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A "Águia de Duas Cabeças de Lagash" é o mais 
antigo brasão do Mundo. Nenhum outro sím-
bolo emblemático no Mundo pode rivalizar em 
antiguidade.

É este o nome dado pelos maçons 
aos “copos especiais” usados nos 
seus banquetes festivos (“Ágapes”), 
e nas “Ceias Místicas Capitulares”
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A
 cada início de semestre os Veneráveis Mestres recebem, 
de suas Obediências/Potências, a Palavra Semestral. 
Criptografada em caracteres maçônicos, os mesmos têm 

a incumbência de decodificá-la e retransmiti-la, em Cad de U, 
aos Obreiros de sua Oficina, dando-lhes a regularidade maçôni-
ca.

Nota-se, nos dias atuais, certo descaso e pouco uso da Palavra 
Semestral. Longe de querermos esgotar o assunto e a título de 
incentivar uma salutar discussão sobre a importância deste tema, 
apresentamos, abaixo, uma breve matéria sobre a origem e o 
objetivo da Palavra Semestral, baseada em pesquisas e compila-
ções de matérias de outros autores maçônicos. 

No ano de 1770, existiam, na França, três grandes Potências: 
duas Grandes Lojas, a da França e a Nacional de França, mais o 
Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente (Grande e 
Soberana Loja Escocesa de São João de Jerusalém), além de 
vários Grupos e Lojas esparsas. 

Em 1773, com a finalidade de dar fim ao divisionismo, 
limitar o número de Graus e, segundo dizem, para impor susera-
nia à Maçonaria Francesa, a maior parte da Grande Loja da Fran-
ça (e outras dissidências) reestruturou-se como “Ordem Real da 
Maçonaria em França”, gerando e dando à luz ao Grande Oriente 
de França, Obediência que, em 28 de outubro daquele ano, 
empossou seu primeiro Grão-Mestre, Luís Felipe de Orleans, 
Duque de Charters. 

Foi um cerimonial pomposo realizado na Casa “Folie-Titon” 
na Rua Monteuil, bairro de Saint Antoine, em Paris, mesmo local 
em que foi iniciada a Duquesa de Chartres, na Loja de Adoção 
(Maçonaria Feminina) de Saint Jean de la Condeur, em 28 de 
fevereiro daquele ano.

A estranha personalidade de tal Grão-Mestre e pelo seu des-
caso com o cargo e a Maçonaria, o Duque de Chartres foi consi-
derado pelo biógrafo Amodeé Britsch, como o mais indiferente 
dos Maçons da França. O que importa assinalar é o fato de que na 
data de sua posse nasceu a Palavra Semestral, criada para impe-
dir a presença de Maçons não filiados às reuniões do GOF. Foi 
uma medida bem diferente daquela tomada em 1730 pela Grande 
Loja de Londres que, ao trocar a sequência das colunas de BJ 
para JB, buscava impedir o acesso de profanos nas Lojas, em 
decorrência das “inconfidências” de Prichard, quando publicou 
nossos “segredos” em um jornal londrino. 

Contrariamente, o GOF atingia os Maçons, tentando obrigá-
los à filiação na nova Obediência, limitando o livre direito de 
visitação, até então, vigente. 

Encontramos, em pesquisa, datas divergentes quanto à posse 
do Duque de Charters e, consequentemente, da criação da Pala-

vra Semestral. O Ritual de Procedimentos da GLMERJ, editado 
em 1993, atesta que foi em 23 de agosto de 1773.  Já no Anuário 
do GOB, de 1959, a data seria 03 de julho de 1777. 

Segundo o Dicionário “De Frau Ablines”, a Palavra Semes-
tral nasceu em 23 de julho de 1777, sob a alegação de que “con-
vencidos por uma larga experiência da insuficiência dos meios 
empregados para afastar os falsos Maçons, acreditamos que o 
melhor que se pode fazer é rogar ao Grão-Mestre que dê a cada 
seis meses uma palavra, que se comunicará aos Maçons regula-
res, por meio da qual se farão reconhecer nas Lojas que visita-
rem.” Em verdade, sabemos que após alguns anos a Palavra 
Semestral foi adotada em todos os países.

Podemos dizer que a Palavra Semestral tem várias finalida-
des: a mais importante é a de conceder a regularidade ao Maçom, 
além de permitir sua entrada nos Templos das Lojas coirmãs; 
fornecer o “som” para a Cadeia de União e evidenciar a existên-
cia de uma Autoridade Central.

A Palavra Semestral, como o nome mesmo diz, é modificada 
semestralmente, correspondendo às passagens dos solstícios, 
isto é, à entrada do verão e à entrada do inverno.

A Palavra poderia ser transmitida, por escrito, verbalmente 
em Loja, no entanto, constitui-se num dos elementos fundamen-
tais da Cad de U. Este elemento é representado pelo sussurro 
produzido na transmissão da Palavra de ouvido a ouvido. 

Concluído o cenário e vistas às motivações que ensejaram o 
nascimento da Palavra Semestral, vejamos como ela foi planeja-
da para ter eficácia, no sentido concebido por seus mentores, os 
quais, com inteligência, uniram dois usos tradicionais: um mili-
tar, o da Senha; e o outro, obreiro, o da Cad de U. Tais parâmetros 
foram conjugados e, até hoje, mantidos em vigor nas Obediênci-
as Escocesas da Europa, assim: a Palavra Semestral não é apenas 
UM vocábulo e sim DOIS, ambos com a mesma inicial; por 
exemplo: Luz/Lua, Sol/Saber ou Fé/Força... É Senha e Contra-
Senha, ou melhor, tal como se diz na França: são as palavras 
semestrais. Na Cad de U, uma palavra vai pela direita, a outra 
pela esquerda; e, pelo retorno aos ouvidos do Venerável Mestre, 
este diz do acerto da recepção: “Justas e Perfeitas”. Caso ocorra 
algum erro, o procedimento é repetido até que seja dado como 
correto.

Assim, ao se visitar uma Loja a Palavra Semestral era trocada 
com o Cobridor, bastaria que o visitante desse a Senha (uma 
palavra) e recebesse a Contra-Senha (a outra palavra) para que, 
inegavelmente, ficasse estabelecida a regularidade de ambos, ou 
seja, a do visitante e a da Loja.

Na França, como vimos, a implantação das Palavras fazia 
parte de um contexto de Obediência e programático que, no 
sentido hegemônico, não alcançou seu fim, pois a animosidade 
dos IIr, Lojas e Obediências tidas por “irregulares” avolumou-se 
contra ao GOF que, embora enobrecido com um príncipe de 
sangue na titularidade do Grão-Mestrado, não conseguiu unificar 
a Maçonaria Francesa, mas ficou com sua maior fatia.

Em nosso caso, a existência de uma só Palavra Semestral, em 
vez de duas, podemos creditar somente ao desconhecimento do 
tema, tanto por tradutores quanto por autoridades litúrgicas, os 
quais, por certo, desconheciam a história da Franco-Maçonaria 

de Findel, que à pág. 65 de “A Simbólica Maçônica – Jules Bou-
cher”, descrevendo uma iniciação de antanho, quase ao final diz: 
“Era libertado da venda de seus olhos, mostravam-lhe as três 
grandes luzes, colocavam-lhe um avental novo e davam-lhe o 
“santo e a senha”, conduzindo-o ao lugar que lhe correspondia 
no recinto da Assembleia”. Santo e Senha, segundo os diciona-
ristas, são palavras de mútuo reconhecimento. 
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Após mais de meio século de cativeiro na Babilônia,para 
onde foram levados após serem derrotados pelos cal-
deus em 586 aC. , os judeus foram autorizados pelo rei 

Ciro, da Pérsia, a voltar a Jerusalém e reconstruir o templo de 
Salomão, que havia sido destruído pelas tropas do rei Nabuco-
donosor.  Seu líder era um rabino de nome Zorobabel.

Historicamente, o personagem Zorobabel foi um rabino 
que nasceu durante o cativeiro dos judeus no exílio da Babilô-
nia. e se tornou líder daquele povo. Sob sua liderança, eles 
voltaram para Jerusalém com a permissão do Rei Ciro da 
Pérsia, após aquele rei ter derrotado os caldeus e libertado os 
povos que eles tinham levado cativos para a Babilônia. Diz o 
cronista Esdras que eram de 42.360 pessoas, além de seus 
servos e servas, o contingente de pessoas repatriadas, o que 
pressupõe que os judeus, já nessa época, não viviam mais 
como cativos no Império persa. Na verdade, conforme se nota 
pelas crônicas de Esdras e pelo livro de Ester, os judeus, 
durante o domínio persa gozavam de uma relativa liberdade, 
tendo não só seus próprios governantes como também man-
tendo sua religião e seus líderes religiosos.

Na época, a Palestina ocupada pelos persas, era governada 
por agentes nomeados pelo próprio rei. Esse governador, 
denominado “sátrapa”, nomeava para cada cidade uma espé-
cie de prefeito, que recebia o título de Aterzata. Esse foi o 
título atribuído a Zorobabel, após ele ter reconduzido a 
reconstrução do Templo.

Todavia, naquele tempo como hoje, a Palestina não era 
habitada somente pelos judeus. A volta de um tão vasto con-
tingente de pessoas para aquela terra, sabidamente tão pobre 
em recursos naturais, trouxe muita preocupação para os povos 
que habitavam a região. Esse novo êxodo logo se degenerou 
em conflito. Esdras fala da feroz oposição dos samaritanos, 
povo que embora fosse aparentado dos judeus, com eles man-
tinha uma feroz inimizade, cultivada desde os tempos em que 
o reino israelita havia se separado em dois reinos antagônicos.

Esdras deixa transparecer em sua crônica que essa oposi-
ção foi provocada pelos próprios judeus, que muito zelosos 
das suas próprias tradições, não permitiram que seus rebeldes 
conterrâneos participassem da reconstrução do templo.

Como eram muitas as incursões dos samaritanos e de 
outras tribos habitantes da região contra o canteiro de obras, 
Zorobabel criou uma espécie de corpo de milícia para prote-
gê-lo. Ao mesmo tempo em que trabalhavam na reconstrução, 
os operários judeus a defendiam, o que levou Ransay a dizer 
deles que “enquanto manejavam com uma das mãos a trolha e 
a argamassa, tinham na outra a espada”. [1]

Esdras descreve assim essa restauração: “No primeiro ano 
do rei Ciro,o rei Ciro ordenou que a Casa de Deus, que há em 
Jerusalém, fosse reedificada no lugar onde se oferecem sacri-
fícios, e que se lhes pusessem uns fundamentos que sustentas-
sem a altura de sessenta côvados, três fiadas de pedra por polir, 
e do mesmo modo fileiras de madeira nova; e que a despesa se 
fizesse da casa do rei. E que restituíssem também os vasos de 
ouro e prata do Templo de Deus, que Nabucodonosor tirara do 
Templo de Jerusalém, e que levara para Babilônia, e que se 
reconduzissem para o Templo de Jerusalém para o seu lugar, 
os quais também se puseram no Templo de Deus”[2]

Foi essa disposição que motivou Zorobabel a voltar a Jeru-
salém, a testa de um exército de construtores, para reconstruir 
o segundo Templo de Salomão.

 
A lenda da reconstrução

 Uma antiga lenda maçônica diz que a reconstrução do 
Templo foi conduzida por judeus que haviam fugido para o 
Egito durante a invasão dos caldeus. Após a derrota destes 
frente aos persas eles voltaram para Jerusalém e constituíram 
um grupo secreto para estudar arquitetura e promover a 
reconstrução do Templo, exatamente como ele o era no tempo 
de Salomão. Esse grupo mantinha-se na clandestinidade exa-
tamente para evitar o ataque das populações hostis. Seus mem-
bros se identificavam através de palavras de passe e toques.

