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FUNDADA A EXCELSA LOJA DE PERFEIÇÃO 
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA NO CLIMA DE CAMACÃ

FILHOS DA ACÁCIA E CLUBE DA FRATERNIDADE  
REALIZAM CAMPANHA DO AGASALHO 2022

ANTÔNIO DA 
SILVA COSTA 

REALIZA SESSÃO 
MAGNA DE 
INICIAÇÃO

Na quinta-feira, 9/6, no Templo da 
A.•. R.•. L.•. S.•. Mahachoan nº 79, com 
número legal de cinquenta e três IIr.•., foi 
fundada e instalada a Excelsa Loja de Per-
feição José Carlos Oliveira, com endere-
ço na Rua Renato Cabral, 250, centro no 
Clima de Camacã – Bahia.

Os trabalhos foram abertos pelo Ir.•. Er-
nande Costa Macedo, que é Delegado Dis-
trital do 61º Distrito da Grande Loja Maçôni-
ca (GLEB) – Camacã e Buerarema, conforme 
Ritual de Instalação de uma Loja de Perfei-
ção, que passou o malhete para o Grande 
Inspetor Litúrgico Ir.•. José Carlos Oliveira.



Depois de ouvir um trabalho sobre a 
pedra bruta apresentado na Loja Maçô-
nica Litorânea. Comecei a vagar o pen-
samento sobre a seguinte questão; pedra 
que vem do grego “Petrus” que vem do 
latim “Petra” que pelo nosso consciente 
representa algo grosseiro, duro, mal traba-
lhado ou ainda não trabalhado.

No outro dia após o trabalho por 
curiosidade ao buscar a origem do signi-
ficado do meu nome descobri o seguinte; 
que Allan nome que meus pais me deram 
é um nome de origem germânica, que 
significa “Alma elevada aos céus” em se-
guinte procurei pela palavra RIBEIRO da 
família de minha Mãe, que também vem 
do germânico e significa “Famoso” e por 

A PEDRA QUE HÁ EM MIM
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O  J O R N A L  D O  M A Ç O M  D A  B A H I A

OS ILLUMINATI E AS 
NOTAS DE REAL

Você sabe qual é a relação entre a Estátua 
da Liberdade e a mulher estampada nas notas 
do Real? Elas são a mesma pessoa: Marianne.

E, por incrível que pareça, Marianne não 
está presente apenas nos EUA e em nosso 
rico dinheirinho. A mulher que serve como 
modelo para a estátua da Liberdade e que 
aparece nas notas de Real teve origem na 
Maçonaria.

Até os livros escolares já se renderam à 
verdade de que a Maçonaria teve papel fun-
damental na Revolução Francesa, com a qual 

compartilha seu principal lema: “Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade”. Pois bem, a Liber-
dade deveria ser o primeiro princípio a ser 
alcançado, pois sem Liberdade não haveria 
como promover a Igualdade e vivenciar a 
Fraternidade. E os franceses adotaram como 
símbolo dessa liberdade a imagem de uma 
mulher, a qual ficou conhecida como Marian-
ne. Seu surgimento deu-se entre Setembro e 
Outubro de 1792 e seu nome nada mais é 
do que a união de Marie e Anne, dois nomes 
muito comuns entre as mulheres francesas do 

CURIOSIDADES MAÇÔNICASCURIOSIDADES MAÇÔNICAS

rabilidade, força, vigor e beleza, resplan-
decendo pela beleza do resultado cons-
tante, pois mesmo quando pensamos que 
esta concluída. Ficam minúsculas arestas 
que nossos olhos cansados pelo trabalho 
duro deixam passar, intempéries do tempo 
“vida” deixando suas marcas nela e como 
tudo na vida precisa de manutenção, novos 
polimentos são sempre necessários. O re-
sultado só vem através da pratica constante 
dos bons costumes, da moral, da tolerância 
com os outros e consigo mesmo, para que 
o lindo diamante um dia apareça.

Se eu nascesse nos Estado Unidos da 
América, teria que me apresentar como 
Fraga, sendo justa tal apresentação, pois 
é como me encontro em estado de pedra 
bruta, sem lapidação com muitas arestas 
pra tapar, polindo diariamente, quebrando 
as rugas mais grosseiras, subindo e descen-
do o malho incessantemente para que um 
dia possa dizer que me chamo Allan, uma 
alma elevada aos céus. 

CRÔNICACRÔNICA Por Ir.·. Ribeiro Fraga

século XVIII. Marianne se tornou símbolo da 
Revolução e de seus ideais e, com o êxito do 
povo, alegoria da República. Era chamada 
por uns de “Senhora da Liberdade” e por ou-
tros de “Senhora da Maçonaria”.

Bustos de Marianne contendo o lema 
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade” não 
somente podem ser vistos em praticamente 
todas as prefeituras e principais edifícios pú-
blicos da França, como é peça obrigatória em 
todos os templos maçônicos daquele país. 
Há várias versões de Marianne portando ob-

fim procurei pela palavra Fraga da família 
de meu pai, que é de origem portuguesa e 
significa “Lugar onde há muitas pedras” as-
sim formando meu nome completo Allan 
Ribeiro Fraga, pelo seu significado ficaria 
assim “Alma elevada aos céus, famoso, lu-
gar onde há muitas pedras” então come-
cei a racionalizar meu nome dentro desta 

pequena contradição, e neste grande lu-
gar de trabalho que é meu nome e meu 
eu. Tenho muitas pedras para desbastar e 
polir como meu ultimo nome sugere, lu-
gar onde há muitas pedras brutas em suas 
essências e tenho certeza que ao serem 
polidas irei descobri lindos diamantes.

Minha família com certeza é a pedreira 
pra que fui mandado. lá encontrarei as ferra-
mentas necessárias para o polimento que eu 
preciso ter, fui encaminhado por DEUS para 
o lugar certo afim de ter o melhor tratamento 
e ensinamento pelos melhores profissionais 
em asperezas, pelo caminho encontrei outras 
fabricas, O Espiritismo e a Maçonaria. Onde 
encontro malhos e cinzéis que me facilitaram 
os acabamentos finais nos micros poros dei-
xados pela porosidade da minha natureza.

A pedra quando bruta representa a 
dureza, aspereza, fardo pesado deixando 
humildemente caminho para o incessante 
trabalho que irá deixa - lá mais bonita, e 
também quando polida, representa; du-

jetos diversos, entre o famoso barrete, feixes, 
coroa, triângulo, estrela flamígera ou mesmo 
segurando uma colmeia (ah, vá?). Em uma de 
suas versões mais populares Marianne veste 
uma faixa maçônica contendo Esquadro e 
Compasso, abelhas, Nível e Prumo.

Quando a França resolveu presentear os 
EUA em comemoração aos seus 100 anos de 
declaração de independência, fez isso através 
da Estátua da Liberdade: uma versão maçô-
nica de Marianne, feita pelo maçom Frederic 
Auguste. Não demorou para que Marianne 
se tornasse alegoria da República em todo o 
Ocidente, incluindo, é claro, o Brasil. Se os 
americanos conseguem ver a Maçonaria na 
nota de um dólar, através do “Olho que tudo 
vê”, nós brasileiros podemos encontrá-la em 
todas as nossas notas através dela, Marianne, 
a Senhora da Liberdade, a Senhora da Ma-
çonaria.



cação, tratando-se de um Grau Bíblico cujo 
tema foi eleito no primeiro livro de Reis.

Salomão havia prometido a Hiram, rei 
de Tiro (não confundir com Hiram Abi ou 
Hiram), que, após a conclusão do Templo 
de Jerusalém, seria recompensado com 
vinte cidades que ficavam na região de Ca-
bul na Galiléia (Palestina).

