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Porque Lincoln 
não foi Maçom?
Apesar de possuir um perfil delineado pelas qualidades próprias dos maçons, Lincoln jamais foi iniciado na Arte 
Real. O presente artigo busca refletir sobre as razões por que o eminente estadista não ingressou na maçonaria. 
Baseia-se num artigo de Paul M. Bessel sobre “Lincoln e a Maçonaria” (Abraham Lincoln and Freemansonry) 
publicado em setembro de 1994. > 04 e 05
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Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem do 
Templo, por ordem de Filipe, o Belo, rei da França, 
havia sido queimado numa fogueira, na Ilha dos Jude-

us, em frente á Praça da Catedral de Notre Dame, no dia 18 
de março de 1314. Mas antes que as chamas o consumis-
sem, ele lançou sobre o rei, sua família e o papa Clemente 
V, autoridades que o haviam condenado, uma terrível mal-
dição. O rei e o papa, segundo essa maldição, deveriam 
estar mortos antes do fim daquele ano.

Quanto á família de Filipe, ela seria maldita até a déci-
ma terceira geração. Isso queria dizer que essa dinastia de 
reis franceses não teria paz até que a maldição se cumpris-
se. Coincidência ou não, essa maldição se cumpriu inte-
gralmente, da forma como previu o sacrificado grão-
mestre Templário.

Filipe, o Belo, e o papa morreram no mesmo ano, 1314, 
de forma bastante misteriosa. Quanto á dinastia de Filipe, 
o Belo, ela se extinguiu depressa, pois seus três filhos, 
Luís, Carlos e Filipe, morreram jovens e não deixaram 
herdeiros para o trono. O trono passou para outros ramos 
da família de Filipe, o Belo, que o conservou até a revolu-
ção de 1792, quando o sistema monárquico foi abolido na 
França. Em 1793, o último rei da dinastia capetíngea, a 
família de Filipe, o Belo, Luís XVI, foi guilhotinado na 
Praça da Concórdia, juntamente com sua rainha, a famosa 
Maria Antonieta.

Esse rei era a décima terceira geração dos capetíngeos. 
Diz uma tradição que quando a cabeça do rei rolou para 
dentro da cesta, um sujeito vestido de preto, ostentando 
uma cruz de prata na aba do seu casaco, adiantou-se na 
multidão que assistia ao macabro espetáculo, molhou o 
dedo no sangue do rei, levou-o á língua, e disse: ” Jacques 
de Molay, finalmente estais vingado.”

Assim, os Templários levariam quase cinco séculos 
para vingar a morte do seu grão-mestre. A Revolução Fran-
cesa, segundo essa tradição, teria sido obra de uma conspi-
ração Templária, que a desencadeou através dos seus her-
deiros presuntivos, que são os maçons. Verdadeira ou não 
essa tese, o fato é que a maioria dos líderes revolucionários 
que derrubaram o "ancién régime" eram maçons.

Seja como for, o fato é que a França, nos quatro séculos 
que se seguiram á morte de Jacques de Molay, nunca mais 
teve um longo período de paz. Guerras, conflitos internos, 
pestes, fome, revoluções, marcaram a história dessa gran-
de nação. Logo após a morte de Carlos IV, o filho mais 
jovem de Filipe, o Belo, a França entrou em conflito com a 
Inglaterra, numa guerra que iria durar mais de um século. 
Foi a chamada Guerra dos Cem Anos. Essa guerra, que 
durou de 1337 a 1453, foi marcada pelo surgimento de 
uma das mais estranhas e carismáticas figuras da história 
mundial: a menina Joana, conhecida como a Donzela de 
Orleans, JJoana D’Arc.

Joana tinha dezesseis anos quando apareceu, de repen-
te, no Castelo de Chinon, em fevereiro de 1429, com uma 
escolta fornecida pelo cavaleiro Jean de Metz, para se 
encontrar com o pretendente ao trono francês, o delfim 
Carlos de Anjou, com uma estranha proposta: que ele lhe 
entregasse o comando do exército francês para que ela 
pudesse libertar a França do domínio inglês. Essa promes-
sa, dizia , não era ela que fazia, mas sim Deus que a ordena-
ra fazer isso. Por coincidência, o Castelo de Chinon era o 
mesmo edifício onde ficava a masmorra em que Jacques 
de Molay e seus irmãos da Ordem do Templo ficaram pre-
sos durante vários anos, antes de serem levados á fogueira.

É evidente que o jovem herdeiro do trono francês não 
levou a sério a proposta. Mas, estranhamente, logo foi 
seduzido pelo entusiasmo da jovem e certamente pelo 
conselho dos seus pares, que rezavam por um milagre que 
pudesse devolver á França, pelo menos uma chance de 
recuperar parte do país, quase inteiramente perdido para 

os ingleses. Joana D’Arc foi esse milagre. Ela, a frente de 
um exército reunido ás pressas pelo delfim Carlos bateu os 
ingleses em várias batalhas e recuperou boa parte dos terri-
tórios perdidos para a Inglaterra. A França voltava a ser 
uma nação, e mais que isso, ela tinha, novamente um rei da 
família capetíngea, pois Carlos VII, o delfim coroado rei 
pela própria heroína, Joana D’Arc, era da linhagem dos 
Anjous, parentes de Filipe, o Belo.

A saga de Joana D’Arc é um típico acontecimento que 
só pode ser explicado quando se invoca uma força oculta 
agindo por traz da cena. Não é crível que uma menina de 

dezesseis anos, mesmo considerando todo o arsenal de 
misticismo que envolvia a sociedade da época, tivesse 
sido capaz de mobilizar uma nação inteira para lutar numa 
guerra que já se considerava perdida. A França, na altura 
em que Joana d‟ Darc surgiu, era uma nação derrotada, 
sem moral e destruída pelos infaustos acontecimentos que 
se seguiram á morte de Filipe, o Belo. As dissensões inter-
nas que durante mais um século imperaram em sua políti-
ca, impediam que ela recuperasse o status de principal 
nação da Europa. Na época, era uma nação governada 
pelos ingleses e sem qualquer esperança de recuperar a sua 
independência. Além disso, a peste negra já começava a 
dizimar a sua população.

Joana D’Arc se comportava como um verdadeiro cava-
leiro Templário no cumprimento de uma missão apostóli-
ca. Ela foi, talvez, uma aplicação prática e um renascimen-
to simbólico do “princípio feminino” cultuado pelos Tem-
plários. Surgiu como uma espécie de símbolo, um beau-
séant vivo, estandarte místico sob o qual o espírito Tem-
plário seria emulado para lutar e libertar a França do domí-
nio inglês.[1] Por trás dela havia, provavelmente, não a 
“voz de Deus”, pois não se compreende que Deus possa 
preferir esta ou aquela nação em proveito de outra e esco-
lher um lado em uma guerra; na verdade, e isso nos parece 
lógico, estava a voz do Templo, na pessoa de cavaleiros 
como Jean d‟Aulon, seu escudeiro, e Jean Foucault, um 
dos seus mais famosos generais[2] E principalmente Giles 
de Rais, outro dos líderes do seu exército, que muito con-
tribuiu para que Joana fosse vitoriosa nas diversas batalhas 
que travou.

Giles de Rais (1405 - 1440), rico senhor feudal, barão 
de Montmorency-Laval, foi um famoso nobre francês que 
lutou ao lado de Joana D’Arc para expulsar os ingleses da 
França. Conhecido por seu comportamento místico, heré-
tico e singular, ele tem muito a ver com a mística Templá-
ria. Esse cavaleiro, como se sabe, em sua vida secreta se 

dedicava a conservar e praticar tradições e cultos secretos, 
provavelmente adulterados e contaminados de promiscui-
dade, inspirada por práticas rituais tão em voga na épo-
ca.[3]

Reputado como eficiente soldado e líder militar, sua 
amizade com a Donzela de Orleans fez dele um de seus 
mais competentes comandantes e fiel e leal amigo. Segun-
do a tradição, Giles compartilhava das “vozes” de Joana, 
sendo um dos poucos comandantes que realmente acredi-
tava na predestinação da sua missão.

Depois da prisão de Joana e da sua morte na fogueira, 
Giles abandonou o exército e retirou-se para o seu feudo 
em Montmorency, onde fundou uma espécie de maçonaria 
negra, na qual se praticavam ritos satânicos, com o sacrifí-
cio de crianças e orgias sexuais durante esses sacrifícios. 
Ficou famoso como mago e feiticeiro. Uma investigação 
conduzida pela Inquisição comprovou que essa seita demo-
níaca dirigida por Giles de Rais havia sacrificado mais de 
mil crianças. Em consequência ele foi julgado e acabou 
sendo enforcado. Ele é conhecido hoje como o maior serial 
killer da história e cognominado o “Senhor das Trevas”. 
Não obstante, sua figura ainda hoje é venerada por algu-
mas seitas, ditas satânicas, em vários países da Europa. 
Algumas tradições atribuem á Giles de Rais o status de 
Cavaleiro Templário Assim, é bem possível que a extraor-
dinária experiência de Joana d‟Arc seja um eco do Templo 
destruído. Na verdade, a jovem donzela de Orleans, como 
ficou conhecida, pode ter sido preparada e doutrinada para 
agir como uma “voz profética”, da mesma forma que um 
jovem pastor em 1320, seis anos após a morte de Jacques 
de Molay, se dizia “instruído pelo Espírito Santo” e saiu 
pelos campos e cidades da França pregando a chamada 
Segunda Cruzada dos Pastores. Esse acontecimento, que 
custou a vida de mais de cem mil pessoas, segundo uma 
tradição muito em voga na época, foi orquestrado por 
alguns Templários que haviam escapado do auto de fé que 
levou de Molay e os principais comandantes da Ordem do 
Templo á fogueira.

Dessa forma, Joana d‟ Arc seria mais uma “voz do Tem-
plo” a interferir na História. Tradições compiladas por 
vários autores dizem que ela se apresentava nas batalhas 
cavalgando um cavalo branco, segurando um estandarte 
com a cruz de Cristo (a cruz templária) onde estavam ins-
critos os nomes de Jesus e Maria, uma clara e insofismável 
influência dos Templários. Isso explicaria o empenho com 
que a própria Igreja se apressou a queimá-la como herege e 
feiticeira, como dois séculos antes havia feito com os pró-
prios Templários. E o rei da França, Carlos VII, que a ela 
devia sua coroação, nada fez para resgatá-la das mãos dos 
ingleses. Carlos VII, da família de Anjou, era aparentado 
com os Capetos, família de Filipe, o Belo.

Joana D’Arc, a cavaleira Templária, o beauséant vivo, 
o “sagrado feminino”, o Templo revivido e emulado, para 
dar aos franceses um novo ideal, foi, uma vez mais, traído 
pela Igreja e pelo rei da França. Vendida aos ingleses pelos 
próprios franceses, os borguinhões, aliados da Inglaterra, 
ela foi abandonada pelo rei Carlos VII, a quem ela própria 
dera uma coroa. Por ironia do destino, o duque de Borgo-
nha, que a vendeu aos ingleses, também se chamava Fili-
pe, o Belo. Coincidências significativas, como dizia Bal-
zac, ou simplesmente a história que se repete, cada vez 
num grau mais alto da espiral?

_________________
Notas
1) Os Capetíngeos era a denominação dos reis franceses, a cuja 

família pertencia Filipe, o Belo. Vem do primeiro rei desse nome, 
chamado Hugo Capeto.

[2] Beauséant: estandarte pintado em branco e preto utilizado 
pelos Templários quando entravam em batalha. Tornou-se tam-
bém um grito de guerra desses cavaleiros ao partirem para um 
ataque. Simbolicamente, era considerado uma espécie de “filtro” 
depurador da luz. Na maçonaria ele foi adotado no piso das Lojas, e 
o seu significado é exatamente esse: um filtro que depura a luz do 
templo, possibilitando a todos os Irmãos compartilhar de sua pure-
za.

[3] Os referidos cavaleiros eram pertencentes á Ordem do 
Tosão de Ouro, fundada por Filipe, o Bom, em 1431. Essa ordem 
repetia, em seus fundamentos, as Regras dos Templários. Era con-
siderada a sucessora da Ordem do Templo.