Era um grupo remanescente daqueles Perfeitos e Sublimes 
Maçons, conhecedores da Palavra Sagrada, de que fala o grau 

quatorze do REAA.
Zorobabel, de volta a Jerusalém, entrou em contato com 

eles e fez reconhecer-se como um deles dando-lhes a Palavra 
Sagrada. Vendo a firme disposição daqueles irmãos em 
reconstruir o Templo do Senhor, Zorobabel empenhou-se 
junto ao rei Ciro para que ele permitisse e financiasse a 
reconstrução. Ciro concordou mas pressionou o líder judeu 
para que este lhe revelasse seus segredos, mas ele não cedeu ás 
pressões do rei. Comovido com a firme disposição de Zoroba-
bel e com a sua fidelidade ao Senhor e aos seus Irmãos, o rei se 
dispôs a ajudá-los, liberando todos os judeus, fornecendo os 
recursos para a obra e devolvendo os utensílios que Nabuco-
donosor pilhara por ocasião da invasão dos caldeus.

Foi então que Zorobabel voltou a Jerusalém e junto com 
Neemias, coordenou a reconstrução do Templo.

A história da reconstrução do Templo é uma epopéia que 
encarece o valor da fidelidade, da coragem e do zelo. O exem-
plo de resistência, coragem e determinação dada pelos judeus 
nessa reconstrução é uma prova de que a maior defesa de um 
povo está no respeito ás suas tradições e na persistência de 
uma crença. Enquanto outros povos, mais fortes, mais desen-
volvidos, em termos econômicos, sociais, científicos e milita-
res, são hoje apenas referências na história da civilização, 
Israel continua vivo e exercendo influência nela. Sua história 
é um exemplo de tenacidade, resistência, esperança e fé num 
destino traçado pela mão de Deus, e não apenas mais uma 
conseqüência do materialismo histórico, formatado pelas leis 
da evolução social.

A ideia da Fraternidade  
A história de Israel nos prova que é na idéia da Fraternida-

de, na crença da “eleição” por um Deus verdadeiro, na tradi-
ção de uma cultura e de um ideário comum de símbolos, mitos 
e esperanças que repousa a força de um grupo. Israel sobrevi-
veu a todas as vicissitudes históricas, a todas as tragédias cole-
tivas que se abateu sobre seu povo, graças ao kitch cultural 
que desenvolveu. Esse kitch repousa numa idéia de elitismo 
religioso, que o faz forte, capaz de resistir a todas as tentativas 
de desagregação interna e destruição externa. Por isso a Israel 
bíblica é o arquétipo que inspira a tradição maçônica.

Por muito menos nações mais poderosas e povos mais 
desenvolvidos deixaram de existir. Os gregos sucumbiram 
aos ataques de seus inimigos externos justamente pelas dis-

sensões internas que sempre abrigaram em seu seio. Os roma-
nos, mais tarde, também desapareceram por força da própria 
indolência que a desagregação social, política e econômica, 
provoca.  Assim desaparecem os povos e as nações, quando 
permitem que sua cultura se abastarde, suas tradições se cor-
rompam e sua identidade se perca.

A garantia de sobrevivência de um grupo está sempre no 
respeito ás suas tradições. Seria bom que os maçons não se 
esquecessem dessas lições, pois é nesse arquétipo que a Maço-
naria, como instituição universalmente reconhecida, foi bus-
car a sua força nuclear. É na conservação de uma tradição, no 
compartilhamento de uma idéia de Irmandade e na força do 
apelo á espiritualidade, fundamentada numa noção, ao 
mesmo tempo mística e racional da divindade, que a Arte Real 
se apóia e se desenvolve, colocando-se como opção filosófica 
e prática de vida para uma sociedade cada vez mais diversifi-
cada e materialista.

A Maçonaria como idéia é uma reedição do reino e do 
povo de Israel enquanto kitch cultural, capaz de sobreviver e 
difundir conhecimento, ciência e virtude para os povos, em 
todos os países onde ela existir. Nessa confluência de ideais, 
propósitos e compartilhamento de resultados, está a sua força 
e a sua justificativa como instituição, que sobrevive e cresce 
cada vez mais, não obstante as tentativas de supressão que tem 
sofrido ao longo dos séculos.

Por isso, todos os graus da chamada Loja de Perfeição 
fazem menção á reconstrução do Templo de Jerusalém, sendo 
o próprio presidente dessas Lojas chamado de Aterzata, em 
homenagem ao rabino Zorobabel.

________________________
NOTAS
[1] André Michel de Ransay, nobre escocês, tido como 

fundador do Rito Escocês Antigo e Aceito. Foi um grande 
disseminador da maçonaria no continente europeu no século 
XVIII.

[2] Esdras, 6,1/5
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*Por Hercule Spoladore

Era uma cidade do interior, vinte mil habitantes mais ou 
menos, tranquila, todos se conheciam, nada de crimes, 
assaltos, inclusive havia além do que toda cidade bucó-

lica do interior tem, havia uma loja maçônica.
Tinha um quadro de mais de quarenta Irmãos todos frater-

nais e solícitos para com seus irmãos. Ajudavam as campa-
nhas filantrópicas, os clubes de serviços e as quermesses que o 
vigário local organizava. Este, por sinal tinha certa simpatia 
pelos maçons da cidade. Não os combatia porque estes sem-
pre o ajudavam e as cunhadas também.

Mas como nada é perfeito assim no mundo, esta loja tinha 
dois donos. Um fazendeirão muito rico e o outro dono do 
cartório também rico e poderoso. Eles simplesmente se detes-
tavam, mas tinham a necessidade de estarem um perto do 
outro justamente para darem aquelas espetadas que magoam. 
Aquelas flechadas que calam fundo. E eram inteligentes a 
ponto de saberem atingir um o outro com certa elegância 
maligna. Que fazer, eles eram assim. 

Pediram os Irmãos certa ocasião que um dos dois fundasse 
uma nova loja e assim através desta cisão um ficaria longe do 

outro. Cada qual no seu canto usando sua ganância de poder 
do jeito que bem entendesse. Mas nenhum concordou. A 
arena dos dois era justamente nas sessões da loja. E isso até 
constituía uma atração para os Irmãos da loja frequentarem as 
sessões para verem o circo pegar fogo. E pegava mesmo! 
Ambos estudavam as coisas básicas da Ordem, justamente 
para um pegar um deslize, um erro do outro e na hora da pala-
vra a bem da ordem, vinha aquela chibatada.

Os dois se revezavam no poder. Sucediam-se como vene-
rável. A loja aceitava tacitamente esta politica, porque ambos 
eram pessoas que ajudavam a comunidade. Não eram de 
todos maus. Apenas não se gostavam. Até mantinham um 
relacionamento falsamente cordial. 

Os membros da Loja equilibravam nas votações permitin-
do que ora um, ora outro fosse o venerável. Por uma razão de 
acomodação, não surgia nenhuma nova liderança, porque a aí 
briga seria contra os dois. E eles eram poderosos.

A loja, no entanto, sabia dividir os poder dos dois, mas 
havia sempre aqueles irmãos danados, que ficam no anonima-
to que gostam de fofoca, e que gostam de botar fogo na fogue-
ira. Esta raça existe em toda loja.

É logico que quem estivesse como venerável levava certa 
vantagem, dado fato de ser do venerável o último a emitir 
opiniões e nesta hora aproveitava para jogar as indiretas feri-
nas em cima do outro. Este, dado o ritual, não poderia dar o 
troco naquele momento.

O Irmão do cartório costumava sempre chegar um pouco 
atrasado.

Certo dia, o fazendeiro então venerável caiu na besteira de 
dizer ao 2º Vigilante que na próxima sessão ele iria telhar o 

seu adversário que sempre chegava atrasado. Não era costu-
me nesta loja usar este procedimento aos Irmãos que chegas-
sem atrasados. Só raramente.

O 2º Vigilante que era um daqueles que gostam de ver as 
coisas mal feitas, bem feitas, avisou o cartorário. “Na próxima 
sessão ele ira te telhar. Se prepare”.

Bem o cartorário que não era nada bobo decorou o ritual 
de telhamento a tal ponto de saber de cor as perguntas e as 
respostas.

Lá veio a próxima sessão. Dois irmãos chegaram atrasa-
dos. O primeiro irmão a ser admitido no templo entrou sem 
formalidades. O segundo que era justamente o cartorário, 
entrou fez os passos de aprendiz e ficou entre colunas e aí veio 
a primeira pergunta:

De onde vindes meu Irmão?
O irmão cartorário disse:
Venerável, estou entre colunas para responder perguntas 

que eu devo saber as respostas e as quais responderei, mas 
desde que perguntadas com o ritual fechado. Peço em nome 
da Loja que feche o ritual e me faça as perguntas sem lê-las, 
pois como primeiro mandatário da Loja, o Venerável deve 
sabe-las de cór para dar exemplo à loja. E ao mesmo tempo 
peço justiça porque não ficará bem o venerável ler as pergun-
tas e eu ter que sabê-las de cór entre colunas. É um castigo que 
nenhum Irmão merece. Isto não é justo e nem perfeito.

O Venerável pigarreou, tossiu, ficou vermelho, respirou 
fundo, muito sem graça fechou o ritual, mas aí veio o pior ele 
não sabia como prosseguir o telhamento, sem ler.

Aí o irmão cartorário, com um ar de quem estava ganhan-
do a guerra disse: “Venerável eu posso ajuda-lo. Eu mesmo 
farei as perguntas e eu mesmo as responderei”. E não se fez de 
rogado. Em voz alta, dicção perfeita repetiu perante todos o 
ritual de telhamento completo. A loja ficou perplexa.

Depois dessa, a estória para por aqui.

IrHercule Spoladore
Loja de Pesquisa Brasil
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ANTIOXIDANTE

A Tatuagem é uma técnica milenar de marcação definiti-
va, originalmente feita perfurando-se a pele com espinhos ou 
ossos, e aplicando-se tinta sobre os furos, para que penetras-
se por baixo da camada epidérmica. No Egito (4000 a 2000 
a.C.) era prática usual e exclusiva para membros da realeza, 
como símbolo de status e com função religiosa.

“Ötzi”, a múmia de um homem congelado, datada de 
5000 anos, foi encontrada nos Alpes europeus, entre a Itália e 
a Áustria. O corpo, bastante preservado no gelo, mostra uma 
série de tatuagens ao longo da coluna, com padrões de pontos 
e linhas simples, somando, ao todo, 57 sinais.

Os Incas, Astecas e Maias, nas Américas, também conhe-
ciam a técnica de tatuar, usada em sacerdotes e reis. O clima 
desértico preservou diversos corpos tatuados Os índios ama-
zônicos também conhecem a tatuagem, que é feita normal-
mente perfurando a pele com espinhos e usando tinta de jeni-
papo Modernamente a tatuagem teve grande divulgação 
através de países polinésios e asiáticos.

Nativos do Tahiti, Chineses e Japoneses alteraram o con-
ceito original da tatuagem e a popularizaram como manifes-
tação artística. Marinheiros, presidiários, até mesmo nazis-
tas, foram responsáveis pela má fama adquirida pela tatua-
gem. Grande parte da sociedade ainda a considera um tipo de 
contravenção, ou algo a ser criticado e evitado. No entanto, 
jovens em todo o mundo passaram a utilizá-la de forma artís-
tica, tornando-a um item da moda e do bom gosto.

