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AREÓPAGO 
GRAPIÚNA 

REALIZA SESSÃO 
DE INICIAÇÃO

No sábado, 16 de julho do ano cor-
rente, no palácio Joseph Rafle Salume 
da A.•.R.•.L.•.S.•. Areópago Itabunense, a 
A.•.R.•.L.•.S.•. Areópago Grapiuna 261, Or.•. 
de Itabuna, sul da Bahia, R.•.E.•.A.•.A.•., ju-
risdicionada a Grande Loja Maçônica do 
Estado da Bahia (GLEB), realizou Sessão 
Magna de Iniciação.

REGENERAÇÃO 
SULBAHIANA 

COMEMORA O SEU 
CENTENÁRIO

O Conselho de Cavaleiros Kadosh, Clima de Ilhéus, 
reuniu na quinta-feira, 11/8, no Templo de Mestre da A.•. 
R.•. L.•. S.•. Vigilância e Resistência/G.•. L.•. E.•. B.•. /R.•. E.•. 
A.•. A.•., sob a presidência do Poderoso Ir.•. Raul César Re-

quião, 33º, realizou Sessão de Iniciação ao Grau 22 – Cava-
leiro do Real Machado ou Príncipe do Líbano,  R.•. E.•. A.•. 
A.•.. de oito MMes.•. MMaç.•.. 

CONSELHO DE CAVALEIROS 
KADOSH REALIZA SESSÃO MAGNA 

DE INICIAÇÃO DO GRAU 22
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Na madrugada de sexta-feira, dia 15/7, 
a Maçonaria sulbaiana, mais precisamente 
a ilheense, que atualmente é composta por 
seis LLo.·., perdeu um dos seus melhores 
Obreiros com a partida do Ir.·. Ênio Felipe 
Daud Lima para o Or.·. Eter.·.. 

O Ir.·. Ênio Felipe era um apaixonado 
pela Maçonaria e dedicou sua vida a fa-
mília, as causas jurídicas, no mundo pro-
fano era advogado, e a Ordem Maçônica, 
especialmente a A.·.R.·.L.·.S.·. Elias Ocké/
GOB - BA, Rito Brasileiro, onde foi Ven.·. 
Mes.·. por duas gestões de 2011/2013 e 
2013/2015. Além disso, ele foi também 
deputado estadual maçônico e fundador 
da A.·.R.·.L.·.S.·. 2 de Agosto, federada 
ao Grande Oriente da Bahia (GOB-BA), 
Oriente de Una, sul da Bahia.

Rogamos ao G.·.A.·.D.·.U.·./
S.·.A.·.D.·.U.·.  que possa recebê-lo em 
sua morada eterna e ao mesmo tempo re-
conforte a sua família - a cunhada Márcia 
e os eus filhos – e os amigos-IIr.·..

COMO UM VENERÁVEL MESTRE 
PODE SER UM LÍDER

ÊNIO FELIPE DAUD LIMA, O ETERNO IR.·.

A liderança pode ser considerada 
como uma das funções mais importan-
tes e mais difíceis de serem exercidas 
em qualquer atividade humana.  Nas Lo-
jas Maçônicas a liderança do Venerável 
Mestre é de fundamental importância 
para a direção dos trabalhos, realização 
de projetos, dinamismo e união dos IIr.•., 
até porque cada maçom em particular se 
considera um líder e o confronto de líde-
res pode gerar conflitos.

É importante, também, distinguir lide-
rança e autoritarismo. São concepções dis-
tintas. O autoritário é impositivo, domina-
dor, arrogante, despótico e se impõe pelo 
poder que detém. Já o líder, por sua vez, é 
ético, confiável, sensato, cheio de energia, 
humilde, ansioso por aprender e se desta-
ca pela competência em tratar de qualquer 
assunto.

Liderança é a capacidade de fazer com 
que todos remem na mesma direção, esti-
mulados por um objetivo comum a todos. 
É exatamente isto que os membros de uma 
Loja precisam fazer: remar na mesma dire-
ção, estimulados pelo seu Venerável Mestre.

O assunto está sendo abordado por um 
motivo muito simples. Estamos em um ano 
de eleição em nossas Lojas Jurisdicionadas 
à G.•.L.•.E.•.B.•. e nada mais justo que con-
tinuemos a eleger IIr.•. lideres que saibam 
controlar e direcionar a sua Loja para um 
futuro de sucesso 

Na minha opinião existe vários enganos 
com alguns MM.•. MM.•. que quando são 
eleitos Veneráveis Mestres de suas Lojas e 
que, após assumirem os seus cargos, acre-
ditam que serão seguidos pelos IIr.•. do 
quadro. Este é o primeiro engano.

Outros, acreditam que sendo o 
Ven.•.M.•.eleito para o cargo delega po-
deres para outros que não tem a mínima 
condição de exerce-lo, este é o segundo 
engano.

Muitas pessoas que desejam se tornar 
líderes, acreditam que só com palavras bo-
nitas vão conseguir atrair a confiança dos 
seus seguidores, este é o terceiro engano; 
a liderança é o resultado das ações condu-
zidas por uma pessoa no caso o Venerável 
Mestre que passa aos seus subordinados 
confiança firme e estabilidade, para traba-
lhar com todos os obreiros com liberdade, 

alegria e fervor e que seja considerado por 
todos os IIr.•. do quadro e de outras Lojas, 
um grande líder.

