
HIPÓLITO JOSÉ  DA COSTA 
UM MAÇOM BRASILEIRO 

QUE FOI GRÃO-MESTRE PROVINCIAL 
NA INGLATERRA Página 04

Linhares - ES, Janeiro de  2016
Ano VIII - Nº 81

omalhete@gmail.comO Malhete
INFORMATIVO MAÇÔNICO, POLÍTICO E CULTURAL

A HISTÓRIA DO CARNAVAL
Você conhece a origem do Carnaval? Não? Pois 
bem! A Revista “O Malhete”, comprometida com 
a cultura dentro das mais variadas vertentes, 
pesquisou e, baseando-se nos textos dos histori-
adores Renato Roschel, Hiram Araújo e Claudia 
M. de Assis Rocha Lima, produziu uma breve 
matéria, a fim de elucidar nossos leitores sobre a 
festa mais popular do mundo. Página 16

Isso mesmo! Estão perguntando se você quer ser maçom 
(com "n", sendo que os dicionários brasileiros registram 
maçom com "m" no final).
Bela maneira de começar 2016... e aqui vou eu de novo, para 
a alegria de muitos e desespero de alguns. Não que eu queira 
mudar o mundo, pois já me convenceram de que o mundo vai 
muito bem do jeito que está. Todavia não posso ficar calado 
diante desta obra-prima do humor brasileiro! Vejam as fotos 
que encontrei no facebook. Página 03

QUER SER MAÇOM?
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Por Ir.’. Hélio Moreira (*)
Todas as quartas-feiras, depois da minha reunião na nossa 
Cooperativa Financeira – Sicoob Unicentro Brasileira, 
tinha um encontro marcado com meu companheiro e sobre-
tudo amigo de longa jornada, Dr. Joffre Marcondes de 
Rezende, no apartamento onde ele vivia,  quase que enclau-
surado, nos últimos quatro, seis meses que antecederam sua 
partida para o Oriente Eterno. 

Como sempre acontecia, ele já me aguardava sentado à 
sua cadeira de rodas na saleta quase que contígua à porta de 
entrada; recebia-me com o sorriso que ele reservava para 
poucos interlocutores (dentre as suas características, acho 
que em quase toda sua vida, Dr. Joffre pouco sorria); era 
tido por alguns de seus clientes, principalmente se fosse a 
primeira consulta, como muito “fechado”, porém, poucos o 
abandonaram, alguns por mais de cinquenta anos, como 
tinha a oportunidade de conferir em nossos fichários (traba-
lhamos juntos, na mesma clínica, por mais de 40 anos).

Naquela especial quarta-feira, Dr. Joffre estava com 
ótima aparência, ameaçou, inclusive, levantar-se para rece-
ber-me, porém, com a ajuda do seu enfermeiro Toninho, 
contive-o sentado; beijei-o na fronte (como sempre fazia), 
provocando-lhe, naquele dia, um comentário:

– Poucos homens têm o costume de beijar outro homem, 
observei que você faz isto, não somente comigo, mas tam-
bém com outras pessoas, seria uma saudação maçônica? 
Completou com um meio sorriso maroto.

– Na verdade, Dr. Joffre, você é um dos poucos, não 
membros da Ordem maçônica,  que beijo na face ou na 
fronte; temos o costume de saudar os irmãos maçons com 
um ósculo, que representa enorme afeto e transmite senti-
mentos de grande fraternidade.

– Tenho, acrescenta ele, muito respeito pela maçonaria, 
pelos seus feitos na história do Brasil e pelo estoicismo dos 
seus antepassados que enfrentaram perseguições e, no 
entanto, mantiveram  acesa a luz que continua a iluminar a 
humanidade contra o obscurantismo.

– Você não gostaria de entrar para a nossa Ordem?  Pro-
voquei-o!

– Não tenho mais tempo e disposição, embora saiba que 
Voltaire fez isto quase que com a minha idade; li muito 
sobre o iluminismo e sei da aproximação da maçonaria com 
este movimento; aliás, gostaria que conversássemos hoje 
sobre estas ideias que surgiram no final o século XVII, iní-
cio do XVIII, após “A Noite dos Dez Séculos” como ficou 
conhecida a idade média, pela prevalência de ideias obsole-
tas.

Estava dado o “mote” para nossa discussão do dia.
– Acho, Dr. Joffre,  que o assunto é realmente assober-

bante, porém, teremos que dividi-lo em vários capítulos; 
que tal iniciarmos a discussão nesta quarta-feira enfocando 
a “Enciclopédia” publicada entre os anos de 1751 e 1765 
(os textos) por Diderot e d´Alembert e com a colaboração 
de uma plêiade de pensadores (cientistas, filósofos, histori-
adores, físicos, medicina, economia, literatura, artes, musi-
ca, enfim,  todos os ramos do saber humano) e cerca de 
seiscentas pranchas (ilustrações) publicadas por Diderot .

É considerada, ainda hoje, uma obra monumental e 
muitos dos colaboradores da primeira hora, como 
d´Alembert, um dos seus organizadores, não participaram 
de todo o projeto, que compreendeu 17 volumes (textos) 
com 70 mil verbetes e quase 3 mil ilustrações (11 volumes).

Como você salientou acima, Dr. Joffre, o período que 
antecedeu a este empreendimento, a chamada idade média, 
não coadunava com o pensamento dos novos  pensadores 
espalhados por quase toda a Europa, que passaram a ecoar 
“luzes” contra o absolutismo e os benefícios outorgados a 
realeza, bem como aos membros do clero.

O homem, diziam aqueles pensadores, nasce puro, com 
bondade e é a própria sociedade que o corrompe, e comple-
tavam, ele, o homem, precisaria ser guiado pela razão, pre-
cisaria livrar-se dos resquícios da inquisição, em um dísti-
co: – Ser livre para pensar e agir!

Era necessário um movimento para abrir caminho para 
uma Nova Era de intelectualidade, gerando progresso mate-
rial e moral, em oposição aos mesquinhos tempos da Idade 
Média; em uma frase: – Livrar-se da Inquisição!

