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O Ir.'. Antônio Carlos Gomes foi, sem dúvida , o grande acontecimento da Música Clássica Brasileira, 
além de ter sido o maior compositor operístico das Américas no decurso do século XIX.

MAÇONARIA HOMENAGEIA MINISTRO LUIZ FUX
Atendendo convite da Assembleia Federal Maçônica do 
Grande Oriente do Brasil, que tem como presidente e Grão-
Mestre Geral, Múcio Bonifácio Guimarães e Marcos José da 
Silva, respectivamente, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Luiz Fux, proferiu palestra na noite de sexta feira, 4 
de dezembro, no auditório principal do GOB. >21
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Antônio Carlos Gomes

A PALAVRA HUZZÉ: ORIGEM E SIGNIFICADO
A palavra Huzzé é utilizada como exclamação, ou aclamação, dentro dos rituais do Rito Escocês 
Antigo e Aceito. Sua origem dentro da estrutura do Rito Escocês Antigo e Aceito é incerta; nos pri-
meiros rituais dos graus simbólicos, editados pelo Grande Oriente de França em 1804, não consta 
nenhuma interjeição ou aclamação quando da abertura e encerramento dos trabalhos maçônicos.
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Desobediência é a insurgência de alguém, ou de um 
grupo, contra um poder. Desobediência civil é a 
rebelião (pacífica, de preferência) contra o poder 

do opressor. A desobediência de Thoreau caracteriza-se 
pela reação defensiva; ele só obedeceria ao governo que 
respeitasse o Direito. Thoreau, filósofo do transcendenta-
lismo, ao lado de Ralph Waldo Emerson, da jornalista 
Margaret Fuller, do educador Amos Alcott, e dos ativistas 
Orestes Brownson, William Channing, Frederick Hedge e 
Theodore Parker, Thoreau assumiu cada átomo de liber-
dade pertencente aos homens e mulheres de todos os tem-
pos. "Cada átomo que me pertence também pertence a ti", 
(Walt Witman, Leaves of Grass). Ensinou o retorno a uma 
vida simples e cercada pela natureza em seu livro "Wal-
den, a Vida nos Bosques", autêntico hino à independência 
pessoal e manual de autossuficiência. Fez oposição à polí-
tica do governo de seu país na guerra contra o México e ao 
regime escravagista. Negou-se a pagar impostos que ele 
considerava um financiamento da guerra e da escravidão. 
E foi preso.

Discute-se esse "direito" à desobediência civil, mas é 
impossível deter os manifestos libertários. Onde se situa o 
direito à Consciência? acima da lei ou subordinado a ela?

A desobediência civil não se confunde com as teses de 
Rousseau e Proudhon que negam o direito de uso da força 
por parte do Estado. Entretanto, ambos – a desobediência 
civil e o anarquismo – não significam caos nem desordem. 
O anarquismo postula um desenvolvimento social através 
do qual cada cidadão estrutura seu próprio juízo e legitima 
sua participação na sociedade.

A História está repleta desses desobedientes que con-
tribuíram para o aperfeiçoamento da arte política.

Por exemplo, a tradição dos Quatro Coroados (ou Qua-
tuor Coronati) nos remete aos quatro artífices cristãos do 
Século III que desobedeceram a Diocleciano I quando 
mandados esculpir uma estátua ao deus Esculápio, à sua 
imagem. Os quatro foram condenados por desobediência 
e condenados à morte. A Maçonaria brasileira quase não 
faz referência ao episódio dos Quatro Coroados ˗ prova-
velmente pela infeliz herança que nossa Ordem recebeu 
das Ordenações Afonsinas, Filipinas e Manuelinas do 
Reinado de Portugal, de 1495 a 1595, aproximadamente. 
Contudo, a história dos quatro mártires foi registrada 
desde o século XIV, no Poema Regius (ou Manuscrito 
Halliwell) considerado o mais antigo texto da maçonaria 
operativa. Nele se lê:

"Naqueles tempos, por meio da geometria, esse honesto 
ofício que é a maçonaria foi concebido e organizado por 
uma nobre assembleia de sábios [...] O primeiro artigo da 
geometria diz: podemos confiar em um Mestre maçom 
pois ele é firme, sincero e verdadeiro [...] como esses qua-
tro mártires que no ofício foram considerados com grande 
honra. Eles eram os melhores maçons da Terra [...]. O impe-
rador tinha alta estima por esses nobres operários e orde-
nou-lhes que criassem uma estátua à sua imagem que seria 
venerada. Ele queria assim desviar o povo da lei de Cristo. 
Mas esses homens tinham fé na lei de Cristo e em seu ofício 
que não desejavam desonrar [...]. Os quatro eram homens 
puros e sinceros e viviam segundo a Lei Divina, e não que-
riam de forma alguma criar ídolos [...]. O imperador, irado, 
ordenou que fossem detidos e mantidos numa masmorra 
profunda. Quanto mais ele os detinha prisioneiros, mais 
eles viviam na graça do Cristo [...]. Quando o imperador 
viu que era impotente, ordenou que os matassem [...]"

O imperador Diocleciano viveu entre 284 a 305 de 
nossa era. A execução da pena imposta Quatro Coroados 
consistiu na perfuração de seus crânios, sob golpes de mar-
telo, de espadas encimadas por coroas. Quando os restos 

mortais desses maçons foram descobertos, pelo Papa Mel-
chiades, no 310 de nossa era, todos se assombraram com a 
cena dolorosa dos quatro esqueletos coroados através de 
espadas atravessando suas caveiras.

Essa história mantém todos os vestígios da obediência à 
Verdade colocada acima da obediência civil: I) o verdadei-
ro maçom despreza as aparências; não cultiva ambições e 
dispensa honrarias, particularmente o desejo de ocupar os 
primeiros lugares na fraternidade; II) o verdadeiro maçom 
não está obrigado a acatar ordens exageradas e contrárias à 
sua consciência, quando oriundas de pessoas que não as 
sabem cumprir; III) o verdadeiro maçom não levanta ído-

los às personalidades antes de elevar, acima de tudo, a obe-
diência à sua consciência; 4) o verdadeiro maçom mantém 
ocultos seus conhecimentos, mas não nega a essência da 
Arte Real às multidões carentes; IV) o verdadeiro maçom 
há de se conformar ao ter sua inteligência (o cérebro) ferida 
pelo poder (perfurada pela espada) porque a violência de 
seus opositores se transformará numa coroa que receberá 
na morte.(1)  

Em 1884, nove maçons ingleses fundaram a primeira 
Loja de pesquisas do mundo em homenagem a esses patro-
nos das artes da alvenaria e da escultura, denominando-a 
"Quatuor Coronati Lodge", Nº  2076 da Grande Loja 
Unida da Inglaterra. O título Quatuor Coronati passou a 
designar os grupos maçônicos empenhados na tradição de 
jamais criarem outros ídolos em suas Lojas que não fossem 
a busca da verdade, a pureza e a sinceridade.

Outro exemplo foi Thomas Morus que se recusou a 
obedecer ao rei Henrique VIII quando ele rompeu com a 
Igreja Romana, proclamando-se líder da Igreja Anglicana. 
O Rei desobedeceu à Igreja; Thomas Morus desobedeceu 
ao Rei. Mas só Thomas Morus foi punido: teve a cabeça 
cortada na Torre de Londres em 6 de julho de 1535. O único 
obediente nessa história toda foi o carrasco que vibrou o 
machado no pescoço do filósofo. Thomas Morus teve ape-

nas o tempo de gritar: "morro como bom servidor do rei, 
mas de Deus primeiro." Os carrascos são servidores muito 
obedientes. Muitos deles, antes de assumirem a honrosa 
função, foram bajuladores, ou seja – tiveram a cabeça cor-
rompida pelo déspota e, em troca, receberam o ofício de 
cortar cabeças que não se podiam corromper. O cargo sem-
pre foi bem pago e esses verdugos apresentavam-se no 
cadafalso com o rosto velado por um capuz negro... certa-
mente para esconderem a vergonha.

Mais um exemplo: em 1773, o parlamento inglês deu de 
presente à Companhia das Índias Orientais o monopólio do 
comércio do chá. Revoltados, um grupo de comerciantes 

norte-americanos resolveu desobedecer. Segundo 
Edward Gair, os maçons da Loja de St. Andrew, lidera-
dos por Samuel Adams, e disfarçados de índios 
mohawks, invadiram os navios da Companhia e atira-
ram 350 caixas de chá na água (Boston Tea Party). Tre-
menda desobediência! – se tivessem aquecido a água a 
76º centígrados (168.8 fahrenheit) e colocado açúcar, 
seria uma bebedeira grátis de bom english tea. Mas 
como o verdadeiro maçom não é dado a bebedeiras, eles 
comemoraram criando a nação norte-americana, os 
Estados Unidos; abraçaram-se e foram cumprir seus 
deveres profissionais e familiares.

Entre nós, a Inconfidência Mineira também desobe-
deceu a prescrição da Coroa portuguesa na administra-
ção da arrecadação do quinto (imposto cobrado sobre o 
ouro, correspondente a 20% do metal extraído). Não vou 
me alongar neste episódio que é por demais conhecido. 
Tiradentes não teve a cabeça decepada. Foi apenas 
enforcado e teve o corpo esquartejado pelas estradas das 
Minas Gerais.

Durante o holocausto nazista, as pessoas envolvidas 
no episódio alegaram "obediência à lei e ao governo de 
Hitler". Pois é, deu no que deu.

Durante o alistamento para o Vietnã, muitos ameri-
canos praticaram a desobediência civil, apesar da coer-
ção e ameaças por parte do governo. Cassius Clay, cam-
peão dos pesos pesados, perdeu o título e foi impedido 
de atuar por três anos e meio por causa da teimosia em 
não guerrear no Vietnã – pancadaria, só no ringue.

Hoje levanta-se a questão do voto obrigatório que 
remonta à Grécia antiga com a lei de Sólon. Mesmo 
assim essa obrigação já foi negada por exclusão étnica 
(apartheid), exclusão de classes e exclusão de gênero 
(no Brasil, as mulheres só conquistaram o direito ao voto 
em 1932 – ou seja: uma mulher que hoje tenha mais 80 
anos, provavelmente não deve ter votado, por impedi-
mento legal, em alguma fase de sua vida.

O voto é mais um direito do que uma obrigação. Não 
havendo candidatos merecedores do voto consciente 
seria lícito ao cidadão recusar-se a votar ou votar em 
branco?
Há uma diferença entre Lei e Direito - entre uma e 

outro, a Consciência deve optar pelo quê? Os juristas roma-
nos diziam: "pro Jure ipse contra legem" (pelo direito ainda 
que contra a lei).

Todas estas questões teriam outros contornos se a socie-
dade ditasse um mínimo de leis e objetivasse um máximo 
de eficiência na realização do bem comum. Desafortuna-
damente vivemos a Era das Palavras. Fala-se muito, lê-se 
pouco e menos ainda são os comprometidos com a valori-
zação do elemento humano nas instituições que se compro-
meteram com o bem da humanidade.

Apesar disso, a democracia caminha para um mínimo 
de governo possível onde os cidadãos possam ter mais 
governo de si mesmos.

 (1) Na mesma linha de pensamento sobre os escribas, 
por Joachim Jeremias em "Jerusalém no Tempo de Jesus".

(*)O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável Mestre 
e fundador da Loja Maçônica de Pesquisas “Quatuor  
Corona�, Pedro Campos de Miranda”, jurisdicionada à 
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais.
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(*) Irmão José Eduardo Sousa

Uma Loja maçônica, que simboliza o mundo, o Universo 
em que vivemos, é uma plataforma que permite o cresci-
mento do maçom, o seu desenvolvimento espiritual 

assim como a sua elevação ética e moral. Uma plataforma, que 
quando utilizada de forma correta, de coração aberto e em verda-
de, permite ao indivíduo aperfeiçoar-se e crescer, em suma, 
tornar-se um homem melhor e mais apto, livremente responsá-
vel, que, partilhando um desígnio com os Irmãos, se aperfeiçoa e 
aperfeiçoa o meio onde se insere, á sua dimensão.

O trabalho maçônico, para mim, claro está, tem como objeti-
vo tornar o mundo um sitio melhor. Isto parece um objetivo vago 
e inalcançável, que tudo permite dizer e nada diz. Porém, é 
minha convicção que é mesmo isto que fazemos todos os dias.

Uma L.'. maçônica tem por obrigação ser uma escol dos 
melhores de uma comunidade, mais capazes e mais aptos a fazer 
esse mesmo trabalho, o de potenciar o cumprimento dos 
homens, desbastando a pedra em bruto, 
aperfeiçoando-se e realizando-se na sua 
plenitude, contribuindo então para deixar 
o Mundo um sitio melhor do que era quan-
do cá chegamos. Um primado da Razão e 
da Filosofia, da bondade Moral e Justeza 
das ações. 

Com os pés no chão, com a certeza de 
que não resolveremos os problemas 
todos, nem mesmo muitos ou alguns, 
apenas aqueles que conseguirmos depois 
de a isso nos dispormos. 

Esse trabalho faz-se mudando os 
homens, que através do crescimento espi-
ritual e cultural proporcionado pela L.'., 
vão, a pouco e pouco, alterando a sua 
forma de interagir com a comunidade 
onde se inserem. Crescendo e aperfeiço-
ando-se, o maçom muda para melhor, 
estou em crer, mesmo que inconsciente-
mente, o mundo que o rodeia. Do somató-
rio puro e simples do aperfeiçoamento dos 
maçons, observamos uma transformação 
na sociedade, quer tenhamos ou não disso 
noção. Um processo que se apresenta 
como profundamente individual assume 
então a sua generosidade. O trabalho do 
maçom é aperfeiçoar-se em L.'.. E como é 
que isso acontece? Esse é o trabalho da 
L.'., há luz dos códigos de elevação moral 
e espiritual, onde o Ritual assume um 
papel preponderante, tornar homens bons 
melhores, dispostos a preparar o futuro e construir o presente á 
luz dos ideais maçônicos. Para isso deve ter a L.'. um critério 
rigoroso de escolha dos seus candidatos, sob pena de se transfor-
mar num clube de amigos que transferimos do mundo profano, 
desprovido de sentido. 

Os candidatos devem ser convidados á luz das características 
dos seus talentos, para que possam ser uma mais valia para o 
trabalho que está na génese da Maçonaria e é a sua razão de exis-
tir. E porque talentos per si não valem nada, é aqui que os poten-
ciamos e aprendemos que o que conta é o que com eles realiza-
mos, á luz de um código de moralidade e de valores que escolhe-
mos livremente e em consciência para nós. 

Estes homens que descrevo têm de ser capazes de conceber o 
Divino; o Indizível; de sonhar; de terem visão; de terem a Força, 
a Sabedoria e o desprendimento de se entregar a projetos aparen-
temente impossíveis, utópicos e belos; têm de conceber a frater-
nidade leal fruto da partilha do Desígnio. Porque é disso que 
falamos, de uma escol de Cavaleiros, que foram Cavaleiros da 
Terra, depois Cavaleiros do Mar e hoje Cavaleiros do Mundo. 
Essa dimensão espiritual é a sua característica mais importante. 
Que passo a explicar como se me apresenta hoje. 

Entendo que a espiritualidade é uma dimensão indissociável 
da condição humana, mais do que o bem exclusivo de Igrejas, 
Religiões ou Escolas de pensamento. Na prática, fala-se de Espi-
ritualidade para a parte da vida psíquica, fruto da inteligência 
humana, que nos parece mais elevada: aquela que nos confronta 
com Deus ou com o absoluto, com o infinito ou com o todo, com 
o sentido da vida ou a falta dele, com o tempo ou com a eternida-
de, com a oração ou o mistério. Temos a felicidade de ter na 
nossa R.'.L.'. homens de religiões reveladas diferentes, de esco-
las de pensamento diferentes, sem opção por nenhuma das reli-
giões reveladas, sem se reconhecerem em nenhuma escola de 
pensamento, homens de profundo esoterismo e outros que nem 
por isso. 

Não temos porém nenhum despojado da assunção da sua 
espiritualidade. O respeito por essas opções é a nossa riqueza, a 
base para a geração da harmonia. Isto exige uma reflexão pro-
funda do que é a tolerância maçônica, sempre á Luz de um ideal 
maior que todas as religiões e escolas de pensamento. Porque a 
Maçonaria está num patamar diferente. Não se preocupa com a 
forma como cada um vive a sua espiritualidade nem ambiciona 
ter voto nessa matéria. A preocupação da Maçonaria é o Indivi-
duo e depois o Mundo, onde vivem os homens hoje e os de ama-
nhã, a sua preocupação ultima é a vida dos homens na Terra, e 

não oferecer salvação ou condicionar a sua existência á salvação 
eterna. Para isso existem outras sedes, cujo sucesso e eficácia 
jamais se poderá questionar ou até medir. A espiritualidade que 
aqui tratamos remete-se para a relação do homem com o divino 
em vida, aqui na Terra e como essa relação pode condicionar as 
suas ações com vista ao cumprimento de um ideal ou Desígnio. 

E como os seus obreiros são homens plenos em todas as suas 
dimensões, a Maçonaria não se demite de aprofundar a relação 
dos homens com o divino, lutando para que isso os una e jamais 
os divida, porque a Maçonaria quer libertar os homens das gri-
lhetas e levar esses mesmos homens a realizar a sua dimensão 
espiritual em total liberdade e no pleno respeito pelas crenças 
alheias. O que nos une será o sentir o Universo, o Todo, que nos 
contem e nos transporta, uma presença universal…Será possível 
uma espiritualidade universal? É minha convicção profunda que 
sim, mais do que uma espiritualidade clerical e redutora ou do 
que uma laicidade desprovida de espiritualidade! 

Uma espiritualidade universal… Será uma espiritualidade 
da imanência, mais do que da transcendência, da meditação 

mais do que da oração, da unidade mais do que do encontro, da 
lealdade mais do que da fé, do amor mais do que da esperança, e 
que será igualmente motivadora de uma mística, ou seja, de uma 
experiência da eternidade, da plenitude, da simplicidade, da 
unidade, do silêncio… 

É a essa espiritualidade universal que ouso chamar Espiritu-
alidade Maçônica. Mas antes de a procurar definir, poderei por 
ventura afirmar que é apenas no trabalho maçônico que ela pode-
rá ser verdadeiramente aprofundada. Não um conceito que se 
aprenda nos livros, tem de se sentir e de se viver, fruto de um 
percurso iniciático. 

No entanto, a Maçonaria não revela nenhuma verdade supe-
rior nem dá respostas cabais ás questões que atormentam a nossa 
dimensão espiritual. Pelo contrário, convida os II.'. a procura-
rem saber quem são, conhecerem-se a si mesmos, com o intuito 
de se cumprirem, o que é profundamente diferente, colocando-
os na via dessa procura e dessa realização, situando-se aqui o 
verdadeiro significado da iniciação, o primeiro passo de um 
caminho a percorrer e trabalho para fazer na construção do nosso 
templo interior. 

Assim, a tolerância apresenta-se como uma das principais 
virtudes da Maçonaria e do maçon. Trata-se de uma atitude inte-
rior que repousa no respeito pela individualidade espiritual do 
candidato, pela liberdade de pensamento e pelo percurso inte-
lectual e espiritual que cada maçom depois de iniciado escolhe 
para si. É neste pressuposto que assenta a minha afirmação de 
que a Espiritualidade Maçônica é uma Espiritualidade Livre: ao 
sugerir um caminho individual para a relação com o divino, 
constrói também um percurso libertador, é um processo livre. 
Para isso ser possível, precisa no seu seio de homens diferentes 
dos demais. 

O nosso trabalho hoje ao escolher esses homens, é com a 
convicção plena de que hoje se podem encontrar em qualquer 
proveniência, podem ter estado ao nosso lado toda a vida, serem 
os nossos amigos de infância, familiares ou colegas de profis-
são, como podem estar por detrás de um e-mail manhoso sem 
rosto. 

Temos é de estar certos de que estão á altura do desafio, é de 
critério que vos falo, não de forma de ingresso nem de sede de 
relação. Porque é lógico que apenas podemos indicar homens 
que conhecemos minimamente e por isso têm de vir das nossas 
relações pessoais, todos temos porém pessoas de quem gosta-
mos muito que sabemos não terem os requisitos mínimos para 
poderem ser iniciados, por mais que de disso gostássemos, fosse 

porque razão fosse. O critério é tudo. 
É tudo porque a eles vão ser exigidos sacrifícios, de tempo 

para dedicar ao trabalho, para comparecer ás sessões, para se 
despojarem de títulos e posições, para se disporem a aprender, a 
aceitar criticas quando para isso não estão preparados e cuja 
propriedade da origem questionam, a aguentar ouvir aquilo que 
não entendem sem julgar, a sentir que fazem parte de algo maior 
e viver com essa avassaladora responsabilidade sem ser esmaga-
do, quando finalmente se torna clara a missão a que se propuse-
ram. 

Por mais capaz que qualquer um seja, tem um percurso a 
fazer, para poder identificar ferramentas, e então dedicar-se ao 
trabalho. Uma L.'. é uma elite dentro de uma comunidade, coisa 
que facilmente assumimos sem complexos nem soberba. 

Entre nós deverão estar os mais capazes nas suas áreas de 
intervenção, que podem ser profissionais ou não, têm apenas de 
ser úteis ao projeto, estar dispostos a aprender e a ensinar parti-
lhando. Ser maçom é uma vivência, uma forma de estar na vida e 
perante a vida, onde a Honra, a Ética Moral, o sentido de missão, 

o espírito cavalheiresco das suas ações, 
fruto da Responsabilidade de se ser e 
sentir Diferente, assumem um aspecto 
fundamental. 

Não somos com certeza homens ple-
nos de virtudes, todos temos as nossas 
arestas para desbastar. E este é o local para 
o fazer, depois de responder ao chama-
mento e livremente bater á porta do Tem-
plo, para servir o Desígnio. Com a orienta-
ção de todos os obreiros, tornar ferramen-
tas capazes em ferramentas melhores. 
Porque somos ferramentas de trabalho, 
somos os que cumprem e efetivam o 
Desígnio, como outros o fizeram antes de 
nós. 

Os desígnios dignos desse nome sem-
pre tiveram um cunho marcadamente 
iniciático, porque não se prendem com 
objetivos de pedra, betão ou madeira, mas 
com a realização dos sonhos, sendo perpe-
tuados no tempo indefinidos enquanto 
matéria, mas muito claros quando concep-
tualizados por homens que se dispuseram 
a um processo de transformação e cresci-
mento como o nosso, essa ideia indizível 
transmite-se pela iniciação, pelos rituais, 
pela via iniciática. E para isso, a dimensão 
espiritual do homem têm de ser a sua cons-
ciência maior, aquilo que lhe rege as ações 
e circunscreve as paixões e os sonhos á luz 

das suas capacidades e talentos. 
E neste trabalho não há espaço para paternalismos com os 

menos capazes e aptos, para soberbas profanas ou para alimentar 
egos com comendas. Não se faz parte da Maçonaria, não se per-
tence á Maçonaria, é-se maçon. Da sua relação com a L.'. e da 
sua condição de maçom só o individuo pode ser responsável, se 
não se sente capaz ou a tarefa assusta, mais vale arrepiar cami-
nho. Sem jamais hipotecar a solidariedade inerente á fraternida-
de leal, todos temos momentos menos bons e felizes e para isso 
cá estamos todos e nessa altura dizemos presente. 

 Não estamos é aqui para tomar conta de ninguém, proporci-
onar benefícios ou oferecer a salvação, estamos aqui para traba-
lhar, o nosso tempo é curto e o trabalho imenso. A pujança e 
força que a R.'.L.'. Alengarbe demonstrou no último ano, ao 
iniciar os cinco candidatos que submetemos ás provas, é a prova 
de que se consegue crescer sem hipotecar este critério. Para que 
nos cumpramos á luz do que aqui nos trouxe, temos de ser objeti-
vos, sob pena de se esvaziar o sentido da Ordem Maçônica e o 
trabalho ficar por fazer, comprometendo o Desígnio. 

 Reconhecendo os méritos e as virtudes dos nossos II.'., não 
potenciando e exacerbando os seus defeitos, que desses não 
precisamos, usando o fole com cautela na forja para que a ferra-
menta que lá se aperfeiçoa não enfraqueça por falta de atenção 
ou derreta por excesso dela. Desbastando a pedra em bruto, com 
a lealdade que a critica exige, com a fraternidade que o sacrifício 
cultiva, com a generosidade a que partilhar o desígnio não é 
alheia, com o reconhecimento da força e inteligência para o 
fazer cumprir. Dessa partilha nasce a riqueza da Irmandade, do 
respeito pelo trabalho e pela forma como é executado. Não 
sendo santos nem isentos de virtude, temos todos consciência do 
Desígnio. 

