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Joel Macedo é instalado coMo 
VeneRÁVel da antônio da silVa costa

A atuante A.•.R.•.L.•.S.•. Antônio da Silva Cos-
ta nº 4610, que trabalha no Rito de Schröder, 
filiada ao Grande Oriente Estadual da Bahia 
(GOEB), Or.•. de Itabuna, Sul da Bahia, na ter-
ça-feira, 22/6, empossou e instalou suas Luzes e 
Dignidades para o biênio 2021/2023.

A Instalação e posse, que foram presenciais, 
aconteceram na sala de reuniões da Antônio da 
Silva Costa no complexo maçônico A.•. R.•. L.•. 
S.•.  28 de Julho/GOEB/GOB/Rito Brasileiro, obe-
decendo todos os protocolos  sanitários por conta 
da Covid – 19, conduziram ao cargo de Ven.•. 
Mes.•. o Ir.•. Joel Pereira Macedo e os IIr.•. Re-
nato André Botas Couto, 1º Vig.•., Jorge Dias de 
Souza,  2ª Vig.•. e Fayruse Magalhães, Tesoureiro. 

Entrevista com o Ir.•. 
Gilter da Silva Ramos

O Portal Maçônico e o jornal O 
COMPASSO, entrevistam o Mes.•. 
Maç.•. Gilter da Silva Ramos, eleito 
Ven.•. Mes.•. da A.•.R.•.L.•.S.•. Am-
paro e União, Or.•. de Ilhéus, sul da 
Bahia, jurisdicionada a Grande Loja 
Maçônica da Bahia (GLEB) para o 
próximo biênio.

Panagiotis 
geRogiannis é eleito 

VeneRÁVel da
aReóPago gRaPiúna

Paulo dantas é 
eleito VeneRÁVel 

da aReóPago 
itabunense 



*As matérias assinadas são de responsabilidades de seus autores, 
não refletindo, necessariamente, a opinião de O Compasso.

Enviar colaborações, postar artigos e divulgar ações de Lojas e Grãos-Mestrado:
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EDITORA

O maçom precisa sempre praticar o seu 
ofício de artífice e “respeitável pedreiro so-
cial”, agarrando-se aos princípios da maço-
naria para poder arquitetar e desenvolver 
planos, traçando critérios, para agir na sua 
comunidade e nação, transformando-as num 
lugar melhor para se habitar. Fomos trazidos 
para a maçonaria e daí abduzidos por Luz, 
brilhamos; assim é que através do exercício 
da Arte Real, com as graças de Deus, então, 
em paz, trabalhamos para a prosperidade da 
humanidade.

Todos nós somos passivos de erros e luta-
mos contra os mesmos inimigos. Todos nós 
temos dentro de nós alguma coisa a subju-
gar, assim como coisas que nos subjugam. 
A mente humana é nosso pior inimigo, pois 
atua contra nós mesmos. Como maçons sa-
bemos que viemos 
a maçonaria para 
subjugar nossas pai-
xões e buscar pro-
gresso; só atingimos 
o primeiro objetivo 
quando temos su-
cesso no segundo. 
Paixões não signi-
ficam apenas raiva 
ou luxuria; também 
egoísmo, avareza, 
crueldade, fofocas estes, assim como tantos 
outros inimigos, contra quais o espírito do 
homem luta, devem ser enfrentados e subju-
gados.

A maçonaria é uma Fraternidade ad-
mirável, carregada de tradições, teve e tem 
operários de imenso valor, grandes homens, 
homens que nos abrilhantaram no passado e 
abrilhantam no presente.

Existem, claro, muitos entre nós que 
(verdade) é motivo principal deste texto, os 
dissimulados, ovelhas desgarradas, desobe-
dientes, perjuros, que não apenas mentem, 
mentiram, mas demonstraram total desprezo 
pela ORDEM e, principalmente, por sua Loja, 
pois que, também, traiu a cada um de seus 
integrantes; traíram aqueles mesmos que o 
permitiram pertencer a esta tão nobre e su-
blime associação.

Os dissimulados estão entre aqueles que 
sobre seus Joelhos, diante do Altar dos Jura-
mentos, juraram, por tantas vezes quantos 
graus tenham alcançado, desde sua iniciação, 
serem fiéis a nossos Landmarks; e, nada é pior 
nem mais chocante, para todos os fiéis e para 
a própria Ordem do que assistir a quaisquer 
um de seus irmãos profanarem as regras sa-

gradas dos maçons e de soslaio macular toda 
a fraternidade. Frequentemente testemunha-
mos fatos, exemplos, horrorosos e irrespon-
sáveis, de homens que tanto no baixo quan-
to nos altos escalões, de aprendizes a Grão 
Mestres, infringem nossos códigos. Pena!,.. 
Causa-nos dor!

A maçonaria tem se colocado, sempre, 
versus os que contra ela e ou contra seus 
princípios se levantam dentro de suas fileiras, 
punições exemplares, admoestações, afas-
tamentos e expulsões, são constantes para 
aqueles que violam leis morais, leis maçônica 
e as leis do país; pune, ainda, mais exemplar-
mente as que inclui torpeza moral.

Os dissimulados, embora tenha frequen-
tado ou frequente nossos templos, jamais, 
no inteiro teor da palavra, será um maçom; 

ele está entre nós, 
mas não conosco. 
Ele foi introduzido na 
nossa casa, mas não 
professa de nossa fé. 
Trabalhamos, incan-
savelmente, para en-
siná-lo, serramos fi-
leiras nas bifurcações 
do caminho para que 
tome o rumo correto, 
entretanto, apesar de 

seguir na mesma direção sempre tropeçará 
em seus vícios. O dissimulado não se bene-
ficia de nossas lições de sabedoria, apenas, 
tentam usar a Maçonaria em proveito pró-
prio, alpinismo social.

Tentando acertar erramos ao deixar que 
um dissimulado adentre nossos templos, não 
é a Maçonaria a culpada, somos nós, os ho-
mens de preto. A traição de alguns não de-
veria lançar sombra sobre a fraternidade que 
universal e honrada como a maçonaria; en-
tretanto, a má conduta e delitos de poucos 
prejudicam e entristecem aos dignos.

Apesar dos dissimulados, declarados ou 
camuflados, a maçonaria segue sua história, 
que creio eu ser milenar. A Loja de São João. 
Justa e Perfeita, continuará seu caminhar, 
eterna, na busca da excelência humana; em 
cada lição, em cada Grau, reiteramos, mas-
sificamos o imperioso buscar do auto aper-
feiçoar, da benevolência, da esperança, da 
verdade maior, do simples amar ao próximo 
e acima de tudo da Fé em Deus.

 Assim seja, seja para sempre!
 
(Pesquisa / Leitura de vários artigos / con-

clusões pessoais)

o dissiMulado

aRtigo 
MaÇônico

Por Ir .·. Leonardo Garcia Diniz

M.·. M.·. das 
AARLS Vigilância e 
Resistencia N° 70 
e Amparo e União 

260, Or.·. de Ilhéus.
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Outro dia, em conversa com um irmão, 
ouvi dele uma afirmação bem importante.

- Eu faço não para quem precisa. Faço 
para quem merece.

Muitos podem entender esse dito do 
irmão como uma grosseria, como um ato 
intempestivo.

De moto algum.
Se ele faz alguma coisa por alguém que 

já mereça, está realmente cumprindo um 
papel importante na sociedade. Isso confi-
gura num dos preceitos maçônicos.

Vamos ver quem merece. Quem mere-
ce é apenas aquele pede? Não. Quem me-
rece é aquele que precisa? Nem sempre. 
Então, vamos raciocinar sobre a lógica do 
Ir.•..

Precisar é ter necessidade, carecer de 
algo. Merecer é ser digno ou passível de al-
guma coisa, apresentar as condições reque-
ridas para alcançar algo.

À primeira vista, poderíamos pensar em 
rancor do Ir.•., em negação.

De modo algum.
O coração precisa estar atento aos pe-

didos, que, quase sempre, não são mere-
cedores.

