
 
 

3° Reunião do Clube do Livro Maçônico - Ritos e Rituais  

18/10/2018 

 
A reunião do Clube do Livro Ritos e Rituais começou por volta das 20:30, estando               
presentes os Irmãos Adriel Freitas, Aylton Cordeiro Neto, Cloves Gregorio e Giovanni            
Mendonça. 
 
Conversamos bastante sobre a situação da Maçonaria no Brasil, trabalhamos          
situações problemáticas e possíveis soluções. O Irmão Cloves Gregorio apresentou          
resenha do livro "J.R.R Tolkien - O Senhor da Fantasia" que será anexada ao final da                
ata. O Irmão Adriel, vindo do Paraná recentemente nos contou as peculiaridades da             
fraternidade em seu estado, pontuamos diferenças e similaridade entre o Rio de            
Janeiro e Paraná.  
 
Desenvolvemos o assunto em relação a Caridade que esse Clube pretende fazer em             
junho do próximo ano em honra a São João nosso Patrono. Estamos estudando a              
possibilidade de sortear entre alunos carentes de escola pública um curso de caráter             
profissionalizante. 
 
Com as doações do presente dia, sendo a módica quantia de R$10 reais de cada um                
dos presentes, o caixa de nossa hospitalaria atualmente possui saldo de R$ 80,00. 
 
Foi mais uma noite de troca de conhecimento, opiniões, compartilhamento de           
experiências e conversa descontraída. 
 
Nossa próxima reunião ficou marcada para o dia 22/11/2018, em local a definir. 
 

Duque de Caxias, 18 de Outubro de 2018. 
 

Fraternalmente, 
 

Cloves Gregorio Ariel Freitas 
 

Giovanni Mendonça Aylton Cordeiro Neto 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Resenha do Livro J.R.R Tolkien - O Senhor da Fantasia, por Cloves Gregorio.  
 
Em 2001 teve o "Boom" da popularização da fantasia medieval com o Lançamento do              
1° filme da saga Senhor dos Anéis, adaptação da obra homônima de Tolkien. Eu não               
fui diferente da massa de adolescentes que se apaixonou mais ainda pela temática.  
 
Naquele mesmo ano eu consegui emprestado o exemplar do livro 1 da saga, com a               
condição de ler em um final de semana, pois era do patrão da mãe do meu colega de  
 
classe. Foi um desafio e tanto, mas valeu a pena. No ano seguinte eu consegui a                
trilogia emprestada com uma grande amiga, mas a fila de espera era grande e mais               
uma vez fui obrigado a ler em uma semana. A essa altura, fantasia medieval já era                
meu estilo favorito para tudo, ou seja, RPG, vídeo game, filmes, literatura e etc.  
 
Passando quase duas décadas, minha paixão por literatura fantástica não mudou, e            
esse ano acabei me dando de presente de aniversário o Livro "J.R.R. Tolkien - O               
Senhor da Fantasia" que é a biografia do autor escrita por Michael White, distribuída              
pela editora Darkside.  
 
Esta edição de 2016 começa dando um show pela qualidade do material apresentado.             
Capa em material emborrachado, verde esmeralda, com falhas proposital na pintura           
que dá um aspecto de desgaste, letras em baixo relevo em dourado. O papel pólen dá                
um quê de sacro a obra, e as fotografias em preto e branco, tal qual as originais, de                  
Tolkien em vários momentos de sua vida e os lugares por onde passou, além de muito                
bem dispostas, são uma importante contribuição a obra.  
 
O livro tem 14 capítulos, e o autor Michael White começa descrevendo sua experiência              
de quando conheceu as obras de Tolkien, o que já familiariza automaticamente o leitor              
com o escritor. Logo em seguida o autor faz uma ambientação muito legal,             
descrevendo o cotidiano de Tolkien, entre pedaladas da universidade para casa, o            
afago da família a correção de provas que fazia para ganhar um extra. É um exercício                
de imersão onde o leitor pode apenas por alguns minutos estar vivenciando a             
presença de Célebre personagem.  
 
O livro narra brevemente a vida dos pais de Tolkien, a rápida e desconfortável              
passagem da família por Bloemfontein na África, do qual o bebê Ronald teve uma              
curta estadia, e depois toda a infância em uma bucólica Inglaterra do início do século  
 
XX. O ponto alto da infância eram as fábulas que o escritor vivia enquanto criança ao                
lado de seu irmão mais novo, a dificuldade financeira da mãe viúva de Tolkien para  
 

 



 
 
cria-los, a amizade de um Padre que tornou seu tutor e o ingresso no Colégio King                
Edward.  
 
Michael White em um esforço hercúleo, resgata o início do romance do mago da              
Fantasia e sua senhora Edith, passeia pelos Clubes de chás e leitura fundados na              
adolescência por Tolkien e seus amigos no King Edward e depois finalmente seu             
ingresso e vida em Oxford. Relata também a temporada de Tolkien no Exercito e sua               
participação na guerra, além da amizade com C.S Lewis, a fundação do Inklings, onde              
com seus amigos se reuniam em um pub para beber cerveja e discutir os livros que                
estavam escrevendo (essa parte em questão teve grande importância para a fundação            
deste Clube), a sua relação com esposa e filhos, além de focar na criação da mitologia                
da Terra média.  
 
O Biógrafo faz um ótimo trabalho e muitas das vezes consegue inserir o leitor na pele                
de Tolkien, e quando não, o coloca ao lado dele para sentir suas reclamações e               
rabugises de um velho chato e detalhista. 
 
Dessa vez eu não escolhi um Livro Maçônico, mas sim a história de um dos meus                
Autores favoritos, do qual seus personagens tiveram fortes influências na confecção           
do meu caráter, que permitiu o meu ingresso na Augusta Fraternidade que fazemos             
parte. O livro pode ser encontrado em vários sites na internet variando seu preço entre               
R$ 30,00 e R$ 60,00. 
 
 

Fraternalmente, 
 

Cloves Gregorio 

 