“O primeiro funeral maçônico registrado na Califórnia 
ocorreu em 1849. O morto era um maçom que se afogou no 
mar. Tinha uma marca de Mestre tatuada. No seu braço 
esquerdo havia um E.A. e no direito um F.C. No seu peito 

esquerdo as luzes da Maçonaria, e no direito um pote de 
incenso. Em outras partes do seu corpo havia um coração, 
espada, o olho que tudo vê, ampulheta, sol, lua, cometa, 3 
degraus, a Virgem Lacrimosa, e o deus Chronos com sua 
foice” Anúncio num Jornal Londrino em 1900.

O tatuador oferece, entre outras coisas, serviços de tatua-
gens de jóias maçônicas, símbolos e desenhos emblemáti-
cos.

Fatos Recentes
Yasha Beresiner, Ex-Venerável da Loja Quatour Coronati 

(Inglaterra) publica um artigo sobre Tatuagens Maçônicas e 
propõe a criação de uma Tatto Lodge.

O Jornal The New York Times publica uma entrevista 
com o Ir.'.Savini, representante da Grande Loja de Nova 
York onde ele informa que a Maçonaria não obriga seus mem-
bros a se tatuarem, mas que ele mesmo tem uma tatuagem 
maçônica.

Algumas Considerações
A tatuagem é uma manifestação estética como outra qual-

quer. Tem milênios de existência e tradição. Ao longo do 
tempo teve seu conceito alterado diversas vezes, sem nunca 
deixar de ter profundo significado simbólico. Hoje é larga-
mente aceita e utilizada por grande parte da população mun-
dial. As tatuagens maçônicas não são comuns no Brasil, o 
que não ocorre em outros países como Inglaterra e Estados 
Unidos. Nessas sociedades, a tatuagem maçônica demonstra 
muito mais o orgulho de ser maçon, do que o desejo de publi-
cidade Fonte: Obreiros do Irajá.
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Alguns símbolos adquiriram tal vigor que até o não 
iniciado sabe que o mesmo se refere à Maçonaria. O 
esquadro e o compasso são disso mesmo um bom 

exemplo: pessoas com um pouco de cultura os reconhecem 
como símbolo da maçonaria. Não sabem é, e só o iniciado 
sabe, que pela disposição dos mesmos existe um significa-
do intrínseco. A águia bicéfala está num outro patamar, 
onde somente os mais atentos percebem quando esta é um 
símbolo maçônico.

A "Águia de Duas Cabeças de Lagash" é o mais antigo 
brasão do Mundo. Nenhum outro símbolo emblemático no 
Mundo pode rivalizar em antiguidade. A sua origem 
remonta à antiquíssima Cidade de Lagash (1). Era já utili-
zado há cerca de mil anos antes do Êxodo do Egito, e há 
mais de dois mil anos quando foi construído o Templo do 
Rei Salomão.

Com o passar dos tempos, passou dos Sumérios para o 
povo de Akkad (2), destes para os Hititas (3), dos recôndi-
tos da Ásia menor para a posse de sultões, até ser trazida 
pelos Cruzados aos imperadores do Oriente e Ocidente, 
cujos sucessores foram os Hapsburg e os Romanoff.

Em escavações recentes, este «brasão» da Cidade de 
Lagash foi descoberto numa outra forma: uma águia com 
cabeça de leão, cujas garras se cravam nos corpos de dois 
leões, estes de costas voltadas. Esta é, sem dúvida, uma 
variante do símbolo da Águia.

A Cidade de Lagash situava-se na Suméria, no sul da 
Babilónia, entre os rios Eufrátes e Tigre, sendo perto da 
atual cidade de Shatra, no Iraque. Lagash possuía um 
calendário de doze meses lunares, um sistema de pesos e 
medidas, um sistema de banca e contabilidade, sendo ainda 
um centro de arte e literatura, para além de centro de pode-
res político e militar, tudo isto cinco mil anos antes de Cris-
to.

No ano 102 a.C., o cônsul romano Marius decretou que 
a Águia seria um símbolo da Roma Imperial. Mais tarde, já 
como potência mundial, Roma utilizou a Águia de Duas 
Cabeças, uma voltada a Este e outra a Oeste, como símbolo 
da unidade do Império. Os imperadores do Império Roma-
no Cristianizado continuaram a sua utilização e foi depois 
adaptado na Alemanha durante o período de conquista e 
poder imperial.

É provável que a águia bicéfala tenha sido usada como 
símbolo maçônico desde o 12º século. Já as evidências 
disponíveis indicam ter sido ela usada pela maçonaria em 
1758, após a criação do Conselho de Imperadores do Ori-
ente e do Ocidente em Paris. Era parte do Rito de Perfeição, 

do antigo Rito dos vinte e cinco graus, evoluindo em gran-
de parte para o sistema Escocês. Não existe duvida relativa 
ao uso da águia bicéfala pelo Supremo Conselho, 33º, 
Jurisdição Sul dos USA desde 1801.

Os sucessores do Conselho de Imperadores do Ociden-
te e Oriente, são os vários Supremos Conselhos do Grau 
33º espalhados pelo mundo, que herdaram a insígnia do 
emblema pessoal de Frederico o Grande, considerado 
como o primeiro Soberano Grande Comendador do Rito 
Escocês Antigo e Aceito, conferindo ao Rito o direito de 
usa-la em 1786. (Sic.) simultaneamente adotou (acrescen-
tou) mais sete graus (Aceitos) aos vinte e cinco conhecidos 
(Antigos), chegando-se então a trinta e dois graus Antigos 
e Aceitos. A esses graus foi acrescentado o Grau governati-
vo do Rito de número trinta e três.

Observa-se que os Supremos Conselhos que tinham 
laços com a grande Loja da Inglaterra têm em seus selos a 
águia com as asas para cima, conquanto os supremos con-

selhos que tinham laços com a Grande Loja da França, têm 
em seus selos a águia com as asas voltadas para baixo. Exis-
te este padrão, seja ele intencional ou não.

Nos compêndios de heráldica encontramos a águia 
bicéfala e acreditamos que como resultado da presença dos 
cruzados no Oriente, trazida como símbolo para os Impera-
dores do Oriente e do Ocidente, cujos sucessores foram nos 
últimos tempos, os Habsburgos e os Romanovs, em cujas 
moedas ela aparece sistematicamente, sendo copiado pela 
maioria das "Cidades Livres da Europa", principalmente as 
da Alemanha, e como emblema no Império Oriental da 
união de Bizâncio com Constantino.

O fato de a águia estar representada com as asas abertas 
para cima ou para baixo é uma questão diretamente relaci-
onada ao desenho do selo por um Supremo Conselho em 
particular, como resultante do gosto artístico de cada povo, 
preferindo uns o estilo clássico copiando a natureza, 
enquanto outros dão preferência à representação marcial. 
A Águia Bicéfala de Lagash é o mais antigo emblema do 
mundo e nenhuma outra figura pode gabar-se desta Anti-
guidade.

Como símbolo do Rito escocês Antigo e Aceito a Águia 
Bicéfala de Lagash tem suas asas abertas e coroada (enci-
mada) pela coroa da Prússia. Suas garras estão pousadas 
em uma espada desembainhada que tem uma fita como 
ornamento serpenteando-a desde seu punho até a extremi-
dade da lamina contendo a divisa: "Spes Mea in Deo Est "
("A Minha Esperança Está Em Deus").

Notas:

1. Lagash é uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia. A cidade de 
Lagash situava-se na Suméria, no Sul da Babilônia, entre os Rios 
Eufrates e Tigre, perto da atual cidade de Shatra, no Iraque. Possuia 
um calendário de doze meses lunares, um sistema de pesos e de 
medidas, um sistema bancário e de contabilidade, sendo ainda um 
centro de arte e literatura, tudo isso cinco mil anos antes de Cristo. 
Envolveu-se numa guerra com outra cidade-estado vizinha, de nome 
Umma, por causa do controle da água, sendo este o primeiro conflito 
armado de que se tem notícia tendo como causa o chamado "precioso 
líquido".

2. Cidade que se localiza na parte superior da baixa Mesopotâmia, 
situada à margem esquerda do Eufrates, entre Sippar e Kish (no atual 
Iraque, a cerca de 50 kms a sudoeste do centro de Bagdad). Geralmen-
te, contudo, é comum referir-se à cidade como Ágade (ou Agade), e à 
região como Acádia. A cidade/região alcançou seu cume de poder 
entre os séculos XX e XVIII a.C, antes da ascensão da Babilônia, 
além de representar o núcleo do reino de Nimrod na terra de Sinar.

3. Os Hititas eram um povo indo-europeu que, no II milénio a.C., fun-
dou um poderoso império na Anatólia central (actual Turquia), cuja 
queda data dos séculos XIII-XII a.C.. Em sua extensão máxima, o 
Império Hitita compreendia a Anatólia, o norte e o oeste da Mesopo-
tâmia até a Palestina. Chamavam-se a si próprios Hatti, e a sua capital 

era Hattusa.
Fonte: Maçonaria Net

É este o nome dado pelos maçons aos “copos especiais” 
usados nos seus banquetes festivos (“Ágapes”), e nas 
“Ceias Místicas Capitulares”, e para que se tenha, desde 
logo, uma ideia do que se trata, ao lado está reproduzido 
um exemplar bastante interessante.

Revelaram as pesquisas do Irmão Douglas Ash, apre-
sentadas no seu livro “English Drinking Glasses ande 
Decanters – 1680-1830” publicado em Londres, que os 
“Canhões Maçónicos” começaram a surgir depois de 
1730, recebendo o apelido de “Firing Glasses” (Copos 
para dar tiros).

Desde logo se destacaram dos copos comuns de 
vinho, mais pelo seu formato sui-generis, do que pelo 
seu posterior acabamento primoroso, que com o correr 
dos tempos foi produzindo verdadeiras obras de arte de 
lapidação.

A principio raramente eram maiores do que 4 polega-
das (100mm) de altura, tendo um pé maciço, sendo o 
corpo afunilado e com as paredes grossas, e tendo o pé 
mais tarde o formato de uma cebola.

Para o uso era preciso um copo reforçado, cujo pé 
resistisse às repetidas, e muitas vezes bem “animadas” 
batidas, dadas nas diversas “saúdes”. O conteúdo era 
mais ou menos o de um copo de vinho comum.

O vinho branco ou tinto, ou ainda os licores tomados 
destes copos recebeu o nome de “Pólvora Forte”, e o 
“ato de beber” passou a ser chamado de “… Fazer 
Fogo…”

Para evitar excessos de “animação”, em muitas lojas 
tornou-se habitual que, quem partisse o seu copo ao dar 
as batidas de “saúde”, seria obrigado a pagar todas as 

despesas da refeição.
Cada Irmão tinha o seu copo pessoal. As atas de uma 

Loja de Yorkshire (Inglaterra) até consignam a punição: 
“O Irmão que quebrar o seu canhão é obrigado a pagar 1 
shilling de multa”.

Como muitos maçons achavam os canhões antigos 
de pouco conteúdo, a partir de meados do século passa-
do, em muitos casos o seu tamanho foi aumentando, e 
quando a loja não permitia o uso de “canhões” maiores, 
então muitas vezes o vinho era tomado em copos norma-
is, e usavam-se os canhões apenas para dar as “salvas”…

Estes “canhões” são relacionados quase exclusiva-
mente com a Maçonaria, e por isso mesmo no comércio, 
eram negociados com maçons.

Entretanto, outras Associações e Clubes de Canto 
também os usavam com freqüência, bastando só citar os 
“Anacreonites” de Londres, cujos encontros eram na 
“Taberna Coroa e Âncora”,sendo que estes tinham até 
um “Hino próprio do seu clube” (To Anacreon In Hea-
ven), cuja melodia, com novas e mais adequadas pala-
vras, já no século XIX resultou no canto americano “The 
Sprangled Baner” (A bandeira salpicada de Estrelas).