Interessante. Votamos a falar de preci-
sar e merecer. Quem mais precisa, normal-

mente, é o coração.
Quem merece é o espirito.
Há necessidade de exemplos para que 

possamos ser merecedores da dádiva divi-
na e, por sua vez, colher entre irmãos os 
frutos da condição do bem-viver.

Merecer... Como fiquei pensando na 
frase: “só faço para quem merece. Quem 
precisa nem sempre merece”...

Hoje vejo que preciso merecer. Mas 
como faço isso? Preciso ter uma conduta 
digna, reta e voltada para o bem-comum.

Às vezes, estamos tão longe espiritual-
mente dos nossos semelhantes, mas insisti-
mos em querer as graças do G.•.A.•.D.•.U.•..

O que fazer para início do merecimen-
to? É um questionamento constante.

Para o merecimento é preciso que fa-
çamos uma reflexão constante de todos os 
nossos atos, do comportamento, das ambi-
ções, das lamúrias, da revolta interna, do 
rancor.

Em todos os momentos de nossa exis-
tência, começamos sempre precisando 
para depois merecermos.

Eu preciso. Eu mereço. Vamos cuidar 
primeiro do comportamento, para depois 
recebermos os louros. Jamais o precisar irá 
suplantar o merecimento.

Filosofia é o estudo da vida; pode ser 
ciência, fé, religião ou simplesmente a 
mente ou a razão em função. Toda arte e 
toda ciência têm partes filosóficas.

Quando a mente dedica-se a decifrar 
os enigmas da vida, estará filosofando.

Em Maçonaria temos a parte filosófica, 
como temos a histórica, a judaica, a mítica 
ou mística, enfim, o ecletismo que convém 
ao equilíbrio da mente, para afastá-la do 
sectarismo exagerado, do fanatismo e do 
proselitismo.

Em linguagem maçônica, a Maçonaria 
divide-se em Maçonaria Simbólica e Filo-
sófica.

Pode-se afirmar que a Maçonaria é um 

todo filosófico, porque a mente, desde a 
Iniciação, passa a elaborar conceitos e ob-
ter conclusões.

A própria ciência da Filosofia admite es-
pécies: filosofia hermética, filosofia Orien-
tal, filosofia Ocidental, filosofia Oculta.

Uma filosofia tanto pode ser transcen-
dental como pode ser simples; o filósofo 
pode ser sábio ou vulgar.

O Aprendiz e Companheiro maçons 
situam-se dentro dos primeiros passos da 
filosofia; será no mestrado que a filosofia 
adquirirá corpo sólido.

O maçom deve instruir-se a respeito 
dessa parte filosófica, porque a vida em si é 
o exercício da filosofia.

PRecisaR e MeReceR

cRônica

Por Ir .·. Jorge Vicente

Autor do livro 
Reflexões Maçônicas 
– Crônicas

bReViÁRio MaÇônico - FilosoFia

FilosoFando

Por Ir .·. Rizzardo da Camino, 33º.

Escritor de obras maçônicas, um 
dos fundadores da Academia Maçô-
nica de Letras e jornalista, exerceu 
a advocacia e depois se tornou Juiz 
de Direito. (Nasceu 5/2/1918 e 
desencarnou em 14/12/2007)

Em 14 de julho de 1789, com a 
ocupação, pelo revoltado povo francês, 
de uma prisão parisiense destinada, na 
época, a presos políticos, fato consa-
grado como o nome de Queda da Bas-
tilha, o mundo vivenciou o nascimento 
da Idade Contemporânea.

A trilogia liberdade, igualdade e 
fraternidade, adotada como lema da 
Revolução Francesa, é de autoria do 
filósofo, iluminista e enciclopedista su-
íço, nascido em Genebra, Jean-Jacques 
Rousseau (foto), que defendia a idéia, 
revolucionária para sua época, que to-
dos os homens nascem livres, e a liber-

dade faz parte da natureza do homem.
Rousseau nasceu em 1712 e faleceu 

em 1778 em Ermenoville – França.
Em 1848, 59 anos depois da Queda 

da Bastilha, as lojas maçônicas originá-
rias do Grande Oriente Francês, decidi-
ram usar a referida trilogia como lema. 
Foram as primeiras a fazer isto. Entre-
tanto, este lema, infelizmente, não é 
usual nas lojas que não são derivadas 
do Grande Oriente Francês, como tam-
bém não consta na literatura maçônica 
inglesa.  Portanto, o lema não teve ori-
gem na maçonaria nem é por ela aca-
tado de forma universal. 

cuRiosidades 
MaÇônicas

libeRdade, 
igualdade e 
FRateRnidade

gRande oRiente da bahia 
(goba) elege gRão MestRe 
e gRão MestRe adJunto

As Lojas filiadas ao Grande Oriente da Bahia (GOBA), filiado à Confede-
ração Maçônica do Brasil (COMAB), elegeram para os cargos de Grão Mestre, 
o Ir.•. Cassiano Lhopes Moreno e Grão Mestre Adjunto Carlos Marcelo Batista 
Neves, para o triênio 2021/2024, em Sessão Eleitoral Virtual, realizada no últi-
mo dia 15 de maio do ano em curso.

bahia

A esquerda, Grão Mestre Cassiano Lhopes Moreno e Grão Mestre Past Gilberto Lima 
da Silva, ao centro
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nacional

nota de RePúdio da coMab 
eM RelaÇão aos ValoRes 

do Fundão eleitoRal

Panagiotis geRogiannis 
é eleito VeneRÁVel da 
aReóPago gRaPiúna

A Confederação Maçônica do Bra-
sil – COMAB, vem a público manifestar 
voto de total desapreço à aprovação 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO, que em seu bojo traz a proposta 
da majoração do Fundo Eleitoral visan-
do as eleições de 2022, cujo resultado 
importa em R$ 5,7 bilhões em flagran-
te desrespeito ao déficit orçamentário 
previsto.

Não se pode admitir, em vista do 
momento singular que o país atravessa, 
onde vemos boa parte de nossa popu-
lação perder seus empregos, obrigan-
do a modificar seus hábitos, a alterar a 
educação de seus filhos e até mesmo a 
alimentação de sua família, que um dos 
Poderes Constituídos da nação possa fe-
char os olhos para os reais problemas de 
seu povo e assombrar o orçamento pú-
blico comprometendo recursos oriun-
dos do pagamento de impostos deste 
mesmo sofrido povo, para campanhas 
políticas visando em primeiro plano, 
suas reeleições.

Estes recursos poderiam estar sen-
do empregados na educação de nossas 
crianças, na construção de escolas e 
creches e, oportunamente, na edifica-
ção de hospitais e na aquisição de mais 
vacinas, tão necessárias ao combate ao 
inimigo maior de nossos dias.

A Maçonaria, que sempre se portou 
pela retidão do caráter, que prima pela 
honestidade e sempre se posicionou ao 
lado do justo e do perfeito, vem repu-
diar com veemência esta insana e irres-
ponsável atitude, e ao fazê-lo, relembra 

que os mais notórios fatos da história 
política brasileira, passaram, necessaria-
mente, por dentro de Lojas Maçônicas.

Conclamamos então ao povo ma-
çônico, bem como ao povo brasileiro, 
que, unidos mais uma vez, conosco ser-
rem fileiras, para que possa chegar até 
os responsáveis por esta aprovação, o 
repúdio de todos, e que repensem sua 
infeliz atitude, a bem daqueles que lá os 
colocaram e que se sentem traídos na 
hora em que mais estão precisando de 
apoio e encorajamento.

A Maçonaria regular brasileira não 
irá abdicar dos seus ideais até que a ho-
nestidade e o bom senso prevaleçam, 
fazendo uso de sua história, assegura-
da por quase duzentos anos de efetivo 
apoio ao homem cumpridor de seus 
deveres para com Deus, a pátria e à so-
ciedade.

Manaus-AM, 21 de julho de 2021

José Paulo Sanches Orrutia
Presidente da Confederação 

Maçônica do Brasil – COMAB

O Mes.•. Maç.•. Panagiotis Ge-
rogiannis, foi eleito Ven.•. Mes.•. da 
A.•.R.•.L.•.S.•. Areópago Grapiúna nº 
261, Or.•. de Itabuna no sul da Bahia, ju-
risdicionada a Grande Loja Maçônica do 
Estado da Bahia (GLEB), R.•.E.•.A.•.A.•., 
para o o biênio 2021/2023.