Poderia acreditar naquilo que sua inteligência explicas-

se independentemente de religiosidade ou mesmo fé. Teria 
liberdade de desacreditar naquilo que lhe foi imposto 
outrora, ou, simplesmente, questioná-lo.

A Enciclopédia, aduz Dr. Joffre, seria o corolário destas 
manifestações, tendo em vista a listagem de seus colabora-
dores, todos imbuídos daqueles sentimentos e muitos, além 
dos dois idealizadores (Diderot e  d´Alembert), como Vol-
taire, Rousseau e Montesquieu, tornaram-se arietes das 
ideias iluministas na França e, por consequência,  da pró-
pria revolução francesa de 1789.

É claro, falamos os dois, quase que um completando o 
pensamento  do outro, que a “Enciclopédia” provocou 
grande controvérsia, tendo em vista as ideias dos seus idea-
lizadores, com apoio aos pensadores protestantes, desafi-
ando os dogmas da Igreja Católica.

Essas ideias que tomou o nome de iluminismo, tão con-
trárias ao absolutismo da época,  podemos dizer que foi 
capitaneada pela “Enciclopédia” e que passou a ser conhe-
cido como o “século das luzes”, porque nos dizeres dos 
seus propugnadores, concedia luz à escuridão, como con-
testação “A noite dos dez séculos”, alusão à pobreza cultu-
ral daqueles tempos da idade média.

A “Enciclopédia”, afirma Dr. Joffre, chegou a ser ofici-
almente banida ainda na fase de impressão dos primeiros 
volumes e só conseguiu ser terminada graças aos seus apoi-
adores e subscritores (pessoas que compravam os livros 
antes da impressão), alguns deles com altos cargos políti-
cos.

Sinto uma pequena frustração pelo fato de não ter tido 
acesso a esta obra, viajei algumas vezes para Paris e nunca 
tive oportunidade de procurá-la, até porque o volume a ser 
transportado esmorecia qualquer tentativa, fala Dr. Joffre, 
com o olhar perdido no horizonte e para encerrar nossa 
discussão desta quarta-feira.

Infelizmente Dr. Joffre não viveu o suficiente para ter 
acesso àquela obra, pois, no apagar das luzes de 2015, a 
Editora Unesp-SP lançou, pela primeira vez no idioma 
português, uma tradução do que seria um “resumo” da 
“Enciclopédia”.

São cinco volumes, traduzidos do original francês, com 
298 verbetes (o original tinha 70 mil), redigidos por 30 
autores (140 no original).

Ao folhear as páginas da coleção senti grande emoção, 
não só pelo fato de estar manuseando a obra  em si, mas 
principalmente pela saudade que senti do Dr. Joffre.

Naquele dia em que conversamos sobre a “Enciclopé-
dia” senti que ele estava com grande animação para discu-
tir, parece que tinha pressa para esgotar todo o assunto que 
iniciamos.

Lá pelas tantas Dr. Joffre questionou: – Qual teria sido o 
verbete que causou tanta indignação aos políticos da época 
e que incitou a revolução francesa?

Hoje, com o livro aberto em minha frente, leio o que 
Diderot escreveu nos verbetes “Autoridade política e 
opressor”:

– “fundamento do poder político se estabelece  tão 
somente no consentimento daqueles que a ele se submete-
ram. Com isto está afastada a possibilidade de fundar a 
autoridade política seja na delegação divina, seja no direito 
de uma linhagem ou família e muito menos na força ou na 
conquista.

Além disso, Diderot, o autor, indiretamente justifica a 
resistência, mesmo violenta, contra o poder que se exerce 
pela força. “O poder que é adquirido pela violência não é, 
senão, uma usurpação e só dura enquanto a força daquele 
que comanda for maior do que a dos que obedecem, de 
modo que, se estes últimos, por sua vez, se tornarem mais 
fortes, eles se livrarão do  jugo e o farão com tanto direito e 
justiça quanto o outro que se lhes havia imposto.”

Quando a opressão dura muito tempo, afirma Diderot: 
“Os povos se embrutecem e chegam até mesmo a amar  a 
tirania. Nesse caso, o único recurso da nação  será uma 
grande revolução para se regenerar.”

Pena que meu amigo Dr. Joffre não esteja mais entre 
nós, gostaria de discutir estes verbetes que transcrevi (par-
cialmente) acima e muitos outros, alguns deles da lavra de 
Voltaire, a quem ele tanta admirava; tenho certeza de que 
discutiríamos, mais uma vez, o ingresso deste tão famoso 
filósofo e sobretudo escritor na maçonaria.

Sei que não discordaríamos quanto a razão daquele 
gesto, ocorrido já no ocaso da sua vida, pois, dentre os seus 
postulados de conduta estavam a sua luta contra a intolerân-
cia religiosa e de opinião, existentes na Europa no período 
em que ele viveu e o dístico fundamental da maçonaria – 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

 (*) Hélio Moreira, membro da Academia Goiana de 
Letras, Academia Goiana de Medicina, Instituto Histó-
rico Geográfico de Goiás e do Conselho Federal da 
Ordem do Grande Oriente do Brasil.
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Por Ir.’. José Maurício Guimarães (*)

Isso mesmo! Estão perguntando se você quer ser maçom (com 
"n", sendo que os dicionários brasileiros registram maçom com 
"m" no final).

Bela maneira de começar 2016... e aqui vou eu de novo, para 
a alegria de muitos e desespero de alguns. Não que eu queira 
mudar o mundo, pois já me convenceram de que o mundo vai 
muito bem do jeito que está. Todavia não posso ficar calado dian-
te desta obra-prima do humor brasileiro! Vejam as fotos que 
encontrei no facebook ˗ uma requintada patuscada que desfila 
pelas ruas de importante metrópole brasileira, fazendo propa-
ganda de mais uma "maçonaria", com telefone de contato, 
whatsApp e tudo mais. Recebi essa pérola com diversos panfle-
tos que apregoam o seguinte:

· "Segredos jamais revelados - Loja Maçônica do Rei 
Salomão, parcele em até 10 vezes no cartão...