De 1820 para cá, e ainda nos nossos dias, estes 
canhões passaram a ser feitos dos mais finos cristais, e 
até do mais legítimo “baccarat”, e lapidados com todo o 
tipo de símbolos maçônicos, em lapidação plana, faceta-
da e opaca.

Ainda hoje, em muitas lojas da Europa estes canhões 
continuam a ser usados em lojas tradicionais.

Modernamente no EUA, no Estado de Massachu-
setts, as “Lojas de Mesa” têm tido muita popularidade, 
com os seus rituais de banquete, com Sete Saúdes, o que 
veio aumentar o interesse pela história destes copos tra-
dicionais.

Fonte: Obreiros do Irajá

O nome “canhão”, em alemão “kanone”, foi 
derivado das “batidas surdas” parecendo tiros.
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Por Bruna Sensêve - Correio Braziliense

Anovidade é a primeira forma de administração do 
hormônio sintético diferente das tradicionais apli-
cações e promete compor o arsenal farmacêutico 

para diabéticos em todo o mundo
Em vez das injeções, uma bombinha como aquelas 

usadas por pacientes asmáticos. Simples, discreta e práti-
ca. Essa é a proposta de um novo medicamento aprovado 
pela agência nacional de vigilância sanitária dos Estados 
Unidos, a FDA (Food and Drug Administration). A novida-
de é a primeira forma de administração do hormônio sinté-
tico diferente das tradicionais aplicações e promete com-
por o arsenal farmacêutico para diabéticos em todo o mun-
do. No entanto, especialistas alertam que não substituirá o 
tratamento disponível. Isso porque a insulina inalada é 
indicada para momentos específicos, pois a forma de 
absorção não supre a necessidade diária de insulina de 
pessoas já dependentes da substância.

O produto consiste basicamente em um pó de inalação 
de ação rápida para melhorar o controle glicêmico em adul-
tos com diabetes mellito. A segurança e a eficácia do medi-
camento foram avaliadas em 3.017 participantes, sendo 
1.026 com diabetes tipo 1 e 1.991 com o tipo 2 da doença. A 

comparação foi feita entre a insulina inalada e a de ação 
rápida — ambas em combinação com a basal (de ação len-
ta), em um estudo de 24 semanas. O processo foi repetido 
em comparação com outros tipos de medicamentos antidi-
abéticos orais. Em todos os casos, os resultados da terapia 
inalada foram satisfatórios. Ainda assim, a FDA alerta que 
a insulina inalada não é um substituto da de ação prolonga-
da e deve ser utilizada com a de ação prolongada em paci-
entes com diabetes tipo 1.

Segundo o presidente do Departamento de Diabetes da 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 
Balduíno Tschiedel, o interessante é a quebra de um para-
digma, trazendo uma insulina que não é injetável. “No 
caso, vai haver uma absorção pulmonar, não pelo sangue. 
Há alguns anos, houve essa proposta, mas a aceitação do 
público e do meio médico foi muito baixa, e o laboratório a 
retirou do mercado. Também era cara e muito grande para a 
administração em público, incomodava os pacientes.”

Tschiedel lembra que é uma insulina de ação rápida 
para uso nas refeições e nem todos os pacientes com diabe-
tes tipo 2 precisam desse tipo de tratamento. Normalmente, 
quando necessário o uso do hormônio sintético, isso é feito 
somente uma vez ao dia. A insulina é produzida pelo fígado 
diretamente para o pâncreas e, em seguida, vai para a circu-

lação sanguínea. Já a insulina injetada faz o fluxo inverso: 
cai no sangue e vai até o fígado.

O hormônio inalado, por sua vez, passaria pelo pulmão. 
“Esse é um tecido não acostumado a receber insulina, mas 
os estudos de segurança mostram que não há problema. 
Então, deverá somente se somar aos medicamentos exis-
tentes como uma opção.” A aprovação no Brasil deste tipo 
de terapia ainda não tem previsão.

Diabetes: EUA aprovam insulina inalada

Por Letícia Orlandi - Saúde Plena
Médicos defendem que um problema de ereção deve 

ser encarado da mesma forma que o sobrepeso e o tabagis-
mo, por exemplo, para avaliar o risco de problemas no 
coração e na circulação. A disfunção de hoje pode signifi-
car um infarte daqui a cinco anos

No Brasil, cerca de 48% dos homens após os 40 anos 
apresentarão alguma queixa relativa à disfunção erétil, 
temporária ou regularmente. Além de ter a consciência de 
que é muito comum, quem sofre com o problema deve 
considerá-lo como uma questão global de saúde. Segundo 
o médico Daniel Alcantara, especialista do Núcleo de Uro-
logia do Hospital Samaritano, de São Paulo, uma queixa 
relativa à ereção pode ser um marcador precoce de risco de 
doença coronariana no futuro. "A disfunção de hoje poderá 
ser o infarto do miocárdio daqui a quatro ou cinco anos", 
destaca. 

O urologista explica que as artérias do pênis têm cerca 
de um milímetro. Já as coronarianas têm, em média, 4 milí-
metros. Assim, se a causa do problema sexual – seja ele 
leve, moderado ou acentuado, quando a pessoa deixa de ter 

relações durante longos períodos - for uma obstrução cir-
culatória, é preciso uma avaliação criteriosa. O fator que 
impede o fluxo de sangue para o pênis, dificultando a 
ereção, pode afetar também o coração, principalmente 
entre os pacientes que já apresentam outras variáveis de 
risco, como o sobrepeso, a hereditariedade, a hipertensão, 
o tabagismo, o sedentarismo, o colesterol e a glicemia em 
níveis indesejáveis.

Os elementos que aumentam a propensão ao infarte e à 
disfunção erétil (DE) são muito semelhantes. “Por isso, 
uma obstrução arterial em um vaso sanguíneo de calibre 
menor, como no pênis, deve ser avaliado como indicador 
global de saúde”, reforça Alcântara. Para o urologista, é um 
marcador que não pode ser ignorado mesmo entre os 
homens que não fazem questão de tratar a DE; ou não colo-
cam a relação sexual com outra pessoa como prioridade. 
“Alguns pacientes chegam ao meu consultório dizendo 
que não fazem questão de resgatar a ereção – seja por uma 
questão de interesse próprio ou da parceira; ou qualquer 
outra razão íntima. Respeitamos isso, mas a função erétil, 
ainda que não seja considerada como indicador de qualida-

de de vida por todos, deve ser vista, sim, como sinal de 
organismo saudável”, garante.

Dentro dessa lógica, o sistema nervoso também dá sina-
is de que algo não vai bem. “Se há algum estímulo sexual, 
seja um toque ou um filme, por exemplo, a excitação vai até 
o córtex cerebral e de lá seguem uma série de reações – 
taquicardia, pelo arrepiados. os músculos das artérias rela-
xam para permitir o fluxo aumentado de sangue... Se há 
alguma deficiência nesse mecanismo - no caso de diabetes, 
há maior propensão a neuropatias, só para citar uma possi-
bilidade - o primeiro alerta pode vir da disfunção erétil”, 
explica Alcântara.

Arte:Soraia Piva/EM/DA Press

Com o crescente aumento da expectativa média de 
vida e maior longevidade, o contingente de pessoas que 
atinge a idade avançada é cada vez maior. Uma das con-
sequências negativas deste benefício de viver mais está 
associada a um declínio cognitivo natural da idade e a um 
aumento do risco de demência. Isto tem concentrado 
muita atenção dos profissionais de saúde e dos governos 
que fixam políticas públicas de saúde.

Um estilo de vida que contempla a atividade intelec-
tual é vista como uma forma de proteção do declínio cog-
nitivo do idoso. A fim de testar esta possível associação, 
um grupo de pesquisadores desenvolveu um estudo que 
investigou como a atividade intelectual regular pode 
colaborar com a redução do risco de demência e piora 
cognitiva relacionados com a idade. A pesquisa acompa-
nhou cerca de 1995 homens e mulheres entre 2004 e 
2009. Os indivíduos foram avaliados no início do estudo 
e 1718 foram considerados cognitivamente saudáveis, 
enquanto 277 apresentavam uma deficiência cognitiva 
moderada.

A cognição era avaliada por diferentes testes de memó-
ria e capacidade de raciocínio. Dois principais compo-
nentes foram analisados em separado na história de cada 
participante, por meio de questionário:

1) o nível de educação formal e o tipo de ocupação 
(mais ou menos intelectual); e 

2) o grau de atividade intelectual (nos 12 meses anteri-
ores ao estudo) na idade adulta (dos 50 aos 65 anos) e na 
velhice.

Foi considerada uma alta atividade de estímulo inte-
lectual quem desenvolvia atividades estimulantes da 

cognição por, no mínimo, 3 vezes por semana, na idade 
adulta e na velhice. Estas atividades correspondiam a ler 
livros e revistas, atividades artísticas, jogos, tocar instru-
mentos musicais, atividades sociais e de grupos, assim 
como atividades no computador. O trabalho foi recente-
mente publicado online na revista científica JAMA 
Neurology.

Os resultados demonstraram que, independentemente 
da história educacional e ocupacional, somente o estímu-
lo intelectual nas horas de lazer foi suficiente para reduzir 
o risco de demência e atrasar o declínio cognitivo em 3 
anos, no mínimo. As pessoas com maior grau de educa-
ção e que tinham ocupação que exigia atividade intelec-
tual obtiveram um benefício ainda maior.

Estes resultados servem como um sólido suporte para 
encorajar o desenvolvimento de atividades intelectuais, 
mesmo na velhice e mesmo que a pessoa tenha tido 
durante a sua vida um menor grau educacional ou estímu-
lo intelectual no trabalho.

Sempre é tempo de se obter o benefício, independente 
da sua história.

Fonte: ABC da Saúde

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2014/06/tamanho-anuncios2.pdf
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E
sta matéria foi publicada, originalmente, em duas par-
tes - a primeira delas em 16 de setembro de 2011. De lá 
para cá, houve tantas contestações (a maioria delas de 

forma agressiva), o que me forçou, a partir de agora, fundir as 
duas partes numa só e impedir comentários no meu blog. As 
pessoas ainda não estão preparadas para participarem civiliza-
damente de uma discussão, nem entendem a ironia desses 
textos.

Todos conhecem o poder dos meios de comunicação. 
Tanto assim, que os maus governantes - caudilhos, os reizi-
nhos, mesmo os travestidos de democratas - a primeira coisa 
que fazem é botar mordaça nos meios de comunicação, censu-
rar veladamente ameaçar, invadir sites, acorrentar a imprensa,  
os blogs e as redes de comunicação. Por outro lado, nem tudo 
que está na REDE é peixe. Tem muito lixo na web, principal-
mente nas brincadeiras de mau-gosto que acabam sendo leva-
das a sério por pessoas sérias. Vou dar um exemplo, o fato 
acontecido muito antes de existir internet, antes mesmo da 
televisão. Foi na noite de 30 de outubro de 1938, quando 
Orson Welles transmitiu uma dramatização de "A Guerra dos 
Mundos" pela CBS. Welles gozou a cara dos ouvintes, narran-
do uma invasão alienígena capaz de destruir a defesa dos Esta-
dos Unidos com raios e meteoros incandescentes. Milhares de 
pessoas que sintonizavam a CBS tiveram de esperar quarenta 
minutos até que uma nota da emissora informasse que tudo 
não passava de um "rádio-teatro". Mas o pânico tornara-se real: 
as pessoas fugiram desesperadas atropelando-se pelas ruas e 
congestionando as estradas. Alguns fanfarrões carregaram 
suas armas e saíram à caça de marcianos, atirando em caixas 
d'água, latas velhas, focos de fumaça e espantalhos. A brinca-
deira não causou vítimas fatais, mas muitos estragos morais e 
materiais.