Após as exéquias de Hiram, Hiram (Rei 
de Tiro) resolveu sigilosamente verificar as 
cidades oferecidas por Salomão. Não agra-
dou aos seus olhos o que viu. As cidades 
eram deploráveis e o povo ignorante.

Este havia fornecido materiais e mão-de-
-obra para o templo e, julgando-se 
enganado por Salomão, voltou a 
Jerusalém e, tomado pelo ímpeto, 
foi diretamente à Câmara Real para 
tirar satisfações.

Joabem, um dos funcionários 
preferidos de Salomão, vendo-
-o passar assim arrebatado, temeu 
pela vida de seu rei. Resolveu assim 
seguir a Hiram, onde, oculto, vela-
ria pela segurança de Salomão.

 O Rei de Tiro descobriu Jo-

abem e exigiu de Salomão uma punição, 
pois considerou o ato como espionagem 
desrespeitosa.

Salomão acalmou-o dizendo que as ci-
dades seriam reformadas antes da entrega 
e deu conta da dignidade e integridade de 
Joabem.

Hiram compreendeu e pediu a Salomão 
que Joabem fosse escolhido para secreta-
riar o tratado que em breve iriam assinar.

Ao final em prol da sua comemoração 
de iniciado no Grau 6, o Ir.•. João Victor 
Araújo Andrade, patrocinou o ágape no 
terceiro piso da Loja.
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OITO MMES.•. MMAÇ.•. SÃO 
INICIADOS NO GRAU 6

No Palácio Maçônico Joseph Rafle Salu-
me – A.•. R.•. L.•. S.•. Areópago Itabunense 
–, a Loja de Perfeição Alberto Coelho Mes-
seder, Vale de Itabuna no sul da Bahia, sob 
a presidência do Mes.•.  Maç.•. Marilúcio 
Dantas Ramos, 33º, realizou Sessão de Ini-
ciação ao Grau 5 – Mestre Perfeito, R.•. E.•. 
A.•. A.•., no último dia 8 de junho (quarta-
-feira) do ano em curso.

A ritualística sessão, que iniciou os IIr.•.  
João Victor Araújo Andrade, Paulo Alfredo 
de Santana Dantas, Marcio Sant’anna Cou-
to, Mauro Sant’anna Couto, Luciano Leslie 
Oliveira Carneiro, José Roberto Veiga Co-
elho, Giovani de Sá Almeida e Frederico 
(Ico) Oliveira, foi presidida pelo presidente 
da Loja Ir.•.  Marilúcio Dantas e diretoria, 
acompanhado pelo Grande Inspetor Litúr-
gico da 3ª Região Litúrgica da Bahia, Ir.•.  
José Carlos Oliveira, 33º.

O 6º Grau – Secretário íntimo – É tam-

GRAUS SUPERIORESGRAUS SUPERIORES

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414

bém conhecido como mestre da serpente 
de bronze. É também um Grau intermedi-
ário e igualmente transmitido por comuni-
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Na quinta-feira, 12 de maio do 
ano corrente, a quase centenária A.•. 
R.•. L.•. S.•. Regeneração Sulbahiana 
nº 994, Or.•.  de Ilhéus, sul da Bahia, 
filiada ao Grande Oriente Estadual 
da Bahia (GOEB/GOB), praticante do 
R.•.E.•.A.•.A.•., que se reúne às quintas-
-feiras, às 20h, realizou Sessão Magna 
de Elevação.

A ritualística e prestigiada sessão, que 
foi presidida pelo Ven.•.  Mes.•. Deusdete 
Machado de Sena Filho, elevou ao Grau 
2 de Companheiro os IIr.•. Carlos Gustavo 
Patury de Almeida, Fabio Rogério de Oli-
veira, Jose Beneildes e Silva, Marco Aurélio 
Moreira Almeida e Carlos Henrique Nasci-
mento Oliveira.

É no grau 2 (Companheiro) que o ma-
çom realmente aprende a ciência maçôni-
ca, passando a trabalhar com novas ferra-

ELEVAÇÃOELEVAÇÃO

REGENERAÇÃO SULBAHIANA REALIZA SESSÃO MAGNA ELEVAÇÃO

mentas de trabalho. É nesse grau que o ma-
çom desenvolve os cinco sentidos humanos 
em sua plenitude para, então, aprender a 
dominar as sete artes e ciências liberais: 
Gramática, Retórica, Lógica, Aritmética, 

Geometria, Astronomia e Música. E é no 
grau de Companheiro que o maçom atra-
vessa a escada de 15 degraus e tem acesso 
à Câmara do Meio.

A diretoria da A.•. R.•. L.•. S.•. Regene-

ração Sulbahiana, capitaneada pelo primei-
ro malhete, o Ir.•.  Deusdete Sena, declarou 
que continuam os preparativos para o pri-
meiro centenário da Loja, que acontecerá 
no dia 2 de julho/2022.
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FUNDADA A EXCELSA LOJA DE PERFEIÇÃO 
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA NO CLIMA DE CAMACÃ

Na quinta-feira, 9/6, no Templo da A.•. 
R.•. L.•. S.•. Mahachoan nº 79, com número 
legal de cinquenta e três IIr.•., foi fundada 
e instalada a Excelsa Loja de Perfeição José 
Carlos Oliveira, com endereço na Rua Re-
nato Cabral, 250, centro no Clima de Ca-
macã – Bahia.

Os trabalhos foram abertos pelo Ir.•. 
Ernande Costa Macedo, que é Delegado 
Distrital do 61º Distrito da Grande Loja 
Maçônica (GLEB) – Camacã e Buerarema, 
conforme Ritual de Instalação de uma Loja 
de Perfeição, que passou o malhete para 
o Grande Inspetor Litúrgico Ir.•. José Carlos 
Oliveira, que presidiu a solenidade de Ins-
talação da primeira Loja de Perfeição da-
quele clima e a posse da histórica primeira 
diretoria, que em ato contínuo, o Inspetor 
Litúrgico, conduziu a ritualística de Ins-
talação e posse da Loja de Perfeição José 
Carlos Oliveira, solicitando que o Mestre 
de Cerimonias acompanhasse o Ir.•. Ernan-
de Costa Macedo, eleito presidente, até o 
Altar dos Juramentos para que prestasse o 
seu juramento e depois os demais IIr.•. que 
compõem a chapa, que logo em seguida 
assumiram seus postos, com isso comple-
tando o ato de Instalação e posse da pri-
meira diretoria da Loja.

A Excelsa Loja de Perfeição, que foi fo-
mentada pelos IIr.•. da Loja Mahachoan no 
início do ano de 2020, mas que por conta 

GRAUS FILOSÓFICOSGRAUS FILOSÓFICOS

da Pandemia de Covid-19 só agora pode 
ser fundada, é uma justa homenagem ao 
Grande Inspetor Litúrgico da 3ª Região Li-
túrgica da Bahia, subordinada ao Supremo 
Conselho do Grau 33 do R.•.E.•.A.•. A.•. 
da Maçonaria para a República Federativa 
do Brasil, José Carlos Oliveira, função que 
exerce a mais de duas décadas, sendo o 
responsável pela organização e crescimen-
to dos Graus Filosóficos no sul da Bahia.

Na comunicação a “Bem da Maçonaria 
e do R.•. E.•. A.•. A.•. em Particular”, os IIr.•. 
foram unanimes quanto ao merecimento 
da homenagem prestada pelos obreiros do 
Clima de Camacã, denominando a Loja de 
Perfeição de José Carlos Oliveira, que na-
quele data estava completando 80 anos de 
vida terrena. 