· "Inclusos paramentos maçônicos + brindes...
· "Estude e prepare-se para um novo mundo...
· "Compre hoje mesmo seu kit...
· "Conteúdo oficial top secret...
· "Não seja refém das Lojas que cobram no mínimo R$ 

2.000,00 por cada grau..."
E por aí afora.
Quanto ao kit anunciado, ("compre hoje mesmo seu kit") 

quero crer que os iniciados nessa "maçonaria" recebem, junto 
com os segredos, paramentos, e brindes o kit (quitte) placet, o 
que já nos poupa de maiores aborrecimentos.

Mas nem tudo está perdido. A propaganda tem um ponto 
positivo e muito louvável quando afirmam: "estude e prepare-se 
para um novo mundo..."

DE UMA COISA ESSES PROFANOS SABEM: maçonaria 
exige ESTUDO e preparação PARA UM NOVO MUNDO!

Bingo!!!
Conversei no facebook com os Irmãos que denunciaram 

essas fotos. Eles estavam indignados. Eu já estou acostumado e 
acho é graça, ainda mais agora, quando são os profanos a desco-
brirem que para se descortinar um mundo novo através da Maço-
naria é necessário ESTUDAR! Ganhei meu dia! ˗ já não posso 
mais ser considerado um implicante diante do ridículo de tudo 
isso.

Quando teve início a chamada Maçonaria "moderna", em 
1717, na Inglaterra, as Lojas se reuniam nas tabernas (melhor 
dizendo, em botequins) e, uma vez organizada a Grand Lodge of 
England, predominaram sobre os pedreiros (operativos) uma 
nova classe de maçons ̠  os especulativos, entre eles membros da 
Royal Society, notadamente Christopher Wren, Robert Moray, 
John Wilkins, Robert Boyle, Alexander Bruce, Elias Ashmole e 
outras celebridades. A palavra "especulativo" vem do verbo 
"especular" [estudo teórico, baseado predominantemente no 
raciocínio abstrato] ˗ e, já que hoje são tantos os latinistas na 
Maçonaria, a origem é 'specularis', segunda pessoa do singular 
do verbo 'speculor'. A palavra 'speculum' = o espelho, é (?) 
daquele indivíduo que tem o hábito de questionar muito, que 
investiga, estuda, raciocina, que reflete como um espelho, para si 
e para os outros. Não preciso dizer mais nada sobre o porquê de 
os estudiosos incomodarem tanto.

Desde sua fundação, a Maçonaria caminhou das tabernas 
para os estudos acadêmicos. Do início do Século XX até os dias 
de hoje ela faz o caminho inverso. Foi por causa desse descuido e 
dos evidentes exageros (pois nada há de mau ou errado num bom 

copo de cerveja) que o caráter iniciático da Maçonaria foi se 
perdendo e sendo banalizado. James Anderson, atento às mas-
morras do vício, foi taxativo nas Constituições:

"Poderão os Irmãos regozijar-se com alegria inocente, mas 
evitando-se todo e qualquer excesso, ou forçando qualquer 
Irmão a comer ou beber além de sua inclinação; ou impedindo-o 
de retornar ao lar ou trabalho quando suas obrigações o chama-
rem (...) Os Irmãos deverão ser cautelosos com palavras e atitu-
des, pois os mais perspicazes estranhos são capazes de descobrir 
ou perceber particularidades nossas que não devem ser revela-
das".

É preciso ser mais claro? Se passados trezentos anos dessas 
advertências os maçons ainda derrapam em tais observâncias, 
que futuro nos espera?

Recente artigo que circula na web aponta como os principais 
problemas das Lojas a deserção e a baixa frequência de seus 
membros. Mas esse assunto permanece como eterno tabu: existe, 
mas não pode ser examinado à luz da razão nem discutido com 
liberdade e isenção. Os interesses que predominam na Maçona-
ria mascaram a escolha errada de candidatos; e as sindicâncias 
são feitas para agradarem aos padrinhos; as Iniciações são mal 
feitas e ̠  diz o texto ̠  a "pobreza didática dos instrutores pela falta 
de leitura dos clássicos maçônicos". Mas o cenário cor-de-rosa e 
as zonas de conforto e têm que ser mantidos a qualquer custo 
enquanto o caráter discreto e sigiloso das Lojas é degradado e 
descambado, após as sessões, em pândegas espalhafatosas onde 
predominam os faladores, os piadistas, os coscuvilheiros de 
sempre e outros parasitas.

O maçom mal escolhido e mal instruído falta às reuniões da 
Loja mas não perde esses grotescos convescotes. Em pouco 
tempo deixa a Maçonaria para criar sua própria "potência". É 
assim que nascem as "maçonarias" que oferecem de tudo e qual-
quer coisa, até "um kit completo". ,

Se existem "novas maçonarias" vendendo conhecimento de 
goteira "em até 10 vezes no cartão", a responsabilidade é nossa ̠  
dos maçons regulares ̠  pois permitimos que se profane o conhe-
cimento iniciático em constantes piadinhas, na frase de reconhe-
cimento ou telhamento cifrada em para-lamas e para-brisas da 
vida; nos trocadilhos pictóricos gravados em bótons... e de forma 
imprópria a ostentação dos paramentos em público. Acima de 
tudo isso, o símbolo do Esquadro com o Compasso, que trans-
cende à análise racional, é transformado em mero "escudinho" 
para lapelas ou decalque para automóveis. Ou ainda, como temos 
visto com tristeza, em rótulo de cachaça.

Só o ESTUDO pode converter o maçom e fazê-lo reconhecer 
que o Esquadro e o Compasso são REALIDADES interiores; 
que se equivalem à Cruz com a Rosa no centro. Compasso, Cruz, 
Esquadro e Rosa não são marcas nem logotipos de empresas, 
nem sinais. Quem estuda simbologia sabe a diferença entre sím-
bolo, forma significado, face do signo, conceito, significância, 
representação mental e conteúdo(1). Como realidades interiores, 
os conteúdos transpessoais do Esquadro com o Compasso 
devem ser VENERADOS da mesma forma que os rosa-cruzes 
veneram a Cruz dourada sobreposta pela Rosa rubra. Parece que 
nossos Irmãos do passado conheciam melhor sobre "cobertura 
da Ordem", pois dissimulavam, às vezes até da própria família, a 
existência desses detalhes em suas vidas.