Assumamos o objetivo que aqui nos trouxe e não deixemos 
que nada perturbe a caminhada para a realização desse mesmo 
Desígnio, que não assume forma material, mas é apenas uma 
ideia que todos partilhamos… 

Uma ideia de Homem e de Mundo. 
(*)Irmão José Eduardo Sousa, M.M.

R.L. Alengarbe nº24
Grande Loja Legal de Portugal

Fonte: http://www.freemasons-freemasonry.com/ 
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Por Ir.'. Lucas F. Galdeano (*)

O Ir.'. Antônio Carlos Gomes foi, sem dúvida , o 
grande acontecimento da Música Clássica 
Brasileira, além de ter sido o maior composi-

tor operístico das Américas no decurso do século 
XIX. Nasceu em Campinas, província de São Paulo, 
Império do Brasil, a 11 de julho de 1836, como um dos 
25 filhos de Manuel José Gomes, regente da banda 
local, com quem aprendeu os rudimentos da arte musi-
cal. Aos 15 anos já compunha e aos 18 escreveu uma 
alentada Missa em homenagem ao pai.

Jovem ainda, deixou a terra natal e foi aprimorar a 
sua arte em São Paulo, onde já havia feito amizade 
com jovens idealistas daquela cidade, quando da oca-
sião de um concerto em Campinas, no Teatro São Car-
los, em abril de 1859. Ali foi ouvido por um grupo de 
estudantes de Direito que haviam ido ao Teatro para 
conhecê-lo. Nesse grupo havia muitos membros da 
LOJA AMIZADE, primeira da Capital Paulista, fun-
dada a 13 de maio de 1832 por sete obreiros, cinco dos 
quais eram alunos da Academia de Direito de São Pau-
lo. Foi naquela Loja que, a 24 de julho de 1859, por 
indicação de seus amigos, Carlos Gomes foi iniciado 
juntamente com seu irmão, José Pedro Santanna 
Gomes, também músico e compositor.

Morando numa república de estudantes, na Rua 
São José (hoje, Líbero Badaró), compôs, enquanto 
fazia improvisos, a mais famosa de suas modinhas: 
"Quem sabe?", tão ao gosto do II Reinado e de autênti-
ca inspiração nacional, principiando com estes delici-
osos versos: "Tão longe de mim distante, onde irá teu 
pensamento?". Também nesse mesmo ano (1859) fez 
o "Hino Acadêmico", com letra de Francisco Leite de 
Bittencourt Sampaio, estudante de Direito apresenta-
do durante concerto em benefício da Sociedade de 
Proteção aos Artistas, que muito depressa ficou céle-
bre entre os alunos da Faculdade de Direito de São 
Paulo.

Depois da passagem por São Paulo e de sua inicia-
ção maçônica, foi para o Rio de Janeiro, conseguindo 
ali, com a proteção da Condessa de Barrai, que o Impe-
rador o mandasse matricular no conservatório de Fran-
cisco Manuel da Silva, autor da partitura do Hino Naci-
onal, que logo entusiasmou-se pelo jovem músico, ao 
qual encomendou uma cantata, obra que lhe valeu 
medalha de ouro, concedida pelo Imperador. Com 
outra cantata, estreada a 15 de agosto de 1860, alcan-
çou ser nomeado ensaiador e regente da Ópera Nacio-
nal, cuja orquestra dirigiu e onde fez representar, no 
ano seguinte, com êxito memorável, sua primeira 
ópera denominada A NOITE NO CASTELO. Tal 
sucesso se renovaria, numa repercussão ainda maior, 
dois anos mais tarde, ao ser encenada outra ópera sua - 
JOANA DE FLANDRES. Foi então que Pedro II lhe 
concedeu uma bolsa para que completasse e aperfei-
çoasse seus estudos na Europa.

Fixou-se em Milão (1864), onde foi aluno do Maes-
tro Lauro Rossi e onde obteve, em 1866, o título de 
Maestro Compositor. Foi ainda ali que, certo dia, 
ouvindo um pregão anunciando a distribuição de um 
folheto de "Ó GUARANI", tomou conhecimento do 
romance de José Alencar, do qual encontrou um exem-
plar numa livraria local. Com sua aguda sensibilidade 
pressentiu que havia ali uma ópera em germe, um 
texto que facilmente poderia ser transposto para o 
nível dramático em que música e poesia iriam harmo-
niosamente complementar-se. Carlos Gomes encon-
trou inesperadamente, por sorte, um argumento brasi-
leiro, de que tanto necessitava para inflamar-lhe o 
indesmentido patriotismo; argumento eloquente, 
belo, dramático, próprio para uma grande Ópera.

O libreto, preparado pelo poeta Antônio Scalvino, 
continha o seguinte resumo: "Este drama foi baseado 
no estupendo romance de José de Alencar, célebre 
escritor brasileiro. Os nomes guaranis e aimorés são 
os de duas das muitas tribos indígenas que ocupavam 
as várias partes do território brasileiro antes que o 

portugueses introduzissem ali a civilização européia. 
Segundo o autor, Peri era o cacique dos guaranis. Essa 
tribo tinha uma índole mais dócil do que as outras, 
principalmente a dos Aimorés que, além de antropófa-
gos, eram inimigos implacáveis dos brancos. Dom 
Antônio de Mariz, personagem histórico e não fictí-
cio, foi um dos primeiros que governaram a região da 
Guanabara em nome da Coroa Portuguesa e que tom-
bou, vítima dos mercenários europeus a seu serviço."

"O Guarani", no romance de José de Alencar, ter-
mina com uma espécie de dilúvio e uma explosão que 
destrói simultaneamente o Castelo de Paquequer, a 
horda dos mercenários e os guerreiros aimorés e gua-
ranis. Apenas a filha do fidalgo português, Ceci (Cecí-
lia) se salva juntamente com Peri o cacique guarani. 
Arrastados pela corrente do dilúvio, onde tudo era 
água e céu, Peri e Ceci se salvam na cúpula de uma 
palmeira. O episódio do dilúvio aparece unicamente 
no epílogo da obra de José de Alencar. No libreto da 
ópera homônima de Carlos Gomes a cena foi omitida, 
dada a impossibilidade de representá-la no palco. Na 
ópera, Dom Antônio ateia fogo aos barris de pólvora. 
Segue-se tremenda explosão. Desmorona o castelo, 
cujos escombros esmagam os ocupantes.Ao fundo no 
topo de uma colina, pode-se vislumbrar Peri e Cecília, 
unidos para uma eternidade nos laços do amor. É o 
momento em que tanto Alencar quanto Carlos Gomes 
nos transportam, em nível de Brasil, para o Primeiro 
Dia da Criação: Ceci e Peri - Adão e Eva, índio e bran-
ca - assumem o papel de nossos antepassados míticos.

Simbolicamente imprimiram em nossas faces, 
seus 170 milhões de descendentes, seu traço ancestral 
comum.

 Embora nenhum êxito de Carlos Gomes superasse 
o de "O GUARANI", ele levanta problemas e pergun-
tas que ultrapassam os limites de uma obra de arte 
como, por exemplo, a destruição de nosso passado 
indígena pelo poder do colonizador europeu, além de 
muitas outras questões.

A estreia de "O GUARANI " ocorreu de 19 de 
março de 1870, no teatro Scala de Milão e foi um enor-
me triunfo. Na oportunidade, o compositor recebeu a 
ORDEM DA COROA do Rei Victor Emmanuel. A 
estréia nacional aconteceu no Teatro Lírico Provisório 
do Rio de Janeiro, a 2 de dezembro de 1870, no dia do 
45° aniversário do Imperador Dom Pedro II, que pres-
tigiou o acontecimento com sua presença e concedeu 
ao Ir... Carlos Gomes a ORDEM DA ROSA. Nas duas 

estréias , a ópera ainda não tinha a famosa Protofonia, 
só escrita em 1871 e que, até aquela data, era substituí-
da por um simples prelúdio. " O GUARANI" é a única 
ópera latino-americana que, até hoje, se mantém em 
cartaz nos teatros do Primeiro Mundo. Constitui, além 
disso, uma espécie de Segundo Hino Nacional, espe-
cialmente sua triunfal Protofonia.        Continua ...

Geral

Irmão Carlos Gomes

Teatro Scalla
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A carreira do compositor foi feita, daí para frente, 
quase que unicamente na Itália, onde, com algumas exce-
ções, todas as suas óperas foram encenadas.

Sempre a serviço da música, continuou com o seu 
trabalho, compondo: em 1873, "FOSCA", em homena-
gem ao Irmão; em 1874, "SALVATORE ROSA", dedica-
da a André Rebouças; em 1879, "MARIA TUDOR". dedi-
cada ao Visconde de Taunay; em 1888, " LO SCHIAVO". 
dedicada à Princesa Isabel, sobre argumento de conteúdo 
abolicionista; em 1891, "CÔNDOR"(título mais tarde 
mudado para Odaléa), dedicada a Teodoro Teixeira 
Gomes; em 1892, "COLOMBO", alusivo ao 4° Centená-
rio da descoberta da América. Dessas obras, unicamente 
"O ESCRAVO" foi apresentado no Rio de Janeiro em 
homenagem à Princesa Isabel. Segundo os críticos, a 
melhor música de Carlos Gomes é a do Escravo, mas a 
melhor Ópera é a Fosca.

Em março de 1893, Carlos Gomes viajou para os Esta-
dos Unidos, integrando a delegação brasileira à Exposi-
ção Universal Colombiana de Chicago onde com muito 
sucesso dirigiu trechos de "O Guarani", "Salvatore Rosa" 
e "Côndor".

No auge da sua carreira, o Ir.·. Carlos Gomes constru-
iu nos arredores de Milão, em Maggianico na província 
de Lecco, cidade localizada a 43Km da capital, um pala-
cete, cercado de quatro hectares de bosques que fez ques-
tão de chamar VILA BRASÍLIA. Recentemente a Prefei-
tura local homenageou o compositor brasileiro restauran-
do a mansão e nela instalando a ESCOLA CÍVICA DE 
MÚSICA. Apesar das várias adaptações ali introduzidas, 
como o auditório de 400 lugares, permanecem ali as enor-
mes estátuas de Ceci e do Cacique Peri, personagens da 
Ópera "O GUARANI", lembrando o passado nobre da 
mansão. VILA BRASÍLIA é considerada até hoje um 
edifício monumental, descrito pelos jornais da época 
como suntuosa, vasta e até principesca. O gesto de Carlos 
Gomes de construir ali tão bela morada traduz sua ideia 
de permanecer para sempre na Itália. Mas, não muito 
depois, os belos anos terminariam. Três hipotecas vinham 
pesando sobre a mansão que teve de ser vendida.

O fim do Império coincidiu com o declínio da carreira 
do compositor. O novo regime republicano negou-lhe a 
pensão que solicitara através do Ir ... Francisco Glicério. 
A atitude do Governo parecia incompreensível, de vez 
que mérito e serviços prestados ao País não faltavam ao 
solicitante. Além do mais, a maioria dos membros do 
Governo era composta de maçons. Havia, contudo, uma 
razão e que levava a todas as outras. Carlos Gomes era 
amigo e protegido da Família Imperial que havia sido 
banida do País. Por fim, amparado pelo influente Ir... 
Lauro Sodré, então Governador do Pará, que lhe havia 
conseguido o cargo de Diretor do Conservatório de Músi-
ca de Belém, Carlos Gomes pôde voltar à Pátria em 1895, 
mas já minado pela doença, desde que se diagnosticou a 
presença devastadora de um câncer na boca, quase não 
chegou a tomar posse no cargo. Em julho daquele mesmo 
ano, o Ir... Campos Salles, Presidente do Estado de São 
Paulo, concedeu-lhe uma pensão mensal de dois contos 
de réis. Foi um gesto nobre, mas tardio, pois Carlos 
Gomes viria a falecer, em Belém, a 16 de setembro de 
1896, injustiçado pelo País que tanto amou, ao qual tanto 
engrandeceu com sua arte excelsa. Como uma enorme 
emoção passasse a dominar a sensibilidade nacional, o 
Governo republicano viu-se compelido a rever suas posi-
ções em relação ao ilustre Ir... que acabara de partir para o 
Oriente Eterno. O Ministro da Marinha determinou então 
que o barco ITAIPU - mais tarde rebatizado para 
CARLOS GOMES - transportasse o compositor para sua 
terra natal. Foi preciso que o "amigo da Monarquia" pas-
sasse para outro plano para que nas relações interpessoais 
o sentimento fraterno, tão caro aos maçons, voltasse a 
prevalecer sobre as Razões de Estado. Hoje, Antônio 

Carlos Gomes, é considerado como o primeiro composi-
tor do Brasil cuja arte atravessou as fronteiras.

(*) Ir Lucas Francisco Galdeano
Venerável Mestre da Loja “Universitária-Verdade e 

Evolução” nº.3492 do Rito Moderno (2005-2007)
ex-Venerável da Loja Miguel Archanjo Tolosa 

nº.2131 do R.E.A.A.(1991-1993)
ex-Grande Secretário Geral de Educação e Cultura do 

Grande Oriente do Brasil (1993-2001)
Presidente do Conselho Editorial do Jornal Egrégora - 

Órgão Oficial de Divulgação do Grande Oriente do Dis-
trito Federal.
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Tradução do Ir\José Filardo 

Nascido em 26 de Outubro 1879 de fazendeiros ucrania-
nos, Lev Davidovich Bronstein era um estudante revolu-
cionário instrumental na fundação do Sindicato dos Tra-

balhadores do Sul da Rússia e, em 1898, do Partido Trabalhista 
Social Democrata da Rússia (RSDLP).  Detido por suas ativida-
des políticas, foi preso em Odessa em 1898, onde leu, na bibliote-
ca da prisão, edições antigas da Revista Ortodoxa: “Os artigos 
que tratavam de maçonaria nas revistas teológicas despertaram 
meu interesse. De onde este movimento estranho vem? Pergun-
tei a mim mesmo. Como o marxismo poderia explicá-lo? [1] Em 
1902, ele fugiu para Londres e adotou o nome Leon Trotsky. Em 
1903 no II Congresso do RSDLP, os bolcheviques eram lidera-
dos por Lenin, enquanto Trotsky estava entre os líderes menche-
viques. Trotsky participou ativamente da primeira revolução 
russa em 1905 e, em dezembro daquele ano, foi eleito presidente 
do Soviete de São Petersburgo. Preso e enviado para a Sibéria em 
1907, ele fugiu novamente para Londres, onde, entre outros 
trabalhos, publicava o Pravda. Retornando à Rússia em 1917, 
Trotsky tornou-se membro do Comitê Central do Partido Bol-
chevique.  Em 1918, foi nomeado Comissário do Povo para 
Assuntos Militares e Navais, e foi o primeiro Ministro das Rela-
ções Exteriores da União Soviética. Em 1927, Stalin conseguiu 
expulsar Trotsky do Comitê Executivo da Internacional Comu-
nista e, no ano seguinte também da URSS. Eventualmente, ele 
acabou encontrando asilo no México.

Em 20 de agosto de 1940, Leon Trotsky foi atacado com um 
machado de gelo em seu escritório na Cidade do México por um 
dos seguidores de Stalin. Ele morreu no dia seguinte, e sua espo-
sa Natalia Ivanovna Sedova (1882 – 1962) sobreviveu. Seus 
filhos morreram antes dele: uma filha se suicidou, o outro mor-
reu de tuberculose, os dois filhos foram mortos por ordens de 
Stalin.

Sobre a Maçonaria
 “Foi durante esse período que fiquei interessado em maçona-

ria. Durante vários meses, eu estudei avidamente em livros sobre 
sua história, livros que me eram dados por parentes e amigos na 
cidade. Por que comerciantes, artistas, banqueiros, funcionários 
e advogados, a partir do primeiro quartel do século XVII em 
diante, começaram a chamar-se maçons e tentaram recriar o 
ritual das guildas medievais? O que era essa estranha simulação? 
Aos poucos, a imagem ficou mais nítida. As antigas guildas eram 
mais do que uma organização de produção, ela também regula-
mentava a ética e modo de vida de seus membros. Ela abrangia 
completamente a vida da população urbana, especialmente as 
guildas de semi-artesãos e semi-artistas das especialidades da 
construção. O desmantelamento sistema de guildas trouxe uma 
crise moral em uma sociedade que mal tinha emergido do medie-
valismo. A nova moralidade foi tomando forma muito mais len-
tamente do que o velho estava desaparecendo. Dai a tentativa, 
tão comum na história, de preservar uma forma de disciplina 
moral quando seus fundamentos sociais, que neste caso eram os 
das guildas industriais, há muito haviam sido prejudicados pelos 
processos da história.

A maçonaria operativa tornou-se maçonaria teórica.

Mas os velhos costumes morais da vida, que os homens esta-
vam tentando manter apenas por uma questão de mantê-los, 
adquiriram novos significados. Em certos ramos da maçonaria, 
elementos de um feudalismo reacionário óbvio eram evidentes, 
como, por exemplo, no sistema escocês. No século XVIII, a 
Maçonaria tornou-se a expressão de uma política militante do 
iluminismo, como é o caso dos Illuminati, que foram os precur-
sores da revolução; à sua esquerda, ela culminou com os Carbo-
nários. Os maçons contavam entre os seus membros tanto Louis 
XVI [falso – ed.] quanto o Dr. Guillotin  que inventou a guilhoti-
na. No sul da Alemanha, a maçonaria assumiu um caráter aberta-
mente revolucionário, ao passo que na corte de Catarina, a Gran-
de, era uma palhaçada que refletia a hierarquia aristocrática e 
burocrática. Um maçom Novikov foi exilado para a Sibéria por 
uma imperatriz maçona.

Embora em nossos dias de roupa barata e pronta quase nin-
guém ainda está usando o sobretudo de seu avô, no mundo das 
ideias, o sobretudo e a crinolina ainda estão na moda. As ideias 
são transmitidas de geração em geração, mas, assim como as 
almofadas e coberturas da vovó, elas fedem a ranço. Mesmo 
aqueles que são obrigados a alterar a substância de suas opiniões 
as forçam em moldes antigos. A revolução industrial foi muito 
mais abrangente do que foi nas ideias, onde o trabalho por tarefa 
é preferido ao invés de novas estruturas. É por isso que os parla-
mentares franceses da pequena burguesia não conseguiam 
encontrar melhor maneira de criar laços morais para manter as 
pessoas juntas contra a desorganização das relações modernas, 
do que envergar aventais brancos e armar-se com um compasso 
ou um fio de prumo. Eles estavam realmente pensando menos de 
erigir um novo edifício, que de encontrar seu caminho de volta ao 
velho edifício do parlamento ou ministério.

Como as regras da prisão exigiam que um prisioneiro desis-
tisse de seu antigo livro de exercício quando recebia um novo, eu 
consegui para os meus estudos sobre a maçonaria um livro de 
exercícios com um milhar de páginas numeradas, e escrevia nele, 
em caracteres minúsculos, trechos de muitos livros, intercaladas 
com as minhas próprias reflexões sobre a maçonaria, bem como 
sobre a concepção materialista da história. Isso tomou a maior 
parte de um ano.

Eu editava cada capítulo cuidadosamente, copiava-o em um 
bloco de notas que tinha sido contrabandeado para mim, e depois 
o enviava a companheiros em outras células para ler. Para reali-
zar isso, tínhamos um complicado sistema a que chamamos de 
“telefone”. A pessoa a quem se destinava o pacote, isto é, se sua 
cela não estava muito longe, amarraria um peso a um pedaço de 
fio e, em seguida, segurando sua mão o mais longe possível fora 
da janela, balançava o peso em um círculo. Conforme previa-
mente combinado através de batidas na parede, eu esticaria 
minha vassoura para fora, de modo que o peso pudesse enrodi-
lhar-se nela. Então eu puxava de volta a vassoura e amarrava o 
manuscrito ao fio. Quando a pessoa a quem eu queria enviá-lo 
estava muito longe, conseguíamos fazer isso por meio de uma 
série de etapas, o que naturalmente tornava as coisas mais com-
plicadas.

Quase no final da minha estadia na prisão Odessa, o gordo 
livro de anotações protegido pela assinatura do sargento da polí-

cia, Usov, tornou-se um verdadeiro poço de erudição histórica e 
pensamento filosófico. Eu não sei se poderia ser impresso hoje, 
da forma como eu escrevi na época. Eu estava aprendendo muito 
naquela época, de muitas esferas diferentes, épocas e países, e eu 
receio que eu estivesse ansioso demais para contar tudo de uma 
vez no meu primeiro trabalho. Mas eu acho que as suas principais 
ideias e conclusões estavam corretas. Sentia-me, mesmo naquela 
época, que estava de pé firmemente em meus próprios pés, e à 
medida que o trabalho progredia, eu tinha a sensação ainda mais 
intensa.

Eu daria muito hoje para encontrar aquele manuscrito. Ele 
acompanhou-me no exílio, embora então eu tenha interrompido 
meu trabalho sobre maçonaria para assumir o estudo da econo-
mia marxista. Depois da minha fuga para o exterior, Alexandra 
Lvovna* encaminhou o manuscrito a mim desde a Sibéria, atra-
vés dos meus pais, quando eles me visitaram em Paris em 1903. 
Mais tarde, quando fui em uma missão secreta à Rússia, que foi 
deixado em Genebra com o restante dos meus modestos arquivos 
de emigrante, para se tornar parte do acervo do Iskra e encontrar 
ali uma sepultura definitiva. Depois da minha segunda fuga da 
Sibéria, tentei recuperá-lo, mas em vão. Aparentemente, ele 
tinha sido usado para acender fogueiras ou alguma coisa do tipo 
pela proprietária suíça a quem tinha sido confiada a guarda dos 
arquivos. Eu não posso deixar aqui de expressar minha censura a 
essa digna senhora.

A maneira em que meu trabalho sobre maçonaria teve que ser 
realizada na prisão, onde os recursos literários à minha disposi-
ção eram, naturalmente, muito limitados, me serviu muito bem. 
Naquela época, eu ainda era relativamente ignorante sobre a 
literatura básica dos marxistas. Os ensaios de Labriola eram 
panfletos realmente filosóficas, e presumiam um conhecimento 
que eu não tinha, e pelo qual eu tive que substituir com adivinha-
ção. Eu os terminei com um monte de hipóteses na minha cabeça. 
O trabalho sobre maçonaria funcionou como um teste para essas 
hipóteses. Eu não fiz novas descobertas; todas as conclusões 
metodológicas a que eu tinha chegado tinham sido feita há muito 
tempo e estavam sendo aplicadas na prática. Mas eu tateei meu 
caminho até elas, e de forma um tanto independente. Eu acho que 
isso influenciou todo o curso do meu desenvolvimento intelectu-
al posterior. Nos escritos de Marx, Engels, Plekhanov e Mehring, 
mais tarde encontrei a confirmação para o que na prisão pareceu-
me apenas um palpite que exigia verificação e justificação teóri-
ca.  Eu não absorvi o materialismo histórico de uma só vez, dog-
maticamente. O método dialético revelou-se a mim pela primeira 
vez, não como definições abstratas, mas como uma fonte viva 
que eu tinha encontrado no processo histórico, enquanto tentava 
entendê-lo.”

* Alexandra Lvovna Sokolovskaya, que foi exilada para a 
Sibéria com o autor e se tornou sua esposa. -Tradutor. [2]

 Notas:
1.  Leon Trotsky (1879-1940), Minha vida: uma tentativa de 

autobiografia.Com uma introd. por Joseph Hansen. New York: 
Pathfinder Press, Inc., 1970.  xxxvii, 602 p; 23 cm Sétima 
impressão 1987 ISBN: 0-863480-143-7 [traduzido do MS rus-
so.] Veja também:  Minha Vida: A ascensão e Queda de um Dita-
dor, Leon Trotsky. Londres: Thornton Butterworth Ltd, 1930, 
Londres, 1930. Pano. Primeira Edição. Placas de pano vermelho, 
títulos dourado.  MOIA ZHIZN '(transliteração russa de MINHA 
VIDA); MOIA ZHIZN ', Leon Trotsky. Berlim Izd-vo “Granit” 
1930.  2 volumes. Primeira edição.  8vo, capa bege, com letras 
em russo em preto sobre a lombada e em preto e vermelho nas 
capas superiores. Marroco Vermelho sobre caixa de concha de 
pano, com letras em dourado na lombada entre bandas levanta-
das. 325 (conteúdos), 338 (conteúdos).

