
Quadro Entrevistas MJR28 

Com Irmão Secretário Helder Vinhal de Carvalho – CIM 12771 

 

Introdução 

O entrevistado de hoje temos o Irmão Sebastião Cavalcante do Nascimento da 

ARBBLS Mahatma João Racy Nº 28 que está fazendo na data de hoje 50 Anos de 

Ordem Maçônica. Gratidão a esse Decano, que nos ensina o amor e o valor da amizade 

entre Irmãos dentro pela Maçonaria.  

Em especial, o nosso agradecimento ao Irmão Frederico Ferreira Costa, casado com a 

neta do Irmão Cavalcante, a Cunhada Byanna Cavalcante da Silva. Um afilhado 

dedicado do Irmão Cavalcante que nos ajudou na preparação dessa entrevista. 

Goiânia-GO, 19 de Outubro de 2019 – EV. 

 

“As amizades que sempre me inspiraram ao crescimento pessoal.” Irmão Cavalcante 

 

1º) Irmão Secretário Helder: Meu Querido Irmão Sebastião Cavalcante do 

Nascimento, como descobriu a Maçonaria?  

Irmão Cavalcante: Eu me inspirei em meu ex-chefe Vieira Alves, então Grande 

Inspetor Geral. Até então não tinha nenhum contato com a Ordem Maçônica, mas 

sempre observava sua movimentação nos preparativos para suas visitas, isto acendia 

minha curiosidade e minha sede pelo auto-aperfeiçoamento me fez interar nos mistérios 

da Ordem. Então meu Eskeylo Pontes me fez o convite e ingressei no oriente de 

Itumbiara. 

 

2º) Irmão Secretário Helder: Como é a família do Ir.'.Cavalcante? Como eles 

reagiram quando ingressou na Ordem Maçônica?  

Irmão Cavalcante: A aceitação por parte da Maria foi muito natural já meus filhos 

eram muito pequenos e eles aceitaram minha decisão com toda a inocência pertinente a 

idade. 

  

3º) Irmão Secretário Helder: Quem é o seu Padrinho? Como foram seus primeiros 

anos desde que ingressou? Onde Iniciou? Teve Irmãos Gêmeos?  

Irmão Cavalcante: Eskeylo Pontes, os primeiros anos foram de muitas visitas e 

aprendizados, muitos encontros fraternais com verdadeiros amigos pelo interior de 

Goiás e Minas Gerais. Fomos iniciados em quatro profanos na loja. 

  

4º) Irmão Secretário Helder: O que te faz feliz? O que te faz infeliz?  

Irmão Cavalcante: A Ordem Maçônica é uma escola feliz, na vida profana foram às 

amizades que sempre me inspiraram ao crescimento pessoal. Não posso olhar para 

minha vida e minha história e não estar em festa, cheguei em Goiás em 1955 em cima 

de um Pau de Arara (assim eram chamados um dos meios de transportes da época) após 

semanas de viagem e de então vi o crescimento e o amadurecimento da cidade de 



Goiânia e deste estado, hoje meu coração se enche de orgulho, na balança da minha vida 

as infelicidades são sobrepostas pela alegria de ter podido visto, conquistado e vivido 

este progresso.  

 

5º) Irmão Secretário Helder: Hoje, dia 19 de Outubro está fazendo 50 anos de 

Maçonaria. O que isso representa para você? Está satisfeito pelas conquistas dentro da 

Ordem Maçônica?  

Irmão Cavalcante: Não conseguiria em poucas palavras descrever todo o crescimento 

pessoal, social e vitórias conquistadas dentro da Ordem Maçônica, por isso represento 

aqui algumas passagem das primeiras reuniões sob a abóbada celestial em um templo 

com paredes e sem telhado, com as reuniões fraternas na casa de um Irmão e as 

conversar ao entrar das noites e até hoje os incontáveis irmãos e irmãos amigos que 

ainda posso encontrar quando faço uma visita.  

 

6º) Irmão Secretário Helder: O SGM Adolfo Ribeiro Valadares iniciou em na gestão 

em que era Venerável Mestre da Loja Mahatma João Racy N°28, o que isso significa 

para você?  

Irmão Cavalcante: Para mim existem Maçons e Maçons Amigos e poucos como 

Adolfo Ribeiro, tive o privilégio de iniciá-lo, sempre tive fé em seu potencial e o deixo 

para maçonaria universal. Lembro que ele todos os anos em meu aniversário e da Maria 

nos visitava com palavras amigas e muita atenção.  

7º) Irmão Secretário Helder: Você ajudou a construir o templo da Loja Mahatma João 

Racy N°28. Poderia nos relatar os fatos mais relevantes daquele momento inicial de 

nossa Loja?  

Irmão Cavalcante: Mahatma João Racy inicialmente funcionava no templo da Loja 

Educação e Moral, lembro quando depois de muito trabalho trocamos o terreno da P-16 

no S. dos Funcionários pelo lote da Rua 15 S. Marista, Irmão Said Racy foi quem mais 

fez intuito pela construção do nosso templo. Quando começamos a construção do 

templo todos contribuímos, Irmão Delermando dava o nome de um irmão a uma parede 

e assim passou de um terreno de terra batida a um dos mais belos templos maçônicos do 

estado.  

8º) Irmão Secretário Helder: Ir.'.Cavalcante, Obrigado pela entrevista. Poderia nos 

transmitir uma mensagem a todos Irmãos, Cunhadas, Sobrinhos(as) da nossa Loja 

MJR28? 

Nesse mês de outubro de 2019 estarei completando cinqüenta anos de Maçonaria com a 

graça do Grande Arquiteto do Universo. Para mim isso é muito simples serve para que 

eu possa melhorar meus conhecimentos na ordem maçônica e conhecer novos graus 

inefáveis, ou seja, os graus 4 ao 33. Agora que chega ao final dos 18.250 dias, já me 

sinto com melhores conhecimentos e sabedoria. Tudo isso contou com a ajuda da 

família maçônica. Eu gostaria de compartilhar e agradecer ao mesmo tempo aos irmãos 

e familiares que contribuíram para que eu aqui chegasse. O Irmão Neri, Venerável da 

Augusta e Respeitável Loja Maçônica Mahatma João Racy, todos e cada um dos irmãos 

da Loja, as cunhadas, os sobrinhos e as sobrinhas, o meu muito obrigado. 

Ir.'.Sec.'.Helder Vinhal de Carvalho CIM 12771 - Gestão 2019/2020 

"Para o Alto e Avante!!! 

 