A Areópago Grapiúna fundada/ins-
talada em setembro de 2017, reúne-se 
as quintas-feiras, às 20 horas, no Palá-

cio Maçônico Joseph Rafle Salume, na 
A.•..•R.•.L.•.S.•. Areópago Itabunense nº 
9, centro da cidade.

Além do Ir.•. Panagiotis Gerogiannis, 
que sucederá o Ir.•. Jorge Braga, foram 
eleitos Marco Antônio Monteiro Souza, 
1° Vig.•. e Carlos Frederico (Ico) Olivei-
ra, 2º Vig.•., IIr.•. que no atual venerela-
to, ocupam os cargos de 1º Vig.•., Ora.•. 
e Tes.•., respectivamente.

Maçonaria - 100 Instruções de Aprendiz
Autor: D’ Elia Junior, Raymundo; D’ Elia Junior, Raymundo
Editora: Madras
Categoria: Esoterismo / Maçonaria

O autor reuniu nesta obra um total de 100 instruções que nortearão o Aprendiz em 
sua senda maçônica, facilitando o seu estudo e entendimento a respeito do Primeiro Grau 
da Maçonaria.

A Maçonaria - Símbolos, Segredos, Significado.
Autor: Macnulty, W. Kirk; Macnulty, W. Kirk
Editora: Wmf Martins Fontes
Categoria: Esoterismo / Maçonaria
Com seus rituais antigos, segredos cuidadosamente guardados, símbolos misteriosos e 

indumentária intrigante, a Maçonaria exerce seu fascínio há quase 300 anos — mas o mis-
tério gerou um mito e vários mal-entendidos. Fazendo uso das maiores coleções de objetos 
maçônicos no mundo e mostrando imagens nunca antes divulgadas, este livro pinta... 

100 INStRuçõES 
DE APRENDIz

A MAçONARIA – 
SíMbOLOS, SEGREDOS, 
SIGNIFICADO

estante
MaÇônica

eleiÇão
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aa.•.R.•.l.•.s.•. teMPlo de 
saloMão e deus, caRidade 

e JustiÇa inauguRaM 
MaRco MaÇônico

A A.•.R.•.L.•.S.•. Templo de Salomão, juris-
dicionada à Grande Loja Maçônica do Estado 
da Bahia (GLEB) e a A.•.R.•.L.•.S.•. Deus, Cari-
dade e Justiça, jurisdicionada ao Grande Orien-
te da Bahia (GOB), ambas do Or.•. de Itamara-
ju – quarto maior centro comercial do extremo 
sul do Estado com uma população estimada de 
pouco mais de 64 mil habitantes –, realizaram 
dia 16/5, a inauguração de um marco maçôni-
co construído no trevo do bairro Santo Antônio, 
após terem obtido a autorização do município.

Para evitar aglomeração e respeitando as 
medidas preventivas da organização Mundial 
de Saúde (OMS), participaram do ato duas 
comissões de representação, uma de cada 
Oficina. O monumento em questão se asse-
melha aos que existem em outras cidades, 
construídos por entidades da sociedade civil 
organizada, como Lions Clube, Rotaract Club 
e a própria Maçonaria, com o objetivo de in-
dicar para aqueles que transitam pela rodovia 
a existência dessas instituições no município.

As duas lojas maçônicas foram fundadas 
há décadas em Itamaraju e são reconhecidas 
como entidades de utilidade pública, em face 
dos relevantes serviços prestados ao longo do 
tempo. Representando a Loja Templo de Salo-
mão, compareceram: o Ven.•. Mest.•. Sidney 

Rodrigues de Oliveira, o 1.•. Vig.•. Silvano Pe-
reira do Nascimento, o 2.•. Vig.•. Gilney Ro-
drigues Ventura, o Past Ven.•. Mest.•. Eduar-
do Barbosa Filho e o Mest.•. Instal.•. Joaquim 
Santanna, além das fraternalistas Ewelyn dos 
Santos Mendonça de Oliveira e Roberta Caja-
íba, respectivamente, presidente e oradora da 
Fraternidade Feminina Rosa do Oriente.

Da Loja Deus, Caridade e Justiça, compa-
receram: o Ven.•. Mest.•. Jorge Luiz da Silva, o 
Assessor do Grão-Mestre Geral do GOB Nonato 
Moreira, o Tesoureiro Manoel Balbino e o Mes-
tre Maçom Edson Rodrigues de Oliveira, assim 
como as fraternalistas Maria Helena e Ana Maria, 
respectivamente, presidente e vice-presidente 
da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul.

O evento também foi prestigiado pelo 
Sr. Antônio Charbel, Secretário Municipal 
de Obras, que no ato representou o Prefeito 
Marcelo Angênica. Na cerimônia, os dois pre-
sidentes falaram sobre a importância do mo-
numento para a Maçonaria e reafirmaram o 
compromisso social das duas LLo.•. com o mu-
nicípio de Itamaraju, descerrando em seguida 
a placa de inauguração que traz o seguinte 
lema: “Unidas em prol da sociedade Itamara-
juense, sob o ideal de igualdade, liberdade e 
fraternidade!.”

esPaÇo das loJas

www.jornaldireitos.com   |  E-mail: Vercil5@hotmail.com 

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

E-mail: direitos@jornaldireitos.com
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caMPanha da aMoR e união itaPetiguense 
aleRta PaRa os cuidados coM o coRonaViRus

Mahachoan PRoMoVe doaÇão 
PaRa FaMílias caRentes

giRo MaÇônico

A A.•.R.•.L.•.S.•. Amor e União Itapetiguense, jurisdicio-
nada a Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia (GLEB), 
R.•.E.•.A.•.A.•., juntamente com outras instituições do Or.•. 
de Itapetinga,, criaram uma importante campanha para 
alertar toda a população sobre a conscientização e os cui-
dados para se prevenir contra a Covid-19.

Com o título “A Decisão é Sua” diversos outdoors foram 
espalhados na cidade levando uma reflexão em relação a 
duas opções. As pessoas podem Ser Pacientes e esperar a 
vacina ou ser Um Paciente hospitalizado com a Covid-19. 
A oficina reafirma que é fundamental o uso da máscara e 
manter o distanciamento, evitando aglomerações.

A A.•.R.•.L.•.S.•. Mahachoan, nº 79, ju-
risdicionada a Grande Loja Maçônica do 
Estado da Bahia (GLEB), R.•.E.•.A.•.A.•., 
Or.•. de Camacã, promoveu uma importan-
te ação social na região sul da Bahia com 
vista a ajudar as famílias mais necessitadas, 

especialmente por conta da pandemia (Co-
vid – 19).

 Foram distribuídas, na quinta-feira, 6/5, 
100 cestas básicas na cidade e em mais dois 
distritos. Será um final de semana mais alegre 
para essas pessoas que tanto precisam.

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099
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O Ir.•. Paulo Roberto Alves Dantas, foi 
eleito para comandar os destinos da A.•.  
R.•. L..•. S.•. da Areópago Itabunense nº 9, 
jurisdicionada a Grande Loja Maçônica da 
Bahia (GLEB), R.•.E.•.A.•.A.•.,  Or.•. de Ita-
buna no sul da Bahia (biênio 2021/2023).

A eleição que aconteceu no primei-
ro semestre/2021, além eleger o Mes.•. 
Maç.•. Paulo Dantas – que foi Ven.•. da 
Oficina entre os anos 2013/2015 –, elegeu 
também Os IIr.•. João Luiz Barbosa Costa, 
1º Vigilante e Pery Amorim Teixeira, 2º Vi-
gilante.

Cabem principalmente a esses três 
IIr.•., a responsabilidade na condução dos 
trabalhos da Loja Areópago Itabunense no 
seu primeiro centenário, que acorrerá em 
2 de fevereiro de 2022, com isso entran-
do para os anais da História da Maçonaria 
Grapiúna.