O Ir.•. Frederico Manoel Borges de Bar-
ros, fez um breve discurso homenageando o 
Ir.•. José Carlos Oliveira e no final passou as 
suas mãos um Diploma em nome de todos 
os membros da A.•.R.•.L.•.S.•. Mahachoan.

 O Inspetor Litúrgico José Carlos Olivei-
ra, muito emocionado disse da sua alegria 
em estar presidindo uma reunião em uma 
Loja que leva o seu nome. Falou ainda es-
tar muito emocionado pelo que ouviu de 
todos os IIr.•., agradeceu ao Ir.•. Ernande 
Costa Macedo por ser o mentor da belís-
sima homenagem e finalizou dizendo que 
foi uma das coisas mais gratificantes que 
aconteceu nos últimos anos na Maçonaria 
do sul da Bahia.

O anfitrião e presidente da Loja de 
Perfeição José Carlos Oliveira, Ir.•. Er-
nande Costa Macedo, encerrou ritualisti-
camente a solene sessão de Instalação e 
posse, e convidou todos a se dirigirem ao 
salão de eventos da Loja, onde foi servido 
um jantar.



Na quinta feira, 19/5/22, a A.•. R.•. L.•. 
S.•. Regeneração Sulbahiana nº 994, Or.•.  
de Ilhéus, sul da Bahia, filiada ao Grande 
Oriente Estadual da Bahia (GOEB/GOB), 
praticante do R.•.E.•.A.•.A.•., fundada/insta-
lada no dia 2/7/1922, portanto, prestes a 
completar seu primeiro centenário, reali-
zou Sessão Magna de Iniciação.

A ritualística e prestigiada sessão de Ini-
ciação, que foi presidida pelo Ven.•.  Mes.•. 
Deusdete Machado de Sena Filho, trouxe à 
luz Maçônica dois novos profanos, os agora 
IIr.•. Adriano Valério Jácome da Silva e Car-
los Alexandre Silva Brandão.

Grau 1 (Aprendiz Maçom) – A Maçona-
ria conta com algumas dezenas de Ritos, ou 
seja, um conjunto de regras segundo as quais 
se praticam as cerimônias e se comunicam 
Graus, Sinais, Toques, Palavras e todas as 
demais instruções secretas daí decorrentes. 
No Brasil, predomina-se o Rito Escocês Anti-

go e Aceito, composto por 33 Graus.
Ao ingressar na Ordem Maçônica, o 

candidato passa por uma iniciação, um 
ritual em que o Aprendiz faz a sua morte 
simbólica no mundo profano e renasce ao 
encontrar a verdadeira luz. Ao final dessa 
jornada, ele é então aceito no Primeiro 
Grau da Maçonaria: Aprendiz Maçom.
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REGENERAÇÃO SULBAHIANA 
REALIZA SESSÃO DE INICIAÇÃO

ORIENTE DE ILHÉUSORIENTE DE ILHÉUS
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PALOMAS PROMOVE 
PRESTIGIADA REUNIÃO

A DESTINAÇÃO 
É CONSTRUIR

Domingo, dia 15/5, no Sest Senat – 
Itabuna, com as presenças de 75 IIr.•., 35 
cunhadas,  7 sobrinhos  DeMolays e filhas 
de Jó e um convidado, totalizando 122 
pessoas, o PALOMAS  – Pacto das Lojas 
Maçônicas do sul da Bahia, se reuniu no 
Or.•. de Itabuna para sua primeira reu-
nião ordinária do ano, sob os auspícios 
da Aug.•.Resp.•.Loj.•.Simb.•. Areópago 
Itabunense nº 70, Jurisdicionada a Gran-
de Loja Maçônica do Estado da Bahia 
(G.•.L.•.E.•.B.•.). 

Presidiu a mesa e os trabalhos o IIr.•. 
Paulo Roberto Alves Dantas, Ven.•. Mes.•. 
da  A.•.R.•.L.•.S.•. Areópago Itabunense do 
Or.•.  de Itabuna, Loja Coordenadora do 
PALOMAS, que inicialmente convidou o 
Ir.•.  José Augusto Ferreira Filho, para fazer 
uma invocação ao G.•.A.•.D.•.U.•.  objeti-
vando êxito nos trabalhos.

Na oportunidade, o Ir.•. Paulo Roberto 
Alves Dantas fez uma homenagem ao sau-
doso Respeitab.•. Mes.•. Ir.•. Ubaldo Santos 
que neste dia estava fazendo um ano do 
seu falecimento e que foi um dos grandes 
baluartes do Pacto das Lojas Maçônicas do 
sul da Bahia.

O Mestre de Cerimônias, Ir.•. Alberto 
Gomes de Araújo Junior convidou o pri-
meiro palestrante do dia, que foi o Ir.•. Car-
los Roberto de Oliveira Gomes, que apre-

sentou o tema “Os cem anos de fundação 
da A.•.R.•.L.•.S.•. Areópago Itabunense”, e, 
durante sua apresentação fez uma belíssi-
ma homenagem ao ex-Ven.•.Mes.•. (Vene-
relatos 2007/2009 e 2009-2011) da Loja, 
saudoso Ir.•. Eraldo Bussolar. E a segunda 
palestra do dia, coube ao Ir.•. José Hum-
berto Ramos Martins com o tema: “Maço-
naria em sua terceira fase”. 

 Além dos VVen.•. MMes.•. da Lojas 
que compõem o PALOMAS, também es-
tiveram presentes os Delegados Distritais 
do Sereníssimo Grão-Mestre IIr.•.: Ernande 
Costa Macedo, 61º Distrito (Camacã/Bue-
rarema); Raimundo Antônio Tedesco, 38º 
Distrito (Canavieiras), Ismael Soares Pinto, 
17º Distrito (Ilhéus); Ademilson Oliveira 
Soares, 26º Distrito, (Itajuípe/Coaraci); Pe-
dro Luciano de Araújo Jatobá, 71º Distri-
to, (Itabuna) e, Erivam Soares de Oliveira, 
27º Distrito (Itororó/Ibicaraí) e o Ir.•. Wa-
shington Farias de Cerqueira, M.•. I.•. da 
A.•. R.•.L.•.S.•. 28 de Julho (GOB-GOEB) do  
Or.•. de  Itabuna e Presidente da Academia 
Maçônica de Letras Ciências e Artes da Re-
gião Grapiuna,  (AMALCARG).

Ao final, o Ven.•. Coordenador Ir.•. 
Paulo Roberto Alves Dantas em nome do 
PALOMAS agradeceu aos palestrantes e a 
presença de todos os IIr.•. cunhadas, so-
brinhos, sobrinhas e convidados, em espe-

Respeitável segmento da História passa 
a crença de que o medievo inglês ganhou 
a menção honrosa de ver nascer e crescer 
em seu seio a maçonaria. Então Corpora-
ção de Ofício, cujos integrantes se dedica-
ram às construções de pedra, principal ma-
téria prima utilizada para erigir, naqueles 
tempos, palácios, mosteiros e, sobretudo, 
as grandes catedrais góticas. Pedreiros que 
empolgaram e atraíram gerações com o seu 
trabalho e, mercê disto, robusteceram, pe-
rante a humanidade, o nome de sua Cor-
poração que ficou, na história, conhecida 
como a Maçonaria Operativa.

Missão cumprida, o Velho Mundo, já no 
século XVIII, rendeu-lhe grande e indestrutível 
homenagem, indo buscar, na simbologia de 
seus feitos, a geração de uma outra maçona-
ria – a Especulativa. O objetivo era o mesmo: 
construir. Não mais a construção de obras de 

pedra, destinadas ao usufruto de alguns. Mas a 
edificação de uma sociedade que baseada no 
amor, ensejasse a felicidade para todos.