[4] Alguns desses cultos também eram atribuídos aos Templári-
os. Eles também foram acusados de sacrificar crianças em seus 
rituais, e untar com seu sangue e gordura os ídolos a quem eles 
reverenciavam. Isso nunca foi provado, mas ficou a lenda.

Fonte: Recanto das Letras
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D
ias destes, movimentando o “mouse” no site do 
Google, deparei-me com uma informação que me 
chamou a atenção: Freud foi maçom!

Pelas pesquisas que tenho feito não encontrei nenhum 
indicio que confirmasse esta assertiva; o que mais se apro-
ximou desta citação foi a leitura que fiz do livro do autor 
Jean-Luc Maxence, intitulado “Jung é a aurora da maçona-
ria, Ed. Madras, 2010”.

Este autor fez uma intuição muito interessante ao tentar 
encontrar pontos de contato entre a psicanálise, especial-
mente em Jung, e o simbolismo da maçonaria; baseou-se 
na premissa de que o avô de Jung foi um maçom regular, 
tendo sido, inclusive, Grão Mestre da Ordem na Suíça, 
onde vivia, e Jung cresceu envolvido pelos símbolos da 
maçonaria.

Para reforçar esta sua tese ele cita o fato de que a famosa 
torre de Bollingen, casa com aparência de castelo, que 
Jung construiu (iniciou a sua construção em 1923) à beira 
do lago de Zurique, tem desenhado nas suas paredes, espe-
cialmente no seu teto, alguns símbolos maçônicos, embora 
ele nunca tenha se iniciado na Ordem.

Na verdade Freud pertenceu a uma sociedade frequen-
tada por muitos membros da comunidade judaica de Viena 
e que não tinha a mesma conotação filosófica da maçona-
ria, denominada “Sociedade B'Nei Brit” a cujas reuniões 
ele participava com grande regularidade.

Esta sociedade, uma verdadeira ordem fraternal de 

judeus, foi fundada em Nova York em 1843, contando atu-
almente com mais de 100.000 membros em mais de 50 
países; provavelmente a razão da confusão na mídia social 
da internet é o fato de que esta era frequentada exclusiva-
mente por homens e tinha como principio a ajuda mútua 
entre os seus membros, levando muitos não iniciados na 
Ordem maçônica, que acreditam ser esta a função da maço-
naria, a encontrarem pontos de contatos entre as duas soci-
edades.

Para confundir um pouco mais estes espíritos, o lema da 
“Sociedade B'Nei Brit” pode ser superponível ao da maço-
naria – Benevolência, Amor entre os irmãos e Harmonia.

Por outro lado é preciso dizer que tanto Jung como 
Freud se envolveram, nos seus estudos sobre psicanálise, 

com os símbolos de uma maneira geral e a maçonaria é 
uma instituição iniciática, cuja filosofia está alicerçada na 
simbologia.

Ao se submeter a uma análise por um médico psicana-
lista o individuo se dispõe a colocar a descoberto todos os 
“segredos” que estavam armazenados no seu inconsciente 
e o médico assistente funciona como se fosse um arqueólo-
go tentando desvendar o passado com as revelações que 
lhe são fornecidas pelo paciente.

Um “profano” que bate à porta de um templo maçônico 
com a intenção de se iniciar na Ordem, submete-se, espon-
taneamente, é preciso que se diga, a uma autoanálise quan-
do lhe é solicitado, antes que lhe permitam a entrada, a 
fazer uma reflexão sobre o sentido da vida e das suas aspi-
rações futuras, enquanto aguarda permissão para ultrapas-
sar os seus umbrais.

Apenas com a companhia da sua consciência, lhe é 
oferecida a oportunidade de refletir sobre a verdade defini-
tiva de que o homem veio do pó e para lá voltará, as vaida-
des mundanas deverão ser deixadas do lado de fora, a sua 
riqueza pessoal (joias e metais) não será de nenhuma ser-
ventia perante a comunidade que ele pretende se aproxi-
mar; será, simbolicamente, o seu renascimento com novas 
luzes.

O individuo que foi analisado pelo psicanalista poderá 
remover as barreiras que teimavam em manter escondidos 
os segredos do seu inconsciente e, se conseguir este inten-
to, algumas vezes somente após anos de conversa consigo 
mesmo e principalmente com o apoio do médico assisten-
te, poderá caminhar com alguma segurança rumo ao equilí-
brio psíquico.

O iniciado na maçonaria deverá, gradativamente, e pelo 
resto da sua vida, tomar conhecimento, como acontece em 
todas as sociedades iniciáticas tradicionais, dos passos a 
serem dados para conhecer a filosofia da Ordem e, com 
persistência, praticá-la e transmiti-la aos seus pósteros o 
que aprendeu, como se ele fosse agora um mestre.

Nesta caminhada deverá ecoar nas suas movimenta-
ções o ensinamento emanado do filósofo francês, Prof. 
Jean Lacroix, citado em uma passagem do livro de Jean-
Luc Maxene que mencionei acima, no capítulo em que este 
autor discutia a “Psicologia das profundezas de Jung”:

“Se você quer chegar aonde você não sabe, é necessário 
passar por onde você não conhece”

*O Irmão Hélio Moreira e membro da Academia 
Goiana de Letras, Academia Goiana de Medicina, 

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás.

Médico e Escritor
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A
pesar de possuir um perfil delineado pelas qualidades 
próprias dos maçons, Lincoln jamais foi iniciado na 
Arte Real. O presente artigo busca refletir sobre as 

razões por que o eminente estadista não ingressou na maço-
naria. Baseia-se num artigo de Paul M. Bessel sobre “Lin-
coln e a Maçonaria” (Abraham Lincoln and Freemansonry) 
publicado em setembro de 1994. 

Um Pouco de História Profana
Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809 numa cabana 

de madeira, em Hodgenville, no Estado de Kentucky. Mor-
reu, em Washington, em 15 de abril de 1865 como 16º presi-
dente dos Estados Unidos da América. Era filho de Thomas, 
um carpinteiro e pequeno fazendeiro e Nancy Hanks Lin-
coln. Seus pais eram membros de uma congregação batista 
que se separou de uma outra igreja por manter uma oposição 
mais rígida em relação à escravidão.

Quando Lincoln completou 7 anos, sua família mudou-
se para o sul de Indiana. Lá, sua mãe faleceu em 1818. Seu 
pai casou-se no ano seguinte e Lincoln se deu muito bem 
com sua madrasta Sarah Bush Johnston Lincoln. Ela deu 
mais três filhos ao pai de Lincoln. Durante seu crescimento, 
Lincoln adorava ler e preferia a leitura a trabalhar na fazen-
da. Tal fato criou uma certa animosidade com seu pai, pois, 
além de tudo Lincoln vivia pedindo livros emprestados aos 
vizinhos.

Em 1830, os Lincolns mudaram-se para o oeste de Illino-
is e Lincoln se fixou posteriormente em New Salem onde 
viveu até 1837. Naquela cidade, trabalhou em diversos 
empregos, tais como balconista, agrimensor e gerente dos 
Correios. Conseguia impressionar os habitantes de New 
Salem devido ao seu caráter pacificador, capaz de amansar 
os briguentos da cidade. Ganhou, por isso, o apelido de “Ho-
nesto Abe”. Era altíssimo e magérrimo. Tentou ser deputado 
estadual em 1832, não obtendo sucesso. Logrou êxito, pos-
teriormente, pois elegeu-se quatro vezes sucessivas, em 
1834, 1836, 1838 e 1840. Era membro do partido Whig até 
1856 quando então se tornou Republicano. Como se sabe, o 
Partido Whig foi formado nos Estados Unidos na década de 
trinta no século XIX como oposição ao Presidente Andrew 
Jackson e ao Partido Democrata. Os grupos anti-
jacksonianos tomaram o epíteto das duas revoluções: a ame-
ricana e a inglesa do século XVII. Em ambos os casos, a 
oposição ao rei se apelidava de Whig. Agora, o tirano era o 
„rei‟ Andrew Jackson. O termo Whig era de uso comum em 
1834 e persistiu até a desintegração do partido após a eleição 
presidencial de 1856, quando começou a nascer o seu suce-
dâneo: o Partido Republicano. O Partido Whig foi o grande 
responsável pela elaboração do Sistema de Economia Políti-
ca Norte-Americano em que o Estado opera fortemente o 
crédito e cria barreiras alfandegárias para impulsionar o 
desenvolvimento econômico da nação. Posteriormente, foi 
suplantado pelo sistema inglês de livre comércio. 

Lincoln estudava leis durante todo seu tempo livre e 
formou-se em advocacia em 1836. Em Springfield, em 
1839, Lincoln conheceu Mary Todd. Casaram-se três anos 
depois em 1842. Conceberam quatro filhos: Robert, Ed-
ward, William e Thomas. Verdadeiramente autodidata, Lin-
coln tornou-se um advogado bem sucedido a partir de 1844. 
Após disputar uma cadeira para a Câmara dos Deputados e 
ganhar em 1846, tornou-se, em Washington, um acirrado 
opositor à Guerra contra o México e ferrenho anti-
escravagista. No final do mandato, retornou à sua cidade e 
reassumiu a sua prática advogatícia com êxito cada vez mai-

or. Nos primórdios de 1851, faleceu-lhe o pai. Tentou sair 
candidato ao Senado e disputou a nomeação como candidato 
republicano à Vice-Presidência da República em 1856. Em 
16 de junho de 1858, pronunciou o seu famoso discurso 
“Casa Dividida”. Manteve, nessa época, uma acirrada polê-
mica com Stephen A. Douglas no intuito de tomar-lhe a 
lugar de Senador da República. Embora derrotado nessa 
empreitada, ficou conhecido nacionalmente. Preparou, 

então, sua candidatura vitoriosa à Presidência em 1860. 
Lincoln mostrava-se contra à propagação da escravatura nos 
novos Territórios, não era, todavia, um abolicionista decla-
rado.

Ainda que fosse William Seward, o candidato preferido 
da pré-convenção do Partido Republicano, Lincoln ganhou 
no terceiro escrutínio e foi eleito o 16º Presidente americano 
em 6 de novembro de 1860. Em fevereiro de 1861, desem-
barcou em Washington, portando uma barba sugerida por 
uma menina de 11 anos. Seu juramento de posse ocorreu em 
4 de março. Após a eleição, muitos Estados do Sul, temendo 
um controle Republicano, declararam-se em secessão con-
tra a União. Estava aberta a maior crise – política, militar e 
civil - que um presidente americano já enfrentou. Com a 
queda de Forte Sumter, Lincoln armou um exército e decidiu 
lutar para salvar a União de uma desintegração. A despeito 
das pressões hercúleas, perdas de vidas, fracassos em bata-
lhas, generais incompetentes para a arte da guerra, ameaças 
de assassinatos etc., Lincoln aguentou firme o leme do 
Estado numa época de plena Guerra Civil. Demonstrando 
seu pulso, em janeiro de 1863, firmou a Proclamação de 
Emancipação, declarando livres todos os escravos nas áreas 
da Confederação do Sul, fora ainda do controle da União. 
Em 16 de novembro de 1863, pronunciou o seu imortal Dis-
curso de Gettysburg, que, em pleno campo de batalha, foi 
dedicado aos soldados mortos. Conclamava os vivos a ter-
minarem a missão iniciada pelos soldados agora mortos 
tinham iniciado.