Por outro lado, os grandes lideres como 
Alexandre, o Grande; Napoleão Bonapar-
te, Adolf Hitler, Mahatma Gandhi. Martin 
Luther King, Nelson Mandela e muitos ou-
tros não constam em suas biografias como 
eles se tornaram lideres descrevem apenas 
o que eles realizaram, mas não descrevem 
como e porque o realizaram. Na verdade, 
os próprios líderes pouco dizem como tor-
nar-se um líder, porque não existe fórmula 
alguma para liderança. Há uma frase que 
diz “Não importa o que o líder faz, mas sim 
o que o líder é”. 

Um Venerável LIDER deve eleger um 
determinado caminho e um propósito, 
estabelecendo objetivos e metas claras na 
mente de todos os Irmãos. Mostrando  que 
“ele” o Venerável Mestre deve escolher 
cuidadosamente os membros para compor 
sua Diretoria e que conduza todos numa 
mesma direção e que, os objetivos e metas 
devem ser alcançados por meio de ações 
empreendidas por todos os Irmãos e não 
ações executadas por um pequeno grupo 
deles, sabendo que devemos programar 
uma sequência de eventos que permita 
que os Irmãos saibam, exatamente, aquilo 
que vai acontecer e o que se espera que 
cada um faça.

Liderança envolve um trabalho árduo. 
Muitos dos que aspiram ao papel de líder, 
não conseguem desempenhá-lo. Outros, 
têm os atributos adequados, mas nunca 
chegam a fazer qualquer coisa a respeito.

Existe uma ideia tradicional de que os 
líderes querem praticar o bem. Entretanto, 
nem todo líder tem um programa voltado 
para a prática do bem. 

Nós Maçons da Região Sul da 
Bahia, filiados as Lojas Jurisdicionadas a 
G.•.L.•.E.•.B.•. e ao G.•.O.•.B.•. estamos de 
parabéns, todas as Lojas têm Veneráveis e 
Diretores a sua  altura, homens que sabem 
administrar com liderança e harmonia jun-
tamente com seus IIr\, e, acho que esta-
mos no caminho certo iniciando homens 
livres e de bons costumes que em breve 
poderão se tornar um candidato a Venerá-
vel e este, exercer o cargo com maestria e 
liderança. T.•.F.•.A.•.

ESPAÇO DAESPAÇO DA
AMALCARGAMALCARG

Acadêmico-secretário 
da Academia 
Maçônica de Letras 
Ciências e Artes da 
Região Grapiuna 
(AMALCARG)Por Ir.•. Ernande Costa Macedo

ORIENTE ETERNOORIENTE ETERNO

SUPREMO CONSELHOSUPREMO CONSELHO
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CLUBE DA FRATERNIDADE SEARA DO AMOR 
PROMOVE MAIS UMA AÇÃO SOLIDÁRIA

No último dia 29 de julho, o Clube 
da Fraternidade Seara do Amor, ligada 
a A.•.R.•.L.•.S.•. Areópago Itabunense/
G.•.L.•.E.•.B.•./R.•.E.•.A.•.A.•., realizou na 
sede da entidade, mais uma ação solidária 
com doações de enxovais de bebês para 
gestantes carentes do Or.•.  de Itabuna, sul 
da Bahia.

 O Clube da Fraternidade Seara do 
Amor é uma entidade paramaçônica que 
congrega as esposas dos maçons dessa Loja 
de Aprendizes Maçons e é presidida pela 
cunhada Rejane Busssolar, esposa do Ir.•. 
Eraldo Bussolar (Oriente Eterno), que pre-
sidiu a Areópago Itabunense (2007/2009 e 
2009/2011)

A ação filantrópica realizada pelas 
cunhadas, que acontece desde a pandemia, 

AÇÃO SOCIALAÇÃO SOCIAL

além do desenvolvimento de diversas 
outras ações sempre foram realizadas 
visando atender as necessidades indi-
viduais e/ou coletivas mais prementes 
da comunidade itabunense.

Os enxovais foram entregues ao 

padre Tony, pároco da Igreja Santa 
Maria Madalena, localizado no Bairro 
Nova Itabuna, que destina esses enxo-
vais as gestantes carentes, bem como 
a pessoas carentes da nossa comuni-
dade.
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Instalado em um prédio pertencen-
te a A.•.R.•.L.•.S.•. Fraternidade Con-
quistense, onde também funcionam as 
AA.•.R.•.L.•.S.•. Construtores da Fidelida-
de e a Independência e Progresso, todas 
jurisdicionadas a Grande Loja Maçônica 
do Estado da Bahia (GLEB), é recons-
truído o maior Templo do rito de York 
na Bahia, que pertence A.•.R.•.L.•.S.•.  
Construtores da Fidelidade, nº 199, no 
Oriente de Vitória da Conquista.

 A reconstrução, que foi realizada 
pelos Obreiros da Loja, teve também a 
contribuição direta da Grande Loja Ma-

çônica do Estado da Bahia.
Com a reforma o novo Templo da 

Construtores da Fidelidade, tornou-se 
um ambiente ainda mais agradável e 
climatizado, digno de receber os IIr.•. 
da Oficina das coirmãs da cidade e da 
região sudoeste da Bahia.