Neste mundão de hoje, ganancioso 
e desumano, levanta-se o maçom para a 
reconstrução da humanidade, em “que 
todos sejam um” (divisa da maçonaria da 
COMAB) no amor a Deus e, por extensão, 
não só amando o próximo, mas também 
dignificando a família e honrando a pátria. 
Cooperador da obra divina, e, nisto, seu 
continuador, pois a vida nos é dada para 
ser feita e, como é uma “peregrinação de 
retorno à Casa do Pai” (Santo Agostinho), 
deverá ser talhada segundo às exigências 
de sua destinação.

O maçom é um “construtor de templos 
à virtude”. Assim rezam as normas da Fra-
ternidade. A Loja é a escola de sua forma-
ção. Para esse mister a ela os maçons com-

parecem com assiduidade, para com os 
seus irmãos instruírem-se reciprocamente 
nas práticas da virtude. O maçom mesmo 
esculpindo-se, adaptando-se, nessa forma-
ção, ao espaço que lhe for reservado no 
levantamento do edifício social, “subme-
tendo suas vontades, vencendo suas pai-
xões”. Mas estar sempre advertido de que 
“na construção do templo”, de permeio, no 
material, encontram-se vários obstáculos, 
entre eles a ignorância. Por isto a maçona-
ria leva na mais alta advertência o combate 
a ela. É do seu ideário o combate a essa tris-
te condição da humanidade, alertando que 
a “ignorância é a mãe de todos os vícios.” 
Então “cavar-lhe masmorra” é missão fun-
damental. O maçom é um missionário que 
se forma construtor, não para ostentar o di-
ploma colocado na parede de seu gabinete 
de trabalho, mas para ir construir. Daí o en-

tendimento de que a Loja maçônica não é 
o limite. E sim a vertente. É como se dessa 
interpretação e praticidade à parábola do 
“semeador” que recebeu as sementes, mas 
não as guardou em seu embornal. “Exiit se-
minare” (Mateus XIII, 4) – Saiu a semear …

Nossa sociedade profana está carente 
de um maior impulso em sua marcha para 
o progresso. Muitas nações já desfrutam de 
uma excelente qualidade de vida. Mas nós 
não estamos dentre elas. É urgente, portan-
to, correr em sua busca. E por que ainda 
não estamos lá? O diagnóstico desse atra-
so aponta para um acentuado estágio de 
ignorância em que nos encontramos. Os 
maçons estão atentos a esse diagnóstico. 
Não só atentos, mas também presentes no 
fomento às atividades de superação desse 
emperramento, porque nossa destinação 
foi, é e será sempre: construir.

NOTÍCIAS MAÇÔNICASNOTÍCIAS MAÇÔNICAS

cial os IIr.•. José Humberto Ramos Martins, 
coordenador e Ernande Costa Macedo, 
secretário-coordenador, ao qual fez um 
elogio pelo seu belíssimo trabalho à fren-
te da secretaria da entidade, bem como 
lembrou que a próxima reunião será no 
dia 21 de Agosto no Or.•. de Coaraci, sob 
organização da A.•.R.•.L.•.S.•. Filhos da Acá-
cia. Não esqueceu também de agradecer a 
excelente organização do evento e a forma 
cavalheiresca e gentil com que os Maçons 
“Palomenses” foram recepcionados pelos 

obreiros e cunhadas da A.•.R.•.L.•.S.•. Are-
ópago Itabunense, proporcionando mo-
mentos de muita alegria e descontração. 
“Foi uma reunião de formidável convivên-
cia maçônica, sendo marcante o congraça-
mento, a interação e a cordialidade, numa 
demonstração de que realmente compo-
mos uma família, cujos membros se unem 
pelos fortes laços da Maçonaria”. E finali-
zou convidando a todos para o almoço de 
confraternização no salão de banquetes, 
disse ainda.

TEMPO TEMPO 
DE ESTUDOSDE ESTUDOS

Presidente da ABIM 
Associação Brasileira 
da Imprensa Maçônica. 
Recife – Pernambuco.

Por .·. Antônio do Carmo Ferreira
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INICIAÇÃOINICIAÇÃO

CINCO MES.•. MAÇ.•. DO SUL DA 
BAHIA SÃO INICIADOS NO GRAU 32

Na quarta-feira, 11 de maio do ano em 
curso, no Palácio Maçônico Joseph Rafle Sa-
lume – A.•. R.•. L.•. S.•. Areópago Itabunense 
–, o Consistório de Príncipes do Real Segredo 
Attila de Mello Cheriff, clima de Itabuna, sul 
da Bahia, sob a presidência do Mes.•.  Maç.•. 
João Luiz Barbosa Costa, 33º, realizou Sessão 
de Iniciação ao Grau 32 – Sublime Cavaleiro 
do Real Segredo/Soberano Príncipe da Maço-
naria, sob o R.•. E.•. A.•. A.•..

A ritualística sessão, contou com a presen-
ça de 24 obreiros e iniciou os IIr.•.  José Via-
na Benevides Júnior, Alan Novais Cerqueira, 
Juscelino Dantas Bonfim, Juliano Oliveira e 
José Alberto Barreto Nascimento, foi presidi-
da pelo Ir.•.  João Luiz Barbosa Costa, com 
a contribuição direta do 1º Secretário, o Ir.•.   
Ernande Costa Macedo, que também é Dele-
gado Distrital (61º) da Grande Loja Maçôni-
ca do Estado da Bahia (GLEB) para os Orr.•. 
Camacã e Buerarema, acompanhado pelo 

no Rito de Heredon, mais precisamente no 
Grau 25.

O Grau 32 é uma espécie de condensa-
ção e recapitulação de todos os Graus pre-
cedentes, numa espécie de preparativo para 

o 33º e último Grau do Rito Escocês Antigo 
e Aceito. A finalidade do Grau 32 é formar 
homens mais iluminados, mais fortes, que as-
pirem a trabalho individual, dirigido ao bem 
comum.

Grande Inspetor Litúrgico da 3ª Região Litúr-
gica da Bahia, Ir.•. José Carlos Oliveira, 33º. 

O 32º Grau, Sublime Cavaleiro do Real 
Segredo/Soberano Príncipe da Maçonaria do 
R.•. E.•. A.•. A.•., é pertencente à série dos cha-
mados Graus Administrativos, tem conotação 
militar; portanto, características Templárias.

A Lenda do Grau 32 remonta 
à formação de um exército para 
reconquistar Jerusalém e lá edi-
ficar o quarto Templo, já que os 
três anteriores haviam sido profa-
nados e destruídos. As forças reu-
nidas deveriam estar acantonadas 
em Nápoles, Malta, Rodes, Chi-
pre e Jafa. Os combatentes seriam 
reunidos e postos em marcha 
mediante o ribombar de um tiro 
de canhão desfechado pelo co-
mandante. Esta lenda tem origem 
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CULTURACULTURA

AMALCARG EMPOSSA 
NOVA DIRETORIA

Em memorável noite, com as presenças 
da maioria dos acadêmicos, representantes 
de diversas Lojas maçônicas da região, fami-
liares e convidados, no último dia 17/5 (ter-
ça-feira), no Templo da A.•.R.•.L.•.S.•. 28 de 
Julho, Or\ de Itabuna, a Academia Maçônica 
de Letras, Ciências e Artes da Região Grapiú-
na (AMALCARG), fundada em 21/10/2008 e 
instalada em 7/3/2009, empossou sua nova 
diretoria para o biênio 2022/2024. 

