
para um mandato de 3 (três) anos.

1 - DA FINALIDADE DAS ELEIÇÕES
1.1 - A eleição tem por $nalidade escolher o
Grão-Mestre eo Grão- Mestre Adjunto para
um mandato de 3 (três) anos.

2 - DO CALENDÁRIO ELEITORAL
2.1 - O processo eleitoral seguirá o seguinte
cronograma:

3 - DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS
3.1 - As inscrições dos candidatos serão
realizadas junto à Grande Secretaria de
Administração.
3.2 - A regularidade maçônica será atestada
pela Grande Secretaria de Administração e
pela Grande Secretaria de Finanças.
3.3 - Após atestada a regularidade
maçônica, a Grande Secretar ia de
Administração encaminhará as inscrições
para homologação pelo Grão-Mestrado.
3.4 - Somente após a divulgação da

homologação de candidaturas é que os
candidatos poderão realizar a divulgação de
suas propostas e participar de palestras ou
debates.
3 .5 - Os cand ida tos que t i ve rem
candidaturas indeferidas poderão recorrer
ao Colegiado, que deverá convocar uma
Assembleia, até cinco dias antes das
eleições, especi$camente para esse $m.

4 - DA VOTAÇÃO
4.1 - A votação poderá seguir o formato de
voto secreto, aberto ou, por aclamação,
conforme decisão da Assembleia do
Colegiado.
4.2 - A votação ocorrerá na Ordem do Dia da
Assembleia do Colegiado, convocada para
este $m.
4.3 - Todos os membros aptos a votar na
Assembleia do Colegiado, deverão assinar a
lista de presença.

5 - DA APURAÇÃO
5.1 - Após declarada encerrada a votação, no
caso de secreta, iniciar-se-á a apuração dos
votos, sendo inicialmente conferida a
quantidade de votos e a quantidade de
votantes conforme a lista de presença, para
que tenha validade.
5.2 - Em caso de eventual empate, a votação
será repetida em 30 (trinta) minutos, e
depois a cada 30 (trinta) minutos, até que
haja uma candidatura vencedora.

6 - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
6.1 - Os casos omissos serão deliberados
pelo Colegiado, órgão legislativo do Grande
Oriente de Alagoas.

Carlyle Rosemond Freire Santos
Grão-Mestre

Demétrios Torres da Silva
Grande Procurador Ad hoc
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EDITAL GM nº 2/2022, de 27 de outubro
de 2022 da E|V|

O Sereníssimo Grão-Mestre, no uso de
suas atribuições que lhe confere o
Estatuto, aprovado no dia 22/09/2022 e
publicado no dia 11/10/2022, observada a
tempes t i v idade , to rna púb l i ca a
homologação das candidaturas aos cargos
de Grão-Mestre e Grão-Mestre Adjunto.

1 - DA HOMOLOGAÇÃO
1.1 - Ficam homologadas a seguintes
chapas, com seus respectivos candidatos,
sendo consideradas aptas a concorrerem
aos respectivos cargos, nos moldes
estabelecidos pelo Edital GM nº 1/2022.

Carlyle Rosemond Freire Santos
Grão-Mestre

Demétrios Torres da Silva
Grande Procurador Ad hoc

EDITAL GM nº 3/2022, de 28 de outubro
de 2022 da E|V|

O Sereníssimo Grão-Mestre, no uso de
suas atribuições que lhe confere o
Estatuto, observada a tempestividade, faz
saber:

1 - Pelo presente edital, $cam os
Veneráveis de Lojas, os Ex-Veneráveis e,
os Representantes eleitos para o
Colegiado, de todas as Lojas $liadas ao

Grande Oriente de Alagoas, convocados
para a Assembleia do Colegiado que se
realizará no dia 12 de novembro de 2022,
na sede do GOAL, com pr imei ra
convocação às 15h00 e segunda
convocação às 15h30, para, de acordo com
os Artigos 17 e 25 do Estatuto, discutirem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:

I - Eleição para os cargos de Grão-Mestre
e Grão-Mestre Adjunto;
II - Homologação dos resultados das
eleições.

2 - Para a votação na Assembleia do
Colegiado, será observado o disposto no
Estatuto da Ordem, aprovado no dia
22/09/2022 e publicado no dia 11/10/2022:

TÍTULO V - DO GRÃO-MESTRADO
CAPÍTULO II - DA ELEIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO GRÃO MESTRE E

DO GRÃO MESTRE ADJUNTO

Art. 17 -O Grão-Mestre e o Grão-Mestre-Adjunto, que têm o
tratamento de Sereníssimo e Eminente, respectivamente, são
eleitos, trienalmente, na primeira quinzena de novembro, do
último ano do mandato em vigor, pelo Colegiado do GOAL,
representante do Povo Maçônico e, apto, em votação secreta ou
aclamação.
§ 1º-A posse acontecerá de forma imediata ao resultado da
eleição, e a posse festiva ocorrerá na primeira quinzena de janeiro
do ano seguinte.
§ 2º-Será permitida uma única reeleição ao mesmo cargo.