Lincoln, assim como F. D. Roosevelt posteriormente, 

voltou-se, com unhas e dentes, para o Sistema Americano de 
Economia Política, ou seja, estabeleceu as Lei do Banco 
Nacional, assinou tarifa de proteção à indústria estaduniden-
se e assinou a lei que dava a concessão para a primeira estra-
da de ferro transcontinental nos EEUU. Em 1864, o General 
Ulysses S. Grant foi nomeado comandante-chefe do Exérci-
to da União. Lincoln reelegeu-se presidente em 8 de novem-
bro. Em 9 de abril de 1865, o General sulista Robert E. Lee 
rendeu-se a Grant. Dois dias depois, Lincoln pronunciou um 
discurso para um público postado defronte à Casa Branca e, 
entre outras coisas ditas, sugeriu que poderia apoiar o direito 
de voto a certos negros. Isto enfureceu o racista e simpati-
zante do Sul, presente à audiência: o ator John Wilkes Booth 
que mantinha um ódio visceral a Lincoln. Assim, na sexta-
feira Santa de 1865, precisamente no dia 14 de abril, enquan-
to Lincoln assistia à peça Nosso Primo Americano no Teatro 
Ford, Booth penetrou no Camarote Presidencial e atirou, 
pelas costas, na cabeça do Presidente, às 22:15h. O presiden-
te moribundo foi levado à Casa Petersen onde faleceu, no dia 
seguinte, às 7:22h da manhã. Foi o primeiro assassinato 
presidencial da História dos EEUU. O corpo de Lincoln fez 
um périplo por trem por todo o país. Terminou em Springfi-
eld e está enterrado na Tumba de Lincoln no Cemitério de 
Oak Ridge desde 4 de maio de 1865.

Lincoln e a Arte Real
A relação de Lincoln com a maçonaria era de respeito e 

acenava sempre com o desejo de ingressar na Ordem algum 
dia. Tanto assim que a Grande Loja de Illinois, durante a 
campanha presidencial de 1860, tentou chamar Lincoln para 
aderir à maçonaria e a sua resposta foi a seguinte: “Senho-
res, sempre tive um profundo respeito pela fraternidade 
maçônica e há longo tempo sempre aspirei ao desejo de 
ingressar na Ordem”.

Quando um maçom comentou com Lincoln, numa con-
versação durante a campanha, que todos os seus oponentes 
eram maçons, especialmente Stephen A. Douglas, um anti-
go membro em Springfield, sua terra natal e que, no entanto, 
ele não era, respondeu-lhe ele simplesmente:  “Eu não sou 
maçom, Dr. Morris, embora tenha um profundo respeito 
pela instituição”.

Após a morte de Lincoln, o Grão-Mestre do Distrito de 
Colúmbia, que dele tinha sido um grande amigo, escre-
veu:“Disse-me uma vez quão profundo era seu respeito pela 
nossa Ordem e que uma vez quase mudou seu comportamen-
to para ingressar na Fraternidade”.

Uma outra razão para Lincoln ter um respeito pela maço-
naria era a coincidência de ambas as crenças: ser um cidadão 
que mantenha uma religiosidade particular, que acredite 
num Ser Supremo, ao mesmo tempo que defenda, com 
unhas e dentes, a liberdade religiosa e de consciência para 
todos os membros da sociedade. 

Outra aspiração compartilhada era o eterno desejo maçô-
nico de “melhorar homens bons” e o desejo de Lincoln de 
ver como cada indivíduo poderia avançar e progredir na vida 
tanto quanto possível.

Em suma, a aspiração do credo norte-americano na inici-
ativa individual, na liberdade e na igualdade perante a lei, 
conceito formado pela maçonaria dos Pais Fundadores da 
Nação, era também a crença enraizada em Lincoln. Tanto 
assim que ele foi às últimas consequências no tocante à abo-
lição da escravaura, fato tabu para os maçons sulistas dos 
Estados Unidos que eram, e ainda muitos o são, extrema-
mente racistas. Ou seja, Lincoln foi muito mais igualitarista 
do que muitos maçons de sua época e, por que não dizer, até 
mesmo de hoje em dia?                                Continua...
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Existem, ainda, razões profanas para pensar que Lincoln 
deveria ser maçom. A maçonaria e outras organizações seme-
lhantes são locais típicos também para políticos que buscam 
ser conhecidos e obter suporte para suas teses. Lincoln sem-
pre foi um dos políticos mais ambiciosos de sua época e pode-
ria perfeitamente beneficiar-se com as conexões que o seu 
ingresso na maçonaria poderia proporcionar. Lincoln tam-
bém exercia uma ativa e trabalhosa prática forense como 
advogado e os maçons poderiam turbinar essa atividade. 
Nessa especulação profana, poder -se-ia também pensar que 
ele quereria ser maçom pelo desejo frenético de compartilhar 
companheirismo com os membros de sua comunidade. Lin-
coln amava estar em companhia de outros homens e, ser 
aceito pela sociedade, era o que mais desejava. Essa ânsia, 
muito bem poderia ser trabalhada numa fraternidade articu-
lada e vivenciada pelos irmãos na Maçonaria. Quem gosta-
va, como ele, de compartilhar discussões filosóficas e literá-
rias, contar estórias picantes e humorísticas, intercambiar 
informações sobre experiências vividas, trocar idéias sobre a 
vida política e social, em suma, viver entre amigos de manei-
ra fraterna, veria na maçonaria um local ideal para esse desi-
derato. Lincoln, com seu ingresso na maçonaria, poderia 
matar dois coelhos de uma só cajadada: satisfazer sua ambi-
ção política e projetar-se, com sua liderança natural, obten-
do, cada vez mais, proeminência na comunidade.

Lincoln cultivava centenas de amigos maçons e, por eles 
foi convidado a ingressar na Ordem. Um deles, o juiz Bow-
ling Green era seu amigo íntimo e uma eminente pessoa em 
New Salem, Illinois. Green foi Venerável Mestre da Loja 
maçônica da cidade e membro da Grande Loja de Illinois. 
Com ele, Lincoln passava horas e horas jogando conversa 
fora. Estimaram-se tanto que, no funeral maçônico do juiz, a 
senhora Green convidou-o para ser o orador na cerimônia em 
fevereiro de 1842 e, na mesma Loja Springfield nº 4, em 
setembro, fez um discurso em sua memória. Vários dos mais 
proeminentes membros da cidade de Springfield eram 
maçons, incluindo o já citado Stephen A. Douglas, além de 
Ninian Edwards e James Shields. O mais importante 
homem, presente no casamento de Lincoln com Mary Todd, 
era James Matheny, membro da Loja Springfield e ex-Grão-
Mestre da Grande Loja de Illinois. O vizinho mais próximo 
de Lincoln – James Gourley – era também maçom assim 
como muitos amigos e companheiros de negócios.

Um maçom cuja profunda influência sobre Lincoln, que 
o considerava seu ídolo em política, era o ex-senador, ex-
presidente da Câmara e ex-candidato a Presidente dos EEUU 
e um dos mais influentes americanos na primeira metade do 
século XIX – Henry Clay. Clay mudou-se para Kentucky no 
início do século, onde se tornou um dos melhores e maiores 
advogados do Estado. Ajudou o Presidente John Quincy 
Adams a ganhar a eleição de 1824, decidida por pequena 
margem de diferença na Câmara e, por isso, foi nomeado 
Secretario de Estado. Retornou ao Senado em 1831 em opo-
sição ao Presidente Andrew Jackson. Foi um dos líderes do 
partido Whig. Clay foi Grão-Mestre em Kentucky em 1820-
21. Convém salientar que viveram os tempos difíceis dos 
anos da influência do Partido Anti-Maçônico que atingiu o 
auge quando Clay postulava sua candidatura à Presidência 
dos EEUU. Especula-se, hoje em dia, que sendo Clay o mode-
lo político de Lincoln e tendo aquele aguentado a fúria do 
Partido Anti-Maçônico na época de sua pretensão à Presi-
dência, Lincoln teria preferido esperar um pouco para arrefe-
cer os ânimos exaltados contra a maçonaria e deixado o 
ingresso num momento mais oportuno.

O Partido Anti-Maçônico nos EEUU atuou no período de 
1826 a 1843 e foi fundado para combater as sociedades 
secretas na política norte-americana. Sua formação deveu-se 
ao caso Morgan deflagrado em setembro de 1826, na Bata-
via, devido ao desaparecimento e morte de William Morgan, 
fato que desencadeou uma onda anti-maçônica por todos os 
Estados Unidos. Seitas protestantes mais fundamentalistas, 
como os Quakers, e certos ramos mais radicais de Luteranos 
e Batistas, opuseram-se veementemente contra a maçonaria 
de então. O movimento foi crescendo até chegar à formação 
de uma Sociedade Anti-Maçônica em 1828. Na quarta reu-
nião da Sociedade, os políticos anti-maçônicos tomaram a 
direção e exigiram que qualquer candidato a governador, a 
vice ou a qualquer cargo se fosse maçom não poderia contar 
com o apoio dos eleitores profanos no Estado de Nova Ior-
que. A Sociedade, finalmente, tornou-se um Partido Anti- 
Maçônico, atraindo a atenção dos políticos em nível nacio-
nal. Henry Clay começou negando qualquer vínculo com a 
maçonaria. William H. Steward, Martin Van Buren, Thadde-
us Stevens e John Quincy Adams também apoiaram o Parti-
do Anti-Maçônico. Visando a uma rápida idéia do desgaste e 
da evasão do meio maçônico, convém salientar que, se 1826, 
existiam 480 lojas no Estado de Nova Iorque, em 1835 resta-
ram somente 75. Decadente o Partido Anti-Maçônico, a 
maçonaria ressurgiu de forma mais conservadora e religiosa.

Lincoln, certa vez, disse aos membros da Grande Loja de 
Illinois, durante a sua campanha para a presidência em 1860:

“Eu nunca pedi ingresso [na maçonaria] por que me sen-
tia sem o necessário valor para isso. Poderia ter superado 
minha hesitação e pedir o ingresso atualmente, mas sou can-
didato a um posto político, e tal ato poderia ser considerado 
artificial. Por essa razão, porque meus motivos poderiam ser 
percebidos como artificiais, devo refrear meu desejo”. 

Após a morte de Lincoln, um amigo e proeminente 
maçom, disse da razão por ele não ter pedido ingresso na 
Ordem: “Eu [Lincoln] temia que fosse um pouco relapso 
para cumprir minhas obrigações como pretenderia se fosse 
um membro efetivo, daí fui prorrogando o pedido”. Quando 
o amigo disse que não era ainda tarde, Lincoln replicou sor-
rindo: “Bem, talvez algum dia eu lhe peça para encaminhar o 
meu pedido”.

Mary Todd Lincoln, quando informada por um membro 
do Partido Anti-Maçônico, que apoiaria seu marido para 
Presidente em 1860 se ele não pertencesse a uma sociedade 
secreta [maçônica], respondeu-lhe: “O Senhor Lincoln 
nunca foi maçom ou pertenceu a nenhuma sociedade secre-
ta... por que sempre está muito ocupado com suas diversas 
atividades”. Edwin M. Stanton, Secretário da Guerra de 
Lincoln, era um ativo maçom. Escreveu uma vez que tentou 
sondar Lincoln sobre seus pontos-de-vista sobre a maçonaria 
e sentiu-o extremamente evasivo. Talvez, o Estadista não 
tivesse fortes razões, naquele momento, para ingressar na 
Ordem.

Outra hipótese do porquê de Lincoln ter evitado a maço-
naria seria o desastrado, mas elucidativo incidente, ocorrido 
com dois maçons. Um foi James Adams. Em maio de 1837, 
Lincoln advogou um de seus primeiros casos ao representar 
a viúva e o filho de Joseph Anderson num esforço de tomar 
posse e vender dez acres de terra presumidamente pertencen-
tes a ele quando de sua morte. Entretanto, James Adams, ex-
advogado de Anderson e autoridade na Loja de Springfield, 
estava de posse das terras, baseando sua justificativa no fato 
de tê-las como pagamento de alguns trabalhos executados 
para Anderson. Lincoln alegou que a obtenção das terras 
tinha sido espúria. 