A posse finaliza o processo eleitoral da 
AMALCARG, que começou com a eleição da 
chapa vencedora no último dia 30 de abril do 
ano presente, e foi presidida pelo acadêmi-
co José Carlos Oliveira – ex-presidente e um 
dos fundadores da “Casa das Letras Maçôni-
cas” –, que convidou o confrade Washington 
Farias de Cerqueira (presidente reeleito) e o 
representante da A.•.R.•.L.•.S.•. 28 de Julho, 
Ir.•. Enault Freitas da Rocha Filho, para com-
porem a mesa e aos acadêmicos José Augusto 
Carvalho e Helder Pereira Dantas para que 
dessem entrada aos convidados para partici-
parem da Solenidade de Posse.

O Ir.•. José Carlos Oliveira solicitou a 
todos os presentes para que de pé e per-
filados acompanhasse o Hino Nacional 
Brasileiro. Após a audição, declarou aberta 
a solene reunião de posse agradecendo a 
todos pelas suas presenças e em especial 
os convidados. E em seguida pediu ao aca-
dêmico-secretário Ernande Costa Macedo, 
que efetuasse a leitura do Termo de Pos-
se da nova diretoria executiva, composto 
pelos acadêmicos Washington Farias de 
Cerqueira, presidente; Luiz Roberto Albu-
querque Rodrigues Maia, vice-presidente; 
Ernande Costa Macedo, secretário-geral e 
Renato Burití Oliveira, tesoureiro.

Na oportunidade, foram empossado 
também o novo Conselho Fiscal, composto 
pelos acadêmicos titulares – Frederico Car-
los Machado, José Rebouças Souza e José 
Noélio Santana de Oliveira e como Suplen-
tes – Itatelino Oliveira Leite, Khalil Augus-
to Botelho Nogueira e Alessandro Góes 
Lima. E na sequência, após as assinaturas, 
o acadêmico-presidente proclamou todos 
os empossados para um mandato de dois 
anos, com início dia 17/5/22 e finalizando 
no dia 30/5/24, quando foram aclamados 
por calorosa salva de palmas dos presentes.

Após a posse da nova diretoria, a reu-
nião passou a ser conduzida pelo acadê-

mico-presidente Washington Farias de 
Cerqueira, que solicitou ao acadêmico José 
Augusto Carvalho que desse entrada ao 
seu afilhado, o Ir.•. Vinicius Misael Portela 
– membro e ex-Venerável da A.•.R.•.L.•.S.•. 
Vigilância e resistência, Or.•. de Ilhéus, ju-
risdicionada a G.•.L.•.E.•.B.•. – para prestar 
juramento como membro da AMALCARG 
e para a formalização de sua posse como 
o seu mais novo “imortal”, ocupando a ca-
deira de nº 8, que tem como patrono o Ir.•. 
Carivaldo Lopes Pereira.

Prosseguindo com o ato de posse, Wa-
shington Cerqueira, solicitou a cunhada 
Isbela Wagmaker Cavalcanti Portela, que 
colocasse a pelerine no acadêmico Vinicius 
Portella e à sobrinha Luzia Lopes Pereira que 
lhe entregasse o curriculum do patrono da 
cadeira de nº 8 Ir.•. Carivaldo Lopes Pereira, 
que era seu pai, que antes era ocupada pelo 
saudoso acadêmico Luciano Lopes Pereira, 
seu irmão. O acadêmico-presidente pediu 
ainda ao acadêmico José Augusto Carvalho, 
que fizesse a saudação ao novo acadêmico, 
logo depois Vinicius Portella fez um excelen-
te discurso dizendo da sua alegria em parti-
cipar da AMALCARG, falou também sobre 
a sua trajetória maçônica, agradeceu a sua 
família que sempre lhe apoia e ao acadêmi-
co José Augusto, pela apresentação do seu 
nome a gloriosa academia. E finalizou de-
clarando que veio para somar junto com os 
demais acadêmicos.

 Por último, Washington Farias de Cer-
queira, disse da sua alegria e satisfação em 
presidir mais uma vez a AMALCARG, co-
mentou sobre as dificuldades que teve no 
primeiro mandato por conta da pandemia 
(Covid-19), disse da gratidão que tem com 
todos os membros da “Casa das Letras Ma-
çônica”, e em especial o acadêmico Ernande 
Costa Macedo, pelos seus relevantes serviços 
prestados a secretaria dessa egrégia casa e a 
Maçonaria Universal. Agradeceu também as 
presenças dos IIr.•. Vercil Rodrigues, repre-
sentando a imprensa maçônica baiana (leia-
-se jornal e site O COMPASSO) e a Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) 
e Edmundo Dourado, representante da Aca-
demia Grapiúna de Letras (AGRAL) e a todos 
os convidados presentes. O presidente avisou 
que a próxima reunião acontecerá no dia 7/6 
e convidou todos para participarem de um 
jantar no salão de banquetes.
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MAHACHOAN INICIA
4 NOVOS MAÇONS

A A.•.R.•.L.•.S.•. Mahachoan, Or.•. de 
Camacã, sul da Bahia, jurisdicionada a 
Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia 
(GLEB), R.•.E.•.A.•.A.•., realizou no último 
sábado, 11/6, Sessão Magna de Iniciação. 

A solene sessão, que foi presidida pelo 
Ven.•. Mes.•. Ir.•. Jorleans Araújo Matos, ini-
ciou os agora Apren.•. Maç.•. Brendo Go-
mes Santos, Darlan Rocha Santos, André 
Ferreira e Jeferson Cardoso Santos.

A prestigiada sessão de iniciação, que 
contou com as presenças de 43 IIr.•. do 
quadro e dos OOr.•. de Itabuna, Eunapó-
lis, Ibicaraí e Canavieiras, contou também 
com a presença do Ir.•. Ernande Costa Ma-
cedo, Delegado Distrital do 61º Distrito da 

(GLEB) para Camacã e Buerarema e presi-
dente da Loja de Perfeição José Carlos Oli-
veira, sediada naquela cidade.

Ao final, o Ven.•.  Mes.•. Jorleans Araújo 
Matos convidou todos a se dirigirem ao sa-
lão de eventos da Loja, quando for servido 
um lauto jantar.

ORIENTE DE CAMACÃORIENTE DE CAMACÃ
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FRASE MAÇÔNICAFRASE MAÇÔNICA

AÇÃO AÇÃO 
MAÇÔNICAMAÇÔNICA

“Meu amigo: A Maçona-
ria, apesar de ser chamada 
de “especulativa”, não es-
pecula nada. Somos induzi-
dos pelo aprendizado (e não 
conduzidos ou orientados 
para isso) a só afirmar aquilo 
que é observável por todos. 
Logo, afirmamos que a mor-
te existe, mas não tentamos 
adivinhar o que acontece depois. Pode-
mos até imaginar, mas nunca afirmar. A 
Câmara das Reflexões contém crânios e 
esqueletos porque eles são uma certeza. 
Se alguém acreditar em uma vida de-
pois da morte, a Maçonaria não tentará 
demovê-lo desta crença, como não o faz 

com nenhuma crença, mas sabemos que 
esta outra vida não nos permite consertar 
nossos erros desta vida. Tem uma outra 
frase maçônica que diz: “Nos mistérios 
da vida e da morte só uma coisa é certa: 
Tudo que é vivo, morre.” 

– Desconhecido

A COLHER DE PEDREIRO – 
MEUS SEGREDOS

Passo meus dias olhando para uma 
colher de pedreiro, tenho uma em cima 
de minha mesa de trabalho, presen-
te de um irmão que mestre maçom; 
todos os dias ao mirá-la, pela manhã, 
imagino-me perguntando-lhe: qual seu 
verdadeiro proposito?,... existe, em sua 
“simbologia”, um segredo a ser des-
vendado?,... que competência detém 
você além da de, simplesmente, poder 
misturar argamassas?,... o que quer me 
mostrar que ainda não percebi ou apre-
endi?