O Real Arco é a o culminação da “ma-
çonaria antiga e pura”. A Arte dá a seus 
membros regras eminentemente práticas 
que pelas quais eles podem viver suas vi-
das a serviço de Deus e da comunidade 
como um todo.

Entretanto, o homem não é simples-
mente um ser material, mas tem um 
aspecto espiritual essencial à sua natu-
reza. Isto é abordado no Real Arco no 
qual o candidato, sem transgredir as li-
gações religiosas, é levado a contemplar 
a natureza de Deus e sua relação pes-
soal com Ele.

Assim, o Real Arco leva o candidato 
do plano material e prático ao espiritual e 
completa a “maçonaria antiga e pura”, um 
fascinante jornada de autoconhecimento e 
autodescoberta que inicia no grau Apren-
diz da Loja Simbólica e culmina nos traba-
lhos de uma Maçonaria Capitular.

Quem pode entrar - Mestres Maçons 
oriundos das Obediências Simbólicas Re-
gulares brasileiras praticantes de qualquer 
Rito, poderão solicitar sua admissão a um 
dos Capítulos do Real Arco, na versão 
americana, depois de aprovado pela Co-
missão de Sindicância do Capítulo de sua 
escolha.

Isto é estatutário, plenamente aceito 
pelo General Grand Chapter, devido às 
condições peculiares da Maçonaria Brasi-
leira. O fato de conservarmos, vivos e ati-
vos, pelo menos seis Ritos tradicionais, nos 
deixa em situação quase única no mundo, 
constituindo-se em excelente oportuni-
dade de estudo comparativo e aprendi-
zado mais amplo. Isso nos leva a manter 
excelentes relações com Corpos dos Altos 
Graus de outros Ritos.

Você pode ser convidado, indicado ou 
solicitar sua admissão, todas essas formas 
são igualmente honrosas.

É obrigatório e indispensável que o Ir-
mão seja um Mestre Maçom e esteja regu-
lar em sua Obediência Simbólica.

Maçons pertencentes a Grande Loja de 
Marca e a Capítulos de Maçons do Real 
Arco oriundos do Arco Real Inglês, po-
derão frequentar as sessões de Mestre de 
Marca e Maçom do Real Arco do Supremo 
Grande Capítulo de Maçons do Real Arco 
do Brasil.

Prancha Padrão - 1 – O General Grand 
Chapter é um dos Corpos Maçônicos mais 
tradicionais e reconhecidos em todo o 
mundo. Os primeiros Grandes Capítulos 
americanos datam de 1797. A partir de 
1799, o corpo formado pelos diversos 
Capítulos passou a ser reconhecido como 

General Grand Chapter of Royal Arch Ma-
sons, acrescentando International a partir 
de 1954.

2 – Nossa Carta Constitutiva, a primei-
ra da América do Sul, foi outorgada pelo 
General Grand Chapter em 24 de maio de 
2001. Colocam sob a jurisdição do nosso 
Supremo Grande Capítulo em todo o ter-
ritório nacional, os quatro Graus do Real 
Arco, primeira etapa do Rito de York ame-
ricano.

Já em uma segunda etapa, passamos a 
praticar os 3 Graus Cripticos, através do 
Supremo Grande Mestre, Mestre Escolhi-
do e Super Excelente Mestre e atualmente 
Conselho de Maçons Cripticos do Brasil 
com a Cavalaria Templária. Chegamos ao 
topo da escada do Rito de York.

3 – O fato de aceitarmos Maçons oriun-
dos das Obediências Regulares brasileiras 
é estatutário, plenamente aceita pelo Ge-
neral Grand Chapter.

4 – Mantemos excelentes relações com 
Corpos dos Altos Graus de outros Ritos, 
tendo até o presente, formalizado tratados 
com o Supremo Conselho do Rito Moder-
no e do Excelso Conselho da Maçonaria 
Adonhiramita e Supremo Conclave do 
Rito Brasileiro.

5 – Os Rituais, joias, Diplomas, para-
mentos etc, são imutáveis e serão iguais 
em todo o território nacional, bem como 
no continente Sul-Americano onde já apa-
drinhamos e mantemos Tratado de Mútuo 
Reconhecimento e Amizade com o Gran-
de Capítulo do Paraguai, já existindo ma-
nifestações da parte do Chile, Peru e Bolí-
via com o aval do General Grand Chapter. 
Isto nos permite que não serão necessários 
“designers” para que cada qual fique mais 
“decorado” que o outro.

Nossos Capítulos estão abertos, portan-
to, à verdadeira dimensão da tão “decan-
tada – União Fraterna”, que nos une como 
verdadeiros Irmãos. O que no hemisfério 
norte é feito com naturalidade, é exata-
mente o que pretendemos fazer aqui, pois 
a filosofia do Real Arco não conflita com as 
demais, muito pelo contrário, acrescenta 
uma grande área para novos estudos ma-
çônicos.

Quando mencionamos Potências Re-
gulares, entendem-se as três reconhecidas 
no Brasil: CMSB, GOB e COMAB.

Participe do Real Arco, pois ele é seu 
independente de potência.  Nosso lema 
é: “Só traga para o nosso convívio, aquele 
quem você convida para frequentar Sua 
Casa”, pois nosso interesse é crescer e pra-
ticar Maçonaria com qualidade.

Real aRco do bRasil centenÁRio

Real aRco?

Paulo dantas é 
eleito VeneRÁVel da 

aReóPago itabunense 

FRase MaÇônica

“Para operar, os templários da Escócia serviram-se da Associação ou Grémio Se-
creto de Pedreiros ou Construtores de Catedrais que, tendo em si princípios ocul-
tos que datam de tempos remotos, tinham, todavia perdido a Palavra (isto é, o Sen-
tido, Logos) do ritual que conservavam e das estruturas que erguiam. Nesse rito 
morto introduziram os templários da Escócia a Palavra que traziam, erguendo-o; 
e, se o fizeram, é porque as analogias eram perfeitas.”  

Fernando Pessoa

FilosoFia MaÇônica

“o Menino Que sonhaVa
coM o 1o eMPRego”

hoMenageM
Mes.·. Maç.·.  da 
A.·. R.·. L.·. S.·.  Areópago 
Itabunense, Or.·.  
de Itabuna.

Por Ir.·. José Humberto Ramos Martins



AUTO PEÇAS Ltda
Toyota, M.Benz, MWM, Perkins, Chevrolet, Ford, Wolksvagem,Fiat, 
Parafusos Polegada e Milímetro, Máquinas Bosch, Correias Industriais 
e Automotivas, Retentores, Eletrodos, Rolamentos, Baterias Moura etc.

Fone/Fax: 73 3231-5324 / 3231-3442 - Cel.: 73 98114-7660
Av. Itabuna, nº 1620 B - Ilhéus - BA

Ir:. Luiz Eduardo Kruschewsky Rhem | Sócio

Peças e Serviços Nacionais e Importados. Mangueiras Hidráulicas Automotiva Industrial

Av. Aziz Maron, nº 1.067, 12º Andar, Salas 1205/1206, Condomínio Empresarial Jequitibá Trade, B. Góes Calmon. ITABUNA-BA

ESCRITÓRIO – 73 3215-5739/ 3612-1537

73 99167-400073 99103-8000

Joel Macedo é instalado coMo 
Ven.•. Mes.•. da antônio da silVa costa

instalaÇão e Posse

A atuante A.•.R.•.L.•.S.•. Antônio da Sil-
va Costa nº 4610, que trabalha no Rito de 
Schröder, filiada ao Grande Oriente Esta-
dual da Bahia (GOEB), Or.•. de Itabuna, Sul 
da Bahia, na terça-feira, 22/6, empossou 
e instalou suas Luzes e Dignidades para o 
biênio 2021/2023.

A Instalação e posse, que foram presen-
ciais, aconteceram na sala de reuniões da 
Antônio da Silva Costa no complexo ma-
çônico A.•. R.•. L.•. S.•.  28 de Julho/GOEB/
GOB/Rito Brasileiro, obedecendo todos os 
protocolos  sanitários por conta da Covid – 
19, conduziram ao cargo de Ven.•. Mes.•. o 

Ir.•. Joel Pereira Macedo e os IIr.•. Renato 
André Botas Couto, 1º Vig.•., Jorge Dias de 
Souza,  2ª Vig.•. e Fayruse Magalhães, Te-
soureiro. 