No tempo dessa demanda, Adams estava postulando, 
como Democrata, a nomeação para juiz de paz no Condado 
de Sangamon contra um amigo whig de Lincoln. Durante a 
campanha, seis cartas foram publicadas no jornal local, 
escritas por Lincoln, insinuando fraude perpetrada por 
Adams. Alguns dias antes da eleição, Lincoln ainda escreveu 
cartas manuscritas e distribuídas em Springfield afirmando 
explicitamente que Adams teria obtido as terras de Anderson 
por fraude. Após a resposta de às acusações, Lincoln publi-
cou uma tréplica. O caso tornou-se cada vez mais acirrado e 
público. Lincoln acusou Adams de ter espalhado o rumor de 
que ele seria um deísta. Tal rumor causou-lhe muitos proble-
mas no futuro. Nesee ínterim, Adams ganhou a eleição e as 
terras ainda estavam sob sua posse quando morreu seis anos 
depois. James Adams era Venerável Mestre na Loja Springfi-
eld em 1839 e foi eleito Grão-Mestre Adjunto dos maçons de 
Illinois em 1840. Talvez, então, Lincoln não quisesse ingres-
sar numa loja na qual Adams era um membro proeminente.

Anos mais tarde, Lincoln teve problemas com outro 
maçom, James Shields. Este era um imigrante irlandês que 
se estabeleceu em Illinois e tornou-se maçom em janeiro de 
1841, seguindo Stephen A. Douglas como Segundo Vigilan-
te. Shields era um Democrata que se tornou auditor do estado 
em 1841. Lincoln e o Partido Whig protestaram contra sua 
política e muitas cartas satíricas apareceram nos jornais de 

Springfield, questionando a honestidade de Shields e desde-
nhando sua coragem física. Shields acusou Lincoln de ter 
escrito as cartas e desafiou-o para um duelo. Lincoln tentou 
encerrar a disputa com uma explanação parcial, mas o duelo 
foi marcado para o dia 22 de setembro de 1842. Os duelantes, 
com seus respectivos padrinhos, atravessaram de bote o Rio 
Mississippi até o estado de Missouri onde duelar era ainda 
legal. Amigos comuns, contudo, intervieram no sentido de 
Shields aceitar as explicações de Lincoln e o duelo foi abor-
tado. Lincoln, contudo, ficou mortificado com o episódio, 
pois os irmãos maçônicos de Shields deram-lhe toda a assis-
tência. Esse episódio, mais o caso envolvendo James Ander-
son, possivelmente, levaram Lincoln a ter sentimentos nega-
tivos contra os maçons em geral.

Outra possível razão a impedir de Lincoln não ter sido 
maçom, foi política. Em 1830, havia um forte sentimento 
anti-maçônico e o Partido Anti-Maçônico até mesmo elegeu 
alguns de seus membros para posições no Estado e na União. 
Vários políticos ganharam favores e postos por atacarem a 
maçonaria. Muitas lojas perderam seus membros e adorme-
ceram. Tornar-se maçom poderia cortar carreiras políticas. 
Ex-maçons, temerosos, tomaram atitudes anti-maçônicas 
nos seus discursos.

Resumindo, pois, as possíveis causas do não-ingresso de 
Lincoln na Ordem poderiam ser as seguintes: i) decidiu evi-
tar a oposição dos anti-maçons não ingressando na Ordem 
por razões eleitorais; ii) sentiu-se verdadeiramente ainda 
despreparado para cumprir adequadamente os deveres maçô-
nicos; iii) estava tão ocupado com suas atividades profanas 
que o inabilitavam de ingressar na Ordem; iv) tinha uma 
visão pouco favorável da maçonaria devido aos entreveros 
com dois proeminentes membros da Ordem; v) sentiu-se 
inseguro com tais incidentes e não desejou que isso lhe possi-
bilitasse uma negativa dos maçons ao encaminhar um pedido 
formal de ingresso; e finalmente, vi) teria sido sempre indife-
rente à maçonaria. Talvez, a verdadeira razão tenha sido uma 
combinação de todas as aventadas acima. 

 Conclusão
Os EEUU são um país que, tirante a chaga da escravidão, 

caracterize-se como a terra da maçonaria. A força da maço-
naria era especialmente forte no século XVIII e exerceu pro-
funda influência sobre os Pais Fundadores, dentre os quais 
podem ser citados, por serem os mais eminentes, George 
Washington e Benjamin Franklin, que eram ativos, entusias-
tas e proeminentes maçons, aplicando suas crenças maçôni-
cas na formação das instituições norte-americanas.

A Declaração da Independência de 1776 estabelece uma 
verdade fundamental, desenvolvida pela maçonaria no sécu-
lo XVIII:

“Nós apoiamos estas verdades por serem auto-evidentes, 
de que todos os homens são criados iguais, que eles são pro-
vidos pelo seu Criador com certos Direitos inalienáveis e 
entre eles estão a Vida, a Liberdade e a busca da Felicida-
de”. Esta pérola incrustada na Declaração da Independência 
provém de uma citação de Leibniz e não de Locke como se 
pensa. O último colocava entre os Direitos inalienáveis, a 
Vida, a Liberdade e a Propriedade. Lincoln foi mais maçom 
do que muitos maçons de sua época e até mesmo os de hoje, 
quando pretendeu aprofundar a Declaração de Independên-
cia ao declarar em 1861:

“Eu nunca tive um intuir político que não emanasse dos 
sentimentos incorporados na Declaração de Independên-
cia... Eu, muitas vezes me auto-inquiri que grande princípio 
ou idéia eram guardados por esta Fe deração por tão longo 
tempo. Era... de que o sentimento da Declaração de Inde-
pendência que deu liberdade, não somente para o povo deste 
país, mas espe rança para o mundo nos tempos futuros. Era a 
promessa de que, no devido tempo, os grilhões poderiam ser 
retirados dos ombros de todos os homens, e de que todos 
pudessem ter uma chance igual”. 

Ambas as citações possuem um inconfundível odor da 
filosofia maçônica universal. Abraham Lincoln nunca foi 
um maçom, mas houve como que uma influência recíproca 
positiva da maçonaria nele e dele para com a maçonaria. Sua 
filosofia pol ítica foi afetada pelos ideais maçônicos contidos 
na Declaração de Independência e na Constituição dos 
EEUU. Lincoln foi auxiliado na sua vida política e pessoal 
pelos maçons e, com orgulho, pode-se afirmar que os 
maçons e todos que lhe estudam a vida, podem, com certeza, 
ter a satisfação de antever e de sentir o envolvimento dele, 
um não-maçom, com a filosofia e os princípios universais da 
Arte Real.

*Ir.´. William Almeida de Carvalho
Obreiro da Loja Equidade & Justiça nº 2336,

membro da Academia Maçônica de Letras e do
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal.

Fonte: JB News
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O
 ator Paulo José (foto) de 76 anos vive o pai de Vir-
gílio, Benjamin, na novela “Em Família”. O ator 
que aparece na terceira fase da novela e tem Mal de 

Parkinson, doença com que Paulo José convive há mais de 
20 anos. 

Mas o que é mal de Parkinson?
É uma doença degenerativa crônica e progressiva que 

atinge o sistema nervoso, resultando na morte dos neurôni-
os localizados na substância negra do tronco cerebral. O 
nome da patologia remete a James Parkinson, médico bri-
tânico que teria sido o primeiro a descrever os sintomas 
detalhadamente. A causa do problema ainda é desconheci-
da, mas sabe-se que algumas famílias tendem a apresentá-
lo. Os sinais variam, e os mais comuns são a rigidez muscu-
lar, os tremores nos membros (evidente em situações de 
repouso), a lentidão de movimentos (bradicinesia) e a 
perda do reflexo postural, o que aumenta consideravel-
mente o risco de queda.

Segundo informou em recentes entrevistas, para tratar e 
controlar a doença, Paulo José faz sessões de fisioterapia 
duas vezes ao dia, fonoaudiologia, aulas de voz três vezes 
por semana, toca piano como forma de exercitar as mãos, 

além de terapia corporal. E ainda conta que toma muitos 
remédios, pelo menos cinco vezes ao dia. Paulo José diz 
que dentre os sintomas da doença, o cansaço o deixa com 
uma voz fraca e que para isso faz exercícios todos os dias. 

A descoberta para a causa do Mal de Parkinson ainda 
está em fase de pesquisa, por isso o Dr. Rodrigo Peres, fisi-
oterapeuta neurológico da Central da Fisioterapia destaca a 
importância de um acompanhamento médico, “tratamen-
tos através de medicamentos específicos, fisioterapia e 
fonoaudiologia, impedem que a doença evolua. O papel da 
fisioterapia é proporcionar ao paciente uma melhora física, 
a partir do objetivo de restaurar e manter as funções e 
incentivar a realização das atividades diárias com mais 
independência e qualidade de vida.”, conclui o fisioterape-
uta.

Além do profissional fisioterapeuta, que deverá estar 
presente por toda a vida do Parkinsoniano, é muito impor-
tante a participação da família no tratamento, assim o paci-
ente vai se sentir mais estimulado e com mais vontade de 
realizar os exercícios necessários. 

Texto: Letícia Maciel 
Fonte: Viva Saúde

Os edulcorantes são substâncias utilizadas na subs-
tituição da sacarose (açúcar) com maior poder de ado-
çar, com o objetivo de reduzir o valor calórico dos 
alimentos e bebidas dietéticas. São utilizados por indi-
víduos com diabetes, obesidade ou pelos que querem 
controlar o peso.

A procura por produtos que substituíssem o açúcar 
foi motivada principalmente pelo aumento de doen-
ças como diabetes e obesidade. Atualmente, os substi-
tutos da sacarose estão sendo direcionados não ape-
nas para o controle de doenças e obesidade, mas tam-
bém para bloquear o desenvolvimento das cáries den-
tárias.

Existem edulcorantes naturais e artificiais denomi-
nados de nutritivos e não nutritivos:

- Nutritivos (que contém calorias): destacam-se a 
sacarose, o aspartame, a frutose, a glicose e os deriva-
dos de monossacarídeos (sorbitol, manitol, xilitol, 
eritritol) e os derivados de dissacarídeos (isomatitol, 
lactitol, matitol, tagatose, trelose).

-Não nutritivos (que não contém calorias): corres-
pondem à sacarina, ao acessulfame-k, à sucralose, ao 
neotame, ao alitame, à neoesferidina, à taumatina, ao 
ciclamato e o esteviosídio.

Os edulcorantes artificiais que se destacam no 
mercado consumidor são o aspartame, a sacarina sódi-
ca, o ciclamato de sódio, o acessulfame-k e a sucralo-
se. Os edulcorantes naturais destacam-se a frutose, o 
manitol, o sorbitol, o xilitol e o esteviosídio.

Adoçantes não garantem redução de calorias
A substituição do açúcar por edulcorantes não 

necessariamente garante redução de calorias, pois 
alguns produtos aumentam a quantidade de gordura 
na formulação, um exemplo são os chocolates dietéti-
cos. Portanto, é imprescindível a leitura dos rótulos 
dos produtos. Trocar bebidas adoçadas com sacarose 
por edulcorantes reduz o valor calórico do alimento e 
menor estímulo à insulina, sendo indicado para o con-
trole de peso e diabéticos. Adoçantes não engordam, 
pelo alto poder de adoçar são usados em pequenas 
quantidades, muitos não possuem valor calórico e os 

que possuem contribuem com baixo valor calórico.

Mitos e verdades sobre os adoçantes
Embora haja mitos e realidades sobre o uso de ado-

çantes e produtos à base de edulcorantes principal-
mente os artificiais, a contribuição é mais benéfica do 
que maléfica, pois os mesmos trazem possibilidades 
na melhoria da qualidade de vida das pessoas que 
necessitam usá-los. Porém, é preciso usar o bom 
senso e ser equilibrado na hora de utilizá-los, evitando 
megadoses e possíveis efeitos colaterais.

Risco de utilização na gestação
Segundo estudos da Food and Drug Administrati-

on dos Estados Unidos (FDA), o consumo excessivo 
de edulcorantes como qualquer outra droga possui um 
risco potencial na gravidez.

Porém, estudos realizados em mulheres grávidas 
no primeiro e em outros trimestres de gestação não 
evidenciaram risco algum à mãe nem ao feto. A sucra-
lose e stévia são os mais indicados para adoçar bebi-
das e serem usados em preparações por grávidas e 

crianças.