A contribuição direta dos IIr.•. foram 
imprescindíveis para a reconstrução do 
Templo, por exemplo,  toda a mobília 
foi feita pelo maçom Wilson Toews Doll, 
membro da A.•.R.•.L.•.S.•.   Razão e Força, 
n°56 e Membro Honorário A.•.R.•.L.•.S.•. 
Construtores da Fidelidade.

ORIENTE DE VITÓRIA DA  CONQUISTAORIENTE DE VITÓRIA DA  CONQUISTA ORIENTE DE SALVADORORIENTE DE SALVADOR

MAIOR TEMPLO DO RITO 
DE YORK DA BAHIA É 

RECONSTRUÍDO 

LOJA MAÇÔNICA 2 DE JULHO
No sábado, dia 2 de julho do ano corrente, 

a A.•. R.•. L.•. S.•. 2 de Julho, nº 1421, sedia-
da na Rua Amparo do Tororó, nº 128, Bair-
ro Tororó, no Or.•. de Salvador, federada ao 
Grande Oriente do Brasil (GOB-BA), realizou 
Sessão Magna comemorativa  ao aniversário 
de 66 anos de Instalação/Posse.

A Loja Maçônica 2 de Julho, fundada em 
2/7/1956, como parte da comemoração, pro-
moveu palestra sobre a consolidação da Inde-
pendência do Brasil na Bahia, que nesse ano 
completou 199 anos, cujo título foi “A Inde-
pendência da Bahia e a História da Loja 2 de 
Julho”.

Na oportunidade, foi concedida a ‘Comen-
da 2 de Julho’ para o Ir.•. mais antigo e com 
mais serviços prestados à Oficina, seja agracia-
do o Mes.•. Maç.•. Isaias Lapa de Cerqueira.

O evento contou com a presença de 
Obreiros da Loja e outra LLoj .•. coirmãs, além do Sapientissimo Ir.•. Edmundo Ferreira 
Lima, do Ir.•.  Anderson Delano, ambos membros da A.•. R.•. L.•. S.•. Castro Alves e ao Ir.•.  
Breno Sálvio Juiz do Tribunal Eleitoral.

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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AREÓPAGO GRAPIÚNA REALIZA SESSÃO DE INICIAÇÃO

No sábado, 16 de julho do 
ano corrente, no palácio Joseph 
Rafle Salume da A.•. R.•. L.•. S.•. 
Areópago Itabunense, a A.•. R.•. 
L.•. S.•. Areópago Grapiuna 261, 
Or.•.  de Itabuna, sul da Bahia, 
R.•. E.•. A.•. A.•., jurisdicionada a 
Grande Loja Maçônica do Estado 
da Bahia (GLEB), realizou Sessão 
Magna de Iniciação.

A ritualística e prestigiada ses-
são de Iniciação, que foi presidi-
da pelo Ven.•.  Mes.•. Panagiotis 

Gerogiannis e diretoria, trouxe à 
luz Maçônica a quatro novos pro-
fanos, os agora IIr.•. Edson Nunes 
Noronha, José Cândido de Santa-
na Neto, Otoniel Oliveira Azeve-
do e Wellington Santos da Silva

Grau 1 (Aprendiz Maçom) – A 
Maçonaria conta com algumas de-
zenas de Ritos, ou seja, um con-
junto de regras segundo as quais 
se praticam as cerimônias e se co-
municam Graus, Sinais, Toques, 
Palavras e todas as demais instru-

ções secretas daí decorrentes. No 
Brasil, predomina-se o Rito Esco-
cês Antigo e Aceito, composto por 
33 Graus.

Ao ingressar na Ordem Maçô-
nica, o candidato passa por uma 
iniciação, um ritual em que o 
Aprendiz faz a sua morte simbó-
lica no mundo profano e renasce 
ao encontrar a verdadeira luz. Ao 
final dessa jornada, ele é então 
aceito no Primeiro Grau da Maço-
naria: Aprendiz Maçom.

ESPAÇO DAS LOJASESPAÇO DAS LOJAS
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OITO MMES.•. MMAÇ.•. DA LOJA DE PERFEIÇÃO 
ALBERTO COELHO MESSEDER SÃO INICIADOS NO GRAU 7

 Na noite do dia 11 de agosto, no Palá-
cio Maçônico Joseph Rafle Salume da A.•. 
R.•. L.•. S.•. Areópago Itabunense, a Loja de 
Perfeição Alberto Coelho Messeder, Vale 
de Itabuna no sul da Bahia, sob a presidên-
cia do Mes.•.  Maç.•. Marilúcio Dantas Ra-
mos, 33º, realizou Sessão de Iniciação ao 
Grau 7 – Preboste e Juiz ou Mestre Irlan-
dês, R.•. E.•. A.•. A.•.. de oito MMes\ MMaç\

A ritualística sessão, que iniciou os IIr.•. 
João Victor Araújo Andrade, Paulo Alfredo 
de Santana Dantas, Marcio Sant’anna Couto, 
Mauro Sant’anna Couto, Luciano Leslie Oli-
veira Carneiro, José Roberto Veiga Coelho, 
Giovani de Sá Almeida e Frederico (Ico) Oli-
veira, foi presidida pelo presidente da Loja, 
o Ir.•.  Marilúcio Dantas e diretoria, acom-

panhado pelo Grande Inspetor Litúrgico da 
3ª Região Litúrgica da Bahia, Ir.•.  José Carlos 
Oliveira, 33º.