Em nossos dias, a rede (web) é uma mistura de peixes, lixo 
doméstico, cobras venenosas e restos mortais de bichos des-
providos de cérebro e sentimento: notícias falsas sobre 
sequestros e desaparecimento de crianças (com foto e tudo!), 
avisos sobre o fim-do-mundo,  denúncias falsas contra empre-
sas e pessoas sérias, além de uma série de aleivosias que, se 
examinadas sob a ótica rigorosa da Lei, constituem crimes 
passíveis de serem investigados e punidos. A internet é um 
meio eficaz de educação, veiculação da cultura e do entreteni-
mento. Pode ser também  um espaço para o exercício da crítica 
mordaz e do humor - que são expressões poderosas da inteli-
gência. Os internautas devem praticar uma filtragem criteriosa 
antes de divulgarem (repassar) assuntos jocosos como se fos-
sem verdades históricas ou científicas. Numa época em que a 
"pesquisa na internet "substitui a falta de imaginação didática 
nalgumas escolas, temos que pensar duas vezes antes de pos-
tarmos fotos e reenviar matérias na rede. Ao lado da célebre 
Wikipédia (que tem muitos acertos e alguns erros) existe tam-
bém uma Desciclopédia (procurem essa palavra no Google) 
que, na gozação desenfreada, transmite informações absurdas 
e debochadas. Uma criança desavisada, ao consultar algum 

verbete, pode ser direcionada para a Desciclopédia julgando 
estar no espaço da Wikipédia, pois o lay-out de ambas é bas-
tante parecido. Por exemplo: ao pesquisarmos sobre Lima 
Barreto, no tópico "O Homem que sabia javanês" (conto), 
poderiam, desavisadamente, entrar no site da Desciclopédia et 
topar com esse disparate: "Javanês: Idioma criado na Ilha de 
Java na tentativa de colocar gritos desconexos em letras numa 
gramática semi-aleatória baseada muito em linguagem gestu-
al. O javanês vem se tornando cada vez mais popular, sendo 
apreciado por muitos no mundo inteiro (...) Não é preciso estu-
dar para saber javanês. O grande expoente do javanês é o famo-
so Mamute sofrendo de Mal de Parkinson dançando em cima 
de um varal..." Hmmm... realmente muito engraçado, estou 
morrendo de rir... mas é uma gaiatice da pior qualidade.

Da mesma forma que a "Guerra dos Mundos" de Orson 
Welles, os avisos sobre o fim-do-mundo e a desinformação da 
Desciclopédia acima descritos, um site - de cujo nome não 
quero lembrar-me - apareceu uma divertidíssima invenção 
sobre a Maçonaria, a Inconfidência Mineira e os hábitos 
mineiros. O carinho que os outros estados brasileiros têm para 
com o que eles chamam de "mineirice" é tamanho, que gastam 
horas de seu precioso tempo brindando-nos com alvíssaras, 
refinadíssimos rapapés e requintadas zumbaias. Daí, movido 
pelo carinho e zelo, o famigerado site disse que "a coisa" (?) 
saiu no Correio Brasiliense (??); que Juscelino Kubitschek 
pediu ao odontólogo Dr. Sílvio Carneiro e à professora Dorália 
Galesso, que pesquisassem a origem da expressão mineira 
"UAI"; que, depois de "exaustiva busca nos anais da Arquidi-
ocese de Diamantina" (!!!) e em antigos arquivos do Estado de 
Minas Gerais (!?!), Dorália encontrou esta "explicação confiá-
vel": a expressão "uai" teve origem entre os Inconfidentes que, 
sendo maçons, utilizavam senhas para se protegerem da polí-
cia lusitana; Dorália conclui de suas "exaustivas pesquisas" 
que aqueles antigos maçons reuniam-se em porões e, ao rece-
berem os companheiros, pediam a senha que era: U.A.I., inici-
ais de "União, Amor e Independência".

- Eu, sendo Maçom e membro da Academia Mineira Maçô-
nica de Letras, realizei "exaustivas buscas" e, até agora, não 
encontrei nenhum Dr. Sílvio Carneiro ou Professora  Dorália 
Galesso associados ao nome do ex-presidente da República 
Juscelino Kubitschek - a não ser nessa patusca história de 
uais, imaginárias buscas exaustivas, anais de arquidioceses, 
senhas, reuniões em porões, etc. - sem falar na disparatada 
"polícia lusitana"! Resultado: existem umas 27.000 páginas 
na internet repetindo essa história sendo umas 1500 "traduzi-
das" para o inglês, japonês e - é claro - para o espanhol. (Por 
favor – se alguém encontrar informações sérias sobre Dorália 
e Silvio Carneiro, entre em contato comigo. Estou pronto a me 
retratar deste ponto de vista e elogiar a pesquisa supracitada.) 
Prosseguindo, quanto à espécie, vamos por partes: consultei o 
Dicionário Aurélio no verbete "uai"; está escrito: "Interjeição 
brasileira e provincialismo português. Exprime surpresa, 
espanto, ou terror."  Sendo provincialismo português, conclui-
se que era de uso corrente e tradicional entre os habitantes de 
províncias lusitanas, e não uma criação de brasileiros. O Aule-
te diz que nas ilhas dos Açores é comum o uso deste "uai" 
como expressão de espanto, surpresa, susto ou impaciência: 
em lugar de se dizer ah!, oh!,  eles dizem "uai".

Quanto aos Inconfidentes, não há – nem mesmo nos arqui-
vos da Maçonaria – registros de que todos fossem Maçons; há 
apenas indícios. Não se sabe, com certeza histórica, se havia 
reuniões de maçons em porões; e muito menos que eles pedis-

sem senhas ao receberem membros da nossa Fraternidade. A 
Maçonaria tem seus próprios meios de reconhecimento e 
nunca precisou inventar outros meios para perfilhar seus 
membros (mesmo porque tal procedimento é proibido pelas 
nossas leis desde o começo do século  XVIII com a decretação 
dos Landmarks). Existem pesquisadores maçons, altamente 
credenciados, trabalhando nos locais históricos mineiros onde 
poderiam ter surgido as primeiras Lojas ou Academias. Mas 
nenhum deles encontrou essa aberração do uai "maçônico".

Nós mineiros jamais inventaríamos uma "exaustiva busca" 
nos anais das arquidioceses gaúchas para concluirmos que a 
expressão "chê" pudesse significar uma senha maçônica 
traduziria por "Companheirismo Harmonia e Esperança" 
usada pelos correligionários do maçom Bento Gonçalves. Não 
cometeríamos uma "mineirice" desse quilate. Nem os maçons, 
nem historiadores sérios fariam piada sobre eventos da Histó-
ria que envolvessem personalidades da envergadura de Bento 
Gonçalves ou de Tiradentes.

Well, na pior das hipóteses, fico com a explicação dada 
pelo meu avô postiço, Sinhô Caetano - velho explorador das 
terras de Minas: - a "coisa" teria surgido no hábito adquirido 
pelos mineiros da antiga Mina de Morro Velho comprada pela 
britânica Saint John del Rey Mining Company (*), em 1834. 
Quando, convivendo com os ingleses, nossos antepassados 
imitavam o "why?" = "por que?". Na busca do ouro e pedras 
preciosas, quando algo não agradava aos ingleses, eles diziam 
o "por que?" - WHY? e nossos maiores pegaram "de ouvido" e 
passaram usar "UAI" por imitação e como expressão de indig-
nação ou interrogação. Todavia, mesmo sendo uma lenda 
confiável, prefiro ficar com o Dicionário do Aurélio Buarque 
de Holanda e, quando vocês disserem "why?" eu  vou respon-
der "because" - e, em língua inteligente: "à demain" (como 
dizia Ibrahim Sued), que vou em frente.

_________________________
(*)"No século XIX, a empresa de mineração inglesa Saint John Del Rey 

Mining Company deu início à exploração de ouro em Nova Lima, Minas Gerais. 
Mais de 170 anos depois, o patrimônio minerador passou a ser controlado pela 
AngloGold, atualmente AngloGold Ashanti, após a fusão com a Ashanti Goldfi-
elds, em 2004. A empresa explora minério de ouro no Quadrilátero Ferrífero de 
M i n a s  G e r a i s .  [ f o n t e : A n g l o G o l d  A s h a n t i ] 
http://www.anglogold.co.za/default.htm

Fonte: http://zmauricio.blogspot.com.br/

O mineiro e a internet: why?

- Uai, sô: vem prá cá...

IrJosé Maurício Guimarães
Advogado e Palestrante

Or Belo Horizonte - MG

Entre as montanhas sagradas do Pico da Bandeira
e a Pousada do Bezerra, Deus une a natureza e o 

homem, com o Rosto de Cristo estampado na montanha

DO BEZERRA
- Chalés com  frigobar e TV;
- Piscinas naturais, cachoeiras;
- Saunas, salão de jogos;
- Restaurante, Scot Bar;
- Passeios no Pico da Bandeira;
- Passeios no entorno do Parque;
- Passeios de Jeep 

www.pousadadobezerra.com.br

gerencia@pousadadobezerra.com.br

Fone: (32) 3747-2628
Fax: (32) 3747-2538

VENHA CONHECER O PICO DA BANDEIRA

A NATUREZA MAIS PERTO DE VOCÊ

A pousada mais próxima do Parque Nacional do Caparaó, a apenas 500 metros de sua portaria, é a Pousada 
do Bezerra. Localizada no município de Alto Caparaó, a 1.100 metros de altitude, e com um clima agradável, 
tipo o europeu. Com um total de 32 Unidades Habitacionais, a Pousada tem capacidade para receber 109 
pessoas, mantendo a sua qualidade no serviço.

Geral

http://www.pousadadobezerra.com.br
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J
osé Maria da Silva Paranhos Júnior, barão do Rio 
Branco, foi professor, político, jornalista, diplomata, 
historiador e biógrafo. Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, 

em 20 de abril de 1845, e faleceu na mesma cidade, em 10 
de fevereiro de 1912.

Rio Branco era filho de José Maria da Silva Paranhos, 
o visconde do Rio Branco. Cursou o Colégio Pedro II, a 
Faculdade de Direito de São Paulo, depois a de Recife. 
Bacharel em 1866, viajou pela Europa e, na volta, regeu a 
cadeira de Corografia e História do Brasil no Imperial 
Colégio.

Em 1869, foi nomeado promotor público de Nova 
Friburgo. No mesmo ano acompanhou, como secretário 
da Missão Especial, o visconde do Rio Branco ao rio da 
Prata e ao Paraguai. No mesmo caráter se manteve, em 
1870 e 1871, nas negociações de paz entre os membros da 
Tríplice Aliança e o Paraguai.

Regressando ao Rio, dedicou-se ao jornalismo. Foi 
dirigir o jornal A Nação, juntamente com Gusmão Lobo. 
Em maio de 1876, Rio Branco deixava o jornalismo para 
aceitar o cargo de cônsul-geral do Brasil em Liverpool.

Em 1884, recebeu a comissão de delegado à Exposição 
Internacional de São Petersburgo e, depois de proclamada 
a República, foi nomeado, em 1891, em substituição do 
conselheiro Antonio Prado, superintendente geral na 
Europa da emigração para o Brasil, cargo que exerceu até 
1893.

Durante a estadia na Europa, produziu várias obras: 
redigiu uma Memória sobre o Brasil para a Exposição de 
São Petersburgo; para o Le Brésil, de Sant'Anna Nery, 
escreveu Esquisse de l'Histoire du Brésil; apresentou 
contribuições para a Grande Encyclopédie, de Levasseur, 
na parte relativa ao Brasil.