Mas... quem poderá contra tais obras destinadas à banaliza-
ção e abjeção da Maçonaria? Se tais deslizes são inocentes entre 
os neófitos, eles restam impensáveis para quem atingiu o Mestra-
do. Se o sentido íntimo dos Esquadro e do Compasso não conse-

gue atingir-lhes a alma, de que adianta serem de ouro e permane-
cerem nas lapelas? O mesmo se dá com a Cruz de Lorena que a 
maioria ostenta sem conhecer o significado e origem. Já dizia o 
antigo provérbio: "quem não pode com a mandinga, não carre-
gue o patuá".

Começam nesse tipo de profanação os processos "políticos" 
dentro de nossas Oficinas que imitam os moldes da política pro-
fana: copiam os erros da república, repetem os enganos das 
monarquias e reproduzem os sussurros e mexericos dos parla-
mentos. Não se iludam, pois há maçons que vivem disso.

Alguns não compreendem o fato de eu reiterar determinadas 
questões e apontar tais equívocos. Não podem atinar com o fato 
de outro maçom estar "na mídia" com outro interesse que não 
seja o de se candidatar a alguma coisa. Contudo, volto a tranqui-
lizar esses imediatistas: não sou candidato a nada e não vim à 
Maçonaria para fazer carreira. Sei bem a quem sirvo.  

Evito abordar aspectos esotéricos na Maçonaria porque 
conheço a extensão do esoterismo, por mais de quarenta anos de 
estudo (condição essa que nunca alardeei e só uma meia-dúzia de 
íntimos conhece). Mas não posso deixar de abordar o conceito de 
egrégora, palavra criada a partir do grego ˗ "egregorien" ˗ que 
significa o somatório das forças físicas, mentais emocionais e 
espirituais formado numa espécie de atmosfera psíquica sobre 
um grupo (no sentido de velar e zelar). A dessacralização da 
Maçonaria aconteceu na egrégora, e este é o tamanho do proble-
ma (2).

A egrégora abarca o conjunto dos atos, fatos físicos e mentais 
desenvolvidos por uma congregação de pessoas no tempo e no 
espaço. Por exemplo: um time de futebol ˗ assunto que todo 
mundo entende e gosta ˗ tem "sua egrégora" construída pelos 
jogadores, pela torcida organizada, pelo técnico e seus auxilia-
res, a diretoria do clube, a sede física, as cores do uniforme, o 
noticiário, a liderança do capitão do time, a história do clube, a 
memória dos grandes nomes e jogadores que passaram pelo 
time, etc. Quanto mais unidos e solidificados forem cada um 
desses elementos, mas forte será a egrégora.

As religiões, especialmente a Católica Romana, têm, cada 
uma, sua própria egrégora e, quanto mais antigas e coesas, maior 
ação têm sobre seus seguidores, coletiva e individualmente. As 
religiões africanas também são muito fortes nesse sentido, ao 
ponto de garantirem a sobrevivência dos povos escravizados nos 
continentes americanos por mais de duzentos anos. As famílias 
têm egrégoras, mais fortes ou mais fracas, assim como cada 
povo, cidade e nação.

Entretanto, da mesma forma que a egrégora tem poder sobre 
os membros do grupo, esses haurem benefícios físicos e mentais 
dessa atmosfera coletiva e enviam de volta para ela suas idiossin-
crasias. É um delicado e perigoso caminho de mão-dupla. Vive-
mos às vésperas de um novo estado de alienação decorrente 
desse intercâmbio psicossomático.

O fato que deu origem a este artigo ̠  um carro a desfilar pelas 
ruas fazendo propaganda de mais uma "maçonaria" ̠  é o resulta-
do dessa perda do Sagrado em nosso próprio meio. Poderemos 
nos transformar noutra coisa se permanecermos negligenciando 
o sentido oculto das Iniciações e dos rituais. Independente dos 
anos passados na Maçonaria, muitos não se deram conta de que a 
Loja propicia ao indivíduo a experiência de um relacionamento 
repleto de significado e com categorias mentais de natureza 
transpessoal. Se a egrégora se encontra numa condição estável, 
os indivíduos compartilham de um "sentido vivo" e comum. 
Caso contrário, a Maçonaria permanece apenas um rótulo, um 
bóton ou um decalque exterior.

Quando a egrégora entra numa condição instável, cada per-
sonalidade desenvolve seu próprio processo: uns se voltam para 
convicções mais primitivas e arraigadas (religiosas, supersticio-
sas ou mágicas); outros tornam-se alienados, isto é ˗ transferem 
sua capacidade de pensar e julgar para o chefe ou líder do grupo, 
exatamente nas organizações criadas para libertar o homem 
dessas amarras. Na ausência da coesão nascida nas bases, surge o 
terreno propício para os egos inflados cujos diques da mente 
foram cruelmente arrombados pelo poder tempestuoso da egré-
gora adulterada (3).

Toda problemática das atuais instituições iniciáticas consis-
te, paradoxalmente, em escolher entre o momentâneo e o perene.  
Adaptam-se à "modernidade" pela mutilação de suas estruturas e 
a desintegração começa a acontecer. O processo é lento e pratica-
mente imperceptível. Durante essa dissolvência, é cômodo para 
as mentes passivas continuarem na esperança, desejando e 
sonhando, infladas de um poder que já não possuem.

Vamos aproveitar o início de um novo ano para repensarmos 
o que estamos fazendo aqui e agora. É um ano que promete ser 
difícil, pois o Brasil atravessa uma crise econômica, social, polí-
tica e cultural. Mas é exatamente nesses momentos que acontece 
a oportunidade de rompermos velhos paradigmas. A Maçonaria é 
grande, "grande é o espírito da Maçonaria, ˗ e contamos com 
excelentes maçons em nossas Lojas capazes de reverter as atuais 
expectativas.