O grau 7 – A lenda deste grau nos diz 
que, logo após a morte de Hiram Abi, Salo-
mão, desejoso de que a justiça continuasse 
a ser distribuída aos OObr.•., instituiu um 
Trib.•., composto de setem PPreb.•.  e juízes, 
cujo Chefe, Tito, era o depositário da chave 
da urna onde estavam encerradas as atas das 
reclamações. As queixas trazidas pelos ope-
rários, assim como as apelações das senten-
ças de TTrib.•.. Inferiores, eram estudadas 
por esse Trib.•., cuja justiça era distribuída, 
igualmente, aos hebreus e aos fenícios.

Assim, a moral deste grau é: “JUSTIÇA 
IGUAL PARA TODOS”.

GRAUS FILOSÓFICOSGRAUS FILOSÓFICOS
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O Conselho de Cavaleiros Kadosh, Cli-
ma de Ilhéus, reuniu na quinta-feira, 11/8, 
no Templo de Mestre da A.•. R.•. L.•. S.•. 
Vigilância e Resistência/G.•. L.•. E.•. B.•. /R.•. 
E.•. A.•. A.•., sob a presidência do Poderoso 
Ir.•. Raul César Requião, 33º, realizou Ses-
são de Iniciação ao Grau 22 – Cavaleiro do 
Real Machado ou Príncipe do Líbano,  R.•. 
E.•. A.•. A.•.. de oito MMes.•. MMaç.•.. 

Na bela e ritualística sessão, que iniciou 
os IIr.•. Alexandre Figueiredo Noia Correia, 
Elizenilton Marióstenes José da Silva; Gutem-
berg Pires Maciel Filho; Jeferson Pimentel Dó-
rea; Luciano Almeida da Silva; Lucyano José 
Stelitano Pinto; Matheus Santos de Oliveira e 
Rafael Wagmaker C. Lorenzinni Portela, que 
vieram de Itabuna, Ubatã e de Ilhéus, foi con-
duzida pelo presidente da Loja de Perfeição, 
o Ir.•.  Raul César Requião, acompanhado 
pelo Grande Delegado da 3ª Inspetoria Litúr-
gica da Bahia, Ir.•.  Renato Burity Oliveira.

O grau 22 – Trata-se de um grau dedica-
do a história da carpintaria e o trabalho. Exis-
tia uma escola no monte Líbano dedicada a 

ensinar a arte do corte e escultura da madei-
ra, muito embora essas escolas tenham perdi-
do seus alunos para as paixões mundanas, in-
temperança, devassidão e o jogo, vícios que 
tem feito até hoje perder bons homens.

A lenda do Grau remonta ao Líbano e 
lembra a utilidade encontrada pela Maço-
naria para os cedros do Líbano. Os sidônios 
eram os encarregados dos cortes dos cedros e 
foram eles que produziram as madeiras para 
a Arca de Noé, para a Arca da Aliança e para 
os Templos de Salomão e de Zorobabel. Os 
cortadores de cedros organizaram Colégios 
no Monte Líbano adorando a Deus.

O Grau desenrola-se numa oficina de 
carpintaria onde um Cavaleiro Prussiano 
ou Noaquita, 21, apresenta-se aspirando 
ao título de Príncipe do Líbano, baseado 
na sua nobreza de nascimento e seu posi-
cionamento social. Seu pedido foi rejeitado, 
sendo-lhe informado que deveria renunciar 
à sua posição social e procurar merecer o 
prêmio a que aspirava através do trabalho 
com o serrote, a plaina e o machado.

CONSELHO DE CAVALEIROS 
KADOSH REALIZA SESSÃO MAGNA 

DE INICIAÇÃO DO GRAU 22

ALTOS CORPOSALTOS CORPOSABIMABIM

Vercil Rodrigues há 10 anos fundou e vem 
editando o Compasso, de Itabuna para o Brasil. 
O projeto do jornal agradou à imprensa ma-
-çônica brasileira que logo fez seu registro na 
ABIM. Dr Vercil Rodrigues é jornalista admi-
rado e de altíssima credibilidade. É Advogado 
com escritório muito procurado na praça em 
que atua. Escritor de estilo atraente e cativan-
te com livros publicados cujas edições logo se 
esgotam. O jornal O COMPASSO festeja seus 
10 anos de circulação, noticiando a Maçonaria 
para quem ama a Arte Real.

O COMPASSO no 10º ano de circulação. 
Fundador e editor Vercil Rodrigues Fone 73 3613 
2545. 98852 2006 E-Mail: vercil5@hotmail.com

“10 ANOS SEM SAIR DO COMPASSO”
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NOTÍCIAS MAÇÔNICASNOTÍCIAS MAÇÔNICAS

A Grande Loja Maçônica do Estado da 
Bahia (GLEB), sob a liderança do Sereníssi-
mo Grão-Mestre Arlindo Neto e sua dire-
toria, deu mais um passo marcante para a 
história da Maçonaria na Bahia.