Contra indicações do aspartame
O aspartame é composto por uma substância deno-

minada fenilalanina. Por esta razão possui algumas 
contra indicações para indivíduos que são portadores 
de fenilcetonúria (doença provocada pela ausência da 
enzima L-fenialalanina hidroxilase que degrada a 
fenilalanina). Os portadores desta doença devem sus-
pender alimentos ricos em fenilalanina e aspartame.

Todo adoçante a ser consumido possui uma inges-
tão diária aceitável e se os limites não forem ultrapas-
sados, mesmo em uso contínuo, não trará riscos à 
saúde humana. Quanto maior a variedade de uso e 
moderação não haverá super dosagem.

Limites de uso diário dos adoçantes
São equivalentes: 10 gotas de adoçantes líquido ou 

2 pacotinhos de adoçante em  pó  correspondem  a  1 
colher  de  sopa  de  açúcar.

Utilize de forma segura: 4 sachês por dia ou 20 
gotas do líquido e uma lata de refrigerante zero

Este deve ser o limite de utilização segura para 
adoçar bebidas como café, refrescos.

Mega dose de refrigerantes com aspartame quivale 
240 a 600 litros diários.

Por Cristiane Perroni / Eu Atleta

http://blogessaude.blogspot.com.br
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A escolha de Deus, em dar um filho que requer uma 
atenção toda especial, a princípio pode parecer um fardo 
pesado, mas Deus dá também a força e a sabedoria neces-
sárias para essa tarefa. O senso comum diz que filho une o 
casal, não sei se é uma verdade absoluta ou uma frase feita 
repetida há anos, mas com absoluta certeza um filho espe-
cial sim une muito, pois ele precisa dos pais, de um lar, de 
uma família alicerçada no amor e na crença a Deus,  para 
seu desenvolvimento. É como analisamos um autista, 
nasce perfeito, com saúde e vigor, mas continua sua forma-
ção fora do ventre. 

Tecnicamente Autismo é segundo Wikipédia: “uma 
disfunção global do desenvolvimento. É uma alteração que 
afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, de socia-
lização (estabelecer relacionamentos) e de comportamento 
(responder apropriadamente ao ambiente — segundo as 
normas que regulam essas respostas). Esta desordem faz 
parte de um grupo de síndromes chamado transtorno glo-
bal do desenvolvimento (TGD), também conhecido como 
transtorno invasivo do desenvolvimento (TID), do inglês 
pervasive developmental disorder (PDD). Entretanto, 
neste contexto, a tradução correta de "pervasive" é "abran-
gente" ou "global", e não "penetrante" ou "invasivo". Mais 
recentemente cunhou-se o termo Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) para englobar o Autismo, a Síndrome de 
Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento Sem 
Outra Especificação” 

As características estão aparentes, mas é preciso querer 
e principalmente amar muito para enxergar o que os olhos 
veem. Os médicos de uma forma geral recomendam cuida-

do com as comparações com outras crianças, dizem que 
cada um tem um tempo para as coisas, mas é inevitável a 
percepção que o amiguinho é mais esperto que seu filho, 
que o entendimento do outro é mais rápido, não pode ser 
tempo, pode haver uma diferença entre uma criança ou 
outra, isso é fato assim como somos diferentes uns dos 
outros, e que bom que a vida é assim, mas não dá para fixar 
nessa teoria e deixar as coisas acontecerem, pois podem 
não acontecer sem ajuda, sem suporte, sem orientação. 
Assim são feitas as descobertas científicas através das 
comparações e estudo dos grupos que se diferem para atin-
girem e acompanharem o outro grupo. 

O diagnóstico nada mais é do que uma pessoa vestindo 
branco, olhando seu filho e por análise meramente ambula-
torial, determinar o diagnóstico. Assusta? Claro! É um 
choque? Sim! Mas na verdade os pais que observam e se 
interessam, com todo o suporte digital de hoje em dia, o 
famoso Dr. Google,   já sabem, apenas confirmam, com 
uma pessoa formada e preparada para isso.

Há poucos profissionais preparados para essa síndro-
me. Como estudar uma doença que não se sabe a causa e a 
consequência? Uma síndrome que muitas vezes não se 
encaixa em nenhuma existente, para isso os médicos usam 
o termo NOS (Not Otherwise Specified), que significa 
"Sem Outras Especificações", mas que faz parte do spec-
trum autista. O remédio para a cura é muito simples, 
ACEITAÇÃO, APOIO e muito, muito AMOR!!

É necessário um aporte profissional grande como médi-
co especializado, fonoaudiólogo, psicólogos, pedagogos, 
que simplesmente dão norte ao tratamento á base de exer-
cícios, mas  quem os aplica são os pais.

Tenho sorte por ter um filho maravilhoso, lindo e cari-
nhoso. Sorte por ele ter recebido um diagnóstico precoce, 
algo que faz toda a diferença. Sorte por ele ter um autismo 
muito leve, tão leve, que muitas pessoas não acreditam 
quando eu conto, pois nunca desconfiaram. Sorte por ele 
não ter nenhuma estereotipia. Sorte por ser autismo e não  
outra coisa pior. Sorte por estarmos cercados de ótimos 
profissionais, que são as nossas fadas-madrinhas. Sorte por 
ele melhorar a cada dia que passa. Sorte por termos apoio 
inesgotável de amigos e familiares.  

Sou um felizardo, fui escolhido por Deus para conviver 
com um ser evoluído que é meu filho, quanto ao seu futuro, 
não sei, não sei nem do meu, continuo entregando a Deus, 
mas sempre fazendo a minha parte.

* O Irmão Carlos Nobre é membro ativo da ARLS 
Caridade e Esperança, Or.’. de Jacaraipe - Serra-ES

*Por Irmão Carlos Nobre

O
 Rito Schröder foi fundado pelo irmão Friedrich 
Ulrich Ludwig Schröder (1744-1816) na Alemanha.

Submetido aos Mestres de Hamburgo em 29 de junho de 
1801, em Assembleia Geral dos Maçons da Grande Loja Pro-
vincial da Baixa Saxônia e Hamburgo, o rito foi introduzido 
na maçonaria. Adotado por unanimidade, desde logo, con-
quistou numerosas Lojas em toda a Alemanha e em outros 
países, onde passou a ser praticado, principalmente, por 
maçons de origem alemã e logo recebeu o cognome de seu 
fundador, Schröder.

A ideia de se estabelecer um novo ritual surgiu no Con-
gresso de Wilhelmsbad em 1782, quando se procurou elimi-
nar muitas futilidades, erros e dúvidas decorrentes do conteú-
do do ritual em uso. Por isto, no ano de 1783, foi constituída 
uma Comissão para reerguer a Maçonaria Inglesa original. 
Em 1788, Friedrich Ludwig Schröder foi convidado para 
integrar esta comissão. Ele iniciou reunindo os rituais antigos.

Como na Inglaterra não existiam rituais escritos, foi soli-
citado ao Irmão August von Grafe para que, de memória, 
escrevesse os seus textos. Em agosto de 1790, uma comissão 
de doze irmãos, entre os quais figurava Schröder, reuniram 
todos os usos e costumes em vigor. Um ano após, o novo ritual 
foi apresentado ao Irmão von Exter, que ocupava o cargo de 
Grão-Mestre L Provincial. Como ele tinha ideia própria sobre 
o ritual, o que foi apresentado em 1791 não correspondeu a 
sua opinião e, por isto, não foi levado em consideração. Em 12 
de abril de 1799, faleceu o Irmão von Exter, ficando então 
livre o caminho para introdução de um novo ritual, que acon-
teceu no Congresso de Hamburgo em 1801.

Por 15 anos Schröder se dedicou ao aperfeiçoamento do 
novo ritual e a sua expansão pelos povos de língua alemã. 
Após, incessantes trabalhos foi feita no outono de 1816 a sua 
redação final. 

Em 08 de Outubro de 1816, o Grão-Mestre sucessor de 
Schröder , informou através de Carta a Londres, dizendo que 
"Schröder  considerava a Constituição Inglesa e o velho Ritu-
al Inglês, como as únicas fontes das finalidades e da essência 
da Maçonaria, e conscientizou as Lojas da Jurisdição da Gran-
de Loja de Hamburgo e muitas outras sobre este entendimen-
to, levando-as, em 1801, a adotarem o velho Ritual". 

No ano de 1853, após estudos e revisão do Ir. Grapengie-
Ber, Grão-Mestre Adjunto, a Grande Loja de Hamburgo libe-
rou este ritual para uso oficial. Estes rituais estiveram em uso 
até 1933, quando a maçonaria adormeceu na Alemanha.

Perseverante, estudioso e incansável, Schröder baseou 
todo o seu trabalho sobre o texto de "Three Oistinct Knocks 
(TOK)". Ele sentia profundamente que princípios éticos e 
morais eram a essência da Maçonaria e ele os formulava com 
grande cuidado e em colaboração com os mais educados 
maçons do seu tempo. Isto dá ao seu Ritual um caráter parti-
cular próprio, expressando tendências espirituais da Alema-

nha por volta do século XVIII. A tendên-
cia para a Maçonaria Cavalheiresca ou 
Templária com um forte conteúdo Cris-
tão - e mesmo Católico Romano, tinha 
desaparecido, bem como todos os ele-
mentos de esoterismo e ocultismo que 
dominavam a Maçonaria da sua época, 
restaurando o Antigo Ritual Inglês, 
adaptando-o, porém, para a cultura e 
para o idioma germânico. Fortaleceu-se 
a tendência de que moral elevado e prin-
cípios éticos deveriam ser essências 
características da Arte Real.

O Rito em si
Consiste em três graus, rejeitando os 

Altos Graus. Tem como características 
marcantes a SIMPLICIDADE, a ESSENCIALIDADEe a 
MORALIDADE. Três pilares de sustentação que devem ser 
observados por todos os irmãos praticantes de SCHRODER.

SIMPLICIDADE- é a marca do rito, presente em seu ceri-
monial e na decoração do templo, nos aventais, colares, nas 
saudações, no uso do tempo e no respeito de não tratar dos 
assuntos que não sejam a bem da loja e da maçonaria.

ESSENCIALIDADE - que conduz o iniciando pelos três 
graus O CONHECIMENTO DE SI MESMO, e é nesta pro-
posta que se encerra a sinceridade do Rito. Moralidade - 
dando destaque a todos os ensinamentos contidos no Ritual de 
SCHRÖDER.

Os juramentos inexistem prevalecendo o aparto de mão 
(sim, eu quero. Dou minha palavra de honra).

O RITO SCHRÖDER realmente ocupa uma posição de 
destaque entre os Ritos Maçônicos pela concordância com o 
Rito da Grande Loja Mãe da Inglaterra, pela eliminação de 
todos os adiantamentos inseridos no final do século XVIII, 
pelo espírito puro de humanismo, presente em seu cerimonial 
e pelo brilho da linguagem clássica do alemão.

Quem foi Friedrich Ulrich Luowig Schröder?
Ele nasceu na cidade de Schwerin, Alemanha, em 1744. 

Logo após seu nascimento. sua mãe, Sophie Charlotte Bierre-
ichel (1714-1792), separada do marido, e, juntando-se uma 
companhia teatral, excursionou com sucesso na Polônia e na 
Rússia. Posteriormente, ela se casou com Konrad Ernst 
Ackermann e apareceu com sua companhia em muitas cida-
des alemãs, finalmente, estabelecendo-se em Hamburgo. 
Jovem Schröder cedo mostrou talento considerável, mas na 
sua infância foi rendido por infeliz relação com seu padrasto. 
Fugiu de casa e aprendeu o ofício de sapateiro.

Voltou aos seus pais, no entanto, em 1759, tornou-se um 
ator. Em 1764, ele apareceu com a empresa Ackermann em 
Hamburgo, realizando peças de comédia, mas logo trocou 
para os papéis trágicos em que ele se tornou famoso. Estes 
incluíram Hamlet, Rei Lear e Philip Schiller em Don Carlos.

