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O INÍCIO DO FIM 

 

UMA JORNADA ATRÁVES DO CONHECIMENTO .



 

 

 

 

 

                                                       INTRODUÇÃO 

        Em um período de quase 1 ano, inúmeras histórias foram contadas e 

conhecimentos foram compartilhados. Apesar de nos conhecermos apenas por aqui, 

podemos dizer que bons momentos de leitura foram proporcionados e vivenciados. 

Hoje, o nosso Taverna será um pouco diferente, não falaremos sobre um tema 

específico, mas faremos uma pequena viagem no tempo dentro de nossa própria 

taverna, relembrando um pouco sobre a nossa caminhada juntos, mostrando como tudo 

é feito e quem, de fato, somos nós. Então, em clima de despedida e pela última vez, te 

convidamos a pegar aquele cafezinho feito na hora, um pedacinho de queijo e uma fatia 

de broa - isso mesmo, pois a ocasião merece! - e “simbora” para mais uma viagem, só 

que dessa vez, no nosso mundo! 

 

 

AQUELE EM QUE O TAVERNA É CRIADO... 

       É bem provável que você já tenha se perguntado de onde surgiu a ideia do nosso 

querido projeto “Taverna da Leitura” - até eu já me fiz essa pergunta! rs. - e a resposta 

é bem simples: foi baseado em um outro projeto chamado “Nós Somos Cultura” lá da 

Ordem DeMolay paranaense. Esse projeto tem como objetivo trazer curiosidades 

históricas da Ordem e falar de assuntos gerais, o que é basicamente o nosso objetivo. O 

Taverna é um projeto idealizado visando levar e compartilhar conhecimentos  

 

 



 

 

 

 

 

sobre temas diversos, dentro e fora da Ordem DeMolay, a fim de tornar o conhecimento 

algo mais descontraído e atrativo.  

       Ao longo do tempo, a nossa Taverna foi gerenciada por cinco irmãos ao todo, dois 

deles foram os coordenadores durante os seis primeiros meses: Irmãos Ramiro Neto e 

Breno Salomão. Já os outros três vêm liderando nossas viagens nos últimos seis meses, 

os irmãos: Luís Barbosa, João Vida e Leandro Barcelos. Estes são os responsáveis por 

planejar, pensar no tema, dividir os tópicos, pesquisar e colocar as ideias juntas no 

papel, de tal maneira que você aí do outro lado possa ter a melhor experiência 

possível.Agora aperte os cintos pois vamos para uma viagem no tempo para relembrar 

um pouco de cada um dos mundos e universos que visitamos! 

 

 

 

 AQUELE EM QUE RELEMBRAMOS A NOSSA JORNADA… 

 

       No decorrer deste período de 1 ano, ao todo, 20 textos foram disponibilizados para 

você aí do outro lado. No início, o foco era mais voltado para assuntos da Ordem 

DeMolay, principalmente de sua história e simbologias. As viagens foram tantas que 

fizemos algumas visitas e conhecemos de perto um pouco do passado e a vida dos 

nossos Tios Frank Sherman Land e Alberto Mansur. Também fomos em uma caminhada 

para dentro dos simbolismos de nossa Ordem, onde vimos os significados dos 10 Rubis 

que adornam o nosso Brasão, as nossas joias e emblemas, e um pouco sobre o nosso  

 



 

 

 

 

 

queridíssimo cargo de Mestre de Cerimônias. Além disso, vimos que não somos os 

únicos que vivenciaram uma pandemia, e que até mesmo há uma teoria de que a cada 

100 anos uma nova pandemia assola a nossa Terra - espero que a situação seja melhor 

em 2100. Oremos! - E, claro, não poderia deixar de citar a nossa visita ao universo 

Maçônico e suas influências e nem os nossos estudos sobre a nossa principal Lei, a 

Constituição do Brasil de 1988. E, para fechar o nosso primeiro semestre, fizemos uma 

viagem para um dos melhores universos, aquele que possui elfos, duendes, toneladas 

de presentes e um vovô de barba branca disposto a fazer do mundo um lugar melhor.  