"Quem sabe, faz a hora; não espera acontecer".
...............................................................................................

(1) A este propósito, consultar Ferdinand de Saussure (1857 - 
1913) linguista e filósofo suíço.
(2) Não confundir egrégora com inconsciente coletivo.
(3) Refiro-me aqui ao conceito da psicologia analítica de 
C.G.Jung e recomento a leitura de "Ego e Arquétipo" de Edward 
F. Edinger (Editora Cultrix, esgotado ˗ porém existe em e-book 
na internet).

(*)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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 (*)Por  Ir.'.William Almeida de Carvalho

O Correio Braziliense de 06 de janeiro de 2001 estampou a 
seguinte notícia:

“MISSÃO EM LONDRES. Por ocasião de sua viagem a 
Londres, onde estará entre os dias 27 e 30 de março, o presiden-
te Fernando Henrique Cardoso prestigiará a solenidade de 
traslado dos restos mortais de Hypólito José da Costa para o 
Brasil.

NO PANTEÃO – O embaixador Sérgio Amaral, pessoalmen-
te, conduziu todo o processo de homenagens ao fundador do 
primeiro jornal brasileiro na capital britânica – o Correio Bra-
ziliense. “A intenção é colocar os restos mortais de Hypólito 
José da Costa no Panteão da Liberdade, na Praça dos Três Pode-
res”.

No dia 14 de janeiro replicou com a seguinte informação: 
“Patrono de volta”. Conforme esta coluna noticiou em primeira 
mão, o presidente FHC estará em Londres no fim de março para 
o traslado dos restos mortais de Hypólito José da Costa.

Com o decisivo apoio da embaixada do Brasil, a Fundação 
Assis Chateaubriand dá os passos finais para a transferência, 
para Brasília, dos despojos do Patrono da Imprensa Brasileira e 
fundador, em Londres, do Correio Braziliense, em 1808.

Eles serão colocados em herma própria e sacralizada nos 
jardins do Museu da Imprensa. A cerimônia está prevista para o 
dia 21 de abril, data da fundação da Capital Federal e do início 
de circulação do principal jornal da cidade. Grande e belo desa-
fio!”.

Trata esse artigo de realçar alguns aspectos, um tanto quanto 
desconhecidos, da figura de Hipólito José da Costa como um 
maçom que lutou pela Independência do Brasil.

A maçonaria brasileira, especialmente o Grande Oriente do 
Brasil, tem a obrigação de retirar do pó dos seus arquivos, os 
traços desconhecidos desse grande maçom brasileiro e apresen-
tá-lo, em toda sua inteireza e pujança, para as atuais e as futuras 
gerações da nação, sobre essa gigantesca figura maçônica.

Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça nasceu 
na antiga Colônia do Sacramento (Uruguai) em 25 de março de 
1774.

Filho de Félix da Costa Furtado de Mendonça, brasileiro, 
natural de Saquarema, da província do Rio de Janeiro e de Ana 
Josefa Pereira, natural da própria Colônia.

Com os constantes tratados entre portugueses e espanhóis, a 
família mudou-se para o Rio Grande de São Pedro quando da 
assinatura do Tratado de Santo Ildefonso em 1777.

Hipólito cursou as primeiras letras em Porto Alegre, sendo 
muito influenciado pelo seu tio, o padre Pedro Pereira Fernandes 
de Mesquita, de gênio irascível, que o preparou para prestar o 
vestibular em Coimbra.

Em 29 de outubro de 1792, com 18 anos de idade, matricu-
lou-se na Faculdade de Matemática e, ainda no mesmo mês, na 
Faculdade de Filosofia da Universidade Coimbra. A 18 de outu-
bro do ano seguinte, ingressou na Faculdade de Direito, onde se 
formou em 5 de junho de 1798, com 24 anos de idade.

Em Coimbra, Hipólito recebeu o impacto da profunda refor-
ma universitária, realizada pelo Marquês de Pombal e por Ver-
ney. Após três meses de formado, em plena viradeira do reinado 
de D. Maria I, foi nomeado por D. Rodrigo de Souza Coutinho, 
Conde de Linhares e Ministro da Rainha, para uma missão nos 
Estados Unidos da América.

Hipólito embarcou para os Estados Unidos a 16 de outubro 
de 1798, na corveta William, chegando à Filadélfia, após 59 dias 
de viagem, em 13 de dezembro de 1798. Viveria durante dois 
anos num país completamente diferente do seu, recebendo em 
cheio o impacto das idéias maçônicas, provenientes da França e 
da Inglaterra, nos recém- libertos Estados Unidos.

Freqüentou os meios profanos e maçônicos de Filadélfia. 
Tudo leva a crer que teria sido iniciado maçom no dia 12 de 
março de 1799 na loja George Washington nº 59 aos 25 anos de 
idade.

A missão de Hipólito nos Estados Unidos tinha algo de secre-
to e estava no domínio da espionagem, pois teria de observar as 
novas técnicas implantadas pela nova república nas Américas e 
conseguir, no México, o inseto e a planta da cochonilha para 
levá-los a Portugal, burlando a vigilância da alfândega espanho-
la que proibia, terminantemente, a exportação de tais itens.

A cochonilha é um inseto que deposita seus ovos nas plantas 
e depois morre, ficando a carapaça para proteger os ovos. A 
cochonilha do Nepal fornece um colorante, o carmim, muito 
usado na época, especialmente no rosto das mulheres vaidosas, o 
famoso rouge dos franceses; outras espécies produzem a goma-
laca, conhecida dos Astecas e aproveitada pelos espanhóis. A 
cochonilha foi conseguida, mas não alcançou Portugal, dado o 
inverno e o longo tempo a bordo nos lentos veleiros daquela 
época. Além da cochonilha, as ordens de D. Rodrigo incluíam a 
espionagem de minas de ouro e de prata no México e seus res-
pectivos métodos de exploração.