Argentina e Amapá
Em 1893, Floriano Peixoto escolheu Rio Branco para 

substituir o barão Aguiar de Andrade, falecido no 
desempenho da missão encarregada de defender os 
direitos do Brasil aos territórios das Missões. A questão, 
nos últimos dias do Império, fora submetida ao 
arbitramento do presidente Cleveland, dos EUA, como 
resultado do tratado de 7 de setembro de 1889, concluído 

com a Argentina.
Rio Branco, encarregado de advogar os pontos de vista 

brasileiros, apresentou ao presidente Cleveland uma 
exposição, acompanhada de valiosa documentação, 
reunida em seis volumes, A questão de limites entre o 
Brasil e a Argentina, obra que muito contribuiu para o 
laudo arbitral de 5 de fevereiro de 1895, inteiramente 
favorável às pretensões brasileiras.

Em 1898, foi encarregado de resolver outro importante 
assunto diplomático: a questão do Amapá. O Tratado de 
10 de abril de 1897 escolheu para árbitro da questão o 
presidente da Suíça. Rio Branco vinha estudando a 
questão do Amapá desde 1895. Ao chegar a Berna, 
apresentou uma memória de sete volumes. A sentença 

arbitral, de 1º de dezembro de 1900, foi favorável ao 
Brasil, e o nome de Rio Branco foi colocado em plano de 
superioridade em relação a qualquer outro político ou 
estadista brasileiro da época.

Ministro das Relações Exteriores
Em 31 de dezembro de 1900 foi nomeado ministro 

plenipotenciário em Berlim. Em 1902 foi convidado pelo 
presidente Rodrigues Alves a assumir a pasta das 
Relações Exteriores, na qual permaneceu até a morte, em 
1912.

Logo no início de sua gestão, defrontou-se com a 
questão do Acre, território fronteiriço que a Bolívia 
pretendia ocupar, solucionando-a pelo Tratado de 
Petrópolis. A seguir, encetou negociações com outros 
países limítrofes, cujas fronteiras com o Brasil suscitavam 
questões litigiosas. Seu empenho encerrou as velhas 
disputas que o Brasil mantinha com quase todos os países 
da América do Sul.

Em 1901, apesar dos esforços e do valor intelectual do 
plenipotenciário brasileiro, Joaquim Nabuco, a questão 
da Guiana Inglesa foi resolvida, por laudo do árbitro 
Victor Emanuel, rei da Itália, contra o Brasil. Rio Branco, 
no entanto, soube entender os motivos do laudo que 
despojava o Brasil de uma parte do seu território e deu a 
Joaquim Nabuco a compensação de nomeá-lo 
embaixador do Brasil em Washington.

Definindo o contorno do território brasileiro
Veio, depois, uma série de tratados memoráveis: em 

1904, com o Equador; em 1906, com a Guiana Holandesa; 
em 1907, com a Colômbia; em 1904 e 1909, com o Peru; 
em 1910, com a Argentina. Ficavam definidos, de um 
modo geral, os contornos do território brasileiro, assim 
como, com pequenas alterações, ainda hoje subsistem.

Além da solução dos problemas de fronteira, Rio 
Branco lançou as bases de uma nova política 
internacional, adaptada às necessidades do Brasil 
moderno. Foi, nesse sentido, um devotado pan-
americanista,  preparando o terreno para uma 
aproximação mais estreita com as repúblicas hispano-
americanas e acentuando a tradição de amizade e 
cooperação com os Estados Unidos.

Fonte: MS Maçom

Barão do Rio Branco
Maçons Ilustres

Barão do Rio Branco
(1845-1912

http://www.digitronbalancas.com.br
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A necessidade de se orientar sobre nossa vida é fundamental. 
Não precisamos somente das coisas que nos fazem sobreviver, 
mas também temos que saber por que estamos vivos, neste 
tempo e neste lugar. Então surgem as perguntas: Quem sou eu? 
Como foi que o mundo surgiu? Que tipo de força governa a histó-
ria? Existe um Ser Superior (Deus)? O que acontece quando 
morremos? São questões existenciais. Elas aparecem em todas 
as culturas da humanidade e servem de base para as religiões. 
Olhando para o mundo podemos notar o importante papel que a 
religião exerce na vida social e política dos povos. Sabemos dos 
conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, 
cristãos contra mulçumanos nos Bálcãs, desarmonia entre mul-
çumanos e hinduístas na Índia, guerra entre hinduístas e budistas 
no Sri Lanka, sem falar do extremismo religioso, de qualquer 
denominação, responsável pelo terrorismo abominável; ao 
mesmo tempo em que representantes de diversas religiões pres-
tam ajuda humanitária aos povos do Terceiro Mundo. É quase 
impossível desassociar da política internacional o fator religião. 
Num mundo cada vez mais multicultural é indispensável um 
embasado conhecimento religioso, sem preconceitos ou convic-
ções abjetas. Assim o estudo imparcial das religiões trará, sem 
dúvida, o desenvolvimento pessoal e espiritual do indivíduo.

Tolerância é uma palavra muito importante no estudo das 
religiões. A tolerância pode, e deve, perfeitamente conviver com 
a fé inabalável. A intolerância é fruto da ignorância a respeito de 
um determinado assunto. Quem observa “de longe” uma deter-
minada religião somente capta suas manifestações e nunca o que 
elas significam para aqueles que a professam. Nas modernas 
ciências da religião domina a ideia de que a religião é um elemen-
to independente, ligado ao elemento social e ao elemento psico-
lógico, mas com sua própria estrutura. Os ramos mais destacados 
das ciências da religião são a sociologia da religião, a psicologia 
da religião, a filosofia da religião e a fenomenologia religiosa.

A religião sempre teve um aspecto intelectual, além do espiri-
tual propriamente dito. Tem-se bem definidas as ideias como a 
humanidade e o mundo surgiram, sobre o divino, o sagrado e o 
sentido da vida, essas ideias da religião se exteriorizam por ceri-

mônias religiosas (ritos) e pela arte, mas principalmente pela 
linguagem que podem ser escrituras sagradas, credos, doutrinas 
ou mitos. O mito religioso tem um significado mais profundo do 
que a lenda e os contos, é uma resposta metafórica para as ques-
tões existenciais. A maioria das religiões tem seus mitos de cria-
ção, que explicam o surgimento do mundo, o objetivo não é reve-
lar fatos históricos, mas oferecer ao crente uma explanação geral 
da existência.  

As religiões mundiais pretendem ter uma validade mundial 
para todas as pessoas. São conhecidas como religiões universais. 
A principal característica das religiões universais surgidas no 
Oriente Médio é o monoteísmo, e foram criadas por profetas 
fundadores cujos nomes são conhecidos: Moisés, Buda, Lao-
Tse, Jesus, Maomé. Já houve diversas tentativas de classificar as 
religiões mundiais em orientais e ocidentais. As principais reli-
giões ocidentais são: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Já 
as religiões orientais são: o hinduísmo, o budismo e o taoismo. 

As religiões ocidentais tem uma visão linear da história, com 

um começo e um fim; o mundo foi criado num certo momento e 
um dia acabará. Deus é o criador; Ele é todo-poderoso e é único. 
O monoteísmo é tipicamente ocidental. Há um abismo entre 
Deus e o ser humano, entre o criador e a criatura. O grande peca-
do é o homem desejar se transformar em Deus em vez de se sujei-
tar à vontade de Deus. Deus redime o ser humano do pecado, 
julga e dá punição. Existe a noção de vida após a morte, no céu ou 
no inferno. O fiel é um instrumento da ação divina e deve obede-
cer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade 
diante do mal. O culto consiste em orar, pregar e louvar.

Já as religiões orientais tem uma visão cíclica da história, ou 
seja, a história se repete num ciclo eterno e o mundo dura de 
eternidade em eternidade. O divino está presente em tudo. Ele se 
manifesta em muitas divindades (politeísmo), ou como uma 
força impessoal que permeia tudo e a todos (panteísmo). O 
homem pode alcançar a união com o divino mediante a ilumina-

ção súbita e o conhecimento. A salvação é se libertar do eterno 
ciclo de reencarnação da alma e do curso da ação. A graça vem 
por meio de atos de sacrifício ou do conhecimento místico. Os 
ideais são a passividade e a fuga do mundo. O culto se dá através 
da meditação e do sacrifício.

Cristianismo: É a maior religião do mundo, com cerca de 
2.106.962.000 de seguidores. Mesmo com o crescimento de 
outras religiões, o cristianismo continua sendo a doutrina com 
mais adeptos no mundo todo. Porém, seus seguidores têm muda-
do de perfil. Islamismo: Possui aproximadamente 1.283.424.000 
de fiéis, é a segunda religião mais praticada no mundo. Além 
disso, é também um sistema que monitora a política, a economia 
e a vida social. Segundo projeções, daqui vinte anos, eles serão 
mais de um quarto da população mundial. Hinduísmo: Com 
cerca de 851.291.000 de fiéis, é a terceira maior religião e a mais 
velha do mundo. Religiões Chinesas: Possui aproximadamente 
402.065.000 de seguidores que se baseiam em diversas crenças. 
Os adeptos da religião tradicional chinesa misturam credos e 
práticas de diferentes doutrinas, como o Confucionismo, o Tao-
ismo, o próprio Budismo e outras religiões menores. Budismo: 
Com aproximadamente 375.440.000 de fiéis, ocupa o quinto 
lugar. A doutrina baseada nos ensinamentos de Siddharta Gauta-
ma, o Buda (600 a.C.), busca a realização plena da natureza 
humana. A existência é um ciclo contínuo de morte e renasci-
mento, no qual vidas presentes e passadas estão interligadas. 
Judaísmo: Aproximadamente 15 milhões de seguidores. Atual-
mente, a maior parte dos judeus do mundo vive em Israel e nos 
Estados Unidos, para onde migraram fugindo da perseguição 
nazista. Espiritismo:Com cerca de 13 milhões de adeptos. A 
sobrevivência do espírito após a morte e a reencarnação são as 
bases dessa doutrina, que surgiu na França e se expandiu pelo 
mundo a partir da publicação de “O Livro dos Espíritos”, de 
Allan Kardec ( ; 1804-1869).   Hippolyte Léon Denizard Rivail

Segundo o IBGE (2009) as dez maiores igrejas ou grupos de 
seguidores do Brasil são - pela ordem (número de seguidores e 
crescimento no período 2003-2009): 1º) Igreja Católica Apostó-
lica Romana - 129,2 milhões (-0,2%); 2º) Sem religião - 12,8 
milhões (+ 42%); 3º) Igreja Evangélica Assembleia de Deus - 
11,0 milhões (+ 30%); 4º) Igreja Evangélica sem vínculo institu-
cional - 5,4 milhões (+ 329%); 5º) Igreja Evangélica Batista - 3,9 
milhões (+ 21%); 6º) Espírita, Kardecista - 3,0 milhões (+ 20%); 
7º) Igreja Congregacional Cristã do Brasil - 2,8 milhões (- 11%); 
8º) Outras igrejas evangélicas pentecostais - 2,4 milhões (+ 
31%); 9º) Igreja Universal do Reino de Deus - IURD - 2,0 
milhões (- 24%); e 10º) Religião mal determinada ou não defini-
da - 1,9 milhões (+ 681%). Totais: Católicos: 68,2%; Evangéli-
cos: 20,4%; Sem religião (6,7%); Outras Religiões (3,1%); Espí-
ritas, Kardecistas (1,6%). FONTE: IBGE - Pesquisa de Orça-
mentos Familiares, 2011.

Mestre Instalado

ARLS “Cavaleiros da Justiça”

acduri@hotmail.com

Geral

Alguns motivos para Felipão pensar na possibilidade de 
escalar Chico Buarque, que completou 70 anos no dia 19 de 
julho, para jogar nesta Copa.