Após a morte de Ackermann, em 1771,  Schröder e sua 

mãe assumiram a gestão do teatro de 
Hamburgo, e ele começou a escrever 
peças de teatro, em grande parte adap-
tações do Inglês, fazendo seu primeiro 
sucesso com o Die Arglistige comédia. 
Em 1780 ele deixou Hamburgo, e depo-
is de uma turnê com sua esposa, Anna 
Christina Hart, um ex-aluno, aceitou 
um contrato no Teatro da Corte em 
Viena. Em 1785,  Schröder novamente 
assumiu a sua gestão no teatro de Ham-
burgo e o conduziu até sua aposentado-
ria em 1798. O teatro Hamburgo nova-
mente caiu em decadência e o mestre 
foi mais uma vez convocado para aju-
dar na sua reabilitação. Ele morreu em 
1816.

Lojas do Rito Schröder no Espírito Santo
ARLS Concórdia Florianense N.º 3257 
Rua Jose Vivacqua, 116 -Jabour - Vitória - ES
Reuniões: 1ª e 3ª sexta-feira da cada mês ás 20 horas

ARLS Justiça e Caridade Nº 4300
Av. Presidente Vargas,1631 - Santa Leopoldina - ES
Reuniões: Última 6ª feira de cada mês

Friedrich Ulrich Luowig Schröder

ARLS Monte Sinai Nº 43 - Rito Schröder
Rua Hermes C Carneiro, 576 2º Piso
Ilha de Monte de Belo - Vitória –ES

 Reuniões às 2ª feiras 19:30hrs

VM: Marcosuelde Tosta de Vargas
Tel.: 27 99967-1691
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Depois de um período de descanso, onde milhares de 
Maçons espalhados pelos rincões do Brasil, 
aproveitaram as "Férias Maçônicas", que segundo 

o Irmão José Castellani, “é uma invenção meramente 
brasileira deste século, e que vem sendo cada vez mais 
esticada, para satisfação daqueles que crêem que trabalho 
Maçônico é estafante [...]”, é chegado o momento de 
retornar aos trabalhos, doravante, o Maçom convicto de 
suas obrigações, terá ao menos um compromisso semanal a 
desempenhar, e se espera dele total dedicação, entusiasmo 
e comprometimento com o trabalho incessante do 

desbastar a Pedra.
Espera-se do Maçom, não apenas dedicação, 

entusiasmo e comprometimento, mas principalmente o seu 
completo envolvimento com os trabalhos de sua oficina, 
haja visto que, o brilhantismo e a realização de qualquer 
a t i v i d a d e  e m  u m a  L o j a  M a ç ô n i c a ,  d e p e n d e 
exclusivamente da participação e do envolvimento de seus 
obreiros. 

No entanto o que se vê é totalmente o contrário, 
observamos que ao retornar aos seus trabalhos, a maioria 
das Lojas Maçônicas se deparam com obreiros fadigados, 
irritados, desinteressados, desmotivados, alheios aos 
acontecimentos e eventos Maçônicos propostos ou 
agendados pela Loja, e é claro, com grande relutância em 
assumir qualquer cargo ou função. Quadro este 
desanimador, capaz de levar qualquer Venerável Mestre a 
loucura.

Mas é comum que as pessoas retornem de suas férias, 
principalmente das “Férias Maçônicas”, que geralmente 
são bem longas, menos envolvidas e produtivas. 

Psicólogos especializados em RH classificam este quadro 
como depressão pós-férias, mas particularmente gosto de 
utilizar o termo “estresse pós-férias”, que nada mais é do 
que uma reação natural de nosso organismo quanto à 
necessidade de voltar a impor o rigor e a disciplina na 
realização das tarefas diárias, ou em nosso caso, nas tarefas 
Maçônicas. 

Aos eventuais Veneráveis que por ventura estão lendo 
este artigo, podem ficar despreocupados, pois segundos os 
mesmos psicólogos, normalmente demora cerca de dois a 
três dias para que o ritmo volte ao normal, assim, podemos 
concluir que Maçonicamente um obreiro estará no “ritmo” 
que tinha antes das férias, em um prazo de duas a três 
semanas. 

Entretanto, cabe ao Venerável Mestre, que é o Líder da 
Loja e intérprete dos desejos do quadro de obreiros, utilizar 
seus conhecimentos Maçônicos para assumir uma postura 
motivadora e até mesmo inovadora, capaz de despertar o 
anseio imediato pela volta ao trabalho. 

*Past Master da Loja maçônica Casa do Caminho do 
Oriente de Fervedouro-MG; onde atualmente ocupa o 
cargo de Orador. É Vice Presidente da Academia 
Maçônica de Ciências e Filosofia – AMCF. 

*Ir Celso Ricardo de Almeida
Mestre Instalado

Or de Fervedouro-MG

Reza a lenda que permeia a estória do nosso rincão 
pátrio que o escriba da esquadra comandada pelo gajo 
Pedro Álvares Cabral tenha deixado em letras portugóticas 
aquela que seria nos dias d'então a maior das previsões pre 
osvaldesoza: " nestas terras em se plantando tudo dá ".

Sua bola de cristal talvez ja fosse na ocasião 
inicializada por processador do tipo coreisete, com tela 
circular de quatrocá; vai adivinhar assim lá atrás dos 
montes pascoais, mermão!

Senão, vejamos se sim: ao abrirmos hoje os nossos 
aipodes vemos logo uma logo sugestiva que nos aponta 

para as penúltimas novidades que escancaram em letras 
garrapets o resultado das faturas eleições cujo sufrágio, 
garante o ibope, biza. E pode, graças à bola aquela do 
copydesk do planejado descobrimento casual que 
pressupunha a plantação como regra baseada no obvio para 
a premonição petulante: semeando o já ganhou com a 
autoridade de quem ja ganhou antecipado o investimento 
nenhum. Mas o cerco de circo é o que lhes garante o pão, 
estatisticamente, levando, a cabo, tarefas garantidas por 
assinatura. Tipo operação Uruguai, com direito a fog 
canisbal sem colírio e nem óculos de sol para deixar tudo 
numa boa, idiotizados, mas numa boa. Sentindo nada, alien 
nada, apenas zumbizados. Em nome do imposto divisível 
por aqueles mesmos que patrocinam o futuro ilegal como 
legal na contramão da lei que baseia-se na liberdade que 
aprisiona a personalidade, da juventude que torna mais 
curta a vida, mais e mais...

Esta tutto bene, garantem os capos, sobretudo por estar 
na moda.

Assim, Caminha, a humanidade assiste ao preepílogo 
de uma cultura tocada no improviso e baseada na liberdade 
de poder, tudo baseado em um pseudo evoluído caldo mais 
de cevada que de desenvolvimento, viciado em improvisos 
"da hora", assimilado no horário nobre do submundo dos 
deformadores da opinião hoje mais privada que publica.

Não verei acontecer mas não duvido que daqui a 20 
anos algum grinvald jr se fará presente no picadeiro 
herdado para defender a cininho, essa fada, extraindo das 
tetas exangues a indenização que tem direito por ter 
participado quase que diretamente da ação tão democrática 
que aquele âncora atrapalhou. Tivera eu sua bola 
premonitora, pero, não a tenho, escriba, e anteciparia o 
cargo dessa fada... 

Com certeza a lei da gravidade já estará revogada, como 
foi nos dias de então o gênero dos advérbios.

Esclareço que mesmo assim, Caminha, a humanidade 
jamais vai conseguir se adjetivar.

" Estou te explicando pra te confundir e estou te 
confundindo pra te esclarecer." Tomze

ARLS Caridade e Esperança

Caio Silva de Souza, foi preso por envolvimento na 
morte do cinegrafista Santiago Andrade, no Rio, ele afirmou 
em depoimento a policiais da 17.ª DP (São Cristóvão), que o 
tatuador Fábio Raposo foi o responsável por acender o rojão 
que acertou o profissional na cabeça durante manifestação 
no dia 6. As informações são do jornal Extra. Souza contou 
também que esteve na ocupação na Câmara de Vereadores 
do Rio, no fim de 2013, em que viu a chegada de "até 50 
quentinhas para alimentar os ativistas". Ele confirmou o 
relato feito por seu advogado de que haveria pessoas que 
aliciam jovens para participar dos protestos e que ele próprio 
já foi convidado para atuar de forma remunerada. No entan-
to, ele não apontou nomes. Sobre financiadores de protestos, 
Souza afirmou que chegou a ver um papel em que a contabi-
lidade do dinheiro distribuído aos manifestantes era feita. 
Segundo ele, o registro foi publicado na página do Anony-
mous Rio e do Black Bloc no Facebook. Os dados teriam 
sido repassados pela ativista Elisa Quadros, a Sininho, a um 
amigo, que os colocou na rede social”. 

Fato amplamente divulgado pela imprensa do Brasil e do 
exterior, a morte de mais um inocente nos faz refletir sobre o 
direito à livre manifestação e ao livre pensamento numa 
democracia tão frágil quanto a nossa. Os papeis estão se 

invertendo na medida que os órgãos responsáveis pela segu-
rança pública se encontram acuados diante de grupos que se 
autointitulam de ativistas. Seriam então dois grupos distin-
tos: manifestantes e ativistas. Os manifestantes são os cida-
dãos comuns, ordeiros, profissionais de todas as áreas can-
sados da política partidária, econômica e social em vigor no 
país. Os ativistas são “manifestantes profissionais” dispos-
tos ao enfrentamento, à barbárie e à baderna, organizados 
por meio de uma estrutura com apoio logístico (locomoção, 
alimentação, roupa, máscaras, remuneração, etc.), além de 
uma competente “banca” de advocacia, sempre a postos e 
dispostos a pleitear justiça com base nos direitos fundamen-
tais do ser humano. Que bom seria se a Defensoria Pública 
tivesse tantos e tão competentes advogados assim.

Causou-me surpresa quando vi a entrevista dada na tele-
visão pela jovem com a alcunha de “Sininho”, pois logo 
abaixo do seu apelido aparecia a palavra “ATIVISTA”. Aí 
pensei: Será que ativista é uma profissão? Se ninguém vive 
de “brisa”, quanto será que recebe por mês um ativista? 
Quem, então, é o seu empregador? E quais interesses esse 
“profissional” estão servindo? Ao interesse popular com 
certeza não é. Não, diriam alguns intelectuais da “esquerda 
caviar”; eles estão lutando por suas ideologias, contra os 
poderosos que oprimem os menos favorecidos, os burgueses 
e os “cochinhas” (reacionários) que exploram a mais valia 
num capitalismo selvagem e neoliberal que só privilegia os 
ricos. Pra mim não faz sentido uma vez que a maioria dos 
governos eleitos e instituídos no Brasil, em todos os níveis 
(federal, estadual e municipal), se autodenomina de esquer-
da. Então, resta-me concluir que os chamados ativistas tem 
por ideologia o anarquismo, que não aceita nenhum sistema 
de governo, nenhuma imposição legal e todos devem decli-
nar a essa ideia sem pé nem cabeça, há muito ultrapassada, 

que não precisamos de qualquer tipo de governo para admi-
nistrar o país. “Se há um governo sou contra!” Eles sim, não 
respeitam a democracia e nem o mais primário direito do 
outro que é o de ir e vir.

Agora surgem rumores e suspeitas que alguns partidos 
políticos de ultraesquerda estão por detrás desses ativistas 
com objetivo eleitoreiro, para desequilibrar os poderes cons-
tituídos (todos eles) e implantar seus projetos de quimera 
que já provaram sua falência onde foram estabelecidos. 
Pode até ser, mas num país que as organizações criminosas 
impõem a sua lei e a impunidade (por culpa da lei oficial) 
permeia na sociedade, fica difícil identificar quem é o verda-
deiro “patrão” dos “ativistas  profissionais”. Quem atira 
rojão e quem incendeia os ônibus? Quem manda fechar o 
comércio num toque de recolher e quem vandaliza imóveis 
públicos e privados? Quem são seus líderes, mentores e 
patrocinadores desses “profissionais”? Com a palavra o 
serviço de inteligência pública nacional!