Não busco, nestas dúvidas, respostas 
carnais, busco respostas espirituais.

Achei que quando atingisse o Grau 
33 do REAA me seria dado a senha 
chave para desvendar todos os segre-
dos da ordem; ledo engano! me parece 
que não serão nossos sinais, toques ou 
palavras que me fará desvendar o que 
camuflado atrás da colher de pedreiro.

Apesar de saber que na maçonaria 
não existem segredos, tenho ciência, 
nós é que, por falta de noção, imagina-
mos que o nosso irmão (ao lado) possa 
saber mais ou menos sobre a Ordem, 
esquecendo-nos de que não é um alto 
QI que, no campo espiritual, desvenda 
segredos sensitivos.

Envelhecemos sob a abóboda celes-
te, ritualisticamente, praticamos a Arte 
Real, entretanto há, sim, um enigma, 
esotérico, denso, espiritual, da natureza 
da vida, que inviolável, sensitivo, que 
nunca foi confessado ou cochichado 
a ninguém, mas que intuitivo, divino, 
conferido somente aos que, de uma 
forma ou de outra, conseguem ver a luz 
que vem do oriente. Ai está a chave!,... 
LUZ (conhecimento)!

Hoje me deparei, de verdade, com 

o que está escondido na simbologia 
da COLHER DE PEDREIRO, vou sim 
continuar a assentar tijolos, amalgamar 
a argamassa, fazer chapiscos, mas sei, 
hoje, que no TEMPLO DE SALOMÃO 
existem várias salas que só são abertas 
na medida da evolução de cada um de 
nós, portas que só se abrem por meio 
de pensamento aberto, comparação e 
dedução.

O que descobri sob a Colher de Pe-
dreiro (Templo de Salomão), de que foi 
ela, nas mãos de Hiran Abiff, que traba-
lhou para se lacrar as tais salas, escondi-
das, e, por estes segredos, ele foi morto; 
Hiran não os confiaria a ninguém. De-
pende de você decifrá-los!

Os Filhos da viúva sabem que se seu 
irmão não interpretou o que você já 
conseguiu desvendar, de nada adianta-
ria lhe contar sobre, pois que ele, ino-
cente, não saberia fazer uso de tal infor-
mação. Não contar mantem seu irmão 
sereno e o mistério continua um “misté-
rio” (para alguns) – Aprendei e Ensinai!

________

“O sucesso final da maçonaria de-
pende da inteligência de seus discípu-
los” (Albert Mackey).

Esfinge de Tebas: Decifra-me ou te 
devoro!

Decifra-me ou te devoro fala de 
uma forma mítica sobre a falta de auto-
conhecimento do homem. Ao longo de 
nossas vidas, projetamos a nossa neces-
sidade de saber em direção ao externo. 
Embora dominemos o mundo à nossa 
volta, a nossa parte interna permanece 
obscurecida (google – Wikipédia)

 Arquitetura: A COLHER DE PE-
DREIRO – MEUS SEGREDOS.

ARTIGO ARTIGO 
MAÇÔNICOMAÇÔNICO

M.•. M.•. 
AA.•.R.•.L.•.S.•.
Amparo e União 
260 e Vigilância e 
Resistencia n° 70, 
Or.•. de Ilhéus- BahiaPor Leonardo Garcia Diniz LOJAS MAÇÔNICAS DE ITABUNA 

E ROTARY CLUB DOAM CADEIRAS 
AO HOSPITAL DE BASE

MAÇONARIA

Na sexta-feira, dia 20/5, as AA.•. R.•. L.•. 
S.•.  Areópago Itabunense, Acácia Grapiú-
na e Areópago Grapiúna, jurisdicionadas a 
Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia 
(GLEB), Or.•.  de Itabuna e o Rotary Club 
Itabuna Sul, doaram sete cadeiras de banho 
para os pacientes do Hospital de Base Luís 
Eduardo Magalhães (HBLEM). 

Os equipamentos foram entregues por 
representantes das três Lojas Maçônicas e 
do Rotary Club à presidente da Fundação 
de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), Fer-
nanda Ludgero.

 Essas cadeiras fazem toda diferen-
ça nos cuidados diários com os pacientes, 
pois, o Hospital de Base recebe pessoas de 

vários municípios e grande relevância so-
cial”, declara Fernanda Ludgero. 

Durante a solenidade de doação, Fer-
nanda Ludgero afirmou que as cadeiras 
serão levadas para as alas das quatro enfer-
marias. Suprem muito a nossa necessidade 
e, junto ao material que já temos, deixa o 
hospital mais equipado para o banho dos 
pacientes”, comemora. 

O 1º Vig.•.  da Areópago Itabunense, Ir.•. 
João Luiz Barbosa, destacou a participação 
de outras lojas Maçônicas que também re-
conhecem a relevância do trabalho do Hos-
pital de Base. “Esperamos que essa entrega 
seja exemplo para a comunidade ajudar ou-
tras instituições que precisam”, disse.

Dicionário Secreto da Maçonaria 
Ao pensar em Maçonaria, os não-ini-

ciados normalmente deparam com uma 
palavra: mistério. Tudo o que acontece 
nos bastidores da Ordem está envolto e 
preservado por um voto de sigilo Feito 
por seus participantes, o qual dificil-men-
te é quebrado. Mas, como tudo o que é 
secreto desperta nossa curiosidade, esta 
aura misteriosa faz que muitas pessoas 
tenham vontade de saber como funciona 
Maçonaria. 

É impossível não imaginar como são 
os rituais de iniciação, os símbolos de 
reconhecimento, e mesmo como é uma 
loja maçônica. Tão difícil quanto, é não 
especular sobre a par-ticipação desta Or-

DICIONÁRIO SECRETO 
DA MAÇONARIA – 
SÉRGIO PEREIRA COUTO

ESTANTE ESTANTE 
MAÇÔNICAMAÇÔNICA

dem em diversos episódios históricos e 
sobre personalidades que tiveram seus 
nomes associados à Maçonaria como 
Mozart, Churchill, Walt Disney, Sigmund 
Freud, Beethoven, Bach, George Wa-
shington, Roosevelt, Dom Pedro I, Rui 
Barbosa, entre outros. Nas páginas do Di-
cionário Secreto da Maçonaria você terá 
a oportunidade de entender o uni-verso 
secreto maçônico à medida que conhe-
ce os principais termos usados pelos seus 
seguidores.
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Governo do Estado

A população da Chapada Diamantina 
agora conta com serviços de referência em 
atendimento pediátrico e parto de alto ris-
co na Maternidade Frei Justo Venture, em 
Seabra. A unidade foi inaugurada pelo go-
vernador Rui Costa na manhã desta sexta-
feira (4), após um investimento de mais de 
R$ 17,5 milhões, entre obras e equipamen-
tos. São 35 leitos, sendo 12 obstétricos, oito 
para gestação de alto risco e 15 da Unida-
de de Cuidados Intensivos Neonatal do tipo 
canguru e convencional.

O equipamento, que começa a funcio-
nar neste sábado (5), é referência para os 
municípios de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Ira-
quara, Lençóis, Mucugê, Novo Horizonte, 
Palmeiras, Piatã, Seabra e Souto Soares. 
“Nós não tínhamos em nenhum município 
da Chapada o atendimento ao parto de alta 
complexidade. É imprescindível que toda 
futura mamãe faça os exames periódicos, 
pois é no pré-natal que o médico vai indi-
car se ela corre algum risco e precisará ter o 
neném nesta maternidade ou não”, afirmou 
Rui, que também entregou uma ambulância 
para a unidade de saúde.