TÍTULO VI - DO COLEGIADO

Art. 24-O Colegiado é um órgão do GRANDE ORIENTE DE
ALAGOAS, com poderes para se pronunciar sobre quaisquer
assuntos que lhe sejam submetidos, terá as funções legislativas,
competindo-lhe, ainda, a escolha do Grão-Mestre e do Grão-
Mestre-Adjunto e a aprovação dos nomes escolhidos para o
Conselho de Justiça.

Art. 25-O Colegiado é constituída pelo:
I.Grão-Mestrado (conforme o Art. 16);
II.Veneráveis de Lojas;
III.Ex Veneráveis de Lojas;
IV.Representantes das Lojas.

§ 1º-Todos os Membros do Colegiado terão direito ao uso da
palavra, desde que respeitado a ordem e o tempo de uso;
§ 2º-Toda Loja terá direito a, no mínimo, 2 (dois) votos; 1 (um)
voto por intermédio de seu Venerável e 1 (um) voto pelo
Representante da Loja;
§ 3º-Cada Loja terá 1 (um) representante, apto ao voto, para cada
18 (dezoito) membros ativos (pagantes e frequentes).
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Assim, se uma Loja tiver 18 (dezoito) membros, seguindo a
normativa deste, terá direito a 3 (três) votos, se 36, 4 votos, e
assim por diante;
§ 4º-Na impossibilidade da participação de algum dos
representantes de Loja, esse poderá ser substituído mediante o
envio de uma prancha ao Grão-Mestrado, 24 (vinte e quatro) horas
antes da Reunião;
§ 5º-O Grão-Mestrado terá 2 (dois) votos, o do Grão-Mestre
Adjunto e do Grande Procurador;
§ 6º-Como Presidente do Colegiado, o Grão-Mestre só votará em
caso de empate;
§ 7º-O Colegiado se reunirá, ordinariamente, de três em três
meses, ou, extraordinariamente quando convocada pelo Grão-
Mestre, ou por qualquer Loja, neste ultimo caso, mediante
exposição de motivo encaminhada ao Grão-Mestrado, com
antecedência de, pelo menos, dez dias;
§ 8º-As reuniões do Colegiado terão duas convocações: a primeira
à hora regulamentar para que foi convocada e a segunda, trinta
minutos após a hora da primeira convocação.
§ 9º-As Eleições para Grão-Mestre e Grão-Mestre Adjunto devem
seguir o que determina este Artigo, seus Itens e Parágrafos.

ASSEMBLEIA ELEITORAL DO COLEGIADO

LOCAL: SEDE DO GOAL.
DATA: 12/11/2022.
HORA: Primeira chamada às 18h00, com

todos os presentes ou 18h30min com
qualquer quórum.

Carlyle Rosemond Freire Santos
Grão-Mestre

Demétrios Torres da Silva
Grande Procurador Ad hoc

ATO ADMINISTRATIVO Nº 001 de 28 de
outubro de 2022.

Filia e Regulariza uma Loja proveniente
do extinto Grande Oriente Autônomo de
Alagoas.

O Grão-Mestre do Grande Oriente de Alagoas,
no uso de suas atribuições legais e; considerando
o disposto no art. 15 do Estatuto do GOAL de
11/10/2022 e, nos arts. de 67 a 70 do seu
Regulamento Geral,

RESOLVE:

Art. 1º-Filiar e Regularizar a Loja Luz do Oriente,
fundada em 29 de outubro de 1982, no Oriente de
Maceió-AL, pelo, então, Grande Oriente
Autônomo de Alagoas, extinto.

Art. 2º-As Lojas, pela apresentação da carta de
desvinculação da antiga Potência, não precisarão
cumprir o disposto nos arts. de 67 a 70 do
Regulamento Geral desta Potência.

Art. 3º-Revogam-se as disposições em contrário.

Dado e traçado no Poder Central, em Maceió,
Alagoas, aos 28 dias do mês de outubro do ano de
2022 da E|V|

Carlyle Rosemond Freire Santos
Grão-Mestre
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Boletim Editado e Publicado pela Grande Secretaria de Comunicação e Informática do
GRANDE ORIENTE DE ALAGOAS

Filiado ao Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria Brasileira em 1990
Filiado e Membro Fundador da Confederação Maçônica do Brasil - COMAB, em 1991

Gestão 2022 - Temporária

Obs.: O Boletim voltará com sua regularidade após 2023, com sua nova equipe gestora.
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 002 de 28 de
outubro de 2022.

Adormece uma Loja do Grande Oriente
de Alagoas.

O Grão-Mestre do Grande Oriente de Alagoas,
no uso de suas atribuições legais e; considerando
o disposto no art. 18 do Estatuto do GOAL de
11/10/2022 e, nos arts. de 67 e 73 do seu
Regulamento Geral,

RESOLVE:

Art. 1º- Adormecer as Colunas da A|R|L|S| Amor
e Sabedoria n°2, no Oriente de Maceió-AL.

Art. 2º- A Carta Constitutiva da A|R|L|S| Amor e
Sabedoria n°2, emitida em 08/04/2016, passa a
ser considerada nula a partir desta data até que
outra seja emitida em seu lugar.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Dado e traçado no Poder Central, em Maceió,
Alagoas, aos 28 dias do mês de outubro do ano de
2022 da E|V|

Carlyle Rosemond Freire Santos
Grão-Mestre
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