Ilmo. Sr. Luiz Felipe Scolari, já que nós, brasileiros, nos 
consideramos técnicos de futebol, venho mui respeitosa-
mente requerer a inclusão do Chico Buarque no seu grupo 
que ora representa nossa pátria de chuteiras. Não adianta 
usar o argumento da idade, sei muito bem que ele já fez 70 
anos. Esse é facilmente descartado, em vista dos que passo a 
enumerar, nesta minha pacífica manifestação.

Começo com o preparo físico. O senhor já viu como ele é 
magérrimo e anda lépido? Fico exausto só de ver filmes que 
mostram suas caminhadas na praia ou em Paris, certamente 
ele seria capaz de jogar 90 minutos e até prorrogações.

Passemos à experiência esportiva: ele começou dente-
de-leite, conforme conta na canção "Doze anos": "Ai que 
saudades que eu tenho duma travessura, o futebol de rua", 
cantada em tabelinha com Moreira da Silva, seu professor de 
malandragem, necessária para ser catimbeiro. Ganhou expe-
riência internacional disputando o Campeonato Italiano de 
Diletantes e nas peladas durante excursões internacionais.

Vamos agora ao conhecimento técnico e histórico, nos 
aspectos literário e musical.

O senhor sabe os nomes dos jogadores da seleção húnga-
ra vice-campeã mundial em 1954? Duvido. Pois o Chico 
sabe e os usou para nomear personagens do seu livro "Buda-
peste".

Ainda no aspecto literário, são geniais as crônicas que ele 
escreveu para jornais brasileiros comentando a Copa do 
Mundo de 1998, na França, lembra?

Quanto ao aspecto musical, o senhor conhece algum 
compositor que tenha usado mais o futebol nas suas obras?

Nem Lamartine Babo, que fez os hinos para os clubes 

cariocas, chegou perto dele, autor até de uma canção chama-
da "O futebol", na qual compara esse esporte com a pintura. 
Nessa mesma canção, ele descreve uma troca de passes entre 
os craques Didi, Mané(Garrincha), Pagão, Pelé e Canhotei-
ro. O senhor seria capaz de imaginar uma jogada dessas, seu 
Felipão?

E rimar futebol com rock'n'roll, como ele fez em "Meu 
caro amigo", mais uma tabelinha dele com o Francis Hime? 
Tudo bem, o cara é fera em rimas. Mas precisa ter conheci-
mento de futebol internacional para fazer essa, em 'Biscate": 
"Quem te mandou tornar conhaque com o tíquete que te dei 
pro leite, quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate", 
Se alguém lhe disser que essas canções são antigas, peço-lhe 
ouvir o mais recente CD do compositor, Chico, que tem cita-
ções futebolísticas nas faixas “Barafunda” e “Sem você 
no2”

Permita-me lembrar outras importantes características 
do nosso craque.

Ele conhece a administração do esporte, como proprietá-
rio de um time e um estádio: o Politheama e o Centro Recrea-
tivo Vinícius de Moraes. O primeiro cultiva a fama de não 
perder, segundo seu hino, e o segundo já foi pisado por gran-
des atletas, da música e do futebol, de Pelé a Ronaldo, embo-
ra o Chico reine absoluto na camisa 9. Como profundo 
conhecedor do futebol, nosso candidato inspirou-se nele, 
enquanto morava na. Itália, e criou um jogo de tabuleiro 
chamado Ludopédio, lançado no Brasil. Provavelmente, 
usou ali a grande habilidade adquirida nos campeonatos com 
o seu time de botões, outra grande escola.

E o sucesso com as mulheres? Enquanto Neymar não 
chega a ser exatamente uma unanimidade, o dono dos olhos 
ardósia (verdes ou azuis?) faz tanto sucesso que alguém já 
disse que todo homem brasileiro é corno, porque nossas 
mulheres são estão conosco porque não podem estar com o 
Chico Buarque. Então sua presença na seleção seria uma 
atração a mais para esse público.

Se ainda lhe resta alguma dúvida, meu caro, sugiro-lhe o 
DVD Chico – o futebol, à venda nas lojas do ramo, com 
duas. horas de música e futebol. Ou ouvir também as deze-
nas de canções do Chico com referência ao futebol, prova-
velmente mais numerosas até que aquelas dedicadas à alma 
feminina. Nesses termos, peço deferimento e que desconsi-
dere o fato deste requerente não entender nem de futebol 
nem de música, ser apenas uma apreciador dessas artes que 

têm em comum, conforme demonstrado, o nosso artilheiro 
Chico Buarque.

*Tarcisio Faustini é produtor e apresentador do Programa 
DOMINGO BRASIL

 na rádio Universitária FM, 104,7,  domingo das 10:00 às 12:00.
Texto publicado originalmente no Caderno Pensar, de A Gazeta”

*Tarcisio Faustini

Produtor e Apresentador

Vitória - ES
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Font D, a vitamina D3 (colecalciferol) da União Química, acaba de lançar nova apresenta-
ção com 60 mini cápsulas. A novidade está sendo comercializada em mini cápsulas gela�-
nosas de fácil deglu�ção. A marca  Font D ganha espaço neste mercado, e agrega valor às 
apresentações já existentes no por�olio (gotas frasco com 10mL e 20 mL). Além do 
diferencial das mini cápsulas, Font D ainda possui como veículo o óleo de amendoim, 
semente que possui nutrientes importantes para o equilíbrio do organismo, atuando 
como auxiliar no tratamento de algumas doenças. A vitamina D auxilia na prevenção da 
perda óssea (osteosporose), protege o corpo contra a fraqueza muscular e promove 
maior absorção de cálcio no sangue. Cada cápsula contém 200UI de vitamina D3 (colecal-
ciferol). Não contém glúten. Referência: Holick, Michael F – Vitamina D – como um trata-
mento tão simples pode reverter doenças tão importantes, ed. 1, pág. 38, 2012.

Reg MS.: Produto isento da obrigatoriedade de registro no MS, de acordo com a 
RDC 27/2010.

SAC 0800 11 15 59 – www.uniaoquimica.com.br . Jun/2014

Font D em Cápsula Gelatinosa

O
s ensinamentos maçônicos afirmam que São 
João é o padroeiro da Maçonaria. Contudo, 
não existe um consenso sobre qual São João é 

o nosso verdadeiro patrono.
Para não errar, homenageamos os três mais conhe-

cidos candidatos a Padroeiro da Maçonaria.

I - São João Batista (ou São João, o Batista)

João Batista foi um eremita, profeta e pregador que 
viveu na Judéia, no início do Século I.

Conforme narra o Livro da Lei (ou Bíblia), o título 
de batista referia-se ao fato de João Batista pregar um 
batismo de arrependimento e, posteriormente, batizar 
os arrependidos.

João Batista, além de anunciar a vinda do Messias, 
era um severo crítico do governo romano na Judéia, 
tendo sido, por isso, perseguido e executado.

A morte de João Batista, decapitado, possui forte 
significado maçônico. Simbolizando a mensagem de 
um homem que prefere ter a garganta cortada, a negar 
a sua Verdade pessoal.

A fim de ilustrar o episódio da decapitação do 
profeta João Batista, segue abaixo link para o filme 

Salomé, estrelado, em 1953, por Rita Hayworth. 

II - São João Evangelista (ou São João, o Evan-
gelista, ou Apóstolo João)

O apóstolo João foi o mais jovem dos doze discípu-
los de Jesus Cristo, e viveu entre os anos 6 e 103 da Era 

Cristã.

  De acordo com o Livro da Lei, João foi o mais fiel 
discípulo e acompanhou Jesus até o instante da sua 
crucificação, no Gólgota.

As obras bíblicas de João Evangelista são: suas três 
Epístolas, o Evangelho segundo São João e o Livro do 
Apocalipse. Nesse último livro, o apóstolo narrou sua 
visão profética dos Últimos Dias e a vinda da Jerusa-
lém Celestial, estudada no Grau 19 (Grande Pontífice, 
ou Sublime Escocês) do Rito Escocês Antigo e Acei-
to.

 Maçonicamente, o exemplo de vida deixado por 
São João Evangelista, ressalta a fidelidade, o compa-
nheirismo e a lealdade como virtudes maçônicas fun-

damentais.
A fim de ilustrar a vida de João, o Evangelista, 

segue abaixo link para o filme Apocalipse, estrelado 
por Richard Harris. 

III - São João de Jerusalém (ou São João Esmo-
ler, ou São João Esmoleiro)

São João de Jerusalém nasceu em Chipre, no ano 
de 550 depois de Cristo.

Ao longo da vida sacerdotal, São João Esmoler foi 
patriarca e bispo da cidade de Alexandria, no Egito, 
onde desenvolveu um trabalho de filantropia destina-

do aos pobres.

 São João Esmoleiro atuou também na cidade de 
Jerusalém, onde criou organizações (pequenos hospi-
tais e abrigos) destinados a socorrerem os cristãos 
feridos e peregrinos que visitavam o Santo Sepulcro e 
a Cidade Santa. Essas organizações estão na origem 
da criação da Ordem de São João de Jerusalém (ou 
Ordem dos Cavaleiros Hospitalários), posteriormente 
denominada Soberana Ordem Militar e Hospitalar de 
São João de Jerusalém, Rodes e Malta

O exemplo de São João Esmoler está diretamente 
relacionado à caridade e à fraternidade que devem 
inspirar o comportamento maçônico.

Fonte: Blog do Consistório 1

Homenagem a São João
padroeiro da Maçonaria

São João Batista São João Evangelista São João Esmoler

Geral

https://www.youtube.com/watch?v=IyREn1-mCec
https://www.youtube.com/watch?v=Ih62m9C2tRY
https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2014/06/tamanho-anuncios2.pdf
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Quem empresta, presta? Qual a melhor opção: 
não, ate que se tenha conquistado o direito do 
sim ou sim por incondicionalidade? Ser correto 
refém ou safo manipulador?

A beleza da vida dá-nos o direito de escolha como 
herança desde o Éden e alguns de nos temos ainda 
extrema dificuldade para administrar essa tal dádiva 
divina, titubeando ou tardando a assumir decisões 
complexas ao entendimento íntimo, mas óbvias sem-
pre, para os espectadores de plantão.

Encontro-me hoje num imbróglio de origem senti-
mentaloide mas de consequências desastrosamente 
prejudiciais ao meu bem estar físico e psíquico. Em 
resumo, posso garantir que hoje me sinto algoz de 
mim mesmo, por ter o maldito defeito de confiar no ser 
humano, próximo ou não, porém humano e, como 
sabemos, é mesmo maldito aquele que confia neste. 

 Às voltas com uma suspensão do meu direito de 
dirigir por acúmulo de pontos aplicados via placas de 
veículos registrados em meu nome/CNH, mas de res-
ponsabilidade assumida via ocorrências por quem as 
cometeu, indigno-me com a insensibilidade ou igno-
rância autoritária de analistas bitolados e programa-
dos para indeferir recursos fieis aos fatos e verdadei-
ros na essência, pois esses, mesmo sendo facilmente 
comprováveis, ao ser indeferidos - e não informados 

da decisão radical-trazem no bojo para mim, 
TROUXA contribuinte com débitos em conta no paga-
mento dos absurdos impostos escorchantes inventa-
dos pelos criadores e gestores de caixas dois e/ou pro-
pinas, uma situação de consequências desastrosas na 
medida que, alijando o meu direito de ir e vir com o 
veículo usado profissionalmente de propriedade e 
manutenção da empresa que gerencio me tira a função 
e me joga no limbo das apelações judiciais vazias de 
esperança da reversão do absurdo.