Reforçando o protagonismo no Es-
tado, nos últimos dias 22 e 23 de julho, 
em um evento especial, foi implantado o 
Supremo Grande Capítulo dos Maçons da 
Ordem do Santo Real Arco de Jerusalém 
do Estado da Bahia. Nesse encontro mar-
cante foi instalado o Supremo Capítulo, 
via Grande Loja de São Paulo.

A GLEB agradece o apoio do Serenís-
simo Grão-Mestre da GLESP Jorge Haddad, 
além do Grande Primeiro Principal de São 
Paulo: João Xavier, Francisco Javarini, Jo-
aquim Domingues, José Pato, Oswaldo 
Devai, Maurício Kubata e José Carlos, que 
compareceram na Bahia para instalar o nos-
so Supremo.

Que o Altíssimo ilumine e guie to-
dos os Irmãos exaltados no evento. Vida 
longa aos Capítulos que foram regu-
larmente criados e instalados. (Fonte: 
GLEB) 

GLEB IMPLANTA SUPREMO 
GRANDE CAPÍTULO DA 

ORDEM DO SANTO REAL 
ARCO DE JERUSALÉM

FRASE MAÇÔNICAFRASE MAÇÔNICA

A Maçonaria é uma sociedade discreta e bastante reservada a qual des-
tina os seus grandes segredos somente aos participantes da mesma. Trata-
-se de uma associação iniciática e filosófica que busca desenvolver valores 
como humanidade, princípios de liberdade, fraternidade, igualdade e aper-
feiçoamento intelectual.

MAÇONARIA
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O site www.jornalocompasso.com.br e o jornal O COMPASSO 
entrevistam o Mes.·. Maç.·. 33º, 1º Vigilante da A.·.R.·.L.·.S.·. Areópago 
Itabunense, Jurisdicionada a Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia 

(G.·.L.·.E.·.B.·.), R.·.E.·.A.·.A.·., Or.·. de Itabuna, o Ir.·. João Luiz Barbosa Costa.

O COMPASSO – Quem é o cidadão 
João Luiz Barbosa Costa? Onde nasceu? O 
que faz profissionalmente?

João Luiz – Um cidadão brasileiro livre, 
que presa pela ética, pela moral e pelos bons 
costumes, que luta por uma sociedade justa, 
igualitária, homogênea, sistêmica e holística; 
que tem como base o respeito ao direito do 
indivíduo e que é regida pelos parâmetros do 
desenvolvimento sustentável e das boas prá-
ticas ambientais. Nasci em Itabuna-BA, sou 
engenheiro civil e engenheiro de segurança 
do trabalho.

O COMPASSO – Conte-nos um pou-
co sobre a sua vida maçônica. Quando e 
em que Loja foi iniciado na Ordem? Quais 
cargos/funções exerceu na Maçonaria Sim-
bólica?

João Luiz – Fui iniciado em 07 de outu-
bro de 2009, na A.·.R.·.L.·. S.·. Areópago Ita-
bunense n º 9, Oriente de Itabuna e filiada a 
GLEB – Grande Loja do Estado da Bahia ele-
vado ao Grau de Comp.·. M.·. em 20/10/2010 
e exaltado M.·. M.·. em 31/08/2011. Fui ini-
ciado no Grau 4 em 11/04/2012 na Loja de 
Perfeição Alberto Coelho Mésseder, Clima 
de Itabuna, da 3ª Região Litúrgica da Bahia, 
filiada ao Sup .·. Cons.·. do Gr.·. 33 do R.·.E.·. 
A.·.A.·. da Maçonaria para a República Fede-
rativa do Brasil e em 19/05/2018 fui investido 
no Grau 33, Grande Inspetor geral. Oficial-
mente fui Mestre de Cerimônias, participei 
de Comissão e atualmente sou 1º Vigilante. 
Extra oficialmente quando solicitado, sempre 
substitui os irmãos nos diversos cargos que 
compõe a Loja.

O COMPASSO – O que é Maçonaria? 
E o que é ser um Maçom?

João Luiz – Maçonaria é uma institui-
ção filosófica iniciática que tem como obje-
tivo o aperfeiçoamento moral e espiritual do 
homem livre e de bons costumes, através da 
aquisição continua e ininterrupta do conhe-
cimento e consequentemente da transmuta-
ção deste em sabedoria, elevando templos 
a virtude e cavando masmorras ao vício. 
Ser maçom é lutar por uma sociedade jus-
ta, igualitária e homogênea, onde todos são 
irmãos e possuam as mesmas oportunidades 
de desenvolvimento.

 O COMPASSO – O Ir.·. é o 1º Vigilan-
te da A.·.R.·.L.·.S.·. Areópago Itabunense nº 
9, Or.·. de Itabuna. Quais são as atribuições 
dessa função em uma Oficina de Aprendizes 
Maçons?

João Luiz – a principal função do 1º 
Vigilante é orientar os irmãos Aprendizes na 
sua senda até a elevação a Comp.·. M.·. .Pos-
sui ainda a função de substituir o Venerável 
Mestre, caso este por qualquer razão não 
possa dirigir os trabalhos da Loja ou admi-
nistrá-la.

O COMPASSO – O que é a Maçonaria 
Filosófica?