Nota: os anti-maçons vai citar erradamente e citar fora do 
contexto de Minha Vida: A ascensão e queda de um ditador para 
dar a entender que a Maçonaria foi a inspiração de Trotsky para a 
revolução.pp.119, 120-23.

2. [Aleksandra L'vovna Sokolovskaia, m. Bronshteina (1872 
– 1938) presa, banida, baleada]. “Ela [Sedova] permaneceria sua 
companheira pelo resto de sua vida e compartilharia com ele o 
triunfo completo e a derrota. Sokolovskaya [Sokolovskaia], no 
entanto, manteve-se a sua esposa legal e trazia o seu nome. Para 
todas as três sutilezas legais de sua conexão não importam abso-
lutamente – como outros revolucionários, eles desconsideraram 
em princípio os cânones da respeitabilidade da classe média […] 
Tanto quanto sabemos, a questão de uma reunião entre Trotsky e 
sua primeira esposa nunca surgiu. Quando ele e Sedova retorna-
ram à Rússia não houve sugestão de discórdia. Laços de respeito 
e amizade de alto nível ligariam os três até o fim; e, eventualmen-
te, seus destinos políticos afetaram com igual tragédia tanto as 
mulheres e os filhos de ambos ” [Deutscher, I.: O profeta armado, 
Londres, 2003, p.59]

Fonte: Bibliot3ca

Leon Trotsky

Geral
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Por Ir\Hercule Spoladore (*)

Era uma vez, assim começam todas as estórias, todas 
as fábulas, existiam três reinos que faziam divisa 
entre si.  Nem se sabe por que havia esta divisa, pois 

os três povos falavam a mesma linguagem, tinham os mes-
mos costumes os mesmos princípios morais, a mesma reli-
gião, a mesma etnia, a mesma moeda chamada fraternida-
de, usavam os mesmos princípios naturais de tolerância 
entre si e tinham o mesmo respeito em relação ao Universo 
e seu Criador. 

Não havia a mínima contradição. Eram todos felizes. 
Possivelmente há centenas de anos houve alguma razão 
histórica para esta divisão porque atualmente dadas às 
semelhanças e princípios poderia ser apenas um reino só. 
Havia um parentesco muito grande entre eles. Era em reali-
dade todos um povo só. 

Não havia razão para esta divisão territorial a qual por 
tradição permaneceu, mas sem necessidade. As divisas 
eram mais simbólicas que reais. Havia uma grande solida-
riedade e amizade entre os três povos. Pode-se dizer que se 
gostavam e se amavam muito entre si e se visitavam com 
frequência.

Normalmente os Amigos de um reino visitavam seus 
vizinhos, os quais eram muito recebidos com muita hospi-
talidade.  Eram parceiros em realizações sociais, onde 
havia algum envolvimento financeiro em dinheiro arreca-
dado para a realização de obras sociais que viessem a servir 

os três povos. Eram corteses e gentis entre si. Viviam na 
mais perfeita harmonia.

Cada reino tinha o seu rei, é logico, o qual mantinha as 
melhores relações com os demais reis vizinhos. Mas estes 
reinados por um princípio democrático tradicional tinham 
um sistema politico em que num período de  quatro anos, 
através de eleições era escolhido um novo rei. Aliás, sábio 
este costume, porque havia sempre a possibilidade de 
mudança através do voto do povo para trocar os maus 
governantes por um novo rei mais jovem, com maior 
sapiência. 

Como costuma acontecer nestas estórias sempre apare-
ce de vez em quando um vilão, uma figura estranha, que o 
poder lhe sobe à cabeça. Trata-se de um psicopata social.

Nem todo psicopata mata pessoas. O psicopata social é 
um individuo que vive no meio dos seres humanos, geral-
mente se comporta como se fosse normal quase ninguém 
percebe, só apenas algumas pessoas mais coerentes e sen-
síveis entendem este tipo de personalidade.  O psicopata 
chega a imaginar um poder existencial jactando-se na sua 
paranoia. Ele não tem sentimento de tolerância, fraternida-
de e compreensão que são valores vitais que os povos des-
tes reinos mais cultuavam. O psicopata social derruba prin-
cípios já há muito tempo aceitos e usados. Passa por cima 
até da própria mãe, para exercer o poder que ele imagina 
ter.

O rei de um destes três reinos, citados baixinho, carica-
to, quasímodo, mal encarado, mal preparado intelectual-
mente, mal intencionado, muito vaidoso, sem conheci-

mentos profundos sobre seu povo, e sobre a filosofia da 
fraternidade e da tolerância que existia nos três reinos que-
rendo apenas aparecer e achando-se que era o rei absoluto e 
eterno, não percebia que apenas “estava” rei momentanea-
mente, e mesmo sabendo, ignorava que de tempos em tem-
pos elegia-se democraticamente um novo rei nestes três 
reinos isto porque nunca imaginou, nunca soube dimensio-
nar e sentir a felicidade que existia entre os três povos e que 
o povo de seu próprio reino também fazia parte desta ver-
dadeira confraria fraterna. Ele, cego pelo poder e pela exi-
bição e vaidade não tinha capacidade de ter estes sentimen-
tos.

Então o rei malvado emitiu um decreto proibindo os 
habitantes de  um dos reinos e parte dos súditos do outro 
reino de visitar o seu reino, praticamente fechou a frontei-
ra. Esta atitude foi mal recebida por seu próprio povo, onde 
muitos súditos não tomaram conhecimento do decreto 
funesto, e por isso alguns sofreram por não concordar, um 
exilio sumário. Foram banidos para longe. Certas regiões 
houveram por bem continuar tudo como estava desobede-
cendo ao rei tresloucado. O rei tinha um livrinho onde ele 
anotava os nomes daqueles que podiam entrar no seu reino. 
Se o nome não estivesse no famigerado livrinho, era consi-
derado inimigo, não entrava.

E a vaidade deste rei era tamanha, que um conto de 
Hanz Crhistian Andersen pode ser adaptado para este caso.

Havia um outro rei muito vaidoso, que gostava de apa-
recer, e de andar bem vestido. Era de uma vaidade total. 
Seu alfaiate de confiança era um espertalhão, mas ao 
mesmo tempo era um crítico pertinaz, lhe deu uma suges-
tão.

Oh, meu rei, eu sei que V. Majestade gosta de se vestir 
bem. Foi descoberto um tecido muito especial e lindo �
que tem uma qualidade que os bobos, tolos, inocentes e 
ingênuos não são capazes de vê-lo. Usando uma roupa 
desta qualidade, V. Majestade poderá distinguir as pessoas 
que lhe são fieis e inteligentes, das pessoas estúpidas, ingê-
nuas, e não qualificáveis para o vosso país. Somente os 
indivíduos poderosos e ricos e inteligentes poderão enxer-
ga-lo.

O rei vaidoso e ganancioso achou que era uma desco-
berta fantástica e pediu para que o alfaiate fizesse a roupa o 
mais rápido possível, pois queria saber quem estava ao seu 
lado. O  famoso alfaiate apareceu com a “roupa pronta” fez 
de conta que estava vestindo o rei, mas não havia roupa 
nenhuma. A notícia correu o reino. O rei decidiu com seu 
séquito de lacaios sair às ruas.

Todo o povo fingia admirar a roupa do rei, não queren-
do passar por estúpido até que a certa altura um menino 
gritou: Olha, olha o rei ele está nu. A esta altura o rei perce-
beu que havia sido enganado e todo o povo rindo dele. Des-
moralizado, envergonhado e arrependido de sua vaidade, 
se recolheu ao seu palácio.

Bem voltando aos três reinos, o decreto do rei malvado 
não foi seguido por muito dos seus súditos, que organiza-
dos em comissões, ou em grupos, não estão seguindo a 
famigerada ordem tornando o decreto letra morta. Guarda-
das as semelhanças desta fábula, este decreto é a roupa do 
rei do conto de Andersen.

Bem para terminar esta estória fica a pergunta no ar: 
Quando este rei for substituído, quem se lembrará dele? O 
que de bom ele fez ao seu povo e aos seus vizinhos? Foi 
fraterno? Foi tolerante? Deixou seu nome marcado na his-
tória? Que mal ele causou? 

 De qualquer forma este rei encontra-se totalmente nu.

(*) Hercule Spoladore – Loja de Pesquisas Maçôni-
cas – “Brasil” – LONDRINA-PR.

Geral
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Conhecido como Bispo Capelão-Mór (Caldas da 
Rainha, 13 de fevereiro de 1768 — 27 de janeiro de 
1833), foi um sacerdote católico e político brasilei-

ro. Foi deputado geral e senador do Império do Brasil, de 
1826 a 1833. 

Filho de Caetano José Coutinho, este por sua vez filho 
de Baltazar Dias Coutinho e de sua mulher Maria Teresa,1 
sendo, portanto, primo de Antônio Maria da Silva Torres, 
herói da Independência da Bahia.2 

Assumiu como bispo da Diocese de São Sebastião do 
Rio de Janeiro em 15 de março de 1807, cargo que ocupou 
até seu falecimento. 

Ao reformar o Seminário de São José, então formador 
do clero carioca, introduziu um plano de estudos de teolo-
gia moral no qual se aprofundava o conhecimentos dos 
atos humanos e suas leis. Instaurou assim um dos nasce-
douros do pensamento da psicologia no Brasil. 

Na condição de Bispo do Rio de Janeiro, capelão-mor 
da capela imperial, e na ausência do único Arcebispo do 
Brasil à época (D. Vicente da Soledade e Castro, o Arcebis-
po de Salvador, que, sendo leal a Portugal, estabelecera 
residência naquele país), D. José Caetano da Silva Couti-
nho presidiu o ato da Coroação do primeiro Imperador do 
Brasil, D. Pedro I. 

Tivemos sob nosso teto, como maçons convictos, uma 
grande quantidade de padres, cônegos e frades, inclusive 
dois bispos – Dom Azeredo Coutinho, de Olinda e Dom 
José Caetano da Silva Coutinho, Bispo da Diocese do Rio 
de Janeiro. 

Em uma carta escrita em agosto de 1818 ao Santo 
Padre, D. José Caetano da Silva Coutinho, então bispo do 
Rio de Janeiro, discorre sobre o direito de usar de certas 
“faculdades” ou licenças especiais concedidas pela Sé de 
Roma aos titulares das dioceses brasileiras, a exemplo da 
que permitia a realização de atos litúrgicos diversos em 
simples capelas ou oratórios privativos. Neste documento, 
o bispo Silva Coutinho faz a defesa aberta de semelhante 
direito, fundamentando seus argumentos na exigência de 
enfrentar o desafio representado pela infinidade de ovelhas 
espalhadas por uma “vasta superfície” de milhares de 
léguas quadradas, vivendo, além do mais, “isoladas ou 

restritas no círculo de poucas famílias” — desafio que tor-
nava imprescindível aos bispos do Brasil a posse das refe-
ridas faculdades, cuja suspensão “não poderia ter lugar 
sem grave detrimento dos fiéis e perigo iminente da perdi-
ção de muitas almas”. Afirma ainda, de modo enfático, ter 
a maior parte das sedes particulares de culto na conta de 
“sucursais e auxiliares das paróquias”, acrescentando depo-
is que, sem elas, “nem ouviriam missa, nem receberiam os 
sacramentos, nem fariam outros muitos exercícios de reli-
gião pelo menos metade” dos moradores do seu bispado[i]. 

Em uma carta pastoral publicada cerca de um ano depo-
is, deparamo-nos com novas considerações de D. José 
Caetano da Silva Coutinho sobre a variedade dos lugares 
destinados na época ao culto divino em sua forma litúrgica. 

Desta feita, contudo, a opinião de Silva Coutinho sobre a 
importância dos altares privados erigidos em capelas e 
oratórios aparenta ter sofrido significativa inflexão. Com 
efeito, parece-lhe agora deplorável a “boa vontade” com 
que muitos católicos concorriam então “para a magnificên-
cia e estrondo das funções e das festividades da sua igreja, 
da sua confraria, da sua capela particular, e poucas vezes da 
paróquia pública” — acrescentando-se ainda ser a “vaida-
de” dos mesmos católicos o principal móvel de tal atitude-
[ii]. 

Longe de corresponder a um caso isolado, esse último 
ponto-de-vista encontra respaldo em escritos anteriores do 
mesmo autor, com destaque para outra pastoral vinda à luz 
em abril de 1815, na qual o chefe da diocese fluminense 
empenha sua eloqüência e autoridade no combate à “funes-
ta deserção e desprezo” das igrejas paroquiais ou matrizes: 
não faltam, assim, nesse documento, exortações aos fiéis 
“para que não se esqueçam das suas paróquias, que são as 
igrejas mães que lhes deram o segundo nascimento de uma 
vida imortal”, ou para que “não queiram mostrar-se filhos 
ingratos e irmãos soberbos, desprezando-se de aparecer na 
igreja paroquial, na comunhão e no grêmio dos mais fiéis”. 
Não faltam, tampouco, referências expressas ao tipo de 
comportamento que se pretendia desencorajar entre os 
leigos do bispado: afirma-se, a certa altura, consistir em 
“engano manifesto pensar cada um que pode constituir 
para si mesmo a sua igreja no seu oratório, na sua capela, na 
sua confraria, na sua ordem”, e isto, completa-se em segui-
da, “sem respeito nem dependência alguma dos seus páro-
cos, instituídos e autorizados não pelos homens, mas por 
Jesus Cristo mesmo imediatamente

[i] Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (ANRJ). Série 
Interior. IJJ1174. Carta do Bispo Capelão-Mor ao Papa 
(31/08/1818).

[ii] D. José Caetano da Silva Coutinho. Carta Pastoral 
pela qual Vossa Excelência Reverendíssima Anuncia a 
Visita do Presente Ano de Mil Oitocentos e Dezenove, e 
Faz as Exortações e Advertências que na mesma se Con-
tém. Rio de Janeiro: 1819. Cf. especialmente pp.19-20.

Fonte: MS MAÇOM

Nicola Aslan cita, na abertura de um de seus livros, o 
seguinte pensamento de Louis-Claude de Saint Martin: “É 
ao homem que compete subir para ir buscar a chave, pois, 
decerto, ninguém virá depositá-la em suas mãos, neste pla-
neta”.

Aslan citou e colocou em prática. Esse valoroso Irmão 
não ficou na espera de que alguém ou maquiavélicas maqui-
nações lhe garantissem um lugar de destaque na Ordem. 
Elevou-se através do estudo e encontrou elementos impor-
tantes e decisivos da Verdadeira Iniciação. E não ficou só 
nisso: prosseguiu partilhando com as gerações de maçons 
tudo aquilo que descobrira, num verdadeiro testemunho de 
amor e respeito para com a Maçonaria.

Tanto no Grande Oriente do Brasil, como na Grande 
Loja, Nicola Aslan ocupou, por mérito, cargos de destaque 
ligados à educação e à cultura maçônicas. Foi proprietário 
de uma requintadíssima biblioteca maçônica considerada, 
até então, a mais importante do país.

Nicola nasceu no dia 8 de junho de 1906, na Ilha grega de 
Chio. Seus pais eram italianos, ambos cirurgiões dentistas 
dotados de superior cultura, diplomados em Atenas e com 
pós-graduação em Paris. O ambiente familiar de Aslan pro-
piciou-lhe, desde cedo, íntimo contato com os grandes escri-
tores e filósofos de todos os tempos. Iniciou seus estudos 
numa escola grega e depois com os Irmãos Lassalistas fran-
ceses com os quais solidificou sua orientação cristã.

Desde os 9 anos, dedicou-se às letras e à história, publi-
cando, precocemente, artigos em jornais. Passou a adoles-
cência na Turquia durante a guerra Greco-Turca de 
1919–1922, quando vivenciou os confrontos militares da 
partilha do Império Otomano. Nicola deu prosseguimento 
aos estudos numa escola italiana e, aos 17 anos, empregou-
se no “Crédit Lyonnais”, então uma das maiores instituições 
bancárias da Europa. Depois, foi admitido no Banco Imperi-
al Otomano.

Antes de completar vinte anos, ele já dominava perfeita-
mente os idiomas francês, italiano, inglês, hebraico e turco, 
aprendendo, em seguida, o português e o espanhol. Aos 
vinte e três anos veio para o Brasil, onde exerceu atividades 
comerciais e deu aulas de português e francês, até dedicar-se 
finalmente ao ramo das representações comerciais.

Nicola Aslan foi iniciado na Maçonaria em 1956, já com 
cinquenta anos de idade, na Loja Evolução nº2 do Grande 

Oriente do Estado do Rio de Janeiro. Depois, transferiu-se 
para a Grande Loja do mesmo Estado. Apenas quatro anos 
após sua iniciação – em 1960 – o Irmão Nicola foi instalado 
no cargo de Venerável Mestre. Em 1964, filiou-se à Loja Rei 
Salomão da Grande Loja do então Estado da Guanabara.

Ele sabia, conforme aprendera de Saint Martin, que 
somente aos seus esforços devia confiar seu progresso em 
busca das chaves superiores da Maçonaria. Assim, atingiu o 
Grau 33 após somente seis anos de sua Iniciação como 
Aprendiz.

No Anuário da Academia Maçônica de Letras (1973-
1975) consta a investidura de Nicola Aslan na Cadeira de 
nº6, cujo Patrono é Joaquim Gonçalsves Ledo.

Autor de numerosas obras sobre a Maçonaria, desta-

cam-se as seguintes:
1) História da Maçonaria, Cronologia, Documentos 

(1959);
 2) Estudos Maçônicos sobre Simbolismo (1969);
 3) Pequenas Biografias de Grandes Maçons Brasileiros 

(1973);
 4) O Enigma da Gênese da Maçonaria Especulativa 

(1973);
 5) Grande Dicionário Enciclopédico de Maçonaria e 

Simbologia (1975);
 6) Subsídios para uma Biografia de Joaquim Gonçalves 

Ledo (196);
 7) O Livro do Cavaleiro Rosa-Cruz (1976);
 8) Comentários ao Ritual do Aprendiz Maçom (1977);
 9) Uma Radioscopia da Maçonaria (1979);
 10) Instruções para Lojas de Perfeição, Grau 4 (Reedita-

do por “A TROLHA” em 1994);
 11) Instruções para Lojas de Perfeição, Graus 5 a 14 

(também Reeditado por “A TROLHA” em 1994);
 12) Instruções para Capítulos (idem);
 13) Instruções para Conselhos Kadosch (ibidem);
 14) A Maçonaria Operativa (1979);
 15) História Geral da Maçonaria (1979);
 16) Landmarks e Outros Problemas Maçônicos (1980).
O trabalho de Nicola Aslan reflete sua sólida formação 

cultural, uma inteligência brilhante e uma exposição sincera 
do pensamento maçônico. Ele não inventa nada, não faz 
suposições e documenta suas afirmativas na melhor tradição 
iniciática a que teve acesso.

Por algum tempo, através de proeminentes amigos cató-
licos, Aslan promoveu um melhor esclarecimento da Igreja 
sobre os fundamentos da Maçonaria universal, visando à 
suspensão do interdito papal que pesa há séculos contra 
nossa Ordem. Exemplo disso é seu estudo intitulado “O 
Enigma da Gênese da Maçonaria Especulativa” publicado 
pela Revista Eclesiástica Brasileira da Editora Vozes. Tam-
bém, em 1965, Aslan apresentou, na Convenção Nacional 
do GOB, uma tese intitulada “Nossa Posição em Face do 
Concílio Vaticano II”.

Grande parte das obras de Nicola Aslan foi editada pela 
antiga “EDITORA AURORA” e encontra-se esgotada, 
salvo aquelas reeditadas por “A TROLHA”. Outra parte 
permanece inédita ou desconhecida.

Fonte:  Ir.: José Maurício Guimarães
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O
 nosso comportamento no convívio social é invariavel-
mente moldado por força das circunstâncias que nos 
ce rcam,  em me io  à s  qua i s  s e  des t acam a 

“SUPERSTIÇÃO” e a “FÉ.” Essas duas superinfluências 
agem em nossas mentes e prestam-se, ambas, como instrumen-
tos norteadores da conduta de incontável número de pessoas 
espalhadas pelo mundo afora, embora subsistindo de formas 
dissociadas e distintas. Isto porque a primeira, a 
“SUPERSTIÇÃO” é uma crendice vã sem explicação lógica 
do ponto de vista racional, que apresenta probabilidades locu-
pletadas notadamente de incertezas e inverdades, que gera 
expectativas enganosas, especialmente, em torno de aconteci-
mentos futuros cujas causas e ocorrências são atribuídas a 
fatores como sorte ou azar, no primeiro caso, pela esperança, 
pelo desejo de que algo de bom aconteça e no segundo, pelo 
medo, pelo temor de que algo de ruim também possa acontecer. 
A “SUPERSTIÇÃO” pode influir na conduta humana, afetan-
do seus hábitos e provocando mudanças de comportamento. 
Ela é algo que nasce do nosso próprio intelecto, do nosso modo 
de pensar e de como procuramos entender e admitir os resulta-
dos de certos fenômenos quando desconhecemos seus verda-
deiros fundamentos e as razões que os justifiquem, ou nos 
faltam bases científicas para compreendê-los. Ela já se tornou 
parte integrante do folclore brasileiro estando, hoje, espalhada 
por todos os rincões do nosso território, sendo minoria os que 
não acreditam na hipótese de que “aquilo que acontece de 
forma casual” na vida das pessoas trazendo-lhes felicidade, ou 
conduzindo-as a algum estado de insatisfação ou sofrimento, 
seja decorrente de força sobrenatural.  

Quando nos identificamos como supersticiosos, em muitos 
momentos do nosso dia-a-dia nos vemos diante de circunstân-
cias em que somos levados ao cumprimento de falsos deveres, 
ou ao cerceamento de nossa liberdade, deixando de fazer algu-
ma coisa simplesmente porque aceitamos como inconteste a 
procedência de inexplicáveis forças sobrenaturais ou nos cur-
vamos diante de afirmações divinatórias, acatando-as de modo 
incondicional pelo temor de que, se assim não agirmos, algo de 
ruim poderá nos acontecer. Isso se verifica, por exemplo, quan-
do as previsões do nosso horóscopo, não nos sendo favoráveis 
em determinado dia, emitem-nos sinais de alerta induzindo-
nos à supressão ou ao adiamento de certos compromissos, ou 
ainda, recomendando-nos cautela e prudência no momento de 
agir.    

Há várias disciplinas inseridas no campo das superstições 
como a adivinhação, a cartomancia, a alomancia, a acultoman-
cia, a aeromancia, o curandeirismo, a magia, a quiromancia, o 
tarô etc., que se aproveitam da maleabilidade de milhões de 
mentes incautas para subjugá-las, submetendo-as à aceitação 
de premonições que não passam de afirmações inverídicas 
sobre acontecimentos futuros, mas incontáveis também são os 
paradigmas de superstições que têm suas origens na própria 
cultura humana, representados por objetos, números, animais 
etc., sobre os quais paira a falsa convicção de que sejam possui-
dores de certo magnetismo ou força invisível capaz de atrair a 
sorte ou o azar. Apesar de tais crendices estarem fazendo parte 
da consciência de muita gente, não foi possível até os dias atua-
is chegar-se a uma comprovação racional ou científica de que 
tais objetos, animais, números etc., sejam mesmo instrumentos 
preferidos como anteparos ideais à manifestação de força 
sobrenatural ou magnética em nível suficiente para fazer com 
que o desejável ou o indesejável possa se tornar realidade.  

Seguindo-se pela mesma linha em que permeiam as super-
tições, vê-se ainda que, em outras inúmeras e diferentes situa-
ções, os efeitos originários das relações surgidas com as res-
pectivas causas, estão para nós justificados ante a aceitação de 
que, sorte ou azar são fenômenos que decorrem, conforme o 
caso, da “força do pensamento positivo ou negativo”, da “força 
do destino”, do “poder invisível dos astros”, do “poder invisí-
vel dos ritos mágicos”, do “poder invisível dos espíritos” e 
assim por diante. 

Dentre as referidas disciplinas encontra-se também a astro-
logia, uma pseudociência apoiada por religiões ligadas à práti-
ca de magias negras, que surgiu baseada no fundamento de que 
a personalidade, a vida e o destino das pessoas, aqui na terra, 
estão sob a influência dos corpos celestes. Referida disciplina 
tem seus fins voltados também à prática de atividade divinató-
ria por meio do que, com jogo de palavras e um elenco de con-
dicionantes, elabora o que se convencionou chamar de mapa 
astral, cujo conteúdo tem como objetivo a assertiva de aconte-
cimentos futuros. 