Atentem para o fato de que quando os dois “ativistas” 
acenderam o artefato pirotécnico, eles não tinham a intenção 
de matar especificamente o cinegrafista, o seu alvo seria os 
policiais, vão argumentar seus ilustres causídicos, então, 
segundo a lei brasileira, eles cometeram homicídio culposo 
(sem intenção de matar), cuja pena estamos cansados de 
saber, será em regime semiaberto (pela repercussão do fato) 
ou prestação de serviços à comunidade e pagamento de fian-
ça e/ou cestas básicas, como acontece quando um bêbado 
atropela várias pessoas em cima da calçada, ele também não 
tinha a intenção de matar ninguém. É assim que funciona. 
Logo, mais que uma explosão que ceifou uma vida humana 
digna, acendeu nas mentes pensantes e consciências dos 
verdadeiros brasileiros preocupados com o futuro desta 
nação o estopim que irá causar uma EXPLOSÃO DE 
QUESTIONAMENTOS e soluções, que acabe de uma vez 
por todas com o caos que domina o Brasil. 

Mestre Maçom

Geral
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Washington Luís Pereira de Sousa, nasci-
do em Macaé (RJ), em 1870, e falecido 
em São Paulo, em 1957, foi político, 

historiador e último presidente da chamada Repú-
blica Velha. Fez toda a sua vida pública em São 
Paulo, sendo cognominado, por isso, “o paulista de 
Macaé”.

Bacharelado pela Faculdade de Direito de São 
Paulo, iniciou carreira, como promotor público, 
em Barra Mansa (RJ), de onde foi para São Paulo, 
passando a advogar. Ingressou na política como 
vereador, em Batatais (SP) ; depois, seria, sucessi-
vamente, deputado estadual, secretário da Justiça, 
prefeito da Capital paulista e presidente do Estado 
de S. Paulo, de 1920 a 1924.

Sua candidatura à presidência da República, 
para o período 1926-1930, foi recebida com espe-
ranças de pacificação, depois da agitada gestão de 
Arthur Bernardes, que governara, praticamente, 
sob estado de sítio. Eleito, ele libertou os prisionei-
ros políticos — a essa anistia não foi estranha a 
maçonaria brasileira, através do Grande Oriente do 
Brasil (2) — impulsionou a construção de estradas 
de rodagem — ficou famosa a sua frase : “Gover-
nar é abrir estradas” — e tentou aplicar uma refor-
ma financeira, que poderia significar o desafogo do 
país. Todavia, a crise de 1929, com a quebra da 
Bolsa de Valores de Nova York, traria uma situação 
caótica ao país, originando desemprego, falências 
em série e queda catastrófica dos preços do café, 
com o presidente recusando os auxílios financeiros 
exigidos pela lavoura.

A política de valorização do café, já antes da 
crise de 1929, encontrava adversários até mesmo 
no Partido do presidente, o Partido Republicano 
Paulista, que reunia a burguesia cafeeira de S. Pau-
lo. Já houvera uma ala dissidente, que fundara o 

Partido Democrático e que, após o Convênio Cafe-
eiro de 1929, recebera o apoio do Partido Republi-
cano Mineiro. Estava armado, assim, o cenário da 
derrubada do PRP, baseada nos anseios da classe 
dominante, não ligada à exportação do café — que 
desejava a mudança da política — e nos desejos da 
classe média — que ansiava pela mudança de 
homens. A classe média, junto com uma parte da 
pequena burguesia, formava uma ala radical, que 
recebeu o nome de “tenentismo”, por ser apoiada e 
defendida por um grupo de tentes do Exército, no 
qual se incluíam antigos comandantes do destaca-

mento da Coluna Prestes (comandada por Luís 
Carlos Prestes, o futuro líder comunista).

Aproximadas as eleições para a presidência, o 
PRP indicava, para a disputa, o ex-presidente de S. 
Paulo, o maçom Júlio Prestes, deixando de lado 
dois nomes de projeção nacional: Borges de Mede-
iros, ex-presidente do Rio Grande do Sul e Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada, presidente de Minas. 
Este último passaria, então, à oposição, estabele-
cendo, com o Rio Grande do Sul, uma coligação 
política , denominada Aliança Liberal, que lançaria 
a chapa Getúlio Vargas – João Pessoa, para comba-
ter a de Júlio Prestes – Vital Soares.

Realizadas as eleições, a 1º de março de 1930, 
vencia, como se esperava, a máquina eleitoral do 
PRP, tendo, em ambos os lados, funcionado a frau-
de eleitoral. Da conspiração da oposição, eclodiria 
a revolta, em Porto Alegre, a 3 de outubro de 1930, 
culminando no golpe contra o governo constituído, 
com a ascensão de Vargas ao governo e o início de 
quinze longos anos de poder, a maior parte dos 
quais exercidos em odiosa ditadura. Washington 
Luís era deposto, a 24 de outubro, e deportado. No 
exílio, sempre manteve irrepreensível dignidade e 
austeridade, jamais comentando a situação política 
do Brasil e fazendo-se, por isso, respeitado por 
toda a nação. Só com a queda da ditadura Vargas, 
em 1945, é que ele se dispôs a voltar ao país, fazen-
do-o em 1947 e sendo festivamente acolhido no 
Rio e em S. Paulo. Isolou-se, então, em São Paulo, 
até ao fim de sua existência.

Embora não se saiba a data e o local de sua inici-
ação maçônica, sabe-se que ele pertenceu à Loja 
“Filantropia II”, de Batatais (SP), da qual foi fun-
dador e primeiro Venerável Mestre. Em S. Paulo, 
fez parte, desde 1921, do quadro da Loja “União 
Paulista”, do Grande Oriente do Brasil, sendo, tam-
bém, membro honorário da Loja “Amizade”.

Fonte: http://www.pael.com.br

http://www.digitronbalancas.com.br
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A
 Escócia deu ao mundo mais do que bom uís-
que e música de gaitas de fole. Deu-nos a 
Maçonaria …

Já em 1250, a primeira Grande Loja de Franco 
Maçons foi criada em Köln, Alemanha. Mas estes 
eram os construtores, como empresas empregadas 
pela Igreja Católica e as cabeças coroadas da época.

Mas estamos, na verdade, falando sobre a institui-
ção que hoje conhecemos como a Maçonaria.

Em última análise, tudo se resume a política e 
religião.

A fim de estabelecer um ponto de partida, vamos 
começar com São Patricio que foi o responsável pela 
evangelização da Irlanda no século V. Mais tarde, no 
século VI, os irlandeses colonizaram o que hoje é 
conhecido como Escócia.

Já havia cristãos na Escócia, graças ao São 
Columba, e a Igreja Católica tomou conta do país até 
o século XVI, quando a Igreja da Escócia rompeu 
com o papado e adotou a religião calvinista. Alguns 
senhores escoceses permaneceram católicos roma-
nos, mas a Escócia era então, em grande parte um 
estado protestante.

Não podemos nos esquecer, também, que nesse 
mesmo século, Henrique VIII também tinha rejeita-
do a autoridade papal e iniciado a Reforma Inglesa.

Outros elementos que se misturam no caldeirão 
da História são a Alquimia e a Antiga Ordem Mística 
Rosae Crucis.

Uma referência curiosa é a presença no Hamlet de 
Shakespeare de duas personagens, Rosencrantz e 
Guildenstern, cujos nomes soam muito como Rose-
croix e Guildenstern uma palavra que tem “Guilda” 
como raiz. William Shakespeare escreveu a tragédia 
entre 1599 e 1602. É um fato que o manifesto Rosa-
cruz só foi publicado em 1614 e na Alemanha, mas o 
corpo de conhecimento que informa o manifesto está 
intimamente ligado à Tradição, e é lícito pensar que o 
movimento já existia muito antes da publicação do 
Manifesto. Devemos considerar também, que Sha-
kespeare estava bem à frente de seu tempo, com uma 
ampla compreensão da cultura de seu tempo.

A “moda” na Corte escocesa da época eram estu-
dos alquímicos e Rosacruzes. Os nobres formavam 
grupos de estudo, e a história diz que “no século 
XVII , latifundiários ricos estavam interessados em 
arquitetura renascentista e no desenho de jardins 
formais para suas vastas propriedades e … [como] 
não podiam obter o estatuto de uma guilda, [eles] 
modelaram sua organização segundo os maçons, que 
tinham uma organização adicional e independente 
de sua guilda: a loja. 

Sério? Uma coincidência notável? Um grupo 
interessado em arquitetura e rosas?

Desde 1502, quando James IV da Escócia assinou 
o Tratado de Paz Perpétua com Henrique VII da 
Inglaterra, e se casou com a filha de Henry, Marga-
ret, unindo assim as Coroas. Este casamento deu 
legitimidade à nova linhagem real Tudor.

O problema era que os escoceses reais eram cató-
licos e quando “John Knox, em 1560, realizou seu 
objetivo de ver a Escócia se tornar uma nação protes-
tante, e o parlamento escocês revogou a autoridade 
papal na Escócia. Maria, Rainha dos Escoceses, cató-
lica e antiga rainha da França foi forçada a abdicar 
em 1567. 

Progressivamente, foram definidos os campos, os 
escoceses jogando pela Igreja Católica, enquanto a 
equipe inglesa defendia a Igreja da Inglaterra. As 
primeiras lojas maçônicas da Escócia, herdeiros da 
Ordem dos Jardineiros misturada com uma incipien-

te Maçonaria tomou o lado jacobita, apoiando os 
Stuarts na sua luta pelo trono do Reino Unido. As 
lojas irlandesas as acompanharam e cerraram fileiras 
com as lojas escocesas.

Em 1688-1689, ocorreu a Revolução Gloriosa 
que derrubou o rei James VII da Escócia e II da 
Inglaterra, um católico, precipitando a Inglaterra em 
uma profunda crise, tanto política quanto religiosa.

“Os conservadores Thories inicialmente apoia-
ram o rei católico James II; alguns deles, junto com 
os Whigs, o depuseram na Revolução de 1688 e con-
vidaram o príncipe holandês Guilherme III para tor-
nar-se monarca. Ingleses, especialmente no norte do 
país eram Jacobitas e continuaram a apoiar James e 
seus filhos. Depois que os parlamentos da Inglaterra 
e Escócia concordaram, os dois países se juntaram 
em união política, para criar o Reino da Grã-
Bretanha em 1707. Para acomodar a união, institui-
ções como a lei e a igreja nacional de cada um dos 
países permaneceram separados. Sob o recém-
formado reino da Grã-Bretanha, a produção da 
Royal Society e outras  iniciativas inglesas combina-
ram-se ao Iluminismo escocês para criar inovações 
em ciência e engenharia. Isso pavimentou o caminho 
para o estabelecimento do Império Britânico. ” 

O Estabelecimento Inglês, preocupado com o 
apoio às ambições dos Jacobitas pelas lojas escoce-
sas e irlandesas, contra atacou com a organização de 
um ramo protestante da Maçonaria em 1717, a fim de 
conter a tendência nascente, e prestar apoio à Casa de 

Orange, o novos governantes do Reino Unido.
Este era o pano de fundo histórico contra o qual a 

Maçonaria viu a luz. Pelo menos um dos sabores de 
Maçonaria, o conservador que visa controlar o com-
portamento e as discussões da Intelligentsia britâni-
ca. Era chamado The Craft.

Do outro lado do Canal da Mancha, entretanto, o 
povo francês não estava tão satisfeito com seus 
nobres, e num quadro de crise econômica provocada 
pela erupção do vulcão islandês Laki em 1783, o país 
foi precipitado na fome devido à mudança climática 
que afetou as culturas francesas de trigo. Esta cir-
cunstância combinada com uma insatisfação geral 
com o comportamento político da nobreza e da Igre-
ja levou à Revolução Francesa em 1789, que durou 
dez anos e produziu a República Francesa.

A Maçonaria foi introduzida na França em 1726. 
Sua evolução foi um pouco errática, pois havia mui-
tos graus inventados aleatoriamente. Em 1771, o 
Rito Francês foi estabelecido, resgatando o espírito 
da Constituição de 1723 e preservando a liberdade 
de religião que tinha sido comprometida pelo confli-
to entre as lojas irlandesas e escocesas de um lado 
(católicas), e as lojas inglesas (protestantes) de 
outro.