João Luiz – Também conhecida como 
Altos Corpos, é um sistema que através do 
estudo, visa aperfeiçoar o M.·.M.·., apenas 
para aqueles que sentem necessidade de tal 
aperfeiçoamento, pois ao ser exaltado é dado 
ao maçom todas as condições para ele obter 
todo e qualquer conhecimento, cabendo a 
cada um buscar o seu desenvolvimento, ten-
do este a liberdade para ingressar ou não nos 
Altos Corpos, reitero que o ingresso nos Altos 
Corpos não é obrigatório. No R.·.E.·.A.·.A.·. 
esse sistema é composto do Grau 4 ao Grau 
33, sendo assim distribuído: Loja de Perfei-
ção – do Grau 4 ao Grau 14; Sublime Ca-
pítulo Rosa Cruz – do Grau 15 ao Grau 18; 
Conselho de Cavaleiros Kadosh – Grau 19 ao 
Grau 30; Consistório de Príncipes do Real 
Segredo – Grau 31 ao Grau 32. E o Grau 33, 
investido pelo Sup.·. Cons.·. do Gr.·. 33 do 
R.·.E.·. A.·.A.·. da Maçonaria para a Repúbli-
ca Federativa do Brasil. Para ser iniciado no 
Grau 4, é necessário que M.·.M.·. possua seis 
de meses de exaltado e esteja regular com 
sua Loja Simbólica.

O COMPASSO – Quais cargos/fun-
ções que exerceu na Maçonaria Filosófica 
na Bahia?

João Luiz – 2012-2014-exerci o cargo 
de Mestre de Cerimônia - na Augusta e Res-
peitável Loja Simbólica Areópago Itabunense 
nº09- GLEB.

2014-2015 – exerci o cargo de Respei-
tável Mestre de Cerimônias – na Excelsa Loja 
de Perfeição Alberto Coelho Mésseder. 

2015-2016 – exerci o cargo de Três 
Vezes Poderoso Mestre – na Excelsa Loja de 
Perfeição Alberto Coelho Mésseder - 

2016-2017– Exerci o cargo de Três Ve-
zes Poderoso Mestre – na Excelsa Loja de 
Perfeição Alberto Coelho Mésseder. 

– Exerci o cargo de Excelente Mestre de 
Cerimônias – no Sublime Capítulo Rosa Cruz 
Mont´ Alverne;

2017-2018-exerci o cargo de Sapien-
tíssimo Mestre – no Sublime Capítulo Rosa 
Cruz Mont´Alverne;

2018-2019-exerci o cargo de Eminen-
tíssimo Grão Mestre – no Conselho de Cava-

leiros Kadosh Mário Béhring;
2019-2020 – exerci o cargo de Ilustríssi-

mo e Poderoso Grão Mestre – no Consistório 
de Príncipes do Real Segredo Áttila de Melo 
Cheriff;

– Exerci o cargo de Respeitável Mestre 
de Cerimônias – na Excelsa Loja de Perfeição 
Alberto Coelho Mésseder.

2020-2021 – exerci o cargo de Ilustríssi-
mo e Poderoso Grão Mestre – no Consistório 
de Príncipes do Real Segredo Áttila de Melo 
Cheriff;

– Exerci o cargo de Respeitável Mestre 
de Cerimônias – na Excelsa Loja de Perfeição 
Alberto Coelho Mésseder.

2022-2023- exerço o cargo de Ilustríssi-
mo e Poderoso Grão Mestre – no Consistório 
de Príncipes do Real Segredo Áttila de Melo 
Cheriff;

– Exerço o cargo de Respeitável Mestre 
de Cerimônias – na Excelsa Loja de Perfeição 
Alberto Coelho Mésseder e no sublime Capí-
tulo Rosa Cruz Mont’ Alverne. 

Todos os cargos listados foram no Cli-
ma de Itabuna, 3ª Região Litúrgica da Bahia, 
Sup..·. Cons.·. do Grau 33 do R.·.E.·. A.·.A.·. 
da Maçonaria para a República Federativa 
do Brasil.

O COMPASSO – Atualmente o Ir.·. 
preside o Consistório de Príncipes do Real 
Segredo Attila de Mello Cheriff, clima de 
Itabuna. Quais são as atribuições desse 
Consistório? E quando se deu a última 
iniciação? E a quando teremos uma nova 
iniciação?

João Luiz – As atribuições do Consis-
tório de Príncipes do Real segredo é orga-
nizar e realizar as sessões ordinárias ou ini-
ciáticas dos Gr.·. 31 - G.·. Juiz Comend.·. 
ou G.·. Insp.·. Inquisid.·. Comend.·. e Grau 
32 – Sub.·. PPrinc.·. do R.·. S.·., no âmbito 
da 3ª Região Litúrgica da Bahia do Sup.·. 
Cons.·.do Grau 33 do R.·.E.·.A.·.A.·. da Ma-
çonaria para a República Federativa do Bra-
sil. A última iniciação foi do Grau 32, feita no 
dia 11/05/2022. A próxima iniciação será do 
Grau 31 prevista para 06/12/2022.

O COMPASSO – Explique-nos o que é 
ser Especialista em Maçonologia: História 
e Filosofia?