Na nova maternidade, gestantes e puér-
peras terão acesso a serviços de urgência e 
emergência, além de exames de ultrasso-
nografia obstétrica, ultrassonografia com 
doppler, eletrocardiograma e cardiotoco-
grafia. “Na Bahia, nós temos o plano de re-
gionalização das ações, em que enxergamos 
as macrorregiões de saúde para identificar a 
ocorrência de diferentes agravos e necessi-
dades de saúde. Aqui, nesta macrorregião, 
nós identificamos a necessidade de instalar 
uma maternidade de atenção à gestação e 
ao parto de alto risco e ao neonato. Então, 
é nesse contexto que esta maternidade foi 
construída, mobiliada, equipada e hoje é 
entregue à população da região”, explicou 
a secretária da Saúde do Estado, Adélia Pi-
nheiro.

No sexto mês de gestação, a dona de 
casa Paula Sousa comemorou a inaugura-

ção da maternidade. “A gente estava espe-
rando com muita ansiedade a inauguração 
deste espaço. Dá um alivio grande saber que 
nossos filhos vão poder nascer com toda a 
segurança, num ambiente moderno e com 
boa estrutura”.

Além da maternidade Frei Justo, o Go-
verno do Estado entregou nos últimos meses 
unidades em Ilhéus, Camaçari e Salvador e, 
em breve, em Lauro de Freitas. As entregas 
fazem parte de um conjunto de obras com 
objetivo de reforçar a assistência ao parto e 
ao recém-nascido na Bahia. No período en-
tre 2016 e 2022, a rede de maternidades do 
estado recebeu um investimento superior a 
R$ 165 milhões apenas em obras.

Mais investimentos
Ainda em Seabra, nesta sexta-feira (4), o 

governador assinou ordem de serviço para a 
construção do sistema integrado de abaste-
cimento de água das localidades de Angical, 
Barreirinho, Beco, Candeias do Alagadiço, 
Canto, Cascudo, Coqueiro, Fazenda Malha-
da, Passagem Funda, Santana, Saquinho e 
Vale do Paraíso.

Também foram autorizadas para o mu-
nicípio a aquisição de um caminhão tanque 

e a requalificação do mercado municipal, 
assim como obras de extensão da rede de 
iluminação pública e o início da ampliação 
e modernização do Colégio Estadual de Sea-
bra, com a implantação de 17 salas, labora-
tórios, auditório, piscina semiolímpica, ves-
tiário e guarita.

Rui ainda anunciou convênio com o mu-
nicípio para a construção de três quadras 
poliesportivas cobertas nos bairros Tambo-
ril, Bela Vista e Barreirinho, além da licitação 
para a construção de uma Areninha Society, 
no bairro Santa Luzia, e a pavimentação no 
trecho de acesso a Seabra na BR-122. Soma-
dos, os investimentos anunciados para Sea-
bra, entre autorizações e assinaturas, ultra-
passam os R$ 29 milhões.

Além de Adélia Pinheiro, acompanha-
ram o governador em Seabra os secretários 
estaduais da Educação, Jerônimo Rodrigues; 
de Desenvolvimento Econômico, Nelson 
Leal; de Relações Institucionais, Luiz Caeta-
no; de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, 
Leonardo Góes; e o chefe de Gabinete da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), 
Jeandro Ribeiro. (Repórter: Tácio Santos/Fo-
tos Manu Dias/GOVBA)

Com investimento de R$ 17,5 milhões, Governo 
do Estado entrega nova maternidade em Seabra

No Palácio Maçônico Joseph Rafle 
Salume – A.•. R.•. L.•. S.•. Areópago Ita-
bunense –, a Loja de Perfeição Alberto 
Coelho Messeder, Vale de Itabuna no 
sul da Bahia, sob a presidência do Mes.•.  
Maç.•. Marilúcio Dantas Ramos, 33º, 
realizou Sessão de Iniciação ao Grau 5 
– Mestre Perfeito, R.•. E.•. A.•. A.•., no 
último dia 2 de maio (segunda-feira) do 
ano corrente.

A ritualística sessão, que iniciou os 
IIr.•.  João Victor Araújo Andrade, Pau-
lo Alfredo de Santana Dantas, Marcio 
Sant’anna Couto, Mauro Sant’anna Cou-
to, Luciano Leslie Oliveira Carneiro, José 
Roberto Veiga Coelho, Giovani de Sá 
Almeida e Frederico (Ico) Oliveira, foi 
presidida pelo presidente da Loja Ir.•.  
Marilúcio Dantas e diretoria, acompa-
nhado pelo Grande Inspetor Litúrgico da 
3ª Região Litúrgica da Bahia, Ir.•.  José 
Carlos Oliveira, 33º.

O 5º Grau, Mestre Perfeito do R.•. 
E.•. A.•. A.•., traz a solução para o pro-
blema da quadratura do círculo filosófi-
co descobrindo a palavra sagrada JEHO-
VAH e aprendendo que o cumprimento 
do dever, no qual fostes chamados, é a 
realização “dos elevados princípios que 
estão em nós e não em nosso redor”, o 
Mestre Perfeito descobre que a chave 
do conhecimento e da verdade absolu-
ta não está na compreensão das coisas 
mundanas e sim na sua introspecção in-
terna e na vitória sobre si mesmo. 

Ele aprende que “o homem como 
ser finito e aparentemente limitado não 
poderia apreender os segredos mais 
profundos da natureza nem criar as Ci-
ências e as Artes, não fora a sua mente 
emanação direta da Primeira Causa “e 
consequentemente deduz que todos 
nós somos livres, somos irmãos, somos 
iguais “.

Com a presença de 95 MMaç.•. foram 
iniciados na A.•. R.•. L.•. S.•. Deus, Caridade 
e Justiça, Or.•.  de Itamaraju, extremo sul da 
Bahia, 4 novos Aprendizes Maçons.

Na ritualística Sessão, que foi presidi-
da pelo Ven.•. Mes.•. Nonato Moreira, fo-
ram iniciados no Grau 1, os IIr.•.  Christiano 
Manta (médico), Jones Elias Gonçalves (Em-
presário), Maurice Costa (Engenheiro Civil) e 
Romulo Benigno Lima (Enfermeiro). 

A prestigiada Sessão de Iniciação, con-
tou com as presenças do Grão Mestre Es-
tadual do GOB-BA, Oscimar Torres e dos 
VVen.•. das LLo.•. Deus, Luz e Caridade, 

Or.•. Caravelas - BA, Ir.•. Genaldo; União 
Fraterna, Ir.•. Agmar Gobira, Benjamim Pe-
reira de Mascarenhas de Prado - BA, Ir.•. 
Neivaldo, Templo de Salomão (GLEB) e 
mais de 20 ex-Veneráveis e do Delegado 
Distrital da Grande Loja Maçônica do Estado 
da Bahia (GLEB) Ir.•.  Ernande Macedo.

Os novos AApre.•.  foram saudados pelo 
Grão Mestre Estadual do Grande Oriente da 
Bahia (GOB-BA) em pronunciamento onde 
foi enfatizada a necessidade da oxigenação 
da Maçonaria com novas iniciações e da 
importância do cumprimento da liturgia do 
que é ser maçom nos dias atuais.

LOJA DE PERFEIÇÃO ALBERTO 
COELHO MESSEDER INICIA 

8 MES.•. MAÇ.•. NO GRAU 5

DEUS, CARIDADE E JUSTIÇA 
INICIA 4 APRENDIZES 

O SOTAQUE DO IRMÃO LIBANÊS
O irmão Muhamad foi escolhido 

para Mestre de Cerimônias. Sua atuação 
foi curtíssima, talvez uns dois minutos. A 
loja estava lotada, pronta para começar 
os trabalhos de uma Sessão Magna de 
Iniciação.