Na virada do século, após a Revolução, a Maço-
naria francesa emergiu renovada a partir do caos, 
grávida de liberdade e dos ideais da República, uma 
instituição libertária e progressista, que se tornou o 
segundo sabor de Maçonaria, um contraponto ao 
instrumento de controle inventado pelo Estabeleci-
mento Inglês.

Um terceiro sabor apareceu também na França, 
uma quase-religião sob a denominação de Rito Esco-
cês Antigo e Aceito, também muito conservadora e 
alienante, mas que ganhou os corações e mentes das 
pessoas religiosas ao redor do mundo. Por uma ques-
tão de fato, esse terceiro sabor de Maçonaria não é 
exatamente Maçonaria. É uma ordem de cavalaria 
que adotou a estrutura e simbólica da Ordem Maçô-
nica. Como se trata de um compromisso entre a reli-
gião cristã e a Maçonaria, tornou-se muito popular e 
representa hoje uma grande parte das lojas em todo o 
mundo.

Estes são os três sabores principais, mas há outros 
que são variações dos três primeiros, alguns deles 
verdadeiros delírios de natureza simbólica, onde os 
seus membros perderam o contato com a natureza da 
Maçonaria e partiram para a estratosfera simbólica, 
inventando descontroladamente graus e conteúdo 
totalmente divorciados das intenções originais.

A História nos mostrou que o sabor francês de 
Maçonaria, por seu modelo libertário e comprometi-
do foi mais influente na luta pela liberdade nas Amé-
ricas, enquanto o outro sabor, o inglês, trabalhava 
basicamente como instrumentos para condicionar o 
comportamento de seus membros, como um instru-
mento suplementar de controle, da mesma forma que 
a Igreja Católica opera entre os seus membros.

*O Irmão José Antônio Filardo 
É tradutor profissional (inglês) 
Editor do Blog BIBLIOT3CA

M.’. M.’. da Loja Fernando Pessoa 4001 Or.'. de São 
Paulo-SP

Twitter: @jfilardo

Mestre Maçom
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Prediz-se que a Era Aquariana será de fraternidade 
universal, baseada na razão, onde  será possível 
solucionar os problemas sociais de maneira equi-

tativa para todos e com grandiosas  oportunidades para o 
desenvolvimento intelectual e espiritual, dado que Aqua-
rius é um signo  aéreo, científico, intelectual, e o seu 
planeta regente, Uranus, é associado com a intuição  
(conhecimento acima da razão) e percepções diretas do 
coração. Em nível mundano, tal planeta  rege a eletrici-
dade e tecnologia.

Por trás da história, existe a História, que jamais foi 
contada ao mundo profano. É  aquela que se desenvolve 
nos bastidores ocultos, onde os deuses, em forma huma-
na, através de  Ordens Secretas, Colégios Iniciáticos e 
outros Movimentos, lutam para libertar o homem dos  
laços de avidya (ignorância das coisas sagradas).

Grandes eventos político-iniciáticos, nascidos das 
Cruzadas, por exemplo, procuraram  desbravar cami-
nhos com o intuito de indicar à humanidade, o rumo para 
a felicidade ou a  Sinarquia. Ao longo das civilizações, a 
luta de classes entre oprimidos e opressores esteve pre-
sente  nas transformações políticas, o que acabou geran-
do mudanças e até revoluções, que  modificaram a soci-
edade e a própria política. Essas transformações são 
condições essenciais  para se chegar à SINARQUIA, 
que deve ser um produto do Estado de Consciência do 
Indivíduo. O homem, tal como Prometeu Acorrentado, 
por estar ligado a um rochedo e permitir  que o abutre da 
ignorância roa suas entranhas, perde de vista a luz ou o 
fogo do céu e acaba  tendo que encenar uma nova peça 
teatral, no palco da vida.

A “Vigilância dos Sentidos” é necessária para não 
participarmos, apenas, como  espectadores, da Grande 
Peça Teatral, Aquela bafejada pelo Avatara, embora Este 
já a esteja  dirigindo há muito tempo.

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, em seu dicio-
nário, Sinarquia é: 1. O Poder comum ou compartilhado, 
especificamente com referência ao triunvirato em 
Roma; 2. Governo exercido simultaneamente por vários 
chefes de um Estado; administração coletiva.

Eduardo Visconti, assim, define a palavra Sinarquia: 
“Governo de Conjunto”, de síntese. 

Como tal, existiu na China e na Pérsia. Na China, a 
Sinarquia, de forma teocrática, deu séculos de paz e pros-
peridade ao povo, até que foi destruída pelos tártaros.

Na Índia, falavam de um ser lendário – “RAMA” – o 
Rei Divino, vindo da Terra sagrada  de Agartha, que fez 
florescer o regime com base na dialética divina da Tri-
murti: Brahma-Shiva-

Vishnu; Vontade-Realização-Amor; Tese-Antítese-
Síntese. A Vontade provinha dos nobres e  guerreiros; a 

Realização, dos trabalhadores, servos, no caso; o Amor, 
classe sacerdotal. O espírito da Sinarquia era harmoni-
zar o indivíduo com a sociedade, (dentro de  camadas 
sociais não-estanques), onde o mais humilde servo pode-
ria, um dia, ser guerreiro ou  sacerdote.

Na Alemanha, o movimento antroposofista, com 
Rudolf Steiner, propagou um tríplice sistema de gover-
no com o nome de “Sinarquia”.

No Brasil, em 1924, o Círculo Esotérico da Comu-
nhão do Pensamento tentou difundir a idéia. Em 1936, 
Sócrates Diniz e o General Pelio Ramalho tentaram 
lançar um movimento sinarquista, sem linhas definidas, 
porém enveredaram pelo socialismo utópico e pela ori-
entação marxista.

Ainda, em 1936, na Faculdade Fluminense de Direi-
to, é apresentada nova tese. Pensou-

se, então, num sistema de equilíbrio de forças, em 
que a luta de classe teria um sentido  construtivo, e, não, 
perturbador da ordem social. No entanto, o movimento 
se debilitou, e o  Estado Novo dispersou o grupo.

A Democracia teve origem na Grécia clássica. Ate-

nas e outras cidades-estados  implantaram um sistema 
de governo por meio do qual todos os cidadãos livres 
podiam eleger  seus governantes e serem eleitos para tal 
função.

Embora estejam notavelmente disseminadas no 
mundo de hoje e seja difícil encontrar  argumentos dou-
trinários contrários a elas que mereçam consenso, em 
muitas áreas do mundo,  as idéias democráticas não são 
postas em prática pelos sistemas políticos. 

Se o Sistema Democrático se caracteriza pela liber-
dade de pensamento, que resulta  na liberdade de 
expressão, na igualdade de direitos, e, consequentemen-
te, que veio a resultar  num Governo do povo, para o 
povo e pelo povo, a Sinarquia, além disso, caracteriza-se 
pelo  Elevado Conceito Hierárquico, pelo Alto Conceito 
de Igualdade, pelo Perfeito Equilíbrio ou  Entrosamento 
entre o Poder Temporal Político-Social e o Poder Espiri-
tual.

No Regime Sinárquico o conceito hierárquico será 
bastante valorizado. A Ciência  Esotérica ensina e a expe-

riência humana confirma que a Hierarquia é universal. 
Existe um  grão de areia e a maior de todas as estrelas. 
Essa compreensão levará o ser humano a um novo  com-
portamento, que será o seu posicionamento dentro do 
que poderemos chamar de Ética  Sinárquica ou Ética do 
3º Milênio.

O Regime Sinárquico, motivará o médico, o advoga-
do, o engenheiro, o pregador, o  professor a unirem e 
empregarem seus conhecimentos e suas forças para 
educar ao longo das  linhas de menor resistência, que é o 
método da natureza, para expressão plena da consciên-
cia  superior do ser humano. 

Sinarquia é uma clareira luminosa, combatendo as 
teorias de Estado forte, totalitarismo  e submissão aos 
potentados imperialistas. Ela mobiliza as forças vivas da 
Nação na luta da  emancipação econômica, cultural e 
política. São cooperativas de crédito, produção, consu-
mo e  cultura.

Desse modo, a Sinarquia realizaria o equilíbrio entre 
o individualismo e coletivismo,  afastando os três erros: 
o Capitalismo, o Fascismo e o Comunismo.

A Sinarquia vê, na individualidade, a vontade huma-
na influenciando os acontecimentos.  Característica esta 
que distingue o homem evoluído de nossos dias, do ser 
animalizado dos  tempos primitivos. A Sinarquia toma o 
indivíduo como tese, por sua faculdade espontânea de  
agir e pensar.

Dentro do mais rigoroso agnosticismo, isto é, sem 
dogmatismo, a filosofia da Sinarquia  é uma verdadeira 
crítica do conhecimento que progride com as descober-
tas da ciência, gerando  um constante adaptar-se da cons-
ciência à realidade objetiva, numa dialética cético-
relativista. 

Toda realidade social equivale a uma atitude moral, a 
um feixe de princípios filosóficos, uma arte etc. A Sinar-
quia, regime de síntese, encerra todas as concepções 
humanas.

A forma de governo ou sistema político-social mais 
perfeito, conquistado pela  humanidade até o presente 
momento, foi o Sistema Democrático. Entretanto, dian-
te do término  do Ciclo de Piscis e o início do Ciclo de 
Aquarius, diante da entrada do 3º Milênio, quando 
novas  perspectivas evolucionais se apresentarão para a 
humanidade, quando faculdades superiores  (mental 
abstrato, intuitivo e crístico) começarem a se desenvol-
ver no ser humano, o sistema  Democrático, que tanto 
serviu à humanidade, já terá cedido seu lugar, por neces-
sidade do  progresso e da evolução, ao Sistema Sinár-
quico Universal. Convido nossos leitores a pesquisarem 
esse tema – Sinarquia – e refletirem sobre o  momento 
caótico e transitório que a humanidade está atravessan-
do! 

"  Reconstruir é o brado que nos compete: sim reconstruir 
o homem, o pensamento, a moral, os costumes, reconstruir o 
lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao 
lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna 
do estado de consciência que é exigido pelo nova civilização."

Professor Henrique José de Souza

Compilações de vários estudos sobre o tema

A Era de Aquarius e o Sistema Sinárquico
Ir Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real
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Na noite de 11 de fevereiro, terça feira, na "Livraria 
Cultura", de São Paulo, aconteceu a noite de lançamento e 
de autógrafos do livro "Operação Satiagraha", primeira 
publicação do Irmão Protógenes Queiroz, delegado da 
polícia federal, atualmente exercendo o cargo de deputa-
do federal, para o qual foi eleito. É membro da Loja 
"Fernando Pessoa", da capital paulista, iniciado em 06 de 
maio de 2010.

 A noite de autógrafos foi extensa e realizada durante 
04 horas. 

A publicação está disponível em todas as livrarias de 
nosso país.

Fonte: Eduardo Sam

No sábado, dia 22 de fevereiro de 2014, no templo 
nobre do palácio maçônico Nasseri Gabriel, sede do 
Grande Oriente do Estado de Goiás, realizou com 
sucesso e participação de muitos maçons do GOB e 
GLEG, o III modulo do curso de formação maçônica 
do, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Edu-
cação e Cultural, que tem como titular o Irmão Max 
Cleberson Santos Cunha, e teve como palestrante o 
Irmão Kennyo Ismail, que abordou o tema “Termos e 
Símbolos Maçônicos”.

O Irmão Kennyo Ismail é mestre instalado, mem-
bro loja maçônica Flor de Lótus 38, filiada a Grande 

Loja Maçônica do Distrito Federal, membro corres-
ponde de várias lojas de pesquisas e instituições maçô-
nicas internacionais, e autor do blog “No Esquadro” 
onde tem publicados vários artigos de cunho maçôni-
co.

No final o Irmão Kennyo Ismail recebeu dos 
Irmãos Max Cleberson e Silas Barbosa, sendo este 
último venerável da Loja Acadêmica Jair Assis Ribei-
ro, um certificado de agradecimento firmado pelo 
Eminente Grão-Mestre Estadual Luis Carlos de Cas-
tro Coelho.

Fatos e Flashs
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lsfcastro@gmail.com

Por Irmão Abel Tolentino
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