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Certa vez o grande repórter Pedro Bial destacou a 
frase “Nós somos a soma das nossas decisões”, dita no  

filme Crimes e Pecados, interpretado por Woody Allen. Essa frase 
acomodou-se na minha mente e de lá nunca mais saiu. 
Compartilho do pensamento de Allen! A gente é o que a gente 
escolhe ser, o destino pouco tem a ver com isso. Desde pequenos 
aprendemos a fazer uma opção descartando outra. E de opção em 
opção vamos tecendo essa teia que se convencionou chamar 
“minha vida”. Não é tarefa fácil. Ao optar pela vida de atriz, será 
quase impossível conciliar com a arquitetura. No amor a mesma 
coisa: namora-se com um, outro e mais outro, num excitante 
vaivém de romances. Até chegar um momento de decidir entre 
passar o resto da vida sem compromisso formal com alguém, 
apenas vivenciando amores e deixando-os ir embora quando se 
findam ou casar e, através do casamento, fundar uma 
“microempresa” com orçamento doméstico e responsabilidades. 
As duas opções têm seus prós e contras: viver sem laços e viver 
com laços. Beber até cair ou virar vegetariano e budista? Todas as 
alternativas são válidas. Mas há um preço a pagar por elas 

Francisco da Rocha Barbosa - Venerável Mestre
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AMAR 
(Armando Esteves Ferreira) 

 
O Que É Amar? 

Será Que É Apenas A 
Entrega De Corpos? 

Ou Quem Sabe, 
A Entrega De 
Sentimentos? 

 
O Que É Amar? 

É Sofrer? 
È Chorar? 

É Sucumbir? 
 

Um Dia Amei, 
Me Entreguei, 
Senti O Amor, 
Sofri, Chorei. 

 
Hoje Sou Outro, 

Reluto, 
Não Confio Em 

Ninguém. 
Tenho Medo De Amar 
Pois Não Sei No Que 

Vai Dar. 
 

Vou Me Machucar? 
Vou Me Arrazar? 

Vou Definhar? 
Será Que Amar É Viver 
Num Mundo Inseguro? 

O Ir. Pedro Demo afirma que a tolerância com as diferenças, a 
fraternidade irrestrita e a espiritualidade sem religiosidade são os 
principais atributos diferenciais da Maçonaria moderna a serem perseguidos 
individual e coletivamente. Sem opô-los e complementando-os, acrescente-se 
o sentimento de pertença, ou seja, a qualidade de uma coisa ou de alguém 
pertencer a outra coisa ou a outro alguém. O sentimento de pertença cria 
comprometimento, possibilita estabelecer e vigorar verdadeiramente a
“Fraternidade Irrestrita” preconizada. Mas, para o sentimento de pertença se 
estabelecer é preciso formar vínculo entre o maçom e sua Loja. Trabalhar no 
cultivo deste vínculo será o grande desafio do Garante (Padrinho), do 
Venerável Mestre e dos demais Irmãos para com o novo Irmão. Acolhê-lo 
principalmente nos seus primeiros meses de Loja é fundamental. Vencida a 
fase inicial, por conseqüência, o novo membro aos poucos se sentirá “parte e 
proprietário" da sua Loja. É vendo-se parte que se sente pedaço de um todo, 
sentindo-se também um pouco “dono” dos outros pedaços, surgindo o 
compromisso e envolvimento com os assuntos e os destinos dos outros como 
se eles fossem seus próprios. Constrói-se assim o “sentimento de pertença” 
em relação à Fraternidade Maçônica em geral, sentindo cada vez mais 
envolvido e mais e mais verdadeiramente maçom. Por decorrência do 
comprometimento, antes de cobrar a ação da Maçonaria nesta ou naquela 
situação, o compromisso do “sentimento de pertença” remete à pergunta: o 
que eu posso fazer para colaborar com a minha Loja e com a minha Grande 
Loja? Afinal, tudo feito e o “por fazer” pela Maçonaria, foi, é ou será realizado 
pelos maçons, por aqueles que vieram antes de nós, por nós mesmos e por 
aqueles que virão depois de nós 

Editorial especialmente escrito por Rui Jung

         Palavra do Venerável 

Fatos & Fotos 

Experiência Harmônica 
Nunca havia conduzido uma 

solenidade através da música, 
embora houvesse o encantador 
desejo. Assistia às sessões em 
Loja e ficava envolvido com as 
canções produzindo a emoção a 
cada momento, desde a entrada 
dos irmãos até a despedida. Foi 
o Irmão Jorgan quem me 
proporcionou a feliz experiência 
de assumir a Harmonia da Loja. 
Às vésperas de sua partida para 
a Europa, onde hoje mora, pôs-
me ao seu lado, mostrou os 
comandos da mesa de som, a 
lista de músicas e a sequência 
certa. Deu uma ordem! Produza 
uma sessão com emoção. Deu 
um conselho! Capte a vontade 
do Venerável, o que ele deseja 
do momento. Assim recebi a 
tarefa de regar a egrégora de 
harmonia e aguçar sentimentos. 
Fi-lo com a empolgação de 
aprendiz e a irreverência de 
companheiro. Foram instantes 
fascinantes que ainda habitam 
minhas lembranças.  