Na ritualística sessão, destaque para a 
comitiva do Or.•. de Vitória da Conquista, 
região Sudoeste do Estado, especialmen-
te da J.•.P.•.L.•.S.•. Kraft, que tem no seu 
malhete principal o Ir.•. Luiz Manzini, que 
prestigiou o evento junto com os IIr.•. Dal-
varo, Leônidas e Roberto Mainarth.

A Loja que foi fundada e instalada no 
dia 15 de outubro de 2018, e teve histori-
camente como primeiro Ven.•. o Ir.•. Wan-

derlei de Souza Machado, provisoriamente 
e depois eleito por seu pares, é uma ho-
menagem ao Ir.•. Antônio da Silva Costa, 
Mes.•.  Mac.•. que teve uma brilhante tra-
jetória maçônica, foi Ven.•.Mes.•. da Loja 
Maçônica 28 de Julho, ocupou diversos 
cargos de destaque no Grande Oriente Es-
tadual da Bahia, a exemplo da Secretaria 
Geral do GOEB, e visto pela sociedade ma-
çônica como um exemplo a ser seguido, 
sendo que os seus ensinamentos sempre 
foram voltados para ética, dignidade, o es-
tudo e a cultura maçônica e o aprimora-
mento moral do homem.
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união e FRateRnidade 
bonFinense PRoMoVe 

aÇões solidÁRias PaRa 
MiniMizaR a caRência 

dos Mais necessitados
Os IIr.•. da A.•.R.•.L.•.S.•. União e Fra-

ternidade Bonfinense, nº17, Or.•. de Se-
nhor do Bonfim – localizado no centro 
Norte da Bahia – e o Grupo da Fraterni-
dade, representado pelas cunhadas, vêm 
realizando ações solidarias para tentar 
minimizar a carência de alguns grupos ve-
neráveis desse Or.•.. O objetivo é prezar 
uma das maiores e melhores virtudes que 
enchem o coração do Maçom, a caridade.  
Foi nesse espírito que os IIr.•. e as cunha-
das juntaram forças para mais um belo 
projeto solidário. Realizamos entregas de 
dezenas de Pacotes de Fraldas Geriátricas 
para o Lar dos Idosos Fabiano de Cristo 
no Centro e para a Casa de Repouso para 
Idosos no Bairro Olaria.

Além disso realizamos doações de 
dezenas de Cestas Básicas para famílias 
carentes na sede do município, através 
da Casa Nossa Senhora do Amor Divino, 
conhecida popularmente na região de Se-
nhor do Bonfim como ONG Hydée Pele-

grini. O local acolhe diariamente mais de 
60 meninas de 4 a 16 anos e lá elas rece-
bem alimentação, apoio psicopedagógico, 
aulas de dança, de música, ensino religio-
so, lazer e muito AMOR. Também doamos 
cestas básicas no Distrito de Igara, através 
de outra ONG. Foi incluído nessa campa-
nha um apoio especial com a entrega de 
uniformes ao projeto social ligado ao es-
porte no Distrito de Carrapichel, bem co-
nhecido e respeitado, que acolhe mais de 
22 crianças dos povoados de Canavieira, 
Socotozinho e Caco de Telha.  

Mais uma ação que deixa os corações e 
as almas de todos engrandecidos. Estamos 
sempre procurando aplicar nossas forças 
ao bem-estar da humanidade, nos preo-
cupando em ver no Horizonte dos Vales 
e Montanhas os raios de esperança, Amor 
e União. Dessa forma vamos nutrir nossas 
esperanças em um mundo mais solidário, 
inspirados nos ensinamentos do Divino 
Mestre Jesus.

giRo MaÇônico



11www.jornalocompasso.com.br  |  E-mail: jornalocompasso@gmail.com 
O  J O R N A L  D O  M A Ç O M  D A  B A H I AAno X - n° 48 - Julho de 2021

Filiado à ABIM - Associação Brasileira da Imprensa Maçônica - sob o registro Nº O79-J

O COMPASSO – Quando o Ir.•. foi 
Iniciado, elevado e exaltado (Graus 
Simbólicos) na Ordem Maçônica? E em 
que Loja Maçônica e Or.•.?  

Gilter da Silva – Iniciado em 
11.08.2011, Elevado em 14.12.2012 e 
Exaltado em 19.09.2013 na A.•.R.•.L.•.S.•. 
Filhos da Acácia, 29, Oriente de Coaraci. 

 
O COMPASSO – Qual é a sua con-

cepção de Maçonaria? O Maçom acre-
dita em Deus? 

Gilter da Silva – A Maçonaria é um 
sistema de moralidade e ética social, que 
ensina lições através de um método pró-
prio de instrução velado em alegorias e 
ilustrado por símbolos. Sim acreditam, 
sendo este um dos requisitos obrigatórios 
para iniciar na Ordem, além de um dos 
Landmarks, a crença em Deus – Grande 
Arquiteto do Universo. 

 
O COMPASSO – Quais foram as 

funções e cargos maçônicos que exer-
ceu nas A A.•.R.•.L.•.S.•.  Filhos da Acácia 
e Amparo e união (Maçonaria Simbóli-
ca)? E qual o papel de cada uma delas?  

Gilter da Silva – Na minha Loja mãe 
- Filhos da Acácia - não exerci cargo al-
gum, pois ainda no grau de Companheiro 
Maçom mudei de cidade e não consegui 
dar seguimento à minha vida maçônica 
naquela Oficina. Na Amparo e União 
exerci os cargos de Segundo e Primeiro 
Vigilante.  

O papel da Filhos da Acácia foi fun-
damental na minha formação maçônica 
até então tendo conhecimento e vivên-
cia apenas no R.•. E.•. A.•. A.•.. A Am-
paro e União me oportunizou conhecer 
um rito novo e a fazer Maçonaria de 
uma forma mais leve, porém não menos 
responsável. 

 
O COMPASSO – O que são Graus 

Simbólicos e Graus Filosóficos na Ma-
çonaria? 

Gilter da Silva – Os graus simbóli-
cos são os três praticados no simbolismo 
– aprendiz registrado, companheiro de 
ofício e mestre maçom. Os graus supe-

riores, como os chamamos no Rito York, 
são os graus Capitulares, graus Crípticos e 
os graus da Comanderia. No R.•.E.•.A.•.A 
os graus filosóficos são aqueles praticados 
do grau 19 ao grau 30 através do Conse-
lho Kadosh. 

 
O COMPASSO – Quando e onde 

o Ir.•. foi iniciado nos Altos Corpos 
(Graus Filosóficos)? 

Gilter da Silva – No Rito York come-
cei a caminhada no Oriente de Vitória 
da Conquista, em 31.01.2016, sendo 
adiantado ao Grau de Mestre de Mar-
ca. Nos Altos Corpos do Rito Escocês 
Antigo e Aceito, iniciei no grau 4 em 
10.07.2018, no Oriente de Itajuípe. 
Atualmente sigo a caminhada dos Altos 
Corpos no Oriente de Ilhéus. 

 O COMPASSO – Quais foram as 
funções e cargos maçônicos que exer-
ceu e/ou exerce nos Graus Filosóficos?  

Gilter da Silva – Atualmente estou 
como Sumo Sacerdote (Presidente) do 
Capítulo Terceiro Milênio, n 23, de Ma-
çons do Real Arco, sendo este instalado 
em março de 2020. 

 
O COMPASSO – Em que dia da 

semana, horário e local se reúnem 
os obreiros da Amparo e união e em 
que rito? 