Muhamad tomou o bastão, foi para en-
tre colunas, estufou o peito e proclamou:

- “Venerável Mestre, a Augusta e 
Resbeitável Loja Bartidários da Esberan-
ça acha-se combosta e aguarda vossas 
ordens!”

HUMORHUMOR
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ANTÔNIO DA SILVA COSTA REALIZA 
SESSÃO MAGNA DE INICIAÇÃO

IR.·. JOSÉ CARLOS 
OLIVEIRA, OR.·.  

DE ITABUNA

ELVIS PEREIRA BARBOSA, 
OR.·.  DE ILHÉUS 

Na tarde/noite de sábado, dia 4 de 
junho do ano corrente, a A.•.R.•.L.•.S.•. 
Antônio da Silva Costa nº 4610, Or.•. de 

Itabuna, sul da Bahia, filiada ao Grande 
Oriente da Bahia (GOB/GOEB), pratican-
te do Rito Schroeder, realiza mais uma 

No sábado (9/6), quem aniversariou foi 
o Ir.•. José Carlos Oliveira, nascido no Or.·. 
de Almadina, mas cidadão itabunense de 
coração e de direito. 

Na vida profana é Auditor Fiscal do Tra-
balho aposentado e advogado militante no 
sul da Bahia, além de membro-fundador 
da Academia Grapiúna de Letras (Agral), 
a primeira do gênero na cidade e da Aca-
demia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba), a primeira fora de uma capital de 
estado no Brasil.

Na vida maçônica é obreiro da A.•.R.•. 
L.•.S.•. Areópago Itabunense e da A.•. 
R.•.L.•.S.•. Acácia Grapiúna nº 95, do 
Or.•.de Itabuna, onde é um dos fundado-
res, e é também o Grande Inspetor Litúrgi-
co da 3ª Região Litúrgica da Bahia do Grau 
33 do R.•.E.•.A.•.A.•. da Maçonaria para a 
República Federativa do Brasil. Além de 
membro-fundador da Academia Maçônica 

ESPAÇO DAS LOJASESPAÇO DAS LOJAS

IIR.·. ANIVERSARIANTESIIR.·. ANIVERSARIANTES

Sessão Magna de Iniciação, quando trou-
xe à luz mais três obreiros.

A ritualística sessão, que foi presidida 
pelo Ven.•.  Mes.•. Joel Pereira Macedo, 
iniciou os neófitos à Ordem Maçônica, 
Denisson Góes, João Victor Nascimento 
e Gilson Júnior. 

A cerimônia foi prestigiada por IIr.•. 
e lideranças maçônicas da região como 

VVen.•. MMes.•. e MMes.•. IInstal.•. do 
Grande Oriente da Bahia (GOB – BA) e 
da Grande Loja Maçônica do Estado da 
Bahia (GLEB), além de Mes.•., CCompa-
nhei.•.  e AAprend.•..

 Após a brilhante sessão, todos se 
confraternizaram em um jantar dançan-
te oferecido pela diretoria da Oficina de 
Aprendiz Maçom Antônio Costa.

de Letras, Ciências e Artes da Região Gra-
piúna (Amalcarg), a primeira do gênero no 
interior do estado; é membro do Conselho 
Editorial de O COMPASSO, o jornal do 
Maçom da Bahia, desde a sua fundação em 
junho de 2012.

A direção do Grupo DIREITOS (jornais 
impressos e on line O Compasso, Direitos 
e editora), o Ir.•. Vercil e a cunhada Angéli-
ca Rodrigues, rogam ao G.•.A.•.D.•.U.•. que 
lhe dê ainda muitos anos de vida e de saú-
de, para que entre outras coisas, possamos 
beber na fonte de sua humildade e sabe-
doria. Parabéns amigo-Ir.•. Dr. José Carlos 
Oliveira por essa data tão importante.

Quem aniversariou no último dia 12/6 (quarta-feira), 
foi o professor universitário e Mes.•. Maç.•. Elvis Pereira 
Barbosa, membro da A.•.R.•.L.•.S.•. Vigilância e Resistên-
cia, do Or.•. de Ilhéus.

A equipe do jornal O COMPASSO, na pessoa do 
seu diretor-presidente, jornalista Vercil Rodrigues, pa-
rabeniza o Ir.•. Elvis Pereira por importante data e roga 
ao G.•.A.•.D.•.U.•. que continue o iluminando.
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FILHOS DA ACÁCIA E CLUBE DA 
FRATERNIDADE REALIZAM 

CAMPANHA DO AGASALHO 2022
No último domingo, dia 12 de junho, 

a A.•. R.•. L.•. S.•. Filhos da Acácia nº 29, 
Or.•.  de Coaraci, jurisdicionada a Grande 
Loja Maçônica do Estado da Bahia (GLEB), 
R.•. E.•. A.•. A.•.  e o Clube da Fraternidade 
da Oficina, realizaram mais uma ação so-
cial – Campanha do Agasalho 2022.

Encerrando a Campanha do Agasalho, 
foram doados aos mais necessitados do 
município sul baiano pela diretoria da 
Loja junto com o Clube da Fraternidade 
Irene fitas de Oliveira, entidade parama-
çônica presidido pela cunhada Iêda Ma-
ria Mercês dos Santos Gomes, 90 cober-
tores e 100 colchões.

ORIENTE DE COARACIORIENTE DE COARACI
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LOJAS MAÇÔNICAS ITABUNENSE DO GRANDE 
ORIENTE REALIZAM O FORRÓ DO BODE

A A.·.R.·.L.·.S.·. Antônio da Silva Costa 
nº 4610, fundada no mês de dezembro 
de 2018 e Instalada no dia 22 de feve-
reiro de 2019, Rito Schröder e a 28 de 
Julho, ambas filiadas ao Grande Oriente 
da Bahia (GOEB/GOB), Or.·. de Itabuna, 
realizaram no último sábado, 11/6, o seu 
tradicional ‘Forró do Bode’.

O Forró do Bode 2022, que aconte-
ceu no salão de festa e área de lazer desta 
última Oficina, devidamente ornamenta-
das para a ocasião, contou com a parti-
cipação de IIr.·. das Lojas, das coirmãs 
do Or.·. de Itabuna e de diversas outras 
do sul da Bahia, além das presenças das 
cunhadas, sobrinhos e convidados.

De acordo com o Ven.·. Mes.·. Joel 
Pereira Macedo da Antônio da Silva Cos-
ta, o Forró do Bode faz parte do calen-
dário maçônico das duas Lojas e é reali-
zado todos os anos pelas diretorias com 
a participação direta das cunhadas para 

EVENTOS & EVENTOS & 
ACONTECIMENTOSACONTECIMENTOS

Membro do Clube da 
Fraternidade Seara 
do Amor da A.•. R.•. 
L.•. S.•.  Areópago 
Itabunense, do Or.•.  
de Itabuna – Bahia.Por Angélica Rodrigues

comemorar e homenagear o tríduo juni-
no: Santo Antônio, São João e São Pedro.

No organizado e festejado evento, que 
esteve presente o jornal O COMPASSO 
(impresso e online) a convite do Ven.·. 
Mes.·. Joel Macedo da A.·.R.·.L.·.S.·. An-

tônio da Silva Costa, não faltaram comi-
das típicas juninas, como bolo de milho, 
amendoim, milho assado/cozido, canjica, 
licor..., forró do bom com o casal Uiara 
Oliveira & Juba Gonzaga e muita anima-
ção da família maçônica grapiúna.