       Já o nosso segundo semestre foi um pouco mais diferenciado! Fomos desde a 

origem do dia mais romântico do mundo ao pior pesadelo dos adolescentes. Ao mesmo 

tempo que conhecemos o universo da festa popular mais celebrada no mundo, vimos 

também a história dos trabalhadores e sua luta diária por direitos básicos e melhores 

condições de trabalho. Além disso, não poderia deixar de citar a nossa visita ao mundo 

das mulheres, onde elas estão tomando conta do que deveria ser delas por direito, onde 

a força feminina está, cada vez mais, ganhando voz e espaço em nossa sociedade. 

Conhecemos também um universo cheio de chocolates, onde os coelhos tomam conta 

e alegram a vida de todos. Tivemos a presença dos nossos espíritos ancestrais, dos 

guardiões de nossa querida Terra e sua vasta, poderosa e rica cultura, onde pudemos 

aprender e descobrir muitas de suas variadas contribuições para com a nossa sociedade. 

Entendemos também que política não é algo limitado aos nossos líderes políticos, que 

nós fazemos política o tempo todo e que, permanecendo unidos, temos a força para 

mudar o mundo. E eu não poderia deixar de falar sobre a nossa viagem ao espaço sideral 

com o nosso amigo Buzz Lightyear, onde fomos rumo ao infinito e além.  

 E foi assim que nós viajamos para diferentes partes da história, universos e 

mundos sem ao menos sair de nossas casas. Este é o grande poder da leitura: 

proporcionar inúmeros sentimentos, sensações e te levar a lugares que você nem 

imagina sem sair do lugar.   

 



 

 

 

 

 

AQUELE DA DESPEDIDA... 

         E assim encerramos a nossa viagem e damos início ao fim! Esperamos que você 

possa ter aproveitado cada momento enquanto mergulhava no oceano mais profundo 

ou voava para além do infinito, visitando o passado ou dando uma rápida espiada em 

nosso futuro. Agradecemos os dias que passamos juntos, os cafés, os queijos e os bolos 

que dividimos durante as nossas leituras, sendo o melhor companheiro de viagens que 

poderíamos ter! Continue acompanhando os nossos projetos e, principalmente, 

continue lendo cada vez mais e caminhando rumo à busca pelo conhecimento. Nestes 

tempos de pandemia, onde precisamos ficar em casa para a nossa proteção e a dos 

outros, a leitura, se você der uma chance, poderá ser a sua melhor companhia.  

 Caso você tenha perdido algum Taverna, não se preocupe, poderá encontrar 

todos eles no site oficial do Grande Conselho do Estado de Minas Gerais, mas como sou 

seu amigo, separei o link de cada um deles aqui embaixo, então valorize e aproveite - 

estaremos de olho, hein?! E, sempre que precisar, sabe onde nos encontrar. Boa leitura 

e uma ótima viagem. Até o futuro! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOSSAS TAVERNAS! 

 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/08/TAVERNA-01-OS-10-
RUBIS.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/08/TAVERNA-02-ALBERTO-
MANSUR.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/08/TAVERNA-03-
PANDEMIAS.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/08/TAVERNA-04-Joias-e-
Emblemas.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/09/TAVERNA-05-Maconaria-
e-a-Independencia.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/09/TAVERNA-06-Simbologia-
do-Mestre-de-Cerimonias.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/10/TAVERNA-07-Os-32-Anos-
da-Constituicao-Cidada.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/10/TAVERNA-08-DAD-LAND-
E-O-CONSELHO-DE-EDUCACAO-DE-KANSAS-CITY.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/11/TAVERNA-09-A-infancia-e-
juventude-de-Frank-Sherman-Land.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/12/TAVERNA-10-Oi-Tio-1.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2020/12/TAVERNA-11-A-origem-
do-Natal.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2021/02/TAVERNA-12-Historia-
Vestibular.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2021/02/TAVERNA-13-Carnaval.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2021/02/TAVERNA-14-Valentines-
day.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2021/03/TAVERNA-15-Dia-
Internacional-da-mulher.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2021/03/TAVERNA-16-A-
importancia-da-Politica..pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2021/04/TAVERNA-17-Pascoa.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2021/04/TAVERNA-18-Dia-do-
indio.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2021/04/TAVERNA-19-Dia-do-
trabalhador.pdf 

• https://www.gcemg.org.br/wp-content/uploads/2021/05/TAVERNA-20-Ao-Infinito-
e-Alem-1.pdf 
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