Entrevista com o Ir.•. Gilter da Silva Ramos

O Portal Maçônico e o jornal O COMPASSO, entrevistam o Mes.·. Maç.·. 
Gilter da Silva Ramos, eleito Ven.•. Mes.•. da A.•.R.•.L.•.S.•. Amparo e União, 
Or.·. de Ilhéus, sul da bahia, jurisdicionada a Grande Loja Maçônica da 
bahia (GLEb) para o próximo biênio.

teMos coMo PRioRidades: 
a cRiaÇão de uM Fundo PaRa 
constRuÇão da nossa sede, 

inVestiR eM educaÇão MaÇônica 
e daR continuidade ao 

tRabalho social e FilantRóPico

entReVista

Gilter da Silva – Nos reunimos quin-
zenalmente às quartas-feiras, 20h, na 
Avenida Itabuna, 630, no Palacete Ma-
çônico Oswaldo Bernardes de Souza 
(prédio da Loja Maçônica Vigilância e 
Resistência) e praticamos o Rito York. 

 
O COMPASSO – Quais são as prin-

cipais caracteristica do Rito de York? 

Gilter da Silva – O Rito York tem 
como principais características: a circu-
lação em Loja que deve ocorrer sempre 
em 90º, a existência de um sinal a mais 
comparado aos outros ritos (Sinal de 
Guarda), a disposição da estação do 1 
Vigilante ao centro à Oeste do Altar, a 
existência de duas portas laterais, sen-
do uma usada apenas nas concessões 
de graus, o local das reuniões que é 
chamado Sala de Reuniões. Não temos 
no Rito York: Templo, Cortejo de en-
trada ou saída, transmissão de palavra 
na abertura e encerramento, circulação 
destrocêntrica, circulação da palavra 
entre colunas, bateria, aclamação, bol-
sa (saco) de propostas e informações, 
tronco de solidariedade, além dos car-
gos de orador, experto, hospitaleiro, 
chanceler, porta espadas, porta estan-
darte e arquiteto. 

 
O COMPASSO – Quais são as Luzes 

e as Dignidades que comporão a sua 
diretoria? 

Gilter da Silva – As Luzes que com-
porão nossa diretoria serão:  Venerável 
Mestre – Gilter da Silva Ramos, Primeiro 
Vigilante – Leonardo Garcia Diniz, Se-
gundo Vigilante – Felipe Macedo Nasci-
mento Silva, Secretário - Renato Burity 
Oliveira e Tesoureiro – Igor Silva Halla de 
Lemos. 

 
O COMPASSO – O Ir.•. faz parte 

da atual diretoria da Amparo e união, 
como 1º Virg.•., qual o balanço faz das 
ações dessa que é considerada a mais 
atuante das Lojas Maçônicas ilheense? 

Gilter da Silva – O balanço é bastan-
te positivo ao longo dos dois mandatos 
do Venerável Mestre Victor Alvarindo. A 

Loja Amparo e União, embora seja uma 
Oficina com um quadro de membros pe-
queno, têm um senso de responsabilida-
de social grande, tentamos dessa forma 
colaborar diretamente para com a felici-
dade da humanidade.   

 
O COMPASSO – Quais são as prin-

cipais propostas para o seu venerelato? 

Gilter da Silva – Atendendo ao dese-
jo dos Irmãos que compõem à Amparo 
e União temos como prioridade para a 
nossa gestão: a criação de um fundo para 
construção da sede própria, investir em 
educação maçônica e dar continuidade 
ao trabalho social e filantrópico que a 
Loja tem feito. 

 
O COMPASSO – Como está a inter-

relação das Lojas Maçônicas de Ilhéus? 

Gilter da Silva – A interrelação das 
Lojas de Ilhéus hoje é excelente, de re-
conhecimento e respeito mútuo. Espe-
ramos contribuir e dar continuidade a 
essa relação saudável com as coirmãs do 
nosso Oriente.  

 
O COMPASSO – Quais são as pa-

lavras e/ou conselhos pode deixar aos 
IIr.•. que estão começando a sua vida 
maçônica?  

Gilter da Silva – Que sejamos verda-
deiros construtores sociais na nossa co-
munidade e que possamos colocar em 
prática no mundo profano os valores mo-
rais e éticos aprendidos através das nos-
sas cerimônias. 

 O COMPASSO – Suas considera-
ções finais? 

 
Gilter da Silva – Quero agradecer 

publicamente aos Irmãos da Loja Am-
paro e União pela confiança depositada 
em nós para a condução dos trabalhos 
daquela Oficina na próxima gestão. 
Agradeço à direção do jornal, O Com-
passo, pelo espaço cedido para que 
pudéssemos falar um pouco de Maço-
naria, em especial do Rito York, para os 
irmãos que acompanham o portal e o 
periódico.
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aPRendizado na Vida!
gRande loJa do 
chile coMeMoRa 
aniVeRsÁRio coM 
PaRticiPaÇão do 

gRande oRiente do 
bRasil eM ceRiMônia 
MaÇônica das Mais 

concoRRidas

ReFleXão
Mestre Maçom, 33º e 
Membro da Academia 
Maçônica de Letras Ciências 
e Artes da Região Grapiúna 
(AMALCARG)

Por Ir.·. José de Carvalho Peixoto

Aprendizado na vida!
Na minha vida aprendi a valorizar o trabalho, valorizar as pessoas.
Aprendi a ser simples, a não ser arrogante.
Aprendi a ficar no lugar do outro em caso de reclamação.
Aprendi a pensar antes de agir.
Meu querido pai sempre mim dizia:
“Pedra que muito se muda, não cria limo”.
Resolvi enraizar na minha querida Itabuna, povo simples e acolhedor.
A vida é passageira, a gente vem do pó e ao pó votaremos.
Sabe porque muita gente quebra a cara na vida?
Porque acredita no errado.
Dúvida do certo.
Acredita na impunidade.
Abandona o verdadeiro.
Valoriza o falso.
Esquece que existe a lei do retorno.
Não acredita em Deus.
Assim, nada dar certo.
Pense positivo, acredite em Deus, nosso ser supremo.
Acredite em você!
Não existe nada pior, que não possa piorar, mais também não existe nada 

melhor que não possa melhorar.
A vida é uma dádiva de Deus!
Nunca esqueça, a maior riqueza do homem é a família, os amigos, os cola-

boradores.
Ninguém é feliz sozinho.

Fundada a 24 de maio de 1862, na noi-
te de segunda-feira, 24/5/21, a Grande Loja 
Chile comemorou via telemática, 159 Anos 
de Fundação, em evento que contou com 
mais de 1.000 participantes.

 A Magna Efeméride, sob a presidência 
do Muito Respeitável Irmão SEBASTIÁN 
Jans Perez, Grão-Mestre da Grande Loja 
chilena, contou com a participação de inú-
meras autoridades maçônicas estrangeiras, 
além de Irmãos da própria Obediência, 
como também de muitos Maçons espalha-
dos pela superfície da terra.

Na festiva solenidade o Soberano Irmão 

Mucio Bonifácio Guimarães, Grão-Mestre 
Geral do Grande Oriente do Brasil (GOB), 
representado pelo Secretário-Geral de Re-
lações Maçônicas Exteriores, Eminente Ir-
mão Lucas Francisco Galdeano, foi muito 
fraternalmente saudado pelo Grão-Mestre 
Sebastián Jans, que agradeceu a presença 
da nossa Obediência Nacional nos Festejos 
Comemorativos dos 159 Anos da pujante 
Maçonaria do Chile.

Parabéns a Grande Loja do Chile! É o 
GOB interativo na Maçonaria Mundial! 
(Secretaria Geral de Comunicação e Infor-
mática do GOB).

notícias MaÇônicas



Nós Maçons, somos viajantes de uma 
longa estrada, que ainda não cumprimos 
os quilômetros necessários para que possa-
mos nos vangloriar de sermos grandes an-
darilhos mas que já sentimos os cansaços 
da viagem e os percalços dos caminhos.

Todos nós achamos que, tanto o Apren-
diz como o Companheiro devem serem 
bastantes instruídos quanto aos mistérios 
maçônicos, para que possam com respon-
sabilidade galgarem o grau de MESTRE 
MAÇOM e, depois os Graus filosóficos caso 
queiram. As I nstruções que os Aprendizes 
e Companheiros recebem é de importân-
cia fundamental e, devem serem ministra-
das observando com exatidão a ritualística 
em concordância com o ritual do seu grau, 
para que no futuro evite dúvidas. 