João Luiz – essa especialização foi um 
presente dado pela UNINTER aos maçons, 
para que estes cumpram um dos preceitos 
básicos da maçonaria, que é o estudo cons-
tante com o objetivo de se aperfeiçoar cada 
vez mais através do conhecimento; portan-
to ser Especialista em Maçonologia é ser um 

ENTREVISTAENTREVISTA
eterno aprendiz, é adquirir conhecimento 
como determina a Maçonaria, é buscar a 
verdade onde ela estiver, é seguir o aforismo 
grego “Conhece-te a ti mesmo e conhecerá 
os deuses e o universo”. Neste curso o mais 
importante é o conhecimento adquirido e 
não o título em si, pois maçons não devem 
buscar títulos e sim conhecimento.

O COMPASSO – O Ir.·. está prepara-
do ou se preparando para em um futuro 
próximo ser Venerável da A.·.R.·.L.·.S.·. Are-
ópago Itabunense?

João Luiz – O maçom sempre deve es-
tar preparado para colaborar com os traba-
lhos inerentes a Maçonaria, independente 
da função ou do cargo para a qual for de-
signado pelos irmãos. O maçom se prepara 
para executar os trabalhos da melhor for-
ma possível, pois um maçom trabalha para 
ajudar o desenvolvimento da humanidade 
e não para se auto promover ou obter van-
tagens pessoais. Preparar-se para um cargo 
especifico jamais deve ser o objetivo do 
maçom; cargos, títulos ou honrarias podem 
trazer consigo a vaidade e a arrogância, ca-
racterística do mundo profano que deve ser 
combatida pelo verdadeiro maçom, pois 
este, trava o bom combate, sem escolher 
hora ou lugar. Na maçonaria somos iguais, 
todos os cargos ou funções são igualmente 
importantes, os que não possuem cargo ou 
função desempenham um papel muito im-
portante, indispensável dentro dos nossos 
trabalhos, dizemos mesmo que a função ou 
cargo mais importante da maçonaria é ser 
irmão.

O COMPASSO – Como andam as rela-
ções entre as Lojas que compõem a Maço-
naria Grapiúna?

João Luiz – Excelente. Uma relação fra-
ternal, de união inconteste entre todas as Lo-
jas, seja da GLEB ou do GOB, unificando e 
fortalecendo a Maçonaria cada vez mais, em 
um clima de paz e harmonia, como deve ser 
entre verdadeiros irmãos, tornando a Maço-
naria Universal.

O COMPASSO – O Ir. ·. tem mais de 
12 anos de dedicação a Maçonaria, inclu-
sive recebeu Diploma de Honra ao Mérito 
em 4/12/2019 pela A.·.R.·.L.·.S.·. Areópago 
Itabunense nº 9, Or.·. de Itabuna (GLEB). 
Que conselho pode dar para um recém-
-iniciado na Ordem?

João Luiz – dedicação integral a Ordem. 
O maçom para desenvolver o verdadeiro es-
pírito maçônico, deve se dedicar e frequentar 
assiduamente a Ordem, ser participativo nos 
trabalhos, polindo incessantemente e incan-
savelmente a pedra bruta, ajudando no de-
senvolvimento e iluminação dos irmãos e da 
humanidade.

O COMPASSO – Suas considerações 
finais.

João Luiz – A Maçonaria transformou 
minha vida, ajudando-me a ser um homem 
melhor em todos os aspectos, porém todos 
os dias sem descanso, continuo ininterrup-
tamente a desbastar a pedra bruta, eliminar 
as minhas asperezas, polir a pedra por den-
tro e por fora, tendo ciência que esse traba-
lho é infinito, como infinito é o meu desejo 
pela evolução e iluminação da humanidade. 
S.·.S.·.S.·.; T.·.F.·.A.·.; Luz e Paz.

A MAÇONARIA TRANSFORMOU 
MINHA VIDA, AJUDANDO-ME 
A SER UM HOMEM MELHOR 
EM TODOS OS ASPECTOS
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MAÇONARIA REGULAR 
FEIRENSE REALIZA 

PRESTIGIADA REUNIÃO 

DIA DO MAÇOM, 
20 DE AGOSTO

Na noite do dia 2/8, realizou-se no Orien-
te de Feira de Santana-BA, mais uma reunião 
da maçonaria regular feirense.

Na reunião, que acontece mensalmente, 
estiveram presentes 117 IIr.•. no Templo da 
A.•. R.•. L.•. S.•.  Harmonia, Luz e Sigilo, juris-
dicionada a Grande Loja Maçônica do Esta-
do da Bahia (GLEB), que sediou o encontro 
deste mês.

O encontro é uma bela iniciativa de inte-
gração da maçonaria regular da Bahia e que 

ajuda a manter viva as tradições da Ordem 
na Princesa do Sertão, como é conhecida a 
cidade de Feira de Santana.

O Oriente de Feira de Santana, que tem 
atualmente doze Lojas Maçônicas, é uma das 
poucas cidades do Estado com Oficinas de 
Aprendizes Maçons das três potências exis-
tentes na Bahia: GLEB, GOBA e GOB – BA. 
As outras são Salvador, Vitória da Conquis-
ta, Santa Maria da Vitória, Lauro de Freitas e 
Guanambi.