Trabalho há exatos 50 anos - e por consequência 
contribuo com a caixinha da corja que mama -  e no 
epílogo de uma vida pautada por andar dentro da lei e, 
por escolha de um sei lá quem que decidiu optar pelo 
indeferimento dos meus apelos reais e facilmente com-
prováveis, se usada a razão contra a pretensão de um 
estado mal estruturado e administrado por cabideiros 
políticos de plantão, cuja irresponsabilidade me causa 
asco e revoltam.

Busco meus direitos e esbarro em obstáculos buro-
cráticos capazes de acovardar a juristas muito capa-
zes, mas nada corajosos para encarnarem minha indig-
nação e comprar uma briga contra esse bosta de siste-
ma que se arreganha para casar homem com homem 
ou mulher com mulher, entre outras "modernidades" 
mas que usa rigores de alto grau de intransigência con-
tra cidadãos tão corretos que passam despercebidos.

Sabe, a boca fica amarga e o coração oprimido 
quando percebo quanto NÃO valeu a pena pagar tri-
butos, cumprir a lei, respeitar ao próximo, honrar com-
promissos e chover na horta dos cofres públicos que 
agora expõem-me ao risco e ao vexame de ser demiti-
do pela primeira e com certeza última vez aos 64 anos 
de idade e ainda cheio de vitalidade para, quando 
nada, depositar na "caixinha" dos apaniguados nos 
quais eu mesmo votei para que eles cooptassem 
pulhas frios e inconsequentes com o amanhã dos 

outros, ate porque, a mesma lei que me trata hoje com 
escárnio os protege com zelo e aptidão. Ai de mim ou 
de qualquer um outro cidadão que venha a manifestar-
se, induzido pela sensação de impotência, de maneira 
compreensivelmente agressiva contra esses "agentes 
da lei" e da ordem: a “otoridade” tem a seu favor direi-
tos constitucionalíssimos que os torna acima das 
imprecações verbais e dos tabefes, em certas situa-
ções, necessários...

Envergonho-me de ter contribuído tanto com meu 
trabalho honesto quanto com meu respeito para ver 
agora, na primeira brecha "legal" meus ideais de fim 
da vida tão merecidamente conquistados serem atira-
dos pelo ralo de um sistema viciado e deliberadamente 
parcial que tem a pretensão de se achar moderno e 
justo para conosco, seus mentores e vitimas a um só 
tempo.

Tudo que me vier a acontecer em consequência 
desse estado de coisa imputo àqueles que me usurpa-
ram por 50 anos e JAMAIS deram a devida contrapar-
tida.

 Malditos sejam...
D€0 Mario 

   

IrDéo Mário Siqueira
ARLS Caridade e Esperança

Or Jacaraipe - ES

deomasiq@hotmail.com

Walter Franco-Canalha (ao vivo Festival da TV Tupi,1979)

A dor civil

A questão maior da Maçonaria atualmente, seja para se 
resolver institucionalmente, seja para resolver o seu pró-
prio homem e a coletividade que a compõe está em sobre-
pujar a mais variada gama de paixões mesmo que para isso 
tenhamos que submeter nossas vontades.

Todos somos a Maçonaria e, portanto, é a Maçonaria o 
resultado desse coletivo somatório de vontades que devem 
se submeter para que possamos, de fato, nos unir como 
verdadeiros Irmãos.

Se, de fato, encaramos a Maçonaria como uma Institui-
ção primeiramente humanista em sua essência, não há 
qualquer sentido que o Maçom, inflado pela vontade pes-
soal, se perturbe com algo que não esteja dentro de seus 
Princípios fundamentais que tanto conhecemos.

O Maçom precisa se conhecer, e isso é fundamental, e 
PARA ISSO precisa ver o que era antes de ingressar na 
Maçonaria e o que representa depois de vir a ser recepcio-
nado e o que quer fazer na Maçonaria e nessa análise preci-
sa ver o que se espera dele e cumprir seu papel social e 
Maçônico.

Fora disso, não será reconhecido.
Quando cada um quer impor sua imensa sabedoria e sua 

vontade, negando a reflexão que lhe foi oportunizada e 

testamentada, dissimulando e buscando distinções huma-
nas, temos uma Maçonaria que se é nossa porque todos 
somos a Maçonaria, pode ser de qualquer outro menos dos 
Maçons que  suas paixões e que acabam por VENCERAM
se afastar da presença destes que não  DERROTADOS 
vieram do mesmo ponto geométrico e nem trazem amiza-
de, paz e qualquer prosperidade a quem quer que seja.

Essa a questão maior da Maçonaria atual, essa a raiz do 
mal que nos aflige e que inquieta a Instituição em alguns 
momentos.

É verdade que a verdadeira Maçonaria surge da inquie-
tação, mas, da inquietação dos povos que empenha a todo 
Maçom no combate à tirania, à ambição e ao fanatismo e 
não na inquietação interna de valores morais competindo 
por absorto poder temporal.

Tudo isso tem mutilado a muitos Maçons que se perdem 
na vã tentativa de se ver reconhecidos Maçons sem sucesso 
por toda uma vida.

Essa é uma questão que todo homem Maçom sente e 
quer sua resolução a partir do fato que o Maçom compro-
mete sua personalidade com a Maçonaria e por isso uma 
Maçonaria eivada de paixões, se possível fosse, compro-
meteria a cada um de seus integrantes.

A Maçonaria, desde os seus primórdios, orienta-se para 
uma afirmação cada vez mais veemente do Maçom na 
sociedade, impondo-lhe uma missão e uma lição de vida 
que contrasta o antes com o depois do que sabia e passa a 
saber, do que podia e do que pode fazer a partir de então, 
nessa relação de vida.

A missão dos Maçons é essa afirmação do trabalho 
social que desenvolve ao combater o fanatismo, a ignorân-
cia e a tirania e por isso não podem seus membros se deixar 

vencer pelas paixões.
É uma missão imensa no mundo contemporâneo onde 

há um grande engajamento externo de vários males sociais 
advindo de uma vontade defeituosa de cunho político, 
judicial e legislativo que busca elevar em destaque o 
homem por sobre a sociedade e que a Maçonaria e nenhum 
Maçom pode permitir.

E não pode permitir porque cabe à Maçonaria afirmar o 
Maçom contra tudo que nega o caráter social e democráti-
co de todo o mundo em qualquer condição.

Se não somos iguais, temos que nos ver em igualdade, 
essa a premissa maior para um mundo melhor baseado na 
ampla oportunidade de todos a tudo a partir da educação e 
trabalho.

O verdadeiro papel do Maçom é possibilitar a amplia-
ção de tudo para todos que pelo trabalho incessante bus-
quem uma melhor qualidade de vida para todos, com opor-
tunidades iguais.

É isso que o Maçom, objetivando vencer a grande ques-
tão Maçônica atual, deve ter por objetivo: o trabalho social 
que se impõe à Maçonaria.

Por conta disso, o Maçom deve ser um revoltado para 
resolver a questão Institucional, a questão pessoal e coleti-
va Maçônica longe, porém, da paixão, distante da acomo-
dação e da inércia, não aceitando jamais limites alheios, 
mas, sempre voltado para o bem estar comum.

Essa a Maçonaria que nos faz sentir e ser Maçons e pri-
mordialmente ser reconhecido como tal!

*O Irmão Luiz da Silva Muzi é Advogado
Mestre Instalado, Grau 33 R.E.A.A.

É membro da Academia Maçônica de Letras do Estado do 
Espirito Santo, onde ocupa a Cadeira nº 24.

É autor dos Livros: Segredos , Mistérios e a Maçonaria ; 
Maçonaria e poder - O silêncio Estilhaçado; Percepção da Verda-

de e a Liberdade para a Maçonaria e Maçonaria e Religião.

Advogado e Escritor

Opiniões

https://www.youtube.com/watch?v=NZGXgnyGUW8
http://www.omalhete.blogspot.com.br/
http://blogessaude.blogspot.com.br/
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Comunicamos aos maçons do Grande 
Oriente do Brasil, que visitam diariamente o 
portal do GOB, apresentada a partir desta 
data em novo layout e com amplo espaço 
para maior divulgação das lojas, dos Gran-
des Orientes Estaduais e de todos os eventos 
de nossa potência. Encontra-se em ajustes 
finais, mas será constantemente atualizado 
para melhor navegação de todos os irmãos.

Comunicamos também que a nova 
"TVGOB", totalmente reformulada na sua 
parte técnica e com uma programação que 
possa não só divulgar os acontecimentos 
maçônicos, mas também levar a mensagem 
fraterna e de compromisso do Grande Ori-
ente do Brasil com a liberdade, igualdade e 
fraternidade.

Aguardamos, pois que estes espaços 
sejam preenchidos com divulgações oriun-
das de todas as lojas do Brasil.

Brasília - DF, 26 de junho de 2014

Marcos Jose da Silva
Grão-Mestre Geral

Eurípedes Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

Grande Oriente do Brasil

Comunicado

14 de junho de 2013
É um dia que será sempre comemorado pelo Gran-

de Oriente do Brasil – Espírito Santo – GOB-ES, por-
que neste dia foi criada a Lei que fundou o FAMM – 
Fundo de Auxílio Mútuo Maçônico, tal criação foi 
uma grande vitória para o Grande Oriente do Brasil – 
Espírito Santo.

Tudo foi possível acontecer em virtude da harmo-
nia que hoje paira nos três poderes do GOB-ES (poder 
Executivo, Legislativo e Judiciário).

Assim foi criada a Lei e seu Regimento, sem qual-
quer vaidade, foi de fato uma Lei de criação Maçônica.

Quando a Lei foi encaminhada pelo Grão-Mestre à 
Assembleia Legislativa do GOB-ES para apreciação e 
as devidas correções se necessárias, ela passou um 
período rápido para conhecimento dos Deputados, 
onde fizeram as devidas observações e levaram rapi-
damente a votação em plenário, sendo aceita pela avas-
saladora maioria, em seguida a presidência encami-
nhou ao Grão-Mestrado para homologação e a devida 
publicação.

Após este fato, o Grão-Mestre teria 30 (trinta) dias 
para fazer o devido regimento da Lei, homologa-lo e 
publica-lo. Mas, o Grão-Mestre montou o regimento e 

fez questão de encaminhar à Assembleia Legislativa 
Maçônica, para que a mesma pudesse fazer as altera-
ções necessárias. E a nossa Assembleia Legislativa 
Maçônica, liderada pelo nosso harmônico Presidente 
Irmão JOSÉ RENATO VALADARES, exaltou a mane-
ira como foi conduzida a Lei e o Regimento do FAMM 
pelo Grão-Mestre do GOB-ES o Irmão AMERICO 
PEREIRA DA ROCHA, pelo respeito e confiança com 
o Legislativo Estadual Maçônico.

O FAMM teve suas atividades Iniciadas em 01 (pri-
meiro) de 01 (janeiro) de 2014 e apesar do pouco 
tempo de existência, Já é um sucesso.

O FAMM, foi o maior feito dos últimos 03 (três) 
anos de Administração do Grande Oriente do Brasil- 
Espírito Santo.

Hoje o FAMM está servindo de modelo para os 
demais Grandes Orientes Estaduais de todo o Brasil.

Parabéns pelo seu 1º Ano de existência. Seja bem-
vindo e continue a exercer o papel a que se destina: 
servir bem a função para qual foi criada.

Que o Grande Arquiteto do Universo continue pro-
t egendo  e s t a  Grande  Ins t i t u i ção  que  é  a 
MAÇONARIA.

FAMM - Fundo de Auxilio Mútuo Maçônico

Geral

http://www.cvcchevrolet.com.br/
http://www.gob-es.org.br/site/xvi-sermacon.php