Há anos atrás nos observávamos que, 
alguns MESTRES MAÇONS 
bem mais antigos ou, não 
se interessavam pelos ensi-
namentos ou naquela épo-
ca não haviam instruções 
para eles como acontece 
hoje em nossas Lojas;  aos 
Mestres Maçons, cabem as 
maiores  responsabilidades 
de passarem aos Aprendi-
zes e Companheiros essas 
instruções, para que no fu-
turo eles possam transmi-
tirem esses conhecimentos aos novos ma-
çons; eu, quando APRENDIZ, tive a honra 
de contar com todos os Mestres da nossa 
A.•.R.•.L.•.S.•. Mahachoan que, afinadíssi-
mos com o ritual da época passaram para 
mim e para o nosso Pod.•. Ir.•. Hélio More-
no Freitas todos os tipos de aprendizagem 
possível, além dos grandes trabalhos maçô-
nicos da lavra do nosso M.•. I.•. Pod .•.Ir.•. 
Antônio Fernando de Castro Guedes  os 
quais, eu tenho até hoje arquivados e, que 
foi de grande valia para que eu assumisse 
cargos em minha Loja e em Lojas dos Graus 
Filosóficos. 

Como eu disse no começo o Mestre 
Maçom tem uma grande responsabili-
dade,  o aprendiz  quando é iniciado na 
Maçonaria é para ser transformando de 
pedra bruta em pedra polida e no mínimo 
aprender a ritualística da sua loja, saberem 
que aqueles que estão no Grau de Mestre 

Maçom, obviamente já estão POLIDOS, 
isso é o que nós esperamos; em todos 
as lojas existem aqueles Mestre  acomo-
dados, que são aqueles que quase nada 
sabem e, quando acham que sabem, ensi-
nam errado aos nossos Aprendizes e Com-
panheiros; as vezes a culpa não são deles 
e sim  daqueles  MESTRES  antigos que 
apenderem e, transmitiram da forma erra-
da;  cabe ao 1º Vig.•. passar as instruções 
aos nossos Aprendizes como ao 2º Vig.•. 
aos Companheiros, tudo isso juntamente 
com o Ven.•. Mestre e demais Mestres Ma-
çons presentes. Repito, a responsabilidade 
de um Mestre Maçom e muito grande, as 
vezes por falta de instrução ou por falta de 
interesse vemos todos os dias Mestres que 
não sabem se comportar em  loja; que não 
sabem cumprir seus deverem e funções 

do seus cargos, que não 
sabem sequer quais os 
assuntos que não devem 
serem ditos em loja de 
Aprendiz ou Companhei-
ro, tem aqueles que não 
mantem a devida postura 
nos Templos e fora dele; 
mestres que não sabem 
ou são displicentes quan-
tos aos toques e sinais 
maçônicos e, aqueles que 
pedem a palavra para tra-

tar de assuntos inúteis e irrelevantes que 
as vezes não interessa a Ordem Maçônica 
e nem aos IIr.•. presentes. 

É preciso que nós Mestres Maçons pos-
samos transmitir aos nossos Aprendizes e 
Companheiros conhecimentos ritualísticos 
e atitudes corretas, as vezes eu penso que 
os mestres perderam  junto aos Aprendizes 
e Companheiros a  autoridade e o respeito, 
devido a irresponsabilidade de alguns que 
não fazem nada para se aperfeiçoarem, a 
maioria não gosta de ler, enquanto outros 
fazem de tudo para não assumirem cargos 
e responsabilidades a eles outorgados, é 
por isso que várias e  várias vezes vimos  um 
mesmo grupo de IIr.•. que estão sempre à 
frente de suas Lojas e, isso todo é pelo de-
sinteresse de muitos. 

Nada disso aconteceria se nós tivésse-
mos um pouco de responsabilidade. 

Fraternalmente!
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a ResPonsabilidade 
do MestRe MaÇoM

aMalcaRg
Mestre Maçom e Secretário da 
Academia Maçônica de Letras 
Ciências e Artes da Região 
Grapiúna (AMALCARG)

Por Ir.·. Ernande Costa Macedo



Lendário Grande Secretário da 
Grande Loja dos Antigos da Inglaterra 
de 1752 a 1771, Dermott nasceu na Ir-
landa, em 1720, e morreu em Londres, 
em 1791. Ele iniciou na Maçonaria em 
1740 e se tornou Mestre Instalado em 
1746, em Dublin. Em 1748, morando 
em Londres, Dermott filiou-se numa 
Loja jurisdicionada àquela que em pou-
co tempo ele iria apelidar de “Grande 
Loja dos Modernos”. Ele se uniu a vá-
rios outros maçons ingleses e principal-
mente irlandeses vivendo na Inglaterra 
que, descontentes com as mudanças e 
modernizações que estavam ocorrendo 
no âmbito da Grande Loja da Inglaterra, 
resolveram criar uma nova Grande Loja 
que pudesse preservar os antigos cos-
tumes e tradições maçônicas. Em 1751 
nascia a Grande Loja dos Antigos, tendo 
Dermott como seu Grande Secretário.

Laurence Dermott foi Grande Se-
cretário por quase 20 anos, 
deixando o cargo em 1771 
para assumir como Grão-
-Mestre Adjunto. Perma-
neceu no cargo até 1777, 
quando William Dickey as-
sumiu, mas retornou à po-
sição de Grão-Mestre Ad-
junto em 1783, até 1787. 
Ele serviu a Grande Loja 
dos Antigos até 1789, en-
quanto sua saúde permitiu.

Uma vida dedicada à 
Maçonaria dos Antigos e a severas crí-
ticas aos Modernos, sua obra, Ahiman 
Rezon, o Livro de Constituições da 
Grande Loja dos Antigos, foi rapida-
mente copiada pela Grande Loja da 
Irlanda que, até então, se baseava na 
Constituição de Anderson. Dermott era 
conhecido por ser extremamente rígi-
do, disciplinado, um administrador ha-
bilidoso, e um escritor sarcástico quan-
do se tratava dos Modernos.

Um interessante aspecto a se obser-

var sobre Dermott é quanto ao respei-
tado William Preston. Preston se tornou 
maçom pelos Antigos, sob a tutela de 
Dermott, optando depois pelos Mo-
dernos, mais precisamente pela Lodge 
of Antiquity, para qual foi convidado a 
ser Venerável Mestre, e que era filiada 
aos Modernos. Dermott, mesmo sendo 

tão ativo em seus ataques 
contra os Modernos, nunca 
atacou Preston. Alguns anos 
depois, Preston foi expulso 
da Grande Loja dos Moder-
nos, e por 10 anos fez coro 
com os Antigos contra os 
Modernos. Seu respeito en-
tre os maçons era tamanho 
e seu discurso tão bem for-
mulado que a Grande Loja 
dos Modernos acabou ce-

dendo às pressões e “desexpulsando” 
Preston, acompanhado de um pedido 
de desculpas.

Os fatos levam a crer que havia um 
grande respeito entre Preston e Der-
mott que, apesar de militarem em lados 
opostos administrativamente e de criti-
carem veementemente seus opositores, 
nunca se atacaram. E ambos acabaram 
formando, sem saberem, a base sobre a 
qual foi construída a Maçonaria Norte-
-Americana.
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Por Ir.·. Kennyo Mahmud Ismaill

lauRence deRMott

MaÇons 
Que MudaRaM 
a MaÇonaRia

Maçom. MBA em Gestão 
de Marketing – Membro 
da GL de Brasília (DF) e 
Grão-Mestre do Supremo 
Grande Conselho de 
Maçons Crípticos do 
Brasil.

huMoR

Estava havendo uma reunião maçô-
nica e alguns garotos jogavam bola perto 
do prédio. Dado um chute mais forte, a 
bola entra por uma janela e cai dentro de 
onde os maçons estavam reunidos.

– E agora? –  perguntou um dos garo-
tos, enquanto os outros observavam as-
sustados.

–  Ora, você são um bando de mari-
cas! - Disse Joãozinho, o mais corajoso 
–  Vou busca essa bola!