Dia 20 de agosto no Brasil é come-
morado o Dia do Maçom. Esta data foi 
escolhida para celebrar o importante 
papel que esta “sociedade secreta” teve 
para um dos momentos históricos mais 
emblemáticos do país a Independência 
do Brasil.

De acordo com a história maçônica, 
no dia 20 de Agosto de 1822 aconteceu 
uma sessão histórica entre as Lojas de 
Maçonaria “Comércio e Artes” e “União 
e Tranquilidade”, na cidade do Rio de 
Janeiro.

Na ocasião, o Irmão Gonçalves Ledo 
(Joaquim Gonçalves Ledo, nascimento 
11/12/1781 – Oriente Eterno 9/5/1847) 
teria feito um discurso emocionante e 
inspirador, pedindo a Independência do 
Brasil ainda naquele ano.

Gonçalves Ledo, considerado o inte-
grante de maior destaque na maçonaria 
brasileira, era também um jornalista e 
político liberal, portanto, tinha influência 
na sociedade da época.

A ideia de Gonçalves foi aprovada 
por todos os irmãos naquela reunião e 
registrada na ata do Calendário Maçô-
nico no 20º dia, do 6º mês do ano da 
Verdadeira Luz de 5.822.

Esta data, convertida para o calendá-
rio gregoriano (o que é usado na maioria 
dos países ocidentais), seria equivalente 
ao dia 20 de Agosto de 1822.

Teria sido por impulso da sociedade 
maçônica que o Príncipe Regente Dom 
Pedro I teria proclamado a Independên-
cia do Brasil no dia 7 de Setembro de 
1822 (menos de um mês depois da gran-
de reunião no Rio de Janeiro).

A data oficial foi registrada no artigo 
179 da Constituição do Grande Oriente 
do Brasil, tornando o dia 20 de Agosto o 
Dia do Maçom Brasileiro.

HISTÓRIA DA MAÇONARIAHISTÓRIA DA MAÇONARIA GIRO MAÇÔNICOGIRO MAÇÔNICO
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REGENERAÇÃO SULBAHIANA 
COMEMORA O SEU CENTENÁRIO

Em noite memorável no último dia 2 
de julho do ano em curso, a A.•. R.•. L.•. 
S.•. Regeneração Sulbahiana nº 994, Or.•.  
de Ilhéus, sul da Bahia, filiada ao Grande 
Oriente da Bahia (GOB-BA), praticante 
do R.•.E.•.A.•.A.•., no auditório do Hotel 
Praia do Sol, orla marítima sul, realizou 
solenidade em comemoração ao seu 
Centenário e concomitante o Bicentená-
rio do Grande Oriente do Brasil (GOB). 

A Regeneração Sulbaiana, que tem no 
malhete principal o Ven.•.  Mes.•. Ir.•. Deus-
dete Machado de Sena Filho, fundada em 2 
de julho de 1922, por IIr.•. probos e de bons 
costumes, iniciou seus trabalhos na Pensão 
Fernandes, localizada na Praça JJ Seabra 
(onde foi construído o Ed. da Embratel) e 
depois em um imóvel localizado na Rua Ro-
dolfo Vieira, onde hoje funciona a loja co-
mercial Chapeuzinho Vermelho. Em 1962, 
como fruto do trabalho dos incansáveis ir-
mãos, quando então Ven.•. Durval Cardoso, 
foi adquirido o imponente Palacete Misael 
Tavares, localizado na Rua Antônio Lavigne 
de Lemos, onde, até hoje, mantém sua sede. 

Nesses 100 anos de existência, a Rege-
neração Sulbaiana muito contribuiu para o 
crescimento da cidadwe, empenhada em 
projetos locais e até em problemas afetos 
ao País. Além inspirar a criação de novas 
LLoj.•., em Ilhéus e cidades circunvizinhas, 
que se intitulam carinhosamente de “Filhas 
da Regeneração”, o que enche de orgulho 

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

os seus obreiros.
A solenidade comemorativa do Cente-

nário, que foi prestigiada por mais de mais 
300 pessoas, sendo IIr.•., autoridades ma-
çônicas, civis e militares da região, contou 
também com as ilustres presenças do Grão 
Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil 
(GOB), Ir.•.  Mucio Bonifácio Guimarães e 
do Grão Mestre Geral Adjunto, Ir.•.  Ade-
mir Cândido da Silva, além dos IIr.•. Osci-
mar Torres, Grão Mestre Estadual da Bahia 
(GOB-BA) e Arquiariano Bites Leão (GOB-
-BA) e da presidente Nacional da Frafem 
– Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, 

a cunhada Jussane Guimarães.
No prestigiado evento, que comemorou 

os 100 anos de Instalação/Posse da Rege-
neração Sulbaiana, o Bicentenário do GOB 
e os 58 anos do GOB-BA, importantes per-
sonalidades foram homenageadas com a 
entrega de comendas, títulos e medalhas 
de mérito por parte do Grande Oriente do 
Brasil, GOB-BA, Fraternidade Feminina e 
pela ‘Oficina Aniversariante’, Loja tão bem 
conduzida pelo Ir.•.  Deusdete Machado de 
Sena Filho, que merecidamente entra para 
os anais da história da Maçonaria regional 
como o Ven.•.  Mes.•. do Centenário.