Quanto aos Estados Unidos, teria que apresentar relatórios 
sobre os seguintes assuntos: o cultivo de tabaco, arroz, cana de 
açúcar, como também a produção de minérios, a pesca da baleia 

e outras indústrias ou projetos de engenharia, especialmente os 
de hidráulica, navegação dos rios e de máquinas desconhecidas 
na Europa e que pudessem ser utilizados na economia portugue-
sa.

Hipólito escreveu três monografias e seis cadernos de obser-
vações que foram entregues pessoalmente a D. Rodrigo. Alguns 
relatórios ficaram esquecidos por mais de 150 anos e foram 
recuperados na biblioteca de Évora por Alceu de Amoroso Lima 
em 1955 e publicados pela Academia Brasileira de Letras.

Hipólito na América do Norte, não se restringiu à capital dos 
Estados Unidos – Filadélfia – pois atravessou o Estado de Nova 
Iorque, visitou Montreal, no Canadá, Ontário, o lago Erie, a 
cachoeira do Niágara, Vermont, New Hampshire, Massachus-
sets, Rhode Island e Connecticut.

Na sua prolífica missão, escreveu sobre o bicho da seda, o 
método de construir pontes de madeira, de um só arco, a febre 
amarela, a higiene pública, as causas de doenças endêmicas e a 
força naval americana.

Em 1º de janeiro de 1799 foi apresentado ao Presidente John 
Adams, apreciando a simplicidade com que esse tratava as pes-
soas, tão diferente da etiqueta da monarquia portuguesa. Um 
diplomata espanhol também apresentou Hipólito a Thomas 
Jefferson, tendo, inclusive, jantado ambos na casa deste, na 
Filadélfia.

Os seus círculos de relações políticas incluíam, ainda, as 
relações oficiais com Timothy Pickering, secretário de Estado; 
Oliver Walcott, que sucedeu Alexander Hamilton, como secretá-
rio do Tesouro americano.

Relacionou-se também, com vários emigrados franceses, 
pois existiam mais de 2500 naquela época em Filadélfia, fugidos 
primeiramente do Terror e posteriormente de Napoleão Bona-
parte, entre os quais um Colbert, descendente de Jean-Baptiste 
Colbert, ministro de Luís XIV; com Lefébure de Cheverus, futu-
ro bispo de Boston e mais Olive e Mourque.

Mecenas Dourado, um dos biógrafos de Hipólito, chega a 
afirmar que esse último francês teria apresentado Hipólito à Arte 
Real em Filadélfia, pois Mourque era filho da Viúva.

Hipólito escreveu um Diário durante sua estada na América 
do Norte, extremamente minucioso, porém, jamais tocou no 
assunto sobre sua iniciação em 12 de março de 1799 na Loja 
George Washington.

Teve, talvez, receio da Inquisição que perseguia os pedrei-
ros-livres em Portugal e que haveria de ter, no futuro, conse-
quências funestas sobre sua vida, pois foi hóspede compulsório 
da “dita cuja”, Hipólito José da Costa teria pedido demissão da 
respectiva Loja pouco tempo depois.

Os arquivos referentes ao ano de 1799 daquela Loja não mais 
podem ser consultados, pois, lamentavelmente, um incêndio os 
destruiu em 1819. Os relatos de Hipólito e Coustos são peças 
clássicas da maçonaria universal no tocante à perseguição da 

Inquisição sobre os maçons nos primórdios do século XIX. 
Abundam, contudo, diversas citações sobre a Framaçonaria 
como Hipólito a chamava:

“…na Aurora de Filadélfia de hoje (19/04/1799) vinha uma 
publicação das Lojas dos Framaçons que cortei e guardei como 
curiosa…”

“um francês, Mr. Mourque, me emprestou hoje (23/07) um 
livro em inglês, onde vem transcrita toda a maçonaria, palavras, 
sinais etc”.

“a 1º de agosto conversei com um português da Ilha da Made-
ira que, perseguido por ser framaçom, fugiu para a América, aí se 
estabelecendo. Quando chegou ao porto de Nova Iorque, onde 
não conhecia ninguém e a precipitação com que fugira, não lhe 
deu lugar nem a trazer uma carta de recomendação, arvorou uma 
bandeira branca com estas letras azuis – Azilum querimus -, pelo 
que  quase  todos os pedreiros-livres de Nova Iorque foram a seu 
bordo, recebendo-o depois e tratando-o com aquela hospitalida-
de que caracteriza esta sociedade”.

“… no dia 21 de agosto assisti o enterro do capitão de artilha-
ria Thomas Weaver, com as honras militares e da maçonaria ou 
pedreiros-livres”.

“… no dia 07 de setembro, visitei, em Providence, entre 
outros edifícios, o do mercado, em cujo segundo andar há uma 
loja de pedreiros-livres, que tem as suas armas e insígnias em 
ambas as extremidades do edifício”.

“… em 11 de setembro, visitei Bunker Hill, onde se deu a 
primeira batalha na revolução da América e aí achei uma pirâmi-
de com as armas dos pedreiros-livres em cima, e com a inscrição 
que devia ser erigida pela loja dos pedreiros-livres, em memória 
do general Dr. Joseph Warren”.

Hipólito retornou a Portugal no final de 1800. Lá, D. Rodrigo 
de Souza, que era ligado ao partido inglês, tinha fundado a Casa 
Literária do Arco do Cego, uma tipografia que, suprimida em 7 
de dezembro de 1801, foi incorporada à Imprensa Régia. Hipóli-
to, como diretor literário nomeado da Imprensa Régia, decidia o 
que seria publicado, revisava os textos e publicava artigos diver-
sos.

Em abril de 1802, D. Rodrigo, então ministro da Marinha e 
Ultramar, mandou-o a Londres para comprar livros, destinados à 
Biblioteca Pública e máquinas para a Imprensa Régia. A ida a 
Londres também possuía outro objetivo: estabelecer contato 
com e reconhecimento da Maçonaria inglesa no tocante à sua 
congênere portuguesa.