O aparecimento dessa pseudociência, provavelmente no 

terceiro milênio a.C., colaborou em muito para que a 
“SUPERSTIÇÃO” tivesse sua aceitação ampliada, pois embo-
ra se tratando de processo de enganosas conclusões, foi aquilo 
que faltava para dar confiança aos supersticiosos afim de que 
pudessem entender que circunstâncias meramente fortuitas, 
que produzem efeitos positivos ou negativos na vida deste ou 
daquele indivíduo, não são obras do acaso, e sim, de poderes 
sobrenaturais exercidos pelos corpos celestes sobre tudo o que 
aqui vive e reina. 

Porém, convém ressaltar que, aceitar os efeitos das causas 
em que repousam as superstições como decorrência de influên-
cia dos corpos celestes, ou da ação de forças sobrenaturais, é o 
mesmo que adotar postura contrária à verdade e à razão.  

Há quem afirme que as superstições são de origem muito 
antiga e remontam ao tempo em que o ser humano tinha uma 
visão mágica do mundo, o que o levava a acreditar que diversos 
fatores sobrenaturais pudessem interferir no seu destino. 

A segunda superinfluência, a “FÉ” é, sem dúvida, uma das 
maiores formadoras da consciência e da conduta humana – 
aqui considerada em sentido lato – é sentimento de total crença 
intimamente ligada à esperança, à confiança, à credibilidade 
em algo material ou não, que existe (ainda que sem provas) ou 
que, certamente, ainda possa acontecer. 

Ela é um sentimento de confiança, de esperança, que nos 
induz a termos certeza de que aquilo em que recai a nossa cren-
ça possa, em dado momento, acontecer ou, simplesmente, 
mudar nossas vidas para melhor. Do ponto de vista religioso, 
ela é a inspiração basilar de todos os textos bíblicos e sua ori-
gem remonta ao tempo em que tais textos foram escritos. A 
“FÉ” pode animar-nos, nos consolar e nos confortar, depen-
dendo do estado emocional ou físico em que estivermos viven-
do. 

A “FÉ” não nos coloca diante de expectativas dúbias, 
enquanto que a “SUPERSTIÇÃO” , ao contrário, não se mani-
festa fundamentada na verdade.  Entre ter fé ou ser supersticio-
so, parece não ser tão relevante a diferença existente, mas, 
inquestionavelmente, a lacuna que existe separando uma ques-
tão da outra tem a similitude de uma distância imensurável.  

É sob o manto das superstições que se abrigam as inverda-
des, as enganações, as mentiras, as coações de ordem psicoló-
gica que privam o homem em sua liberdade de agir, que o impe-
dem do uso da razão, que degradam sua consciência, que o 
condicionam ao exercício de atitudes irracionais, ao cumpri-
mento de falsos deveres e a ilusórias reverências a objetos, 
coisas, animais etc..

Parece-nos então, ser sem sofismas e procedente a afirmati-
va de que a “SUPERSTIÇÃO” nada mais é do que algo enga-
noso, pois se baseia em ideias e não na realidade sensível, ou 
ainda, um conjunto de caracteres claramente identificados 
como responsáveis pelos efeitos negativos que influenciam a 
mente humana. 

Sabe-se que a maçonaria, instituição cujos fins supremos 
são a LIBERDADE, A IGUALDADE E A FRATERNIDADE, 
por seus princípios, fundamentos e normas, bem como por se 
tratar de escola de aprimoramento moral, intelectual e espiritu-
al do ser humano, não admite a “SUPERSTIÇÃO” por enten-
der que: 

a) ela priva o homem em sua liberdade de agir;
b) ela degenera a consciência humana;
c) ela é uma atitude irracional;

d) ela leva o homem a falsas reverências a objetos, coisas, 
animais, números etc.;

e) ela não se fundamenta na verdade;
f) ela leva o homem ao cumprimento de falsos deveres;
g) etc..
Assim sendo, eis que surge uma indagação em busca de 

resposta e quem deve se manifestar é a Ordem Maçônica, vez 
que a “SUPERSTIÇÃO” sempre foi algo não aceito em seus 
princípios normativos e em seus rituais. O que se busca enten-
der é a razão do êxito alcançado pelas Lojas Maçônicas na 
seleção de seus candidatos, ao que se presume não supersticio-
sos, extraídos do seio de uma coletividade em que quase todos 
os seus integrantes, de alguma forma são influenciados pela 
“SUPERSTIÇÃO”.

A maçonaria trabalha inspirada na virtude, na verdade, na 
justiça, defendendo a liberdade, combatendo a ignorância, o 
erro, o vício, os preconceitos vulgares e entende que é regulan-
do os costumes da humanidade pelos princípios eternos da 
Moral que poderemos dar à nossa alma o equilíbrio de força e 
sensibilidade tão necessário à nossa evolução rumo ao conhe-
cimento da Ciência da Vida, síntese do mais amplo aperfeiçoa-
mento que é a Sabedoria. 

Centenas de milhares de pessoas já devem ter lido ou ouvi-
ram dizer que “ninguém é perfeito.” Isso mesmo! E a maçona-
ria sabe que se sair por aí à procura de alguém tão especial, que 
preencha os requisitos do perfil ideal por ela desejado, ou seja, 
sem defeito, santo, mais fácil seria fechar suas portas do que 
encontrar esse alguém. Por isso é que seus candidatos não pre-
cisam ser santos, nem perfeitos, e podem até ser supersticiosos, 
mas devem ter, no mínimo, capacidade de raciocínio e estarem 
dispostos a aceitar mudanças em seus respectivos comporta-
mentos, sem o que não haverá progresso, nem aprimoramento 
dentro da Ordem. 

                    Ir.’.Anestor Porfírio da Silva
                   ARLS Adelino Ferreira Machado

                   Or. de Hidrolândia – Goiás
    

Ir\ Anestor Porfírio da Silva
Mestre Instalado
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Geral

http://www.saraiva.com.br/top-livros-afiliados/?utm_campaign=top_livros_20022015_30393&utm_medium=afiliados&PAC_ID=30393&utm_source=lomadee


10 Dezembro 2015

Por Antônio Rocha Fadista (*)

Quando o Império Romano Ocidental sucumbiu aos 
violentos ataques das sucessivas ondas de bárbaros 
migrantes (os godos, os visigodos e os ostrogodos) a 

construção de obras de arquitetura foi quase totalmente 
interrompida. Não havia mais nenhuma estrutura político-
econômica em condições de financiar as grandes obras 
cívicas ou eclesiásticas e, como conseqüência, as habilida-
des bastante desenvolvidas que antes existiam se foram 
reduzindo gradualmente. Embora o conhecimento vitruvi-
ano sobrevivesse intacto nos reinos de Constantinopla, ele 
foi totalmente extirpado do Ocidente.

Com a influência bárbara, as formas clássicas puras de 
Roma transformaram-se gradualmente numa arquitetura 
radicalmente diferente – a medieval. O Colégio de Arquite-
tos de Roma, cuidadosamente controlado, fora dispersado 
e idéias e influências individuais foram assimiladas. Com a 
perda de uma autoridade central, grupos autônomos de 
homens com conhecimento da arte de construir se reuni-
ram numa espécie de federação de mestres pedreiros – os 
antecessores dos maçons medievais, que tiveram controle 
exclusivo sobre a construção das catedrais posteriores.

De acordo com a antiga tradição maçônica, membros 
refugiados do disperso Colégio Romano de Arquitetos 
fugiram para Comacina, uma ilha fortificada do lago de 
Como, na Itália, onde resistiram durante vinte anos às 
incursões dos lombardos que estavam invadindo o país.

Quando finalmente foram subjugados, os reis lombar-
dos tomaram os mestres construtores a seu serviço para os 
assessorarem nos trabalhos de reconstrução. A partir desse 
centro, os maçons, chamados comacinos por causa do seu 
refúgio fortificado, espalharam-se por toda a Europa oci-
dental e setentrional, construindo igrejas, castelos e obras 
cívicas para os governantes dos estados nascentes, que se 
seguiram ao Império Romano.

Os comacinos estavam a serviço de Rotharis, um rei 
lombardo, que a 22 de novembro de 643 d.C. fez publicar 
um édito que, entre outras coisas, também se referia aos 
comacinos. O título do Artigo 143 desse édito era Dos Mes-
tres Comacinos e seus Colégios. O Artigo 144 dispunha: 
“Se uma pessoa qualquer empregar ou contratar um ou 
mais mestres comacinos para projetarem uma obra (.......) e 
acontecer de um comacino ser morto, o proprietário da 
obra não será considerado culpado.” Pode-se inferir daí 
que os comacinos constituíam um poderoso corpo contra o 
qual o rei achava que seus súditos deveriam ser protegidos. 
Joseph Fort Newton, em seu livro maçônico The Máster 
Builders, fala de uma pedra gravada no ano 712 que mos-
trava que a guilda dos comacinos estava organizada em três 
classes: discipuli et masgistri ( aprendizes e mestres – 
como do Estatuto de Bolonha, de 1248) sob as ordens de 
um gastaldo, um Grão-Mestre.

Como qualquer outro grupo de técnicos dotados de 
habilidades apreendidas, os comacinos ocupavam uma 
posição de poder e de influência. Na Europa Setentrional, 
onde estavam estampados todos os sinais da prática arqui-
tetônica romana, era solicitada a prática comacina. Como 
os magos, os adivinhos, os astrólogos e o geomantes que 
cercavam a corte, nenhum rei respeitado da Idade das Tre-
vas podia ficar sem o seu séqüito de comacinos. Durante 
seu reinado, eles construíam seus palácios, suas capelas e 
suas igrejas; por ocasião de sua morte, impressionantes 
mausoléus, como o de Teodorico em Ravena, na Itália, ou 
de Estevaldo em Repton, na Inglaterra. Essas igrejas e 
esses mausoléus eram o repositório do conhecimento dos 
comacinos sobre a geometria sagrada e a arte de construir.

O venerável Bede, em suas Lives of the Abbots, conta-
nos que, no ano de 674, o rei Ecgfrith da Northúmbria deci-
diu construir um mosteiro para Benedito, o homem santo 
local. Para tanto, doou 8.400 acres do seu próprio estado, 
em Wearmouth. “Após não mais de um ano da fundação do 
mosteiro, Benedito cruzou o mar e veio a Gaul e procurou, 
encontrou e levou de volta com ele os maçons que deveri-

am erigir para ele uma igreja no estilo romano, de ele sem-
pre gostara”.

As igrejas de pedra da Northúmbria e as obras-primas 
erigidas após a renascença, instigadas pelo imperador Car-
los Magno, apresentam um desenvolvimento gradual em 
complexidade e sofisticação. Um ponto de referência capi-
tal neste processo é a Capela Palatina de Aachen (Aix-la-
Chapele). Uma igreja redonda, baseada no octograma, a 
capela apresenta um retorno de influências do Império 
Oriental, que naquela época ainda florescia ao redor de 
Constantinopla. Todavia, igrejas contemporâneas na 
Inglaterra apresentam um base geométrica mais simples. A 
análise de muitas igrejas saxônicas de Essex demostrou 
que retângulos de raiz 3, 4, 5, 6 e mesmo 7 eram gerados 
para as plantas baixas por meio de um método simples de 
construção. As igrejas de Inworth, Streethall, Checkney, 
Hadstock, Little Bardfield, Fobbing, Corringham e White 
Roding possuem razões comprimento/largura que se apro-
ximam da raiz 3. A proporção geométrica, incomum em 
tempos posteriores, era o resultado do esboço dos fossos da 
fundação por meio de uma corda, justamente como a práti-
ca egípcia antiga.

A orientação da lenha do centro era determinada pela 
observação direta do nascer do sol, no dia do padroeiro. O 
mestre maçom demarcava a largura pré-estabelecida da 
igreja ao sul da linha do centro. Um assistente caminhava 
então para a extremidade norte da mesma linha, arreando a 
corda. Depois, traçava-se um quadrado e, do quadrado, 
fazendo-se um retângulo de raiz 2. A diagonal desse retân-
gulo era então tomada com a corda e dessa maneira se obti-
nha um retângulo de raiz 3. O retângulo da planta baixa da 
nave podia então ser completado, usando-se a corda para 
medir a igualdade das diagonais.

Esse método parece particularmente saxão, pois a igre-
jas normandas posteriores da área foram construídas geral-
mente com base no quadrado duplo, o ad quatratum. Os 
maçons de Carlos Magno utilizaram os métodos adotados 
posteriormente pelos normandos, e esses métodos “bárba-
ros” foram relegados à arena da arquitetura secular. A 
arquitetura de Carlos Magno e as suas imitações foram 
revitalização consciente da corrente principal dos métodos 
romanos, utilizados na famosa igreja redonda de San Vitale 
em Ravena, na Itália. Essa estrutura microcósmica, cujo 
objetivo foi demonstrado aos cognoscenti por um ladrilho 
feito na forma de um labirinto, foi construída no século VI 
por maçons de Constantinopla que haviam absorvido a 
geometria asiática e alguns dos seus métodos de constru-
ção. Todavia, foi só muitos séculos mais tarde que um 

influxo de idéias árabes foi combinado com uma consciên-
cia romana desenvolvida para criar as grandes catedrais do 
período gótico. A infusão de idéias emprestadas do mundo 
islâmico marcou um desenvolvimento importante na his-
tória da arquitetura sagrada ocidental. As idéias e as práti-
cas geométricas do mundo clássico tardio foram aprendi-
das pelos árabes quando eles conquistaram cidades univer-
sitárias de importância vital, como Alexandria, muitos 
séculos antes. Textos como os Elementos de Geometria de 
Euclides foram traduzidos para o árabe e aplicados à nova 
arquitetura sagrada exigida pela nascente fé do Islã. Gran-
des progressos em astronomia, arquitetura e alquimia 
foram conseguidos pelos árabes, que antes estavam muitos 
séculos atrás de suas contrapartes européias.

Por volta do século XI, todavia, com a emergência de 
estados nacionais relativamente estáveis, as técnicas de 
construção na Europa chegaram a um alto ponto de perfei-
ção no estilo românico, sobrepujando até mesmo as melho-
res obras apresentadas pelo velho Império Romano.

A construção com largos arcos fora dominada e os cons-
trutores haviam aperfeiçoado tanto as junções de argamas-
sa, que um cronista do século XII comentou que as pedras 
da catedral de Old Sarum, iniciada em 1102, estavam tão 
bem colocadas, que se poderia pensar que toda a obra feita 
era feita de uma única rocha.

A esse elevado nível de perfeição somou-se um novo 
elemento – o arco pontiagudo, uma revolução geométrica 
originária da arquitetura islâmica. Afirma-se que o arco 
pontiagudo teve origem na Europa, no Mosteiro benediti-
no italiano de Monte Cassino, construído entre 1066 e 
1071. Alguns, se não todos eles, dentre os maçons que tra-
balharam nesse projeto, eram cidadãos de Amalfi, uma 
república comercial italiana que possuía postos comercias 
em lugares tão distantes quanto Bagdad. Com esse inter-
câmbio, foi só uma questão de tempo para que os segredos 
da geometria dos maçons árabes fossem incorporados à 
arquitetura sagrada ocidental, para formarem um novo 
estilo transcendente – agora conhecido universalmente por 
estilo gótico, nome pejorativo que lhe foi dado no século 
XVIII.

O arco pontiagudo que introduziu essa revolução é 
produzido pela interseção de dois arcos. Em sua forma 
perfeita, esse arco é a metade posterior do vesica piscis. É 
estranha a coincidência de que o patrono de Amalfi seja 
Santo André. Aquilo que é tido como suas relíquias ainda 
repousa lá e sua efígie dourada segura um peixe – o emble-
ma do VESICA.

Continua
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Embora os pacíficos comerciantes de Amalfi importassem 
o arco pontiagudo, os outros segredos maçônicos do Islã não 
foram conseguidos sob a égide do comércio. A 27 de novem-
bro de 1095, o Papa Urbano II conclamou a cristandade para 
liberar os lugares santos e devolvê-los ao cristianismo. Milha-
res de homens piedosos, sacerdotes, monges, mercenários, 
soldados regulares e oportunistas atenderam ao chamado do 
Pontífice. A Primeira Cruzada foi bem sucedida. Nicéia foi 
capturada em 1097; no ano seguinte caiu Antioquia e a 15 de 
julho de 1089 a cidade santa de Jerusalém; rendeu-se aos exér-
citos do cristianismo após um cerco de apenas seis semanas.

Com esse sucesso, os “francos” como eram conhecidos os 
cristãos ocidentais, prosseguiram na obra de consolidação de 
suas conquistas. Como na Inglaterra, trinta anos antes, o país 
conquistado foi tornado seguro para os novos senhores por 
meio do reforço de velhos castelos e com a construção de 
novos, em pontos estratégicos por todo o país. Os maçons 
empregados para a construção desses castelos utilizaram o 
trabalho escravo, que sem dúvida incluiu uma boa quantidade 
de maçons árabes, pois seus desenhos incorporam muitas 
características desconhecidas dos artífices europeus.

O entusiasmo dos maçons daquele período são demonstra-
dos pela rapidez espantosa com que as novas idéias conquista-
ram a Europa. A estrutura completa da abóbada de pedra refor-
çada com traves, conhecida apenas na Pérsia e na Armênia 
antes do ano 1100, foi utilizada na distante Catedral de Dur-
ham já em 1104. Em Gales, a Abadia de Neath foi construída 
por um dos maçons do rei Henrique I, Lalys, um prisioneiro de 
guerra sarraceno. Suas técnicas, aprendidas no Oriente Médio 
de uma tradição isolada, foram sem dúvida transmitidas aos 
maçons ingleses e galeses que trabalharam com ele nesse pro-
jeto.

Outro elemento importante na época, foi a redescoberta 
das obras de Euclides, o geômetra grego. Sua obra fora consi-
derada perdida para a Europa, com a queda do Império Roma-
no e sobrevivera apenas nas traduções árabes. Por volta de 
1120, o erudito inglês Adelard of Bath fez uma tradução dos 
Elementos do árabe para o latim, que os tornou acessíveis pela 
primeira vez aos geômetras e maçons europeus. O modo de 
transmissão dessa obra seminal para a Inglaterra não é conhe-
cido, mas os Cavaleiros Templários, que eram o repositório de 
muito saber arcano tradicional, podem tê-la obtido de uma 
fonte conquistada.

Ao longo dos séculos XII e XIII, foram desenvolvidas e 
refinadas as primeiras formas góticas. Os métodos islâmicos 
foram estudados e incorporados numa nova linguagem forma 
que passou de mão em mão com uma explosão de simbolismo 
místico. As grandes catedrais dessa época, como as de Char-
tres e de Paris (Notre Dame), apareceram numa forma comple-
tamente nova, num tempo consideravelmente curto. Sua cons-
trução, executada com um fervor literalmente religioso, conti-
nua sendo uma proeza de organização.

Uma tradição isolada, mas paralela da arquitetura de igre-
jas, estava seguindo o seu curso. Conquanto as igrejas redon-
das configurem um tema contínuo, embora fragmentado, ao 
longo de toda a arquitetura sagrada do mundo cristão, elas 
ocupam um lugar especial e um pouco herético no esquema da 
geometria sagrada. O edifício redondo ocupou um lugar espe-
cial na iconografia cristã, pois fora a forma escolhida para o 
Santo Sepulcro que uma vez marcara o lugar do túmulo de 
Cristo e o centro do mundo. Como a forma circular desses 
edifícios representasse a reprodução microcósmica do mundo, 
as igrejas redondas representavam um toda a pare os micro-
cosmos locais que ocupavam o omphalos geomântico local.

As igrejas redondas derivaram originalmente dos templos 
pagãos primitivos da mesma forma. Os templos romanos 
redondos de Tivoli e Spalato, que sobreviveram até aos tem-
pos modernos, são típicos dos santuários que inspiraram os 
geômetras sagrados cristãos. O templo de Tivoli foi baseado 
no modelo grego, com colunas externas, mas o de Spalato, que 
fazia parte do complexo do palácio do imperador Diocleciano, 
possuía colunas internas. Esse templo, planejado segundo o 
octógono, como muitas igrejas templárias posteriores, formou 
o protótipo dos santuários cristãos primitivos, tais como o de 
San Vitale em Ravena, que por sua vez influiu sobre o Santo 
Sepulcro em Jerusalém e sobre a Capela de Carlos Magno.

Como os templos pagãos, as igrejas redondas eram mico-
cosmos do mundo. Na Idade Média tardia, elas tornaram-se a 
prerrogativa dos Cavaleiros Templários. A Ordem do Templo 
foi constituída em 1118 em Jerusalém, com a função aparente 
de prover proteção aos peregrinos da

Terra Santa. O seu poder cresceu, e logo a Ordem se tornou 
fabulosamente rica e capaz de erigir capelas e igrejas por toda 
a Cristandade (vide a igreja do Templo em Londres). A forma 
redonda da igreja tornou-se relacionada com a Ordem, e no 
centro de suas igrejas não havia nenhum altar, mas sim um 
cubo perfeito, de pedra talhada, que era um dos mistérios dos 
Templários.

A ordem foi extinta em 1314 e muitos dos seus oficiais 
mais graduados foram sentenciados à pena de morte pelas 
autoridades de Filipe V de França. Antes de sua extinção os 
Templários construíram templos redondos por toda a Inglater-

ra: Cambridge, Bristow, Canterbury, Dover, Warwick. Mas o 
de Londres era a sua casa principal, por ter sido construído 
segundo a forma do templo que está próximo do sepulcro de 
Cristo, em Jerusalém. Atualmente, apenas seis igrejas redon-
das existem nas Ilhas Britânicas, duas delas em ruínas. A igreja 
do Templo em Londres teve a sua cúpula destruída pelos ale-
mães na 2ª Guerra Mundial, mas foi reconstruída.

Como já dito, as igrejas redondas pertencem a uma tradi-
ção separada da corrente principal da geometria sagrada ecle-
siástica. Com a extinção dos Templários, a forma redonda das 
igrejas foi eliminada, até que a Renascença a redescobrisse, 
diretamente das fontes pagãs antigas. Mas foi novamente 
suprimida, quando a Igreja reconheceu as suas origens. A 
forma redonda, ao contrário de outros padrões tais como a 
Cruz Latina, ao representava o corpo de um homem ou o corpo 
de Deus. Ao contrário, representava o mundo, o domínio da 
matéria e, em termos cristãos, as forças satânicas (na Idade 
Média satã era figurado como Rex Mundi – o rei do mundo). 
No costume Templário, essa materialidade era enfatizada pelo 
cubo que se situava no centro da rotunda. O cubo no interior do 
círculo representava a terra nos céus, a fusão dos poderes con-
siderados heréticos pelos cristãos medievais, donde a perse-
guição aos alquimistas, magos e heréticos que se empenhavam 
nessa fusão. Com esse simbolismo exposto, não foi difícil 
provar a acusação de heresia contra os Templários. Princípios 
islâmicos públicos, derivados da ala mística do maometismo, 
os Sufis, só serviram para amaldiçoar ainda mais os Templári-
os.

Por outro lado, o conhecimento técnico islâmico era de 
outra natureza. E apareceu por meio de um conjunto de cir-
cunstâncias, um segundo período de influência islâmica que 
deveria varrer o gótico chamado puro de Chartres. Durante o 
século XIII, as hordas mongóis saíram de sua base na Ásia 
Central e se converteram numa séria ameaça ao Oriente Médio 
e à Europa. Após a primeira fase de expansão, o Império Mon-
gol estava consolidado com seu posto avançado na Pérsia, sob 
o governo de um vice-rei, que atendia pelo título de ILKHAN. 
Tendo deixado de representar uma ameaça à Cristandade, os 
mongóis logo foram vistos como aliados contra os turcos. 
Vários reis cristãos enviaram emissários a sucessivos IlKhans, 
a fim de cultivar essa aliança. Digno de nota foi o Olkhan 
Arghun (1284-1291), que manteve relações com muitos esta-
dos cristãos. Ele chegou a enviar uma embaixada a Londres, 
em 1289. Em troca, o rei Eduardo I da Inglaterra enviou uma 
missão comandada por Sir Geoffrey Langley à Pérsia. Lan-
gley participara de uma cruzada com o rei no começo dos anos 
70 e viajara à Pérsia via Constantinopla e Trebizonda, em 
1292. Tais embaixadas eram um canal para a transmissão de 
novos conhecimentos. Os arquitetos asiáticos misturaram as 
suas técnicas com a tradição islâmica persa e aos poucos o seu 
estilo foi transformado pelos maçons europeus.