Ele pulou pela janela. Quando des-
ceu dentro da sala, caiu em cima de uma 

estante derrubando no chão tudo que 
havia lá. Os maçons, imediatamente, ta-
manho o desrespeito do garoto, tiraram 
as calças dele e bateram em sua bunda 
com uma vara, até ficar bem vermelha e 
dolorida. Depois, num gesto ainda mais 
humilhante, jogaram joãozinho de volta 
pela janela. Quando caiu do outro lado, 
os amiguinhos perguntaram para ele:

–  Afinal, o que tem lá dentro da ma-
çonaria?

E o garoto, sem perder a pose:
–  Agora sou maçom, não posso contar!

Piada de MaÇoM

dicionÁRio 
MaÇônico

As palavras, frases e termos Maçônicos 
mais usados no R.•. E.•. A.•. A.•. para a 
Maçonaria no brasil

A CObERtO - Frase maçônica, que in-
dica que um maçom nada deve a Loja a
que pertence. Também o mesmo que 
coberto (veja Estar a coberto).

A ORDEM - Posição ritualística em que o 
maçom deve ficar em Loja (quando soli-

citado), de acordo com o grau em que a 
Loja estiver trabalhando.

Ab Julho - no Calendário Maçônico.

AbÓbADA CELEStE - Forro de uma Loja 
(semeado de estrelas).

AbREVIAtuRAS MAçÔNICAS (algumas 
abreviaturas): A G.•. D.•. G.•. A.•. U.•. - À 
Gloria do Grande Arquiteto do Universo.

A.•. D.•. – Anno Domini
A.•. Dep.•. – Anno Depositiones
A.•. F.•. and A.•. M.•. – Ancient Free And 
Accepted Mason 
A.•. L.•. – Ano Luz 
A.•. M.•. – Ano Mundi
A.•. .•. – O ano da Ordem
An.•. – Anjo
Ao Oc.•. – Ao Ocidente
Ao Or.•. – Ao Oriente
Ap.•. M.•. – Aprendiz Maçom
Apr.•. – Aprendiz
B.•. n.•. – Irmãos em inglês (brothers)
C.•. – Compasso
C.•. M.•. – Câmara do Meio
C.•.M.•. – Companheiro Maçom
C.•. G.•. – Capitão da Guarda
Cav.•. – Cavaleiro
D.•. – Diácono
D.•. G.•. M.•. P.•. – Deputado Grande 
Mestre Provincial

E.•. A.•. – Aprendiz em inglês (Entered 
Apprendice)
E.•. C.•. – Excelente Companheiro
E.•. V.•. D.•. – Egrégios Vixit Domini (Viveu 
Para o Senhor)
F.•. A.•. M.•. – Maçom Livre e Aceito em 
inglês (Free and Accepted Mason)
F.•. C.•. – Companheiro em inglês
F.•. E.•. C.•. – Fé, Esperança e Caridade
G.•. A.•. – Grande Arquiteto
G.•. L.•. – Grande Loja
G.•. L.•. P.•. – Grande Loja do Paraná
G.•. M.•. – Grão-Mestre
G.•.  M.•.  C.•. – Grande Mestre de 
Cerimônias
G.•.  O.•. – Grande Oriente

Ir.•. Plínio barroso de Castro Filho. 
33º e Membro da Loja Defensores da 

Verdade - 104 - Curitiba - Paraná
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Os estudantes do Ensino Médio já es-
tão adaptados às novas rotinas das aulas 
semipresenciais na rede estadual de en-
sino. As turmas estão divididas em 50% 
e a cada dia há um revezamento entre 
os estudantes, para evitar aglomeração e 
manter os protocolos sanitários estabele-
cidos. Logo na entrada da escola, todos 
passam pela aferição da temperatura, fa-
zem higienização das mãos e mantêm o 
uso obrigatório de máscaras.

O estudante Benjamim Carvalho, 
18, 3º ano, que estuda há quatro anos 
no Colégio Estadual Senhor do Bonfim, 
em Salvador, disse que ficou feliz em 
retornar para a escola. “O ambiente 
escolar está bem organizado e seguro, 
pois estamos seguindo os protocolos. 
Eu estava com saudade dos colegas e 
dos professores e, agora, estamos ten-
do contato novamente e isso é muito 
bom”.

No Centro Estadual de Educação Pro-
fissional (CEEP) Formação e Evento Isaias 
Alves, em Salvador, a estudante Raissa 
Passos, do curso técnico de nível mé-
dio em Informática, também falou sobre 
esta nova fase do ano letivo. “As aulas 
semipresenciais são bem melhores, pois 
temos a oportunidade de tirar as dúvidas 
na hora, fazer novas amizades e apren-
der de forma mais fácil. Ao entrar na es-
cola, higienizamos as mãos e recebemos 
kits com camisas da farda, máscaras e 

um borrifador com álcool 70%”.
No município de Rio do Pires, no 

Colégio Estadual Paulo VI, os estudan-
tes também estão adaptados aos proto-
colos sanitários e à nova rotina de aulas 
semipresenciais, como afirmou Gustavo 
Santos, 17, 2º ano. “Estudar de forma 
presencial é bem melhor, pois aprende-
mos os conteúdos com mais facilidade. 
Além das aulas, estou gostando muito da 
merenda reforçada, pois são servidas três 
refeições por dia e a escola está de para-
béns”, comentou.

Em Acajutiba, no Colégio Estadual 
Antônio da Costa Brito, a estudante Vitó-
ria Augusta dos Santos, 17, 3º ano, disse 
que estava ansiosa para voltar para a es-
cola. “Estou muito animada com as aulas 
semipresenciais, pois iremos aprender 
de forma mais prática. Além disso, os  
protocolos estão sendo seguidos, o que 
é essencial para a nossa segurança na es-
cola”, revelou.

Fonte: Ascom/Secretaria 
da Educação do Estado

Cada dia mais empreendimentos da 
agricultura familiar baiana fortalecem o re-
lacionamento comercial com grandes redes 
de supermercados. O resultado disso são 
mais produtos nas gôndolas, competindo 
com marcas já tradicionais no Brasil. Desta 
vez, produtos à base de umbu e de maracu-
já da Caatinga e derivados de milho chegam 
à rede de supermercados Carrefour, no Dis-
trito Federal. 

Os doces em massa, em corte e geleia de 
umbu, orgânicos, da Cooperativa Agrope-
cuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá 
(Coopercuc) e o Flocão de Milho não trans-
gênico, da Cooperativa Agropecuária Mista 
Regional de Irecê (Copirecê), estão nas pra-
teleiras de nove estabelecimentos da unida-
de federativa.  

A Coopercuc e a Copirecê são apoiadas 
pelo projeto do Governo do Estado, Bahia 
Produtiva, para que as cooperativas aces-
sem mercados competitivos. Os recursos 
são aplicados desde a base produtiva até na 
comercialização dos produtos. 

A parceria entre a rede Carrefour e as 
cooperativas foi realizada por intermédio 
da Central do Cerrado, cooperativa forma-
da por mais de 30 organizações, entre co-
operativas e associações de agricultores fa-
miliares extrativistas das regiões do Cerrado 
e da Caatinga, conectando quem produz a 
quem consome. 

Para o Assistente Técnico na Gestão da 
Coopercuc, Daílson Andrade, essa é mais 
uma conquista da agricultura familiar: “Ini-
cialmente, vamos atender ao Distrito Fede-
ral, mas já estamos negociando para chegar 
também a Goiás. Esse é resultado do apoio 
do projeto, que tem nos ajudado a impul-
sionar novos negócios”.  

Para a Assistente Técnica na Gestão da 
Copirecê, Vamary Santos, é um grande pas-
so para a cooperativa: “Isso representa muito 
para a Copirecê. Estamos entrando em uma 
das maiores redes de varejo do Brasil. Estamos 
muito orgulhosos do nosso trabalho”.  

Fonte: Ascom/ SDR.

estudantes se adaPtaM à noVa 
Rotina de aulas seMiPResenciais 

na Rede estadual de ensino

PRodutos da agRicultuRa FaMiliaR 
baiana são coMeRcializados eM Rede de 

hiPeRMeRcados do distRito FedeRal