Marcelo Nogueira 

Aniversariantes de Outubro 

O Tapete 
Órgão Informativo da ARLS 

João César No 121 

   
LUZES 

Fco da Rocha Barbosa 
Venerável Mestre 

Antônio Jorge Coutinho 
1º Vigilante 

José Arimar S. Gonçalves 
2º Vigilante 

O Sentimento de Pertença 

09 – Eveline (Adauto) 
12 - Maria Aparecida (Armando) 
17 – Ieda (Cleydson) 
18 – Pierre 
18 – Rafael  
22 – Melquíades Neto 

5 – Socorro (Calixto) 
8 – Jorge Coutinho 
9 – Jorgan 
9 – Reginaldo 
17 – Maria do Carmo (Lindenor) 
20 – Didio (Neto) 
20 – Dr. Ataliba (pai) 
30 – Barbosinha 

Aniversariantes de Novembro 

 Jorgan Sousa 

e Fabienne Sousa-Schaub 
em Pratteln-Baselland, Suiça 
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 Notícias Expressas 

O Tapete 

Visita à Serra Grande 
Será muito agradável estar 

entre irmãos da ARLS Deus e 
Família N

o
 137 em Viçosa do 

Ceará para demonstrar o Rito 
Schröder através de uma 
Sessão Ritualística destinada 
aos Irmãos daquele e de 
Orientes visinhos. Delegação 
composta por mais de 16 
pessoas sairá de Fortaleza em 
22/out, às 7 horas da GLMECE. 
Quem desejar poderá aderir 
ao empolgante passeio. 

Página 2

A visita é um aprendizado 
No dia 14 de outubro, a Loja João César recebeu com muita honra e alegria a comitiva 
formada por 13 Irmãos da ARLS Luzes do Horizonte No 70. Conduzidos pelo Venerável 
Mestre Irm. José Neto Maia e motivados pelo espírito de fraternidade foi possível conhecer 
com mais profundidade a prática do Rito Schröder. Aprendizes, Companheiros e Mestre 
visitantes contribuíram para o fortalecimento dos laços maçônicos. 

 
Visite que serás também  

No dia 18 de outubro foi a vez da ARLS Luzes do Horizonte No 70 receber o Venerável Mestre 
Irmão Francisco da Rocha Barbosa acompanhado dos irmãos Jorge Coutinho, Ataliba Filho, 
Jeymson Xavier. A visita teve o caráter de retribuição e agradecimento à presença maciça 

dos irmãos desta Loja na Sessão da João César. Na oportunidade o Irmão Barbosinha 
ratificou o convite para a reunião do Colégio de Mestres Instalados que irá acontecer no 

templo da Loja João César no dia 28 de outubro, às 19:30h.  

 
Pedras polidas 

Nos dias 21 e 22 de outubro de 2011, a GLMEC realizou o VIII Encontro de Pedras Polidas, 
no Templo da Verdade. Os companheiros da João Cesar estavam presentes e receberam as 
informações complementares. O Encontro reuniu cerca de 130 companheiros do Estado.  

 
Palestra sobre o rito 

O Encontro de Pedras Polidas reuniu vários palestrantes, entres eles o Eminente Grão Mestre 
Silvio de Paiva, Alcides Bezerra, Carlos Airton Uchoa, Francisco Evaldo Jucá, César Marques, 
Nosso desenvolto Venerável Francisco da Rocha Barbosa fez uma pequena demonstração da 
passagem ao 2º Grau no Rito Schröder, deixando os companheiros dos outros ritos eufóricos 
e cheios de curiosidades. E isso era o objetivo, pois os incentivará ao estudo e à visita, 
ingredientes fundamentais para quem busca a verdadeira sabedoria maçônica. 
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A.M.M.A. 
Aguardem a realização de um 
grande evento, com almoço à base 
de carneirada ou feijoada, com 
bingo surpresa e outros brindes, 
tudo isto por ocasião da 
Domingueira prevista para o dia 13 
de novembro. Esta e outras 
promoções em vista visam a 
angariar fundos para a edificação 
do seu compartimento próprio, 
dentro do terreno da Loja João 
César 

Conhecer é sempre bom 
Para o dia 18 de novembro está 
confirmada presença dos 
irmãos da ARLS N.E.C.T.A.R. No 
64 no Templo da ARLS João 
César Nº 121 em Aquiraz para 
Sessão Ritualística Especial de 
demonstração do Rito. A 
Ordem do Dia constará de peça 
sobre a origem do Rito e os 
princípios filosóficos. Aos que 
desejarem prestigiar os irmãos 
da Loja Anfitriã se sentirão 
honrados pela visita. 

Núcleo de Estudos e Divulgação do Rito Schröder 

Escolhas 
(B da Rocha) 

 
Ao longo da vida 
optamos 
Por metas a serem 
perseguidas 
Escolhas a serem 
definidas 
E num átimo nos 
acomodamos 
 
Se médico ou professor 
valer 
Só a nós e cada um 
pertence 
De todo modo a opção 
que vence 
Um ônus há que 
prevalecer 
 
É da lei de ação e reação 
Agindo contrária a cada 
ação 
Na proporção das nossas 
decisões 
 
Não depende um nosso 
desatino 
De ação nefasta do 
destino 
Mas do demérito de más 
ações. 

"A Líbia está passando por um processo de transformação 
democrática. Agora isso não significa que a gente comemore a 
morte de qualquer líder que seja" (Dilma Rousseff – Pres. do Brasil) 

A postura da Presidenta Dilma diante da captura e assassinato do 
Ditador Líbio Muammar Kadafi mostrou o caráter sério e responsável de 
sua personalidade. Distinguiu-se de todos os demais líderes dos países 
ditos desenvolvidos quando rejeitou a apologia à morte de quem quer 
que seja. Deu o exemplo de estadista comprometida com o justo julgo e 
a ampla defesa. Sua atitude altiva representa um momento de extrema 
maturidade da política externa brasileira e de respeito ao ser humano. 

Pres. Dilma Rousseff e Prefeito de 
Horizonte-CE Manoel Gomes de Farias 
Neto (2º plano). Por Andréa Nogueira 