Um edifício do período Ilkhan que exerceu grande influên-
cia na Europa foi o famoso mausoléu do Ilkhan Uljaitu, em 
Sultaneih. No início do século XX, o erudito alemão Ernst 
Diez fez estudo completo desse memorial. Toda a sua estrutura 
é determinada por dois quadrados interpenetrados que for-
mam um octógono. A partir da base octogonal, derivou-se a 
elevação, que triângulos e quadrados. A altura do mausoléu, 
medida por M. Dieulafoy nos anos 80 do século XIX, é de 51 
metros e o diâmetro interno tem exatamente a metade. Um 
sistema de razões derivadas geometricamente, foi a origem 

básica dessas harmonias, ao passo que o diâmetro principal 
dos pilares, que servira aos gregos como módulos, os arquite-
tos persas levaram essa medida para as dimensões dos arcos ou 
domos, em relações determinadas e proporcionais às outras 
partes do mausoléu. Neste mausoléu, o ponto básico de partida 
foi a dimensão do diâmetro da câmara mortuária.

A arquitetura deste mausoléu foi o ponto de partida que 
influenciou o octógono da Catedral de Ely, no leste da Ingla-
terra. A origem oriental desta geometria não deteve os mestres 
maçons no desenvolvimento de seus projetos. Como tecnólo-
gos progressistas, eles acolheram com prazer as novas idéias 
orientais e as incorporaram às suas últimas obras. Os princípi-
os transcendentes foram adotados por homens de saber, cuja 
compreensão do simbolismo os capacitara a trabalhar com 
novas e insuspeitadas técnicas.

O conhecimento acumulado da Pérsia e de outros países do 
Oriente Médio foi logo aumento, com informações provenien-
tes de outros lugares. Em 1293, missionários cristãos foram da 
Itália à China, e em 1295 Marco Pólo retornou a Veneza, vindo 
de Pequim. Com esse intercâmbio sem precedentes, eram 
inevitáveis novas geometrias sagradas. Um exemplo disso e o 
Grande Salão da Piazza della Ragione, em Pádua. Foi dese-
nhado por um frade agostiniano chamado Frate Giovanni, por 
volta de 1306. Giovanni trabalhara em muitos lugares da Euro-
pa e da Ásia e trouxera planos e desenhos dos edifícios que 
vira. Em Pádua, reproduziu um vasto teto de vigas que vira na 
Índia, e que media 240 por 84 pés.

Outras influências orientais podem ser demonstradas pelo 
aparecimento simultâneo de temas exóticos em lugares bas-
tante distantes entre si. O arco de gola, em que os arcos que 
formam o arco são voltados para fora e continuam como uma 
característica arquitetônica sobre a porta ou janela, apareceu 
simultaneamente tanto em Veneza quanto na Inglaterra. Deta-
lhes da porta de St. Mary Redcliffe, em Bristol, e também na 
catedral dessa cidade e no castelo de Berkeley, também apre-
sentam uma influência oriental inconfundível, que pode ser 
comparada com a obra de Lalys, em Neath.

As visitas de registradores desses detalhes arquitetônicos 
locais, tais como as de Simon Simeon e Hgh, o Iluminador, na 
Terra Santa em 1323, serviram para reforçar o interesse nos 
círculos monásticos pelo desenho oriental. O estilo “perpendi-
cular” na Inglaterra, que surgiu por volta do final do século 
XIV, foi prenunciado pelos hexágonos alongados dos edifícios 
muçulmanos egípcios do século XIII. Os elementos verticais 
que cruzam a curva de um arco, uma característica importante 
do desenho da Capela do King's College em Cambridge (inici-
ada em 1446), já existiam no Mausoléu de Mustapha Pasha no 
Cairo, construído entre 1269 e 1273.

Os maçons da Europa, embebidos em conhecimentos geo-
métricos, assimilaram prontamente as técnicas da arquitetura 
simbólica do Islã, realçando-a e trazendo-a para uma nova era. 
Eles nos legaram, ao longo dos séculos todas as obras de arte 
que são o deleite dos olhos e dos sentidos dos amantes da cul-
tura e da beleza universal. Devido a isso, os nossos Irmãos 
Operativos são verdadeiros Benfeitores da Humanidade.

(*) Ir.'. Antônio Rocha Fadista
M.'.I.'., Loja Cayrú 762 GOERJ / GOB - Brasil
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T
enho observado que vez por outra aparecem certos 
escritos que sugerem mudanças e desqualificação do 
pensamento doutrinário do belíssimo Rito Escocês 

Antigo e Aceito como se já não bastassem os enxertos que o 
assolam, sobretudo na Maçonaria brasileira, transforman-
do-o às vezes em uma “colcha de retalhos”. 

O que me refiro é que além de todas essas pedras de tro-
peço que têm sido criteriosamente e exaustivamente extir-
padas uma a uma de modo acadêmico pela escola autêntica 
(pelo menos em alguns rituais), infelizmente ainda apare-
cem incitações e sugestões que além de nada somar para a 
investigação ainda incitam o crédito em certos restos putre-
fatos que de há muito tempo já foram sepultados. 

Vivemos atualmente mais um período equinocial, cujo 
ápice ocorreu em 21 de março próximo passado, o que indi-
ca o início da estação da primavera no hemisfério Norte da 
Terra e do outono no hemisfério Sul. Para a Maçonaria e 
muito em particular ao Rito Escocês Antigo e Aceito esses 
períodos que marcam os ciclos naturais são bases elementa-
res da estrutura doutrinária do Rito, cuja associação simbó-
lica de comparação determina a alegoria do aperfeiçoamen-
to do Homem (matéria prima especulativa) comparando-o 
com as etapas da Natureza, ou o ato de morrer (inverno) 
para o de renascer (primavera). 

Além da doutrina ética e moral do lapidar que é o objeti-
vo sintético na Maçonaria Especulativa, os ritos e trabalhos 
por sua vez exercem na Maçonaria uma espécie de grade 
curricular que orientam esse “aperfeiçoamento” e para tal, 
constituem as suas particularidades escolares. Assim, se 
tomarmos como exemplo o Rito Escocês Antigo e Aceito no 
seu simbolismo criado em 1.804 (primeiro ritual simbólico) 
e aperfeiçoado durante o Século XVIII nos moldes do pen-
samento humano oriundo da França, nos deparamos com 
uma série de características particulares da sua formalidade 
ritualística o que lhe desenvolve um padrão sui generis no 
simbolismo. 

Toda essa estrutura tem como cenário visual e palpável o 
ambiente da Loja e a sua decoração imaginada e preparada 
para adequar a doutrina do Rito ao resultado final do aperfe-
içoamento adquirido no trajeto da senda iniciática do sim-
bolismo. 

Nessa abstração maçônica o Homem (perfectível) como 
integrante da Natureza protagoniza a regra natural imutável 
do nascimento, da infância, da juventude e da maturidade – 
primavera, verão, outono e inverno. Nesse ambiente está a 
razão da decoração e alegorias na liturgia do escocesismo 
simbólico onde destacamos as Colunas Zodiacais, as Colu-
nas Solsticiais (B e J) como marco de passagem dos trópicos 
de Câncer ao Norte Capricórnio ao Sul, o Topo das Colunas 
do Norte e do Sul, a decoração da Abóbada Celeste e as 
datas solsticiais e equinociais. 

Todo esse corolário alegórico destaca-se na Loja como o 
elemento de estrutura simbólica e por consequência geo-
gráfica de nascimento nas latitudes terrenas que se refere ao 
hemisfério Norte do Planeta. Como dito, esse é um elemen-
to “simbólico” para a comparação e não um elemento astro-
nômico de uma academia universitária. É nesse particular 
que os ritos maçônicos criados no HEMISFÉRIO 
NORTE seguem a sua senda iniciática a partir da Coluna 
do Norte – Aprendizes no Norte, Companheiros no Sul e os 

Mestres no Oriente e espalhados por toda a face da Terra. 
Cabe então aqui um alerta: a Sala da Loja, ou Templo 

Maçônico é um canteiro simbólico de obras haurido dos 
costumes medievais operativos e, conforme a doutrina do 
Rito associa-se muitas vezes o seu exclusivo simbolismo 
doutrinário. No caso do Rito Escocês a Loja simbólica 
representa um segmento do Globo terrestre situado sobre o 
Equador orientado do Ocidente (Oeste) em direção ao Ori-
ente (Leste), tendo à direita o Sul (meridião) e à esquerda o 
Norte (setentrião). A Coluna Vestibular B (a esquerda de 
quem entra) marca a passagem do Trópico de Câncer (Nor-
te) enquanto que a Coluna Vestibular J (a direita de quem 
entra) assinala a passagem do Trópico de Capricórnio (Sul). 
Entre elas, ao centro, no sentido longitudinal do espaço se 
apresenta a linha imaginária do Equador (vai do centro da 
porta de entrada até o Oriente) que divide as Colunas do 
Norte e do Sul, cujos respectivos “topos” correspondem às 
paredes do Norte e do Sul limitadas pela grade do Oriente e 
pela parede Ocidental. Por sua vez, nesses “topos” se locali-
zam em dois grupos de seis as Colunas Zodiacais que mar-
cam as constelações do Zodíaco, cujos alinhamentos com o 
planeta Terra (inclinado em aproximados 23º no seu plano 
de órbita) no movimento de translação, demarcam as esta-
ções terrenas nos seus respectivos hemisférios. 

Como a questão está sob o ponto de vista do “Hemis-
fério Norte” (onde nasceu o Rito), a Primavera (renasci-
mento da Natureza) começa em Março – o Aprendiz recém-
saído da Câmara e, segue os Ciclos de três em três até mor-
rer para renascer – infância, juventude, maturidade e morte 
(primavera, verão, outono e inverno – Aprendiz, Compa-
nheiro e Mestre). Esse é o alicerce principal onde se apoia a 
escalada iniciática do simbolismo escocês, ou seja: o 
Aprendiz no Norte, o Companheiro no Sul e o Mestre no 
Oriente e dali para todos os quatro cantos do Orbe. 

Como a questão é do simbolismo1, ou simbólica2 a 
Maçonaria não dá uma interpretação literal da geografia e 
das toponímias da Loja, senão o ponto de vista do seu nasci-
mento, que volto a repetir: é a do hemisfério Norte do plane-
ta Terra. Assim a decoração da Abóbada também se relacio-
na ao hemisfério citado que é o berço do Rito em questão 
onde aparecem as luminárias (Sol e a Lua), estrelas princi-
pais, constelações e planetas, todos identificados também 
sob o ponto de vista boreal (norte). A questão principal é a 
de entender a doutrina do Rito e não uma interpretação de 
acordo com a situação geográfica. A Maçonaria não preten-
de dar aula de astronomia nem de geografia, muito menos 
influenciar os seus adeptos com concepções particulares 
dos ocultistas. 

1 Simbolismo (De símbolo + - ismo). Substantivo mas-
culino. 1. Expressão ou interpretação por meio de símbo-
los. 2. Escola literária do fim do séc. XIX, que se originou 
na França, surgida como reação contra o parnasianismo, e 
que, caracterizando-se por uma visão subjetiva, simbólica 
e espiritual do mundo, adotou novas formas de expressão, 
traduzindo as impressões por meio de uma linguagem em 
que dominava a preocupação estética. 3. Escola de tendên-
cias análogas, nas artes plásticas e na música. 

2 Simbólico (Do gr. symbolikós, pelo lat. symbolicu). 
Adjetivo. 1. Referente à, ou que tem caráter de símbolo. 2. 
Alegórico; metafórico. 

As alegorias e os símbolos são exemplos comparativos e 
não afirmações literais, daí o ponto de vista tradicional 
como se o Maçom vislumbrasse todo esse teatro alegórico 
das latitudes boreais do nosso Planeta (acima da linha do 
Equador). 

Não deve existir a preocupação se nos situamos na meia-
esfera inferior (Sul). Tudo é simbólico e o importante 
mesmo é compreender a mensagem do que 3 significa esse 

aperfeiçoamento proposto. Essa é a escola do simbolismo – 
interpretação sem licenciosidade. 

A interpretação simbólica se diferencia da literal, já que 
se tomássemos tudo ao pé da letra, haveria um tabelião ofi-
cial para o testamento simbólico na oportunidade da inicia-
ção, um agente funerário tanto na Iniciação quanto na Exal-
tação. O que aconteceria com o protagonista golpeado? E os 
Templos. Seriam eles obrigatoriamente construídos confor-
me a orientação do nascer do Sol (Leste-Oeste). O Venerá-
vel obrigatoriamente ficaria de costas para o Leste? E por aí 
vamos. 

Então que “estória” e essa de certos incentivos publica-
dos incitando os Irmãos a procurarem “chifres na cabeça do 
cavalo” querendo propor mudanças no Rito Escocês e alte-
ração nos seus Rituais? Ao incentivador desses absurdos 
caberia perguntar se o Rito seria praticado conforme o 
Hemisfério. Também deixo aqui uma pergunta: Esse tipo de 
incentivo de colocar “minhocas” na cabeça dos outros é 
oriundo de regularidade maçônica? De qual Obediência e 
Loja estaria partindo esse tipo de proposta? 

Devo salientar que não estou aqui discutindo geografia e 
astronomia, senão simbolismo maçônico oriundo de um 
Rito, que inclusive sou dele Secretário Geral no GOB. 

Portanto, meus Irmãos eu os concito a compreenderem a 
essência doutrinária, filosófica, moral e ética dos ensina-
mentos maçônicos despidos de quaisquer interpretações 
que envolvam crenças pessoais, sejam elas religiosas ou 
ocultistas. 

Não dêem crédito aos tais “nós na cabeça” como inver-
sões das toponímias da Loja. Sejam elas as palpáveis, bem 
como as abstratas. 

Estes sugerem hoje a alteração da Abóbada, e amanhã? A 
inversão das Colunas? A posição dos Aprendizes? O que 
mais? 

Aliás, sugiro aos que enveredam para essas propostas de 
alterações, que antes criem o seu próprio rito, sugerindo-o 
para a sua Obediência nos conformes da Lei e, se legalmen-
te adotado que assim seja mais rito um praticado. Penso que 
essa atitude seria muito mais coerente do que aquela que de 
quando em quando sugere desenterrar carcaças de dinossa-
uro. 

Pedro Juk 
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Por Ir.’. Francisco Feitosa

Através desse trabalho de pesquisa sobre as origens do 
Natal, não temos a menor intenção de ofuscar, e nem 
mesmo conseguiríamos, a beleza das festas natalinas. 

Momentos de confraternização, onde a solidariedade, a fraterni-
dade entre os povos estão mais em evidência. Os festejos natali-
nos têm um clima de harmonia e paz, remetendo-nos à interiori-
zação e à reavaliação de valores. Cabe-nos o compromisso de 
fazer luz sobre o que muitos, ainda, ignoram. Por isso, prepara-
mos este singelo trabalho de cunho elucidativo.

A palavra “Natal” tem a ver com nascimento, ou aniversário 
natalício, em especial com o dia em que se comemora o nasci-
mento de Jesus, o Cristo. Esse vocábulo não aparece na Bíblia e, 
também, não foi utilizado pelos primeiros Apóstolos. A “Festa de 
Natal” não se inclui entre as festas bíblicas.

A Nova Enciclopédia Católica reconhece: "A data do nasci-
mento de Cristo não é conhecida; os evangelhos não indicam 
nem o dia nem o mês". A revista católica americana U.S. Catholic 
diz: "É impossível separar o Natal de suas origens pagãs". 

Na verdade, a festividade no mês de Natal já existia mesmo 
antes de o menino Jesus nascer. Durante muitos anos comemora-
va-se nesse período, final do mês de dezembro, do atual calendá-
rio gregoriano, o solstício de inverno no hemisfério Norte, que 
seria o tempo em que o sol se afastava do equador e estacionava 
durante alguns dias, pois, assim, eram as noites mais frias do ano.

A celebração do Natal antecede ao Cristianismo em cerca de 
2000 anos. Tudo começou com um antigo festival mesopotâmi-
co, que simbolizava a passagem de um ano para outro, o Zag-
muk. Muitos povos comemoravam quando o inverno passava. 
Eles esperavam por dias mais longos, com mais luz do sol; essas 
festas eram comemoradas por doze dias.

Muito antes da Era Cristo, já havia, na Europa, mitos e rituais 
relacionados ao solstício de inverno. Na Escandinávia, em 21 de 
dezembro, era comemorado o Yule, ocasião em que os chefes de 
família queimavam grandes toras em adoração ao Sol. Na Ale-
manha, honrava-se o temido deus Oden, que em seus vôos notur-
nos escolhia quem iria se dar bem e quem seria desafortunado no 
ano seguinte.

No Egito, celebrava-se a passagem do deus Osíris para o 
mundo dos mortos. Povos antigos da Grã-Bretanha, também, 
comemoravam o evento. As festividades aconteciam ao redor do 
monumento de Stonehenge, construído cerca de 3100 a.C. para 
marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. A construção existe 
até hoje.

Para os mesopotâmios, o Ano Novo representava uma grande 
crise. Devido à chegada do inverno, eles acreditavam que os 
monstros do caos enfureciam-se, e Marduk, o seu principal deus, 
precisava derrotá-los para preservar a continuidade da vida na 
Terra. O festival de Ano Novo, que durava 12 dias, era realizado 
para ajudar Marduk em sua batalha. A tradição dizia que o rei 
devia morrer no fim do ano para, ao lado de Marduk, ajudá-lo em 
sua luta. Para poupar o rei, um criminoso era vestido com as suas 
roupas e tratado com todos os privilégios do monarca; sendo 
morto, levava todos os pecados do povo consigo. Assim, a ordem 
era restabelecida. 

Um ritual semelhante era realizado pelos persas e babilônios, 
chamado de Sacae. A versão, também, contava com escravos, 
que tomavam o lugar dos seus mestres. 

A Mesopotâmia, chamada de mãe da civilização, inspirou a 
cultura de muitos povos, como os gregos, que englobaram as 
raízes do festival, celebrando a luta de Zeus contra o titã Cronos. 
Mais tarde, através da Grécia, o costume alcançou os romanos, 
sendo absorvido pelo festival chamado Saturnália (em homena-
gem a Saturno). A festa começava no dia 17 de dezembro e ia até 
o 1º de janeiro; comemorava-se o solstício do inverno. De acordo 
com seus cálculos, o dia 25 era a data em que o Sol se encontrava 
mais fraco, porém pronto para recomeçar a crescer e trazer vida 
às coisas da Terra. 

Durante a data, que acabou conhecida como o Dia do Nasci-
mento do Sol Invicto, as escolas eram fechadas e ninguém traba-
lhava. Eram realizadas festas nas ruas, grandes jantares eram 
oferecidos aos amigos e árvores verdes - ornamentadas com 
galhos de loureiros e iluminadas por muitas velas - enfeitavam as 
salas para espantar os maus espíritos da escuridão. Os mesmos 
objetos eram usados para presentear uns aos outros.

Na origem, as comemorações festivas do ciclo natalino vêm 
do final da Idade Antiga, quando a Igreja Católica introduziu o 
Natal em substituição a uma festa mais antiga do Império Roma-
no, a festa do deus Mitra, que anunciava a volta do Sol em pleno 
inverno do hemisfério Norte. A adoração a Mitra, divindade 
persa que se aliou ao Sol para obter calor e luz em benefício das 
plantas, foi introduzida em Roma no último século antes de Cris-
to, tornando-se uma das religiões mais populares do Império. 

Até os primeiros três séculos da Era Cristã, a humanidade não 
celebrava o Natal como conhecemos hoje. Foi preciso que o 
Império Romano adotasse o Cristianismo como religião oficial, 
no século IV. A partir desse momento, a Igreja passou a conferir 
significados católicos para as tradições e os simbolismos pagãos. 
Foi a apropriação desses cultos, sobretudo o de Mitra, que aca-
bou gerando o nosso Natal, com a data de nascimento de Jesus, 
sendo celebrada no dia 25 de dezembro.

A data conhecida pelos primeiros cristãos foi fixada pelo 
Papa Júlio I para o nascimento de Jesus Cristo, como uma forma 
de atrair o interesse da população. Pouco a pouco, o sentido cris-
tão modelou e reinterpretou o Natal na forma e intenção. Conta a 
Bíblia que um anjo anunciou para Maria, que ela daria à luz a 
Jesus, o filho de Deus. Na véspera do nascimento, o casal viajou 
de Nazaré para Belém, chegando na noite de Natal.

A maior parte dos historiadores afirma que o primeiro Natal, 
como conhecemos hoje, foi celebrado no ano 336 d.C.. A troca de 
presentes passou a simbolizar as ofertas feitas pelos três Reis 
Magos ao menino Jesus, assim como outros rituais, também, 
foram adaptados.

Mas nem sempre e nem em todos os lugares, o Natal foi uma 
festa familiar e de paz. Na Inglaterra, no século XVII, a data era 
sinônimo de bagunça: costumava-se eleger um indivíduo deso-
cupado como "Lord da Baderna", e, sob suas ordens, os pobres 
iam às casas dos ricos para exigirem a melhor comida e bebida. 
Quem não fornecesse, era ameaçado e tinha sua casa atacada 
violentamente. Era tal o pavor das famílias com a proximidade 
do Natal, que a comemoração chegou a ser proibida durante 
vários anos pelos britânicos.

Na América, o Natal só começou a ser comemorado no sécu-
lo XIX, época de desemprego e luta de classes, prevalecendo o 
violento modelo de comemoração inglês. As brigas de gangues, 
em Nova Iorque, atingiram seu auge na época natalina, levando o 
Conselho Municipal a criar, em 1828, a primeira força policial da 
cidade, que surgiu com a missão específica de combater os con-
flitos de Natal.

Mais recentemente, atendidos os interesses católicos, o nas-
cimento de Jesus passou a servir ao novo poder mundial: o capi-
talismo. Data máxima do marketing e do comércio, a partir do 
século XX, o Natal, desde então, arrasta multidões aos shoppings 
e supermercados, em obediência à ordem suprema da publicida-
de para o consumo desenfreado e irracional. A mensagem é tenta-
dora: compre e será feliz!

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspira-
da num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 
d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pes-
soas pobres, deixando saquinhos com moedas próximos às cha-
minés das casas.

Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de 
São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo 
mundo em pouco tempo. Nos Estados Unidos, ganhou o nome de 
Santa Claus; no Brasil, de Papai Noel; em Portugal, de Pai Natal.

Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com 

uma roupa de inverno na cor marrom. Porém, em 1881, uma 
campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o bom velhinho 
com uma roupa, também de inverno, nas cores vermelha e branca 
(as cores do refrigerante) e com um gorro vermelho com pom-
pom branco. A campanha publicitária fez um grande sucesso, e a 
nova imagem do Papai Noel espalhou-se rapidamente pelo mun-
do.

Por interesses comerciais, foram introduzindo-se novos 
hábitos de consumo para essa comemoração. Comer peru no 
Natal surgiu em Plymouth, Massachusetts, nos EUA, em 1621. 
Nesse ano, no Dia de Ação de Graças, serviu-se peru selvagem, 
criado pelos índios mexicanos, como prato principal. Os espa-
nhóis o levaram para a Europa por volta do século XVI. Nessa 
época eram servidos gansos, cisnes e pavões, aves nobres. O 
peru, além de ser mais barato, ganha peso mais facilmente.

O surgimento do panetone é atribuído ao mestre-cuca Gian 
Galeazzo Visconti, que o teria preparado para uma festa, em 
1395. O costume de comer panetones em ceias de Natal nasceu 
em Milão. Depois, tomou conta da Itália e, daí, ganhou todo o 
mundo.

A Igreja católica, sempre, deu muita importância para o valor 
da música. As primeiras canções natalinas datam do século IV e 
são cantadas até hoje na véspera de Natal. Já o costume de mon-
tar presépios, embora de origem hebraica, surgiu com São Fran-
cisco de Assis, que pediu a um homem chamado Giovanni Villi-
ta, que criasse o primeiro. São Francisco, então, celebrou uma 
missa em frente daquele presépio, inspirando devoção a todos 
que a ela assistiam. Foi em Nápoles, na Itália, no século XVIII, 
que esse hábito cresceu. Os presépios eram montados na sala das 
casas, com figuras de barro e madeira.

No mundo, milhões de famílias celebram o Natal ao redor de 
uma árvore. A árvore, símbolo da vida, é uma tradição mais anti-
ga do que o próprio Cristianismo, e não é exclusiva de uma só 
religião. Muito antes de existir o Natal, os egípcios traziam 
galhos verdes de palmeiras para dentro de suas casas, no dia mais 
curto do ano, em dezembro, como um símbolo de triunfo da vida 
sobre a morte.

Já o costume de ornamentar a árvore pode ter surgido do 
hábito que os druidas tinham de decorar velhos carvalhos com 
maçãs douradas, para as festividades desse mesmo dia do ano.

A primeira referência a uma "Árvore de Natal" é do século 
XVI. Na Alemanha, famílias ricas e pobres decoravam árvores 
com papel colorido, frutas e doces. Essa tradição se espalhou 
pela Europa e chegou aos Estados Unidos pelos colonizadores 
alemães. Logo, a Árvore de Natal passou a ser popular em todo o 
mundo.

A prática de enviar cartões de Natal surgiu na Inglaterra, no 
ano de 1843. Em 1849, os primeiros cartões populares de Natal 
começaram a ser vendidos por um artista inglês chamado Willi-
am Egly.

A guirlanda, às vezes conhecida por “coroa de Natal” é memo-
rial de consagração. Em grego, é “stephano”, em latim, “coro-
na”, podendo ser entendida como enfeite, oferenda, oferta para 
funerais, celebração memorial aos deuses, à vitalidade do mundo 
vegetal, às vítimas que eram sacrificadas aos deuses pagãos, aos 
esportes, etc. Significa um “Adorno de Chamamento” e, conse-
quentemente, é porta de entrada de deuses. Razão pela qual, em 
geral, coloca-se a guirlanda nas portas, como sinal de boas vin-
das! A Bíblia não faz qualquer menção de uso de “guirlanda” no 
nascimento de Jesus. Só existe uma na Bíblia, feita por Roma 
para colocar na cabeça de Jesus no dia de sua morte, mas com 
espinhos, símbolo de escárnio!

Muito embora o Natal tenha sua origem bem anterior ao 
nascimento de Jeoshua Ben Pandira – o Jesus bíblico - e o Cristi-
anismo, não conseguindo refrear as comemorações das festas 
tradicionais pagãs, tenha, inteligente e gradualmente, adotado a 
data como o nascimento do Mestre Jesus, isso em nada fere a 
essência da comemoração. 

Natal é para comemorarmos o nascimento do Cristo sim, mas 
dentro de nós, na manjedoura de nosso coração! O que devemos 
é pautar nossos passos baseados em seus excelsos ensinamentos: 
“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai 
senão por Mim!”

Ninguém ascenderá em evolução em direção à Casa do Pai, 
se não encontrar seu Cristo interno, se não iniciar uma ação, ou 
melhor, uma Iniciação, semeando Amor em seu coração e, cons-
cientemente, alimentando o Fogo Interno – kundaline - a ponto 
de transformá-lo em Luz.

A mensagem do Natal nada mais é que uma proposta de 
renascimento de cada um, mas não em carne, mas em espírito.

Nesse Natal, comemore, sim, o nascimento do Cristo, porém 
dentro de você! 

Desejamos-lhe um Feliz Natal, na acepção da palavra!

(*) O autor é o Grande Bibliotecário do Supremo
Conselho do Grau 33 do REAA da Maçonaria para a

República Federativa do Brasil e o Titular da Cadeira nº
02 da Academia Maçônica Fluminense de Letras.
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Tenho alertado nossos Irmãos Maçons a res-
peito dos compromissos para com a comu-
nidade em que nos encontramos, por ser aí 

que residimos ou em face de, em seu âmbito 
achar-se instalada a nossa Loja. Em ambos os 
casos, direta ou indiretamente, o Maçom tem a ver 
com essa comunidade, como qualquer outro cida-
dão o tem em iguais circunstâncias, devendo com 
ela contribuir para melhoria de seus costumes e 
bem estar de todos que ali habitam. Mais ainda 
porque é para tornar felizes as pessoas que nós nos 
entranhamos de Maçonaria. Pelo menos este é o 
objetivo. E mesmo porque ao se beneficiar o todo, 
a parte do mesmo termina por usufruir desses 
benefícios

Quando, em meus artigos, refiro-me à Maço-
naria comunitária, quero tratar deste assunto. 
Digo que cada Loja deve ter o seu projeto e até 
pareço exagerar nestas referências. Entendo que é 
através desse instrumento que se põe em prática o 
que foi aprendido durante a formação templária, 
como também que o projeto estimulará a perma-
nência do Maçom, por muito mais tempo, em ati-
vidade na Ordem. Basta constatar que a execução 
do projeto leva o Maçom a envolver-se com ele, 
constituindo-se num desafio, seja por sua condi-
ção de contribuinte dos meios, seja como dirigen-
te. E nestas condições, decerto, não serão regra-
dos esforços para que a missão tenha pleno êxito.

Quero ressaltar, porém, que o envolvimento, 
tal como foi exposto acima, torna-se um fato cir-
cunstancial. Enquanto que o caráter de construtor 
social que se assume ao ser Iniciado Maçom, 
adverte-me que este envolvimento deve ser ine-
rente. A construção social é compromisso que o 
Maçom deve resgatar não por uma obrigação (en-
tendida aqui como um gesto forçado), mas sim 
por amor à realização do que lhe é devido. A filan-

tropia que está na definição da Ordem, é o nome 
deste compromisso, sendo seu exercício parte 
exotérica da vida do Maçom. Falhar para com ele 
nem pensar, dado que tal indiferença, todos sabe-
mos, seria desonroso para o Iniciado.

“Amar ao próximo” foi um mandamento que 
se tornou evidente com o nascimento da civiliza-
ção cristã e está catalogado entre as virtudes Maçô-
nicas que nos são dadas a conhecer desde a passa-
gem pelo “banco das reflexões”, claro que cha-
mando a atenção para o fato de que a prática dessa 
virtude ilustrará nossos dias, daí em diante, e por 
toda a vida. O apóstolo Paulo, ao escrever aos 
Coríntios, estabeleceu esta marca que a Maçona-
ria tomou como mote: “Ninguém busque o seu 
interesse, mas o do próximo”. (I Cor. 10, 24).

A mim me parece que já se torna necessário a 
Ordem repensar seu dicionário no tocante à 
expressão “amor fraternal”. É o “espírito do tem-
po” que exige isto. Os Estatutos das Potências 
estão cansados de repetir que a “Maçonaria é uma 
Instituição Iniciática, Filantrópica ...” Mas já está 
no momento de ir mais além, explicitando que 
“filantropia” não é teoria, é prática e, como tal, 
absolutamente necessária, distinguindo-se de 
“caridade”, a qual, embora contida na filantropia, 
é de menor hierarquia.

Em nossos dias, fazer caridade é dar uma esmo-
la, isto é, colocar, por exemplo, algum dinheiro na 
bacia do pedinte postado na cabeceira da ponte, 
ou servir um prato de sopa na calçada de sua resi-
dência a alguém que passa faminto, ou dar um 
velho e surrado cobertor a quem treme de frio 
debaixo da marquise, etc. Houve um tempo dis-
tante, mais de dois mil anos, em que a palavra “ca-
ridade” era sinônimo perfeito de pleno “amor ao 
próximo”, a ponto de ser uma das três virtudes 
teologais. As duas outras eram fé e esperança, mas 
elas ambas subalternas à caridade (I Cor 13, 13).

Filantropia, nos tempos de hoje, ocupa um espa-
ço mais amplo. É um estágio mais evoluído dessa 
caridade. Esse gesto de dar esmola, e não são pou-
cos que entendem assim, contribui para corrom-
per os costumes. Já a filantropia não. É a contribu-
ição não somente destinada a atender a carências 

imediatas, mas também e sobretudo o caminho 
para fomentar a melhoria das condições de sobre-
vivência seja de uma organização, seja de uma 
coletividade. É uma contribuição para o progres-
so, o qual também se inclui na definição da 
Ordem: iniciática, filantrópica, progressista... daí 
ser preciso e urgente reformar nosso dicionário!

O projeto de filantropia é uma proposta da 
Loja. Não deve ser uma imposição do Venerável 
nem de qualquer Obreiro isolado. Pois, por seu 
significado e destinação, é um instrumento con-
sensual. Todos os membros da Loja deverão estar 
engajados. Será uma imensa Oficina. Tanto que se 
me proponho a real mente ser um Construtor Soci-
al, tenho que me debruçar sobre esta nobre mis-
são, conhecendo minha comunidade e suas carên-
cias, interpretando os seus sonhos, avaliando suas 
possibilidades, estabelecendo prioridades, cola-
borando, enfim, com a pavimentação de seus gran-
des caminhos. Se o quadro da Loja é de poucos 
Obreiros, juntem-se várias Lojas. Se já existe um 
projeto vitorioso na comunidade, procuremos nos 
associar à iniciativa. Que a Loja não seja o limite, 
mas a vertente. Não esquecer de que antes, como 
agora, a Ordem é construir. Que à responsabilida-
de individual sobreponha-se o compromisso cole-
tivo da Oficina, e que este seja o “orvalho do Her-
mon” da Maçonaria comunitária.

Por Ir\Antônio do Carmo Ferreira
Grão-Mestre do GOI-PE

Or\Recife - PE

http://malheteshopping.com/
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Por Ir.'. Lucas F. Galdeano

A Maçonaria Operativa, ou dos Construtores foi um 
período em que a Ordem Maçônica estava direta-
mente ligada à arte da construção e que teve o seu 

apogeu no século XIII. Também conhecida por Maçonaria 
de Ofício, resplandeceu na Idade Média, sob a influência 
espiritual da Igreja.

A Europa vivenciou, no período, efervescente demanda 
por construções de catedrais, igrejas, abadias, mosteiros, 
conventos, palácios, basílicas, torres, casas nobres, merca-
dos e paços municipais. Pode-se afirmar que o continente 
possuía grande abundância de monumentos e construções 
arquitetadas e executadas por Maçons Operativos.

As principais obras da época incluem, dentre outras, a 
famosa Notre Dame de Paris, as Catedrais de Reims, de 
Estrasburgo, de São Pedro em Roma, de Sevilha, de Tole-
do, a Abadia de Westminster, o convento de Monte Cassino 
e o Mosteiro da Batalha.

Os primeiros documentos de grande importância para a 
Maçonaria – não por coincidência – surgiram nessa época. 
A Constituição de York, o Manuscrito Régius, o Manuscri-
to de Cooke, os Estatutos e Regulamentos da Confraria dos 
Talhadores de Pedra de Estrasburgo, o Regulamento de 
1663 ou Leis de Santo Albano, o Manuscrito Harley, o 
Manuscrito de Schaw, o Manuscrito de Kilwinning, consti-
tuindo-se documentos que viriam compor a Maçonaria 
Moderna e que ficaram conhecidos como as “Old Char-
ges”, denominação inglesa das Constituições Antigas.

As Old Charges ou Antigas Obrigações ou Antigos 
Deveres são escritos que se referem às Lojas e aos Regula-
mentos Gerais. Tais manuscritos ilustram os deveres, os 
segredos, os usos e os costumes dos Maçons Operativos e 
se constituem base da jurisprudência para a Maçonaria 
Moderna.

Credita-se o surgimento das Old Charges ao século 
XIV, á Inglaterra, porém é da Escócia que descendem as 
publicações dos primeiros documentos, a partir de 1600. O 
número dos manuscritos, conhecidos e reconhecidos como 
autênticos, ultrapassa 130.

A importância histórica das Old Charges reside no fato 
de terem sido fundamentais para o florescimento de uma 
Maçonaria organizada, principalmente na Inglaterra. Tal 
evento histórico ocorreu antes da fundação de um Sistema 
Obediencial e concorreu de modo marcante para a estrutu-
ração da Maçonaria Especulativa.

Alguns estudiosos apontam a Carta de Bolonha como o 
documento mais antigo dentre as Old Charges, entretanto, 
a esmagadora maioria dos pesquisadores afirma ser o 
Manuscrito Régius, também conhecido como Manuscrito 
Halliwell, grafado em inglês arcaico, com letras góticas 
sobre pele de carneiro, verdadeiramente o mais antigo.

O Halliwell compõese de 64 páginas, com 794 versos. 
Sua produção data da década de 1390, e teria sido cópia de 
um documento anterior. O autor é desconhecido, mas seu 
local de origem é Worcester/Inglaterra, fundada em 407 
DC, segundo o historiador maçônico Wilhem Begemann.

Durante muito tempo o Manuscrito Régius foi conside-
rado um poema sobre obrigações morais. Em 1840, toda-

via, estudos realizados por James Orchard Halliwell Phil-
lips – antiquário inglês não maçom – comprovaram tratar-
se verdadeiramente de um documento relativo à Maçona-
ria Operativa.

O trajeto percorrido pelo manuscrito, até ser descoberto 
como documento maçônico, é um tanto incerto. Especula-
se que ele teria sido propriedade de vários antiquários e 
colecionadores. Adquirido pelo Rei Carlos II, integrou o 
acervo da Biblioteca Real. Em 1757, foi doado pelo Rei 
George II ao Museu Britânico e hoje se encontra na Biblio-
teca Britânica, fazendo parte da Coleção Real de Manus-
critos – Royal Manuscript Collection.

O estudo das Antigas Obrigações propicia ao Maçom o 
conhecimento de suas origens e uma melhor visão de con-
junto da instituição, revelando o que até então parecia obs-
curo sobre questões relacionadas à Ordem Maçônica.

Os Antigos Deveres compreendem a regulamentação 
da conduta moral dos maçons; os juramentos e compro-
missos; o amparo para casos de doença ou desemprego; os 
recursos à instância superior; o devotamento exigido para a 
obra a ser edificada; as bases do Conselho de Família; e a 
transformação das Lojas em grupos familiares maçônicos 
como instrumento racional de solução de problemas.

As Old Charges também tratam da implantação de uma 
saudável organização familiar como elemento básico para 

a aquisição de um bom e futuro obreiro; da prática do Tron-
co de Beneficência ou de Solidariedade; do socorro aos 
maçons nos seus problemas, inclusive com a Justiça; da 
polêmica questão sobre o “Livro da Lei”, não aceito naque-
la época como um “Livro Sagrado”, mas tão somente como 
o “Livro da Corporação”, ou seja, o Regimento da Oficina.

Tais documentos antigos expressam grande religiosida-
de. Temiase, naquele tempo, o inferno e é por essa razão 
que a Maçonaria teve vários padroeiros, como Severo, 
Severiano, Carpóforo, Vitorino (os Quatro Coroados), São 
Thomaz, São Luís, São Braz, Santa Bárbara e São João, 
que permanece em alguns Ritos Maçônicos até os dias de 
hoje. É importante salientar que ainda não havia citações 
sobre as Antigas Civilizações, como a egípcia e a grega. 
Essa influência mística só viria incorporar-se à Maçonaria 
no Renascimento.

No decorrer do tempo, a arquitetura sofreu transforma-
ções e as corporações de ofício perderam o monopólio do 
poder sobre artistas e construtores. No século XVII, quan-
do os segredos da arte de construir grandes obras chegaram 
ao domínio público, ocorreu a desestruturação da Maçona-
ria Operativa. O seu declínio, contudo, teve início no final 
do século XIII, quando a demanda por construção de cate-
drais e outras obras de porte acursou arrefecimento consi-
derável.

FONTE: http://www.freemasons-freemasonry.com/
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Da BBC Mundo

Há alguns anos uma família colombiana da 
cidade de Yarumal se transformou em uma 
espécie de "laboratório natural" para ajudar 

cientistas a compreender melhor como a doença de 
Alzheimer se desenvolve.

Yarumal é a cidade com o maior número de pessoas 
que têm Alzheimer no mundo. Cerca de 50% dos habi-
tantes da cidade na região central da Colômbia têm chan-
ce de desenvolver a doença.

A família que pode ajudar na compreensão da doen-
ça é um clã de 5 mil pessoas no qual, segundo previsões 
dos médicos, a metade dos membros vai desenvolver 
Alzheimer precocemente, aos 45 anos (alguns podem 
desenvolver até antes) e o resto, por volta dos 65 anos.

Cientistas do mundo todo decidiram analisar as muta-
ções genéticas que afetavam este grupo de pessoas.

Os integrantes desta família são descendentes de um 
conquistador espanhol que, segundo pesquisas, intro-
duziu a variante genética que causa a doença no início 
do século 17.

O neurologista Francisco Lopera, que descobriu esta 
descendência, disse à BBC Mundo em 2011 que espera-
va que as provas sobre estas mutações genéticas permi-
tissem "encontrar uma cura potencial para os que 
sofrem de Alzheimer no mundo todo".

As previsões otimistas agora estão se transformando 
em realidade: os cientistas dizem que encontraram uma 
rede de genes e suas mutações posteriores que aceleram 
ou atrasam a aparição da doença.

De 30 a 70 anos
O principal pesquisador do caso, Mauricio Arcos-

Burgos, professor associado da Universidade Nacional 
Australiana (ANU, na sigla em inglês), disse que alguns 
dos membros da família desenvolveram a doença em 
idades muito diferentes, que variavam entre os 30 até os 
70 anos.

"Esta comunidade ajudou muito aos cientistas. 
Foram muito pacientes e seguiram todas as recomenda-
ções dos neurocientistas, especialmente do doutor Fran-
cisco Lopera", disse Arcos-Burgos no programa News-
day, do Serviço Mundial da BBC.

De acordo com o cientista, Lopera está analisando 

este caso há mais de 30 anos e conhece cada um dos 
pacientes, assim como o histórico familiar.

A descoberta deste gene é muito importante para as 
pesquisas sobre a doença de Alzheimer. De acordo com 
os cientistas, o gene chamado E280A atrasa o início da 
doença em média em 17 anos.

Ele é uma variante do gene APOE que consegue 
deter o avanço do Alzheimer.

O gene da apolipoproteína E (APOE) é conhecido 
por nos proteger contra o desenvolvimento de placas 
que aderem ao cérebro. Os cientistas acreditam que a 
mutação deste gene melhora esta ação.

O objetivo dos pesquisadores é conseguir desenvol-
ver um medicamento que imite os efeitos deste gene 
para frear a expansão da doença.

"Se encontrarmos a forma de desacelerar a doença 
poderemos conseguir um grande impacto", disse Arcos-
Burgos, que também é médico geneticista da Escola de 
Pesquisa Médica John Curtin (JCSMR) da Austrália.

"O Alzheimer é muito heterogêneo, quando você 
começa a investigar encontra muitas variantes", disse o 
cientista à BBC.

"Mas este caso é único pois se trata de uma mutação 
específica em um ambiente específico, com um estilo 
de vida e cultura determinados. E nos chamou a atenção 
o fato de que eles desenvolvem a doença em idades tão 
variadas."

Atrasando a doença
O estudo, publicado na revista científica Molecular 

Psychiatry, reuniu vários cientistas das Alemanha, Aus-
trália, Colômbia e Estados Unidos.

"Acho que teremos mais sucesso se orientarmos as 
pesquisas para atrasar a aparição da doença do que em 

preveni-la por completo", afirmou Arcos-Burgos.
"Se conseguirmos atrasá-la um ano, isto vai signifi-

car milhões de pessoas a menos sofrendo de Alzheimer 
em 2050."

No total os cientistas identificaram nove mutações 
genéticas vinculadas ao Alzheimer. Algumas delas atra-
sam a aparição da doença e outras aceleram seu avanço.

"Estas mutações genéticas desafiam completamente 
a história natural sobre o Alzheimer e os efeitos nas pes-
quisas são enormes", disse Arcos-Burgos.

Cerca de 99% dos testes de medicamentos para tratar 
da doença fracassaram.

Por isso que, em vez de tentar encontrar uma cura, a 
equipe de cientistas espera poder conseguir evitar sua 
aparição antes que seja tarde demais.

Estas descobertas também vão permitir que os cien-
tistas compreendam melhor cada caso individualmente.

O Alzheimer é um tipo de demência que afeta a capa-
cidade de aprender, lembrar e raciocinar. A doença mata 
cerca de 60 mil pessoas por ano, segundo a organização 
de caridade britânica Alzheimer Society.

Especialistas calculam que deverá haver mais de 
46,8 milhões de pessoas com demência em 2015 no 
mundo todo, e este número deve dobrar, chegando aos 
74,7 milhões em 2030.

Até o momento não há nenhum tratamento que con-
siga frear o avanço do Alzheimer.

Mas Arcos-Burgos está otimista.
"Esta é a primeira vez que vinculamos um gene do 

APOE ao atraso da aparição do Alzheimer. Esperamos 
encontrar a forma de poder reproduzi-lo", afirmou.

Fonte: BBC Brasil

Saúde

Cerca de 50% dos moradores de Yarumal tem possibilidade de desenvolver Alzheimer

Família com cerca de 5 mil membros é descendente de
conquistador espanhol que propagou mutação genética

http://oferta.vc/ouKN
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V
ai começar o primeiro teste de uma droga para a 
aumentar a longevidade.

Em 2003, o National Institute on Aging (NIA), dos 
Estados Unidos, inaugurou um programa de experimentos 
em animais com o objetivo de avaliar a possibilidade de 
retardar o envelhecimento.

Entre os tratamentos que não demonstraram eficácia, 
ficaram o óleo de peixe, os extratos do chá verde e da cur-
cumina e o resveratrol, presente no vinho tinto.

Nos camundongos, cinco compostos mostraram efeitos 
positivos: ácido acetilsalicílico, 17-alfa estradiol (forma de 
estrogênio) acarbose (usada contra o diabetes), ácido nor-
dihidroguaiarético (retirado de uma planta) e rapamicina 
(usada como imunodepressora nos transplantes de órgãos).

A maior atividade foi encontrada na rapamicina, que 
não apenas aumentou a duração da vida dos animais, como 
o tempo que levaram para desenvolver complicações de 
saúde.

O grupo de Nir Barzilai, que conduz um inquérito com 
mulheres e homens centenários no Albert Einstein College 
of Medicine, em Nova York, escolheu avaliar a atividade 
da metformina.

A droga não estava entre aquelas com resultados mais 
contundentes em animais, mas tem histórico promissor na 
experiência clínica, custo baixo e efeitos colaterais bem 

conhecidos, já que é empregada no controle do diabetes 
desde os anos 1960.

A intenção é testá-la em 3.000 pessoas entre 65 e 79 
anos de idade, que serão acompanhadas durante cinco 
anos. A metade delas receberá metformina, enquanto a 
outra tomará comprimidos idênticos, porém inertes (place-
bo).

As dificuldades com esse tipo de avaliação são enor-
mes. A maior delas consiste em encontrar marcadores con-
fiáveis para estimar a longevidade, sem aguardar décadas 
até a morte de participantes em números estatisticamente 
significativos.

Barzilai e seus colegas propuseram uma estratégia nova 
ao FDA, a agência americana que fiscaliza medicamentos 
e alimentos: verificar se a administração continuada de 
metformina é capaz de retardar o aparecimento de enfermi-
dades, cujas incidências aumentam dramaticamente com a 
passagem dos anos e encurtam a duração da vida, como é o 
caso de hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, cân-
cer, Alzheimer e outras.

Há indícios de que a metformina seja dotada dessa capa-
cidade protetora. Em 1998, um relato do United Kingdom 
Prospective Diabetes Study Group concluiu que, além de 
reduzir em 32% a incidência das complicações do diabetes 
(incluindo morte), ela diminuiu as chances de ataques car-
díacos e derrames cerebrais.

Em outro estudo, conduzido pelo Diabetes Prevention 
Program, ocorreram efeitos similares: queda de 31% na 
probabilidade de diabetes em pessoas de meia-idade, em 
situação de risco para desenvolver a doença.

Diversos inquéritos epidemiológicos sugerem que a 
administração continuada de metformina faz cair o risco de 
câncer e de morte e preserva as funções cognitivas por mais 
tempo. Pesquisadores britânicos relataram, em 2014, que a 
análise retrospectiva de 78 mil adultos na faixa dos 60 anos 

de idade revelou que aqueles tratados com a droga viveram 
em média mais tempo do que uma população comparável 
de pessoas saudáveis.

Esses trabalhos, todavia, não constituem prova definiti-
va de que a metformina consiga adiar o aparecimento de 
enfermidades em que o principal fator de risco é o número 
de anos vividos. Nenhum deles identificou os mecanismos 
pelos quais o medicamento teria essa propriedade, embora 
saibamos que, além de controlar as taxas de açúcar no san-
gue, ele interfere com diversas reações moleculares envol-
vidas no crescimento celular, nas inflamações e no meta-
bolismo.

Jay Olshansky, da Universidade de Illinois, estima que, 
se houver retardo no envelhecimento, ainda que modesto, a 
expectativa de vida dos participantes poderá aumentar em 
média 2,2 anos.

O mérito desse estudo é propor, pela primeira vez, a 
avaliação do impacto de um medicamento na longevidade, 
por meio da prevenção ou do retardo na instalação de doen-
ças em que a idade é o principal fator de risco.