Dos contatos com os principais próceres da Maçonaria por-
tuguesa e sendo um homem acatado pela suas posição e cultura, 
Hipólito apareceu, em 12 de maio de 1802, às portas da Premier 
Grande Loja e foi recebido como plenipotenciário de quatro 
lojas portuguesas que desejavam erigir uma Grande Loja Nacio-
nal em perfeita amizade com a Grande Loja dos Modernos.

Continua...

HIPÓLITO JOSÉ  DA COSTA: UM MAÇOM BRASILEIRO 
QUE FOI GRÃO-MESTRE PROVINCIAL NA INGLATERRA

Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça
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Sabe-se que os contatos de Hipólito lograram êxito, sendo, 
o fato, confirmado por William Preston, seu contemporâneo, 
colega de loja e autor da obra clássica, “Illustrations of 
Masonry “(1812, pg. 375).

As intrigas em Portugal, por causa de sua viagem a Lon-
dres, campeavam soltas.

Avisado de que seria preso se regressasse a Portugal, Hipó-
lito fez ouvidos moucos. Assim aconteceu no final de junho de 
1802, ao regressar a Lisboa. Prendeu-o José Anastácio Lopes 
Cardoso, corregedor de crime da Corte, o qual tinha instru-
ções de Pina Manique, chefe de polícia, no sentido de procurar 
insígnias ou papéis que comprometessem o brasileiro.

Colocado em segredo na cadeia do Limoeiro, nela perma-
neceu seis meses, sendo, depois, transferido para os cárceres 
da inquisição, de onde seria arrancado, depois de três anos, 
pela Maçonaria, com a compra de guardas e a intervenção dos 
Irmãos José Liberato e  Ferrão.

Ao sair da prisão, Hipólito refugiou-se na casa do Irmão 
Barradas e no convento de São Vicente de Fora, para ser, depo-
is, entregue aos cuidados dos Irmãos Rodrigo Pinto Guedes e 
José Aleixo Falcão.

Somente depois de um ano, em 1805, é que conseguiria 
escapar para o Alentejo, como criado do Irmão desembarga-
dor Fillipe Ferreira.

Posteriormente alcançou a Espanha, dirigindo-se, depois, 
à  Inglaterra, onde acabou vivendo 18 anos até a sua morte em 
1823. Lá radicado, exerceu as funções de professor, tradutor, 
jornalista, impressor além de ativista político e maçônico.

Em Londres, participou de várias lojas maçônicas. Tanto 
assim que em 1807 foi membro da Loja das Nove Musas e, em 
março de 1808, ingressou na Loja Antiquity, cujo Venerável 
Mestre era o Duque de Sussex. Chegou a ser Mestre Adjunto 
(Deputy Master) em 1812/13 quando o duque era Venerável, 
ou seja, na ausência do duque presidia as sessões. Consta, 
ainda, ter sido um dos fundadores da Loja Royal Invernes, em 
1814.

Foi muito chegado ao Duque de Leister e amicíssimo de 
Augustus Frederick, Duque de Sussex, um dos filhos de Jorge 
III, primeiro Grão-Mestre da Grande Loja Unida da Inglater-
ra, desde sua criação em 1813 até 1843, quando veio a falecer.

O duque, que conhecera Hipólito nas primeiras andanças 
maçônicas dele por Londres, passou uma temporada em Lis-
boa, já que por ali, andou semi-exilado para esquecer os seus 
casamentos morganáticos.

O duque de Sussex, quando retornou à Inglaterra em 1813, 
foi nomeado Grão-Mestre Adjunto dos Modernos, sucedendo 
ao seu irmão – o Príncipe de Gales – como Grão-Mestre dos 
Modernos.

Por ocasião da fusão, tornou-se como Grão-Mestre da 
Grande Loja Unida da Inglaterra, tendo seu irmão – o Duque 
de Kent, grão-mestre dos Antigos – como Grão-Mestre 
Adjunto. Após a derrota de Napoleão, a monarquia inglesa 
unificou sua maçonaria para melhor dominar o mundo de 
então.

O duque de Sussex exerceu imensa influência sobre os 
destinos da maçonaria em seu tempo de grão-mestrado e teve, 
como seu secretário particular, o 'nosso' Hipólito que também 
participou ativamente, até a sua morte em 1823, de todos os 
mais íntimos segredos da fusão maçônica de 1813.

Foi, também, membro da Loja de Promulgação (dos novos 
rituais) em 1809/1811, da Loja de Reconciliação 1813/1816, 
do Corpo de Mestres Instalados que existia na Grande Loja 
dos Antigos, mas inexistente nos Modernos. As mais recentes 
pesquisas maçônicas inglesas descobriram manuscritos de 
HJC sobre a elaboração dos novos rituais que resultaram na 
união das duas Grandes Lojas rivais.

John Hammil chega a dizer que “H.J. da Costa, um homem 
de grande importância na história da Independência e da cul-
tura do Brasil, e como se descobriu recentemente, de não 
menos importância no desenvolvimento de nossos rituais 
imediatamente antes e depois da União de 1813”.

Estão sendo encontrados diversos manuscritos de HJC 
sobre rituais pré e pós-União das Grandes Lojas na Inglaterra. 
Existem ainda algumas raríssimas versões, editadas e manus-
critas, do Syllabus de William Preston. A mais antiga e a mais 
rara pertenceu a HJC. Tais versões encontram-se guardadas 
na seção de obras raras da biblioteca da Grande Loja Unida da 
Inglaterra.

Hipólito era tão íntimo do duque que chegou a ser nomea-
do por ele, Secretário para Assuntos Estrangeiros da Freeman-
son's Hall, Presidente do Conselho de Finanças da Grande 
Loja de 1813 até a sua morte em 1823 e Grão-Mestre Provin-
cial de Ruthland, apesar da inexistência de lojas nessa provín-
cia.

O duque foi padrinho de seu casamento em 1817 e liderou 
uma petição para a construção de um monumento em sua 
homenagem a ser construído na Igreja de Hurley em Maide-
nhead.

HJC era membro ativo do Royal Arch e acredita-se que 
tenha sido exaltado numa loja ligado aos Antigos. Assim, 
quando o duque foi instalado como First Grand Principal em 
1810, HJP era um dos dois nomeados para examiná-lo no 
Royal Arch.

Em 1819, o Supremo Conselho de França para o REAA 
conferiu, por patente, o grau 33 para ele e o duque.

Em 1955, Gastão Nothmann, a pedido do biógrafo de 
Hipólito, Carlos Rizzini, descobriu o túmulo de HJC na Igreja 
de St. Mary, na paróquia de Hurley, Berkshire, perto de Lon-
dres e onde existem duas lápides:

I) Com os seguintes dizeres da autoria do duque de Sussex 
e mandada colocar pelo próprio: “À sagrada memória do 
Comendador Hipólito José da Costa que faleceu no dia 11 de 
setembro de 1823 com a idade de 46 anos. Um homem distin-
to pelo vigor de sua inteligência e seu conhecimento na ciên-
cia e na literatura quanto pela integridade de suas maneiras e 
caráter.

Descendia de uma nobre família no Brasil, e neste país 
residiu nos últimos 18 anos, durante os quais produziu nume-
rosos e valiosos escritos, que difundiu entre os habitantes 
desse vasto Império pelo gosto de úteis conhecimentos, com 
amor pelas artes que embelezam a vida e amor pelas liberda-
des constitucionais fundadas na obediência às leis salutares e 
nos princípios de mútua benevolência e boa vontade. Um 
amigo que conhecia e admirava suas virtudes e que as registra 
para o bem da posteridade”;

II) a outra dos familiares: “Sob esta lápide estão deposita-
dos os restos do corpo do Comendador Hipólito José da Costa. 
Encarregado dos Negócios do Imperador do Brasil, que fale-
ceu no dia 11 de setembro de 1823, com a idade de 46 anos”.

Tinha, em seu exílio londrino, estreitas vinculações com 
maçons famosos, seja William Preston, ex-Venerável da Anti-
quity e autor do clássico Ilustrações da Maçonaria (Illustrati-
ons of Masonry) em que HJC é citado como plenipotenciário 
em Londres para regularizar as Lojas portuguesas. Com o 
concurso de Hipólito, em 1812, seria iniciado na Maçonaria o 
brasileiro Domingos José Martins, brasileiro com firma 
comercial em Londres, que viria a ser o chefe da Revolução 
Pernambucana de 1817.

Seu exílio em Londres não o fez esquecer o Brasil e a luta 
pela Independência, antes pelo contrário, acirrou o seu fervor 
de luta, tanto assim que a sua mais importante obra, todavia, 
foi a criação, em 1808, do CORREIO BRASILIENSE, ou 
ARMAZÉM LITERÁRIO, cuja publicação só seria interrom-
pida em 1823 e que chegou a ter uma tiragem de 1000 exem-
plares em média. Este jornal não foi, apenas, o primeiro órgão 
da imprensa brasileira, ainda que publicado no Exterior, mas, 
principalmente, o mais completo veículo de informação e 
análise da situação política e social de Portugal e do Brasil, 
naquela época, com a preconização de uma verdadeira refor-
ma de base para o nosso país.

Bateu-se pela necessidade da construção de uma rede de 
estradas, pela utilização de matérias primas na fabricação de 
manufaturas – proporcionando formação e expansão do mer-
cado interno – pela abolição da escravatura, pela transferência 
da Capital do país para o interior, perto de onde hoje se situa 
Brasília, e pela adoção de uma política imigratória, que apro-
veitasse, de preferência, artesãos e técnicos, ao invés da mão 
de obra não qualificada.

No Correio Braziliense, batia não só os erros e abusos da 
administração portuguesa na sua maior colônia como também 
em Portugal.

Atacava com veemência a corrupção que grassava entre 
aqueles que dirigiam o Império Português, com exceção de 
uma só pessoa: D. João VI.

Essa exceção e a carta que o Duque de Sussex mandou ao 
monarca português serviram para criar uma aura de simpatia 
do Rei para com seu súdito no exílio.

Apesar disso, o Correio Braziliense teve uma fase em que 
entrava no Brasil como se contrabando fosse, e era vendido na 
loja do comerciante inglês J. J. Dodsworth.

Graças à saga do Correio Braziliense, HJC passou à Histó-
ria como“O PATRIARCA DA IMPRENSA BRASILEIRA” e 
habita a memória nacional como uma de suas mais luzentes 
figuras.

As três obras maçônicas raríssimas de HJC – Cartas sobre 
a Framaçonaria, Narrativa da Perseguição de Hippolyto 
Joseph da Costa Pereira Furtado de Mendonça, Natural da 
Colônia de Sacramento, Uruguai, no Rio da Prata, prezo e 
processado em Lisboa pelo pretenso crime de Framaçon ou 
Pedreiro-Livre e Esboço para a História dos Artífices Dioni-
síacos.

Nota: Devemos destacar a participação do nosso querido 
Irmão José Paulo Alvim Costa, que em uma luta silenciosa de 
anos, com cobranças constantes de nossas autoridades, até 
conseguir o objetivo; a repatriação dos restos mortais de Hypó-
lito José da Costa para o Brasil.

 (*) Ir.'.William Almeida de Carvalho 33 QCCC MPS
Ex-Grande Secretario de Educação e Cultura do Grande 

Oriente do Distrito Federal, Grande Oriente do Brasil. 
Loja Equidade e Justiça nº 2336 Or.'. Brasilia DF
Fonte: http://www.freemasons-freemasonry.com

Continuação...

Augusto Frederico, Duque de Sussex (1773 – 1843)
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Muitas situações em nossas vidas são 
inevitáveis, sabemos que irão acontecer. 
Durante nossa passagem pelo plano terrestre 

conhecemos pessoas, adquirimos conhecimento, 
professamos uma crença, trabalhamos, vivemos 
alegrias e sofrimentos. Esse último pode se apresentar 
em diferentes níveis qual sejam: biológico (físico), 
psicológico, sociológico e até espiritual, sendo que em 
determinados casos em mais de um deles. A existência 
humana é fugaz e