Um dia nascemos, noutro morremos, no intervalo fica-
mos mais velhos a cada dia vivido. Envelhecer não é sinô-
nimo de adoecer. 

Dr. Drauzio Varella
Médico

São Paulo - SP

Saúde

Sociedades de Cardiologia afirmam haver perigo 
de infarto do miocárdio e morte súbita em sedentários 
que iniciarem exercícios de resistência e aeróbicos 
intensos

Foi só falar sobre o que são as diretrizes, que dias 
atrás foi publicada a das mais importantes sobre novas 
recomendações para atividades esportivas de portado-
res de alguma doença cardiovascular. Como dissemos 
em artigo anterior, as diretrizes atualizam todas as evi-
dências sobre aquele assunto, filtrando as pesquisas 
sem valor científico, aquelas que têm grande conflito 
de interesse, aliás, fato este de grande importância na 
medicina atual.

Escolhi como tema a hipertensão arterial e a prática 
esportiva, seja profissional ou praticante no lazer, por 
ser o fator de risco mais frequente entre os esportistas.

Os dados americanos recentes são de 3,5% crianças 
e adolescentes mais velhos e obesos são hipertensos, 
enquanto 9,1% dos homens e 6,7% mulheres entre 20 e 
34 anos. Os valores considerados de hipertensão arteri-
al foram os que estiverem acima de 140mmHg x 90 
mmHg. Recomendam aos médicos que sempre pesqui-
sem intensamente lesões desde pequenas até maiores 
dos órgãos possíveis de serem atingidos pela hiperten-

são arterial, quais sejam cérebro, coração e rins, além 
do surgimento de arritmias cardíacas importantes.

Os efeitos benéficos principais do exercício físico, 
principalmente a corrida de rua e outros exercícios aeró-
bicos, são conhecidos: melhor controle da pressão quan-
do feito com as outras medidas preventivas como a 
diminuição da ingestão de sal (seja qual for), redução 
do risco de lesões cardíacas e do AVC.

Deve-se medir a pressão com aparelhos calibrados e 
próprios para cada tamanho de braço: de crianças, de 
adultos normais, braços maiores (remadores, levanta-
dores de peso etc). Comparar medidas no consultório 
com aquelas no domicílio sem o médico. Tempo de 
doença maior de oito anos tem grande valor prognósti-
co. Considerar como fator de início e de grande piora da 
hipertensão o uso de anti-inflamatórios e analgésicos 
(só com prescrição personalizada de um médico), o 
consumo de estimulantes como as anfetaminas e deri-
vados, e de drogas proibidas, além sem nenhuma dúvi-
da, o uso mesmo por poucas semanas dos terríveis hor-
mônios esteroides anabolizantes.

Chama a atenção para um ponto crítico a diretriz 
norte-americana avaliada pelas duas das maiores Soci-
edades de Cardiologia do mundo, a AHA e ACC, em 
afirmarem haver risco de infarto do miocárdio e morte 

súbita em indivíduos sedentários ou os chamados de 
não treinados que iniciarem exercícios de resistência ou 
estáticos (exemplo musculação, boxe e lutas extremas) 
e mesmo também os exercícios aeróbicos como as cor-
ridas, ciclismo e natação, de intensidade extrema.

Para um bom resultado no controle da hipertensão 
arterial sempre iniciar por mudanças dos hábitos ali-
mentares principalmente diminuindo o sal (leiam o 
artigo recente da nutricionista do Eu Atleta Cristiane 
Perroni), medicação individualizada constante e exer-
cícios físicos aeróbicos na intensidade moderada.

O controle desta doença silenciosa tem como princi-
pal inimigo o abandono do tratamento depois de alguns 
meses de medicação e hábitos saudáveis e aí é que deve-
mos insistir. Ainda as principais causas de morte e AVC 
são as doenças cardiovasculares que pioram com o 
sedentarismo, alimentação incorreta (salgada e gordu-
rosa) e rebeldia na regularidade da medicação. Eventu-
ais efeitos colaterais dos tratamentos devem ser relata-
dos ao seu médico para serem corrigidos.

**As informações e opiniões emitidas neste texto 
são de inteira responsabilidade do autor, não correspon-
dendo, necessariamente, ao ponto de vista “O Malhete”

Fonte: Eu Atleta

DIRETRIZ MÉDICA APONTA RISCOS NA PRÁTICA DE ESPORTES POR HIPERTENSOS
Dr. Nabil Ghorayeb

Cardiologista
São Paulo - SP

AIR MAX 90
ULTRA BREATHE

Ultraleve    Ultrarrespirável
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No último dia 30 de novembro, o Judiciário publicou 
no Diário Oficial da União que o corte de R$ 428,7 
milhões de verbas para a Justiça Eleitoral impedirá 

o uso de urnas eletrônicas nas eleições de 2016. De acordo 
com o TSE, seriam necessários R$ 200 milhões somente 
para aquisição de novas urnas eletrônicas já licitadas. Sem 
essa verba, as eleições poderão ser no papel, como eram 
antes das urnas eletrônicas.

Se, por um lado, a notícia parece um tremendo retroces-
so, por outro levanta um problema que precisa ser solucio-
nado, pois as urnas utilizadas no Brasil são muito questio-
nadas por vários especialistas. O Brasil utiliza um tipo de 
urna que é exclusivamente eletrônica e não permite uma 
posterior verificação.

Existem outros tipos que incluem uma versão impressa 
auxiliar no meio eletrônico e que permite uma recontagem 
de votos caso haja alguma dúvida. Esse tipo foi recente-
mente utilizado na Argentina, ao passo que o sistema brasi-
leiro já foi recusado em inúmeros países pela possibilidade 

de fraudes via software e sem possibilidade de detecção.
Segundo os especialistas, uma votação somente eletrô-

nica ou somente em papel, são sistemas vulneráveis a frau-
des e o ideal é combinar as duas tecnologias para aumentar 
a segurança, como já ocorre em diversos países como 
Argentina, Israel, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Peru e 
outros.

Enquanto países sérios como Alemanha e Holanda 
consideram que as urnas utilizadas no Brasil são “crimino-
sas”, aqui alardeamos que temos um sistema avançado e 
que conseguimos os resultados poucas horas após o pleito. 
Outro problema sério no sistema de votação no Brasil é a 
concentração de poder na Justiça Eleitoral, pois quem admi-
nistra o sistema também é responsável pelo julgamento dos 
questionamentos.

É um absurdo que o próprio TSE fale sobre uma invio-
labilidade de um sistema de votação, sendo que é ele 
mesmo quem define, controla e administra todo o sistema. 
Ainda, de acordo com o TSE, o custo de voto por eleitor é 
de R$4,80.

Temos perto de 142 milhões de eleitores, portanto 
temos um custo aproximado de R$ 680 milhões por eleição 
no Brasil, só com a atividade do voto e apuração, sem con-
tar todas as outras despesas inerentes ao TSE.

Voltando ao tema central, o correto seria o Brasil não 
retroceder e voltar ao sistema arcaico com papel nem per-
manecer no sistema de urnas atuais. O ideal seria avançar 

para um sistema combinando as urnas eletrônicas com 
voto impresso, diminuindo a chance de manipulação de 
resultados. Temos que disponibilizar verbas para consoli-
dar a democracia e avançar no sistema de votação.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO

A carta pessoal do Vice-presidente da República 
Michel Temer à presidente Dilma Rousseff sela o fim de 
uma aliança política que governou o país por doze anos.

Formal, objetivo e extremamente inteligível, o texto 
expressa de forma serena e firme todas as angústias sofri-
das pelo segundo homem na estrutura de poder do país e de 
seu partido, o sempre ávido por poder, PMDB.

Em que pese saibamos que o partido de Michel Temer 
tenha comandado ministérios importantes, sua carta revela 
– ou pretende nos fazer entender dessa forma – que somen-
te cargos foram concedidos ao PMDB, sem que este esti-
vesse à frente ou ladeando o governo do PT na tomada de 
decisões quanto aos rumos do país. Isso é muito inteligente 
e conveniente, principalmente quando o Brasil atravessa 
uma crise política e econômica profunda, que poderá cul-
minar na retirada da presidente do poder; deixar que ela e o 
PT chafurdem na lama por eles criada.

Também é notável perceber que tal manifestação ocorre 
após o congresso passar uma borracha nas contas da União, 
aprovando redução da meta fiscal do governo para 2015, 

eliminando a possibilidade de qualquer “pedalada fiscal” 
aplicada em 2014 e neste ano ser considerada para efeito 
de impeachment. Ou seja: como a presidente somente 
pode ser processada por atos realizados no curso do man-
dato atual, pouco importam as pedaladas ou maratonas 
fiscais ocorridas anteriormente. Somente tem valor o que 
ocorre no mandato atual.

Ao permitir que o PMDB ajudasse o governo e a presi-
dente nesse sentido, Michel Temer  posiciona-se com 
alguém que joga limpo e às claras, cumprindo o seu papel 
de líder, ao contrário da presidente, que o alijou da tomada 
de decisões importantes para o país, “usando” o PMDB 
quando bem lhe conviesse, apesar do poder que a legenda 
sempre teve nas mãos.

Pelo teor do documento, relevante para a história políti-
ca, sem sombra de dúvida, aparentemente o PMDB chega à 
decisão sobre um triste dilema quanto ao governo Dilma 
Rousseff: “o que é pior: um fim terrível ou um terror sem 
fim?”.

O Brasil não aguenta mais tantas incertezas e indefini-
ções. A economia está fraca e combalida, porém, os oportu-
nistas de plantão de vários segmentos, principalmente do 
mercado financeiro, jogam pesado para que o caos se mos-
tre pior a cada dia, porque este governo já não lhes interes-
sa mais.

O fedor exalado das entranhas governamentais é brutal, 
semelhante à cadaverina e, como tal, encalacra em quem 

está perto. O Vice-presidente sabe que, qualquer que seja o 
resultado, aprovação ou não do impeachment, o Brasil 
precisará de novo rumo, e quem estiver umbilicalmente 
atrelado à inábil presidente será condenado ao descrédito e 
à rejeição pelo povo, independentemente de sua classe 
social, pois todos estão perdendo, e muito.

Esta não é uma desavença de santos, todos sabemos, já 
que a inocência e pureza  não são atributos típicos de políti-
cos. Porém, no embate entre PT e PMDB, acredita-se que 
São Miguel já definiu o seu lado, por razões óbvias

(*) Ir.’. José Vieira
Coordenador Estadual das Fraternidades 

Acadêmicas e Universitárias do GOSP

GOVERNO DILMA: FIM TERRÍVEL OU TERROR SEM FIM?
(*) Ir\ José Vieira 
Or\ Campinas - SP

 Inteiro teor da carta escrita por Michel Temer

http://blogdosergiocastro.blogspot.com.br/2015/12/carta-com-queixas-de-temer-dilma-agrava.html
http://blogdosergiocastro.blogspot.com.br/2015/12/carta-com-queixas-de-temer-dilma-agrava.html
www.entreirmaos.net
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A palavra Huzzé é utilizada como exclamação, ou 
aclamação, dentro dos rituais do Rito Escocês 
Antigo e Aceito. Sua origem dentro da estrutura do 

Rito Escocês Antigo e Aceito é incerta; nos primeiros 
rituais dos graus simbólicos, editados pelo Grande Orien-
te de França em 1804, não consta nenhuma interjeição ou 
aclamação quando da abertura e encerramento dos traba-
lhos maçônicos.

A primeira menção que ocorre a essa exclamação apa-
rece no ritual do Rito Escocês Antigo e Aceito publicado 
pelo Grande Oriente de Bélgica em 1820 e aparece com a 
grafia Houzzai, que nada mais é que a transcrição fonéti-
ca francesa para a palavra inglesa Huzzah.

Nos rituais editados pelo Supremo Conselho do Rito 
Escocês Antigo e Aceito para a Jurisdição Meridional dos 
EUA em 1872, revisados por Albert Pike, surge a palavra 
Huzza, sem o 'H'. Já Albert Mackey, em sua Enciclopédia 
da Maçonaria, publicada em 1873, apenas inclui o verbete 
Huzza como sendo a saudação do Rito Escocês Antigo e 
Aceito, sem mais explicações.

Segundo o Oxford English Dictionary, a definição 
para a palavra Huzzah é a seguinte:

HUZ·ZAH ou também HUZ·ZA Interjeição
 Expressão de alegria ou encorajamento; 
 Expressão de triunfo ou aprovação. Substantivo
 Um grito de huzzah; ou um grito de hurrá; 
 Uma saudação.
Etimologia 
Variação do inglês arcaico medieval derivada da pala-

vra franco-normanda hisser: hastear
O dicionário não menciona qualquer forma específica 

de derivação. Considera-se duas origens para a expressão, 
uma literária e outra militar. Os primeiros registros literá-
rios aparecem em 1573 e constam de algumas peças de 
William Shakespeare, entre elas A Tragédia de Macbeth e 
Othelo, o Mouro de Veneza. De acordo com um grande 
número de escritores dos séculos 17 e 18, Huzzah era 
originalmente utilizada como uma saudação dos marinhe-
iros ingleses e em brindes por alguma vitória, ou mesmo 
quando grandes oficiais embarcavam ou desembarcavam 
das naus capitanias.

O escritor e cronista inglês John Dunton (1659- -
1733), em sua obra Cartas da Nova Inglaterra, publicada 
em 1686, registra o costume militar de saudar as autorida-
des com gritos de Huzzah:

“Nosso capitão ordenou uma salva de tiros completa 
com todos os canhões de nossa embarcação; a 
cada disparo, os céus se encheram de gritos de 
júbilos e saudações e ouvíamos por todos os lados 
Huzzahs e Hurrahs”.

O poeta Alexandre Pope, em sua obra Um Ensaio sobre 
o Homem, publicada em 1734, também apresenta Huz-
zah como uma interjeição de saudação. As últimas men-
ções a Huzzah na literatura inglesa aparecem no século 
19.

Charles Dickens, na obra Oliver Twist, publicada entre 
1837-39, mostra:

“Fortes batidas, grossas e pesadas, sacudiram as 
portas e as janelas inferiores, bem como as persi-
anas de toda a construção; e assim que ele deixou 
de falar, surgiu uma explosão de huzzahs do meio 
da multidão”.

E Mark Twain a apresentou na obra Tom Sawyer, 
publicada em 1876:

“... a população se reuniu em torno de si... e varreu 
magnificamente as ruas principais com gritos de 
huzzahs após huzzahs!”.

Huzzah pode ser categorizada no mesmo patamar de 
outras interjeições inglesas, como hoorah ou hooray. De 
acordo com os dicionários ingleses, sobretudo o Oxford 
English Dictionary, Huzzah seria uma forma mais literá-
ria e dignificante, enquanto que hooray seria uma acla-
mação mais popular, sendo encontrada nos dialetos das 
periferias de Londres. Aprova disso pode ser encontrada 
nos gritos de saudação das equipes de remo do Magdalene 
College, da Universidade de Cambridge, que celebram 
suas vitórias com três saudações de“Huzzah”.

De qualquer forma, a origem da palavra não está de 
toda clara, mas pode estar associada aos gritos de guerra 
dos pelotões militares, sendo encontrada entre as tropas 
inglesas, escocesas, suecas, dinamarquesas, alemãs, rus-
sas e prussianas. Há até uma palavra muito semelhante, de 
origem mongol, remontando aos primeiros anos do século 
13, com a mesma significação de saudação e júbilo.

O fato é que, ao longo dos séculos 17 e 18, Huzzah foi 
identificada como um grito de guerra das tropas avança-
das da marinha inglesa, bem como do exército e do corpo 
de granadeiros britânicos. Durante o século 18, três “Huz-
zahs” eram dados pela infantaria britânica antes do toque 
de carga, como meio de reforçar a moral das tropas e inti-
midar os inimigos. O livro Casacas-Vermelhas: Os Solda-
dos Britânicos na Era da Cavalaria e dos Mosquetes, de 
autoria do brigadeiro Edward Richard Holmes (1946), 

historiador militar inglês, indica que eram dados dois 
gritos curtos de “Huzzah”, seguidos de um terceiro mais 
longo, antes do toque dado pelos clarins. A mesma palavra 
foi incorporada à Canção dos Granadeiros, de 1745, cuja 
tradução livre é colocada a seguir:

“E quando o cerco se levanta, Para a cidade nos diri-
gimos, Para nos unirmos aos citadinos Com gri-
tos de 'Huzzah, meus bons rapazes, Já chegam os 
Granadeiros!' Toda cidade os recebe. 'Huzzah, 
meus bons rapazes, Já chegam os Granadeiros!' 
Quem os conhece não duvida de sua coragem 
Cantemos, cantemos e exultemos Huzzah para os 
Granadeiros!”.

De qualquer forma, a vinculação da palavra à Maçona-
ria é evidente: a pretensa origem do Rito de Heredom, do 
qual o Rito Escocês Antigo e Aceito derivou posterior-
mente, vinculado às tropas escocesas que acompanharam 
o exílio da família Stuart em França, poderia ser uma indi-
cação de sua adoção como grito de aclamação ou de júbilo 
dado no início e término dos trabalhos. Outro fator é a 
vinculação do Rito de Heredom e do Rito Escocês Antigo 
e Aceito às tropas prussianas de Frederico II, segundo 
consta a lenda, o organizador do Rito na Europa.

O importante é a consciência de que a palavra Huzzah 
e suas corruptelas afrancesada e aportuguesada, Huzzai e 
Huzzé, respectivamente, apenas significam um grito de 
saudação, ou como consta literalmente em nossos rituais, 
um grito de aclamação, não possuindo nenhum outro sig-
nificado maior ou esotérico. É apenas um grito de exalta-
ção como os constantes dos demais Ritos, como “Vivat, 
Vivat, Vivat”, do Rito Adonhiramita, e “Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade”, do Rito Moderno.

(*) Ir .'. Fábio Pedro Cyrino, MI 33° REAA 9° RM 
Secretário Estadual de Orientação Ritualística

 do Grande Oriente de São Paulo (SP)

A PALAVRA HUZZÉ: ORIGEM E SIGNIFICADO
(*) Ir\Fábio Pedro Cirino

Or\ São Paulo - SP

Ritualística

http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas
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N
este sábado, dia 05/12, o Irmão Cassiano Teixei-
ra de Morais foi eleito Grão-Mestre da Grande 
Loja Maçônica do Distrito Federal, iniciando 

assim um novo capítulo na história da Maçonaria brasi-
leira.

Sua chapa obteve 75% dos votos válidos, rompendo 
um histórico de anos de acirradas disputas eleitorais no 
âmbito da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal. 
Na anterior, por exemplo, a diferença entre a chapa vito-
riosa e a derrotada foi de pouco mais de 20 votos. Já a 
chapa intitulada “Ordem e Progresso” obteve o triplo 
dos votos da chapa adversária.

Mas não é apenas por isso que se inicia um novo capí-
tulo na história da Maçonaria brasileira…

O Irmão Cassiano tem apenas 35 anos de idade e 10 
anos de Maçonaria. Numa Grande Loja com média de 
idade girando em torno dos 60 anos, ¾ de seu povo maçô-
nico elegeram alguém mais jovem para lidera-los, confi-
ando ao Irmão Cassiano a condução da organização que 
alguns, há 50 anos, ajudaram a fundar. Assim, Cassiano 
passa agora a ser o Grão-Mestre mais novo entre todos os 
atuais Grão-Mestres de Obediências Simbólicas do Bra-
sil.

Mas não é apenas por isso que se inicia um novo capí-
tulo na história da Maçonaria brasileira…

O Irmão Cassiano é Sênior DeMolay, Chevalier, 
tendo sido em sua adolescência Mestre Conselheiro do 
Capítulo Paracatu da Ordem DeMolay, Mestre Conse-
lheiro Regional da 5ª Oficialaria Executiva de Minas 
Gerais, Mestre Conselheiro Estadual de Minas Gerais, e 
Mestre Conselheiro Nacional da Ordem DeMolay para o 
Brasil. Tendo seu caráter e liderança forjados nas fileiras 
da Ordem DeMolay e alcançado o posto mais alto e a 
maior honraria que um jovem DeMolay pode almejar, 
agora o Irmão Cassiano faz valer o discurso que muitos 
maçons têm repetido nas últimas décadas em cada um 
das centenas de Capítulos DeMolays país a fora: “os 
DeMolays são o futuro da Maçonaria”. Ao ser eleito no 
último sábado, o Irmão Cassiano se torna o primeiro 
Sênior DeMolay no Brasil a alcançar o posto de Grão-
Mestre.

Mas não é apenas por isso que se inicia um novo capí-
tulo na história da Maçonaria brasileira…

Se eu dissesse que o projeto do Irmão Cassiano foi 
abraçado por ¾ dos maçons da GLMDF, eu estaria men-
tindo. Na verdade, o projeto de ¾ dos maçons da 
GLMDF foi abraçado pelo Irmão Cassiano. É isso mes-
mo. O Irmão Cassiano não se candidatou a Grão-Mestre. 
Assim como seu Adjunto, Irmão Paulo Silveira, também 
não se candidatou. Ambos foram convidados a se candi-
datarem a Grão-Mestre e Adjunto, por centenas de 

maçons que, espontânea e democraticamente, sem dis-
tinção de cargos ou graus, passaram a se reunir periodi-
camente para discussão e desenvolvimento de um proje-
to para a Grande Loja e para eleger nomes a serem convi-
dados a representar e, quando formalmente eleitos e 
empossados, executar esse projeto. Você já imaginou 
uma Maçonaria despida das vaidades que podem levar 
um homem a se candidatar? Sem interesses individuais 
que podem ser sobrepostos aos interesses coletivos? Em 
que um homem, em vez de pedir para que os irmãos 

votem nele, é convidado pelos irmãos a ser Grão-
Mestre?

É por todas essas razões e, principalmente, por esta 
última, que no sábado, dia 05 de Dezembro de 2015, 
iniciou-se um novo capítulo na história da Maçonaria 
brasileira. Que esse modelo, que se mostrou tão virtuoso 
e vitorioso, inspire movimentos similares por todo o 
país. A Maçonaria brasileira, com certeza, agradece.

UM NOVO CAPÍTULO NA HISTÓRIA DA MAÇONARIA BRASILEIRA 
 Kennyo Ismail 

Escritor e Palestrante

Geral

www.pousadadobezerra.com.br
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A
tendendo convite da Assembleia Federal Maçô-
nica do Grande Oriente do Brasil, que tem como 
presidente e Grão-Mestre Geral, Múcio Bonifá-

cio Guimarães e Marcos José da Silva, respectivamente, 
o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pro-
feriu palestra na noite de sexta feira, 4 de dezembro, no 
auditório principal do GOB. O público superlotou o 
espaço, superando 500 pessoas presentes. Revelou ser 
um cidadão humano de muita fé, praticante de muitos 
postulados maçônicos. Foi homenageado com o Diplo-
ma de Reconhecimento Maçônico, entregue pelos presi-
dentes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
A íntegra da palestra e saudações, estão no endereço: 
tv.gob.org.br

Nas primeiras afirmativas disse: “Tenho a honra de 
verificar uma imensa afinidade entre os valores que 
marcam a minha criação e esses valores morais e espiri-
tuais que timbram a singularidade da maçonaria. Minha 
vida pessoal me traz a sensação de que eu era maçom e 
não sabia.

Fui criado num lar extremamente justo e solidário, 
sou filho de imigrantes perseguidos pelo nazismo, assim 
como foi a maçonaria no limiar do seu nascimento. Aqui 
exilou-se meu pai, depois vieram meus avós. Conheci a 
solidariedade muito cedo na minha vida, que influenci-
ou sobremodo, a minha criação e o meu pendor pela 
caridade, pelo respeito ao outro e acima de tudo, pela 
necessidade que temos de sermos felizes, conquanto o 
outro também o seja.

A grande evolução do mundo será uma lenta involu-
ção aos valores morais e espirituais do passado. Um dos 
valores significativos da maçonaria é o valor “família”. 
Ao concluir, aplaudido de pé, apresentou a oração “Cân-
tico de Núpcias”, de Dom Marcos Barbosa, que sempre 
lia nas centenas de cerimônias de casamentos que presi-
diu. Texto belíssimo que sugiro leitura na íntegra, 
podendo ser facilmente localizado na internet. Dele 
retiramos alguns parágrafos.

“Nossos caminhos são agora um só caminho, nossas 
almas, uma só alma. Cantarão para nós os mesmos pás-
saros, e os mesmos anjos desdobrarão sobre nós as invi-
síveis asas. Temos agora por espelho os nossos olhos; o 
teu riso dirá a minha alegria, e o teu pranto, a minha tris-
teza. Se eu fechar os olhos, tu estarás presente; se eu 
adormecer, serás o meu sonho; e serás, ao despertar, o 
sol que desponta.

Nossos caminhos são agora um só caminho, nossas 
almas, uma só alma. Já não preciso estender a mão para 
alcançar-te, já não precisas falar para que eu te escute...”

Pela Assembleia Federal Maçônica, fez a saudação o 
Orador Jaime Henrique: “Hoje é uma noite de alegria 
para todos, pois estamos sendo brindados, senhor minis-
tro, com a presença de Vossa Excelência. Não poderia 
deixar de registrar a feliz e ousada iniciativa do nosso 
deputado federal maçônico, Adão José de Oliveira, o 
qual teve a brilhante idéia de convidar Vossa Excelência 
para nos honrar com a palestra desta noite, onde num 
gesto de grandeza e altruísmo, entendeu por aceitar.

Cumpre-nos informar a Vossa Excelência que o Gran-

de Oriente do Brasil, maior conglomerado de maçons do 
mundo, se compõe de três órgãos internos de representa-
ção, que são autônomos e independentes, identificados 
como Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judi-
ciário, seguindo as mesmas linhas traçadas pela Consti-
tuição Federal vigente em nosso país, tratando-se por-
tanto, de uma entidade federativa onde adota como sus-
tentáculos os lemas da Liberdade, Igualdade e Fraterni-
dade. Os maçons brasileiros nesta noite sentem-se enga-
lanados com a presença de Vossa Excelência.

Vossa Excelência tem uma postura profissional, jun-
tamente com seus colegas membros do Supremo Tribu-
nal Federal, que nos permite assistir diuturnamente os 
mais elevados enfrentamentos que o Excelso Supremo 
Tribunal Federal tem confrontado, chegando a se posici-
onar em favor da sociedade brasileira, sobre temas que 
inclusive, caberia ao Congresso Nacional se manifes-
tar.”

Pelo Poder Executivo, representando o Grande Ori-
ente do Brasil, assim me pronunciei: “Em nome do Sobe-
rano Grão-Mestre Geral, irmão Marcos José da Silva e 
do Poder Executivo do GOB, do qual é titular, recebi a 
honrosa incumbência de saudá-lo, senhor Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o faço como 
momento de alto significado para minha vida maçônica, 
cumprimentando a Assembleia Federal, presidida pelo 
goiano Múcio Bonifácio Guimarães.

Aqui nos encontramos em uma instituição prestes a 
completar 200 anos e que nasceu para proclamar a Inde-
pendência do Brasil. Comprometida foi com inúmeros 
outros movimentos sociais, mas hoje, senhor ministro, 
não só mais comprometida, mas com seus integrantes 
indignados com o estágio a que levaram o nosso país, 
com expectativas imprevistas a curtíssimo prazo. Uma 
instituição que se administra seguindo a teoria de Mon-
tesquieu com seus poderes divididos em Legislativo, 
Executivo e Judiciário, presentes e representados nesta 
mesa e solenidade.

O recebemos aqui, com o reconhecimento do Grande 
Oriente do Brasil, não só como grande jurista, mas como 
um ser humano que canta, toca guitarra, pratica jiu-jitsu, 
e musculação. Cidadão de sentimentos culturais e do 
coração. Quando da posse do Ministro Joaquim Barbo-
sa, na presidência do STF, Vossa Excelência brindou os 
presentes interpretando a música de Tim Maia “Um dia 
de domingo”, que na sua última estrofe revela sua pes-
soa “...deixar falar a voz do coração...”. Aqui, senhor 
Luiz Fux, a sua fala foi do fundo do coração.

Fui ao artigo de sua autoria publicado no jornal A 
Folha de São Paulo, em que se referindo ao juramento de 
fidelidade que prestou à Constituição Brasileira, quando 
de sua posse, disse: “Nesse mister, assemelhado às ativi-
dades sacras, cumpre ao juiz substituir o falso pelo ver-
dadeiro, combater o farisaísmo, desmascarar a impostu-
ra, proteger os que padecem e reclamam a herança dos 
deserdados pela pátria. Assim são os juízes do meu país, 
essa pátria amada, que acolheu meus ancestrais exilados 
pela perseguição nazista, esse Brasil que é o ar que res-
piro, o berço dos meus filhos e do meu neto”.

Vossa Excelência, usando mensagem de Charles 
Chaplin, disse aos juízes “Tu és jovem. Atender a quem 
te chama é belo, lutar por quem te rejeita é quase chegar 
à perfeição. A juventude precisa de sonhos e se nutrir de 
lembranças, assim como o leito dos rios precisa de da 
água que rola e o coração necessita de afeto. Não faças 
do amanhã, o sinônimo do nunca, nem o ontem te seja o 
mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram. Olhes para 
trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que 
chegues para poderem seguir-te.”

Vossa Excelência assim se definiu em autobiografia, 
sobre como procura ser magistrado: “Primeiro procuro 
ver qual é a solução justa. E depois, procuro uma roupa-
gem jurídica para essa solução. Não há mais possibilida-
de de ser operador de Direito aplicando a lei pura. Nós 
aprendemos assim por força de um engessamento leva-
do pela política de repressão, e que hoje não existe mais. 
Então, hoje é muito importante que o professor se des-
poje desse ranço da ortodoxia do ensino, de que fica 
vinculado a só uma questão legalista. O Direito vive 
para o homem, e não o homem para o Direito. É preciso 
dar solução que seja humana. A justiça tem que ser cari-
dosa e a caridade tem que ser justa. É preciso estar atento 
às aspirações do povo, porque, no meu modo de ver, 
assim como o Poder Executivo se exerce em nome do 
povo, para o povo; o Poder Legislativo se exerce em 
nome do povo, para o povo; o Poder Judiciário se exerce 
em nome do povo, para o povo. A justiça é uma função 
popular. Na faculdade deve-se partir desse ensino com a 
cabeça bem aberta para tudo isso. Porque aí se formam 
pessoas que farão as suas opções.”

A sua presença e as suas palavras, senhor ministro 
Luiz Fux, sinalizam para os maçons de que a luta pelas 
conquistas sociais e defesa da liberdade, estão mais for-
tes agora, quando ouvimos de que o seu caminhar passa 
pelos nossos princípios, quando afirmou: “Eu era 
maçom e não sabia”.

MAÇONARIA HOMENAGEIA MINISTRO LUIZ FUX
Geral

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

Clique na imagem para assistir vídeo Clique na imagem para assistir vídeo

Grão-Mestre Geral Adjunto Barbosa Nunes saúda 
Ministro em nome do  Executivo

Ministro Luiz Fux profere palestra no GOB,
clique na imagem e assista na íntegra

http://www.omalhete.blogspot.com.br/2015/12/deputado-jaime-henrique-sauda-ministro.html
http://tv.gob.org.br/share/4/2/425/635857064425758000
http://www.omalhete.blogspot.com.br/2015/12/ministro-luiz-fux-profere-palestra-no.html
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Por Ir.: Danilo Salvadeo

Com sede na sala 602 do Edifício Heitor Lugon, na 
Cidade Alta, em Vitória, foi instalada a Academia 
Maçônica de Arte, Ciências e Letras – Grande 

Oriente do Brasil – Espírito Santo (AcadGOB-ES), que 
tem como primeiro presidente José Olívio Grillo, atual 
juiz-presidente do Tribunal Estadual de Justiça Maçôni-
co. A fundação, em 13 de agosto último, foi proposta 
pelo grão-mestre Américo Pereira da Rocha e a acade-
mia nasce com 19 membros fundadores, sendo instituída 
segundo o princípio da maçonaria universal.

O mandato será de 2015 a 2017, estando nomeados 
para a diretoria os seguintes irmãos: Carlos Guilherme 
de Oliveira Egito (vice-presidente de Artes), Tasso de 
Castro Lugon (vice-presidente de Letras), Ubiratan Viei-
ra de Medeiros (primeiro secretário), Jocyr de Oliveira 
Celestino (segundo secretário) e Carlos Simões Fonseca 
(diretor de Relações Públicas). Serão ainda nomeados 
integrantes para os cargos de vice-presidente de Ciênci-
as, tesoureiros e diretores de Protocolo e Comunicação.

O Conselho Fiscal terá um mandato de 2015 a 2016, 
com seis cargos, estando nomeados, por enquanto, Car-

los Roberto de Faria (presidente) e Franklin dos Santos 
Moura (membro efetivo). Com 33 cadeiras, a 
AcadGOB-ES deixou uma reserva de cadeiras para, no 
futuro, homenagear outros maçons.

MEMBROS FUNDADORES

Américo Pereira da Rocha
Carlos Simões Fonseca
Carlos Guilherme de Oliveira Egito
Carlos Roberto de Faria
Euclésio Ribeiro da Silva
Franklin dos Santos Moura
Giovani Borgo Sardi
Hélio Soares da Luz Sodré
Jocyr de Oliveira Celestino
José Olívio Grillo
José Vicentini
Luiz Carlos Nunes
Marcelo Luiz Chiabai
Marcus Torezani Filho
Naeme José de Sá
Olair Ferreira da Silva
Osly da Silva Ferreira
Tasso de Castro Lugon
Ubiratan Vieira de Medeiros

GOB-ES FUNDA ACADEMIA MAÇÔNICA DE ARTE, CIÊNCIAS E LETRAS

CADEIRA PATRONO  M EM BRO EFETIVO  

01 ALBERTO STANGE JÚNIOR JOSÉ OLÍVIO GRILLO  

02 ALFREDO PACHECO BARROCA LUIZ CARLOS NUNES 

03 ANTHÁRIO ALEXANDRE THEODORO CARLOS SIMÕES FONSECA 

04 BERNARDO HORTA DE ARAÚJO HIGNER MANSUR 

05 BELMIRO TEIXEIRA A definir 

06 CARAMEU DE BARROS A definir 

07 CRISTIANO W OELFELL FRAGA CARLOS ROBERTO DE FARIA 

08 CLETO NUNES PEREIRA OLAIR FERREIRA DA SILVA 

09 CONSTANTEN HELAL A definir 

10 FENELON BARBOSA DA SILVA A definir 

11 HERMÍNIO BLACKMAN EUCLÉSIO RIBEIRO DA SILVA 

12 IDIÁLVARO DESSAUNE A definir 

13 JAQUES MARQUES PEREIRA A definir 

14 JOACYR DA SILVA PALHANO UBIRATAN VIEIRA DE MEDEIROS 

15 JOZÉ DE OLIVEIRA ROSA JOCYR DE OLIVEIRA CELESTINO  

16 LEÔNCIO VIEIRA DE REZENDE A definir 

17 LUIZ GUILHERME PATERLINI CARLOS G. OLIVEIRA EGITO 

18 OTÁVIO JOSÉ DE MENDONÇA OSLY DA SILVA FERREIRA 

19 PAULO AFONSO  ALVES DA SILVA A definir 

20 RENATO JOSÉ COSTA PACHECO TASSO DE CASTRO LUGON 

21 TITO DA SILVA MACHADO A definir 

22 W AGNER DE ARAÚJO FRANKLIN DO SANTOS MOURA 

23 JOSÉ DE MELLO C. MUNIZ FREIRE FERNANDO DE MORAES ACHIAMÉ 

33 PAULO PEREIRA GOMES A definir 

 MEMBROS EFETIVOS A SEREM APROVADOS, COM CADEIRAS A DEFINIR
Sérgio Damião Santa Moraes , Marcos Luiz Santana e Nicodemus Alves

Geral

http://www.nike.com.br/genero-masculino/tipo-de-produto-chuteira/?Filtro=V115_V789&utm_campaign=Hypervenom&utm_content=300X250&origem=Lomadee&utm_source=lomadee&utm_medium=Afiliados
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Por Ir.'. José Maurício Guimarães

Em 20 de novembro de 2015, durante o 
CONGRESSO INTERNACIONAL DO 
SUPREMO GRANDE CAPÍTULO DE 

MAÇONS DO REAL ARCO DO BRASIL, me senti 
honrado com o encontro pessoal com o C&SK 
Richard Butterfield. Eu deveria me abster de postar 
fotografias, contudo quero registra minha satisfação 
ao conhecer um importante projeto maçônico, THE 
KNIGHTS TEMPLAR EYE FOUNDATION (que 
vou traduzir por "Fundação Cavaleiros Templários 
para os Olhos") na qual Mr. Butterfield está direta-
mente envolvido. Por isso, logo após minha iniciação 
nesse reverenciado Grau, fiz questão de conversar 
com ele, embora brevemente, e registrar nosso encon-
tro nesta foto.

Desde 2007, o Cavaleiro Templário Irmão Richard 
Butterfield (C&SK) atua como um dos diretores da 
The Knights Templar Eye Foundation, Inc., institui-
ção cuja missão é prestar assistência aos que enfren-
tam a perda da visão devido à necessidade de trata-
mento cirúrgico, desde que sejam pessoas incapazes 
de pagar ou receber assistência adequada. Para os 
Irmãos que desejarem conhecer a Eye Foundation, 
aqui vai o link: http://www.knightstemplar.org/ktef/.

Os que dominam o inglês poderão acessar o folder 
no DIRECT LINK da página inicial.

Mas aonde que chegar com isso?
Ouvimos repetir em todas nossas reuniões que a 

Maçonaria "é uma Instituição que tem por objetivo 
tornar feliz a humanidade", praticando o Bem na medi-
da da força de seus membros ou empenhando-se em 
levar assistência aos infelizes, quaisquer que eles 
sejam. A caridade maçônica não se restringe ao aspec-
to material, mas se estende ao dever que assumimos 
de esclarecer homens, mulheres e principalmente 
crianças e jovens, preparando-os para a eman cipação 
progressista e pacífica da humanidade.

A Maçonaria (e, portanto, os maçons) são um siste-
ma ou escola de filosofia social, não porque a razão e a 
lei humana nos imponham esse dever, mas porque a 
solidariedade é a qualidade inata que nos faz filhos de 

Deus e amigos de todos os homens; defensores dos 
animais, do meio-ambiente, etc.

Peço que os Irmãos reflitam sobre as palavras "sis-
tema" e "escola de filosofia social".

Nossa Ordem (isto é, TODOS e CADA UM DE 
NÓS) temos responsabilidades e deveres para com o 
progresso da sociedade. Não podemos nos eximir de 
cumprir esse deveres seriíssimo, não obstante os enor-
mes sacrifícios decorrentes desse compromisso assu-
mido voluntariamente em nossa Iniciação. "Toda oca-
sião que perdermos em sermos úteis será uma infideli-
dade; todo socorro que recusarmos será um perjúrio". 
Nessa exigência inclua-se o compromisso que temos 
para com a educação formal dos que se debatem e 
sofrem pela incapacidade de pagarem ou receber ins-
trução adequada. "O que seria uma qualidade rara  
num profano, não é mais do que o cumprimento ele-
mentar de um dever maçônico".

Precisamos de projetos que se executem com rapi-
dez, com ardor e veemência. A situação atual ˗ desde 

os conflitos internacionais até o pobre pescador que 
tudo perdeu nas margens do Rio Doce ̠  são assunto da 
Maçonaria e interessam às nossas discussões nas 
Lojas.

EU CREIO NA FORÇA LATENTE DA 
MAÇONARIA BRASILEIRA. EU CREIO NA 
INTELIGÊNCIA E NO PODER DE CADA 
MAÇOM.

Se os clubes de serviço se organizam para o traba-
lho voluntário, por que não podemos fazer o mesmo?

Haverá opiniões contrárias a esta postura, mas 
prefiro que vocês mesmos tirem suas próprias conclu-
sões mediante a cuidadosa observação da nossa reali-
dade.

Aponto como solução a realização de fóruns onde 
a participação d o "povo maçônico" decida, por maio-
ria ou consenso, as melhores propostas para uma nova 
e vigorosa participação de nossa Ordem na solução 
possível das grandes questões que afligem nossa 
Pátria. Talvez não consigamos nada numa primeira 
tentativa; mas toda caminhada começa com o primei-
ro passo.

Por causa disso me encantei com a proposta da Eye 
Foundation; e com o vigor do C&SK Richard Butter-
field ̠  apesar da idade participando e, por consequên-
cia, abrilhantando complexos rituais maçônicos, ins-
truindo e ostentando uma postura séria, reverente e 
exemplar.

O Irmão Richard foi aposentado pela Marinha dos 
EEUU depois de longa carreira. Mestre da Albuquer-
que Lodge No. 60, juntou-se ao Rito de York e ao Rito 
Escocês. Ele é Past Poderoso Soberano do Conclave 
de Santa Sofia, e da Cruz Vermelha de Constantino. 
Intendente-geral da divisão do Novo México e Past 
Excelente Chefe do Conselho Nº 21 de Cavaleiros 
Maçons, membro do Santo Arco Real, Cavaleiro 
Sacerdotes Templário, entre outros títulos na Maço-
naria e em instituições civis norte-americanas. Desde 
2007 atua como um dos diretores da The Knights Tem-
plar Eye Foundation, Inc., cuja missão já esbocei 
nesse artigo.

Envio a todos o meu abraço fraterno, e que a Luz 
do Grande Arquiteto do Universo nos ilumine.

(*)Ir \ José Maurício Guimarães
Venerável Mestre da "Loja de Pesquisas Qua-

tuor Coronati, Pedro Campos de Miranda".

Geral

O Grande Oriente do Distrito Federal teve a honra de 
receber, durante a realização de um dos encontros do I 
Seminário de Liturgia e Orientação Ritualística do GODF 
(05/12/15), a visita dos Eminentes Irmãos Benedito Bal-
louk (Grão-Mestre do GOSP) e Eduardo Rezende (Grão-
Mestre do GOB-MG).

Após visita ao Seminário de Liturgia e Instrução Ritua-
lística do Rito Escocês Retificado e interação com os 
Irmãos ali presentes, foi realizada breve reunião com a 
presença dos Grão-Mestres Estaduais visitantes, do nosso 
Grão-Mestre, Eminente Irmão LUCAS Galdeano; do 
Grão-Mestre Adjunto, Poderoso Irmão Reginaldo Gus-
mão, bem como dos Poderosos Irmãos NEY Duarte (Secr. 
de Gabinete - GOSP), Orlando Galdiano (1º. Vig.. Loja 
"Miguel A. Tolosa" - GODF), Raul Sturari (Presidente do 
NAE/GODF), Tiago Reis (Secr. de Comunicação - GODF) 
e Tulio Dantas (Secr. de Relações Institucionais - GODF).

Nesta reunião, ficou acertada a realização de esforços 
para incrementar a colaboração mútua entre as três jurisdi-
ções, no sentido de fortalecer a educação e cultura maçôni-
cas, com a eventual realização de eventos conjuntos.

O GODF agradeceu a honrosa visita, com a qual se 
sente engrandecido.

GODF RECEBE A VISITA DOS GRÃO-MESTRES BALLOUK(SP) e EDUARDO(MG)

https://www.walmart.com.br/?utm_campaign=descontos10_15off&utm_source=lomadee&utm_medium=afiliados
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Na oportunidade, a Loja Maçônica Amor e Justiça 
2ª comemorou 81 anos de fundação.

Na quarta-feira 02 de dezembro, a ARLS Amor e 
Justiça 2ª nº 1.126, Oriente de Alegre, realizou a Ses-
são Magna Festiva sob a presidência no Venerável 
Mestre, Irmão Fernando Carlos Stocoo, comemo-
rando 81 anos de fundação daquela Loja Maçônica, 
sendo também outorgada a “Comenda da Ordem do 
Mérito de D. Pedro I” ao Sapientíssimo Irmão Jorge 
Rodrigues da Silva.

O cerimonial de concessão da Comenda foi con-
duzido pelo Eminente Irmão Américo Pereira da 
Rocha, Grão-Mestre Estadual. É importante frisar 
que para a concessão a Maçom da “Comenda da 
Ordem do Mérito de D. Pedro I”, é necessário que o 
irmão agraciado seja possuidor do Título da “Cruz da 
Perfeição Maçônica” e tenha, no mínimo, cinquenta 
anos de efetiva atividade e prestado relevantes e 
excepcionais serviços à Ordem, à Pátria ou à Huma-
nidade, a juízo da Comissão de Mérito Maçônico e 
somente será concedida por decisão do Grão-Mestre 
Geral.

O Irmão Jorge Rodrigues da Silva foi presidente 
da Loja Maçônica Amor e Justiça 2ª por duas vezes, 
além de exercer diversos outros cargos de extrema 
relevância com sua habitual dedicação. É uma unani-
midade entre os irmãos pela sua cordialidade, conhe-
cimentos maçônicos e presença constante às sessões 
em Loja.

Durante seu discurso visivelmente emocionado, 
Jorge Rodrigues destacou momentos de sua inicia-
ção maçônica, a colaboração de vários irmãos e agra-
deceu a todos, com enfoque especial ao seu irmão 
Sebastião Geraldo Rodrigues, carinhosamente 
conhecido por Neto, que também foi agraciado com 
a mais alta honraria maçônica seis anos atrás, sendo 
se não os únicos, um dos poucos irmãos de sangue 
em atividade maçônica que possuem a Comenda D. 
Pedro I.

Ao final da sessão festiva em um jantar comemo-
rativo, o Irmão Jorge Rodrigues da Silva foi efusiva-
mente cumprimentado pelos presentes

Aconteceu na noite de terça-feira, 1° de dezembro, uma 
sessão muito prestigiada, conduzida pelo Venerável José 
Aparecido dos Santos, na Loja Luz e Virtude, de 
Piracanjuba - GO, em que o deputado federal Iron Dias de 
Lima, foi homenageado pelos seus 35 anos de atividade 
ininterrupta, ao lado do irmão Adebalde Marinho 
Rezende, da Loja Paz Universal, que junto com Iron Dias, 
também foi iniciado na maçonaria.
Presentes se encontravam o Grão-Mestre Estadual 
Adjunto, João Batista Machado, o presidente da 
Assembleia Federal, Múcio Bonifácio, deputados 
federais José Walter, José Lopes, João Pedro, Ricardo 
Tavares, Rubens Sebastião e Washington de Souza. 
Deputados estaduais Ílio Antônio, José Mauro e Darimar 
Guimarães. Também, da Sereníssima Grande Loja o ex-
Grão-Mestre Ruy Rocha e os irmãos Ciro de Almeida, 
Joaquim Neto e José Sérgio, das Lojas Paz Universal e 
Vale das Orquídeas, o último, representando o 
Sereníssimo Adolfo Valadares.

Momento emocionante, também foi a entrega do ato e 

do diploma que o Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, 
havia assinado como Grão-Mestre em exercício, conce-
dendo a Estrela da Distinção Maçônica ao irmão Iron 
Dias.

HOMENAGEM AO DEPUTADO FEDERAL IRON DIAS

GRÃO-MESTRE GERAL ADJUNTO PRESENTE NO IRMANAR

A convite do Presidente da Assembleia Federal, Sapientíssimo Irmão Múcio Bonifácio, O Grão-Mestre 
Geral Adjunto esteve presente no II IRMANAR, movimento do Poder Legislativo do GOB, permanecendo na 
cidade de Teresópolis durante os dias 28 e 29 de novembro.

Foi cumprida uma boa programação com temas importantes e que colocam os Deputados Federais Maçô-
nicos em um patamar de interesse pela aproximação das Lojas com a Assembleia Federal, estando presentes 
cerca de 80 Deputados Federais.

Representando a ARLS Caridade e Esperança 
N°2620 de Jacaraipe/Serra-ES no encerramento das 
atividades da SALF,  registramos a cunhada Mayra e o 
Irmão Amaro Coutinho, poderoso deputado federal 
pela citada oficina.

A oficina sente-se honrada e representada digna-
mente e reconhece a dedicação do irmão.

GRÃO-MESTRE HONORÁRIO VISITA 
A ARLS "VIGILANTES DO QUARTEL"

O Eminente Irmão Amintas de Araújo Xavier, Grão Mestre 
Honorário e Grande Secretário de Gabinete/GOB-MG, 
representando o Eminente Irmão Eduardo Teixeira de 
Rezende, Grão Mestre/GOB-MG, visitou a ARLS 
“Vigilantes do Quartel”, nº 3364, no oriente de Quartel 
Geral, onde participou do Cerimonial de Sagração do 
Templo daquela Oficina, conforme Ato nº ETR 253/15, de 
24.11.15. A Sessão foi encerrada pelo Irmão Renato Moreira 
Campos, Venerável Mestre da ARLS “Vigilantes do 
Quartel”. Em seguida, houve uma Sessão Pública para 
homenagens a diversos Irmãos e pessoas que contribuíram 
para a construção do novo Templo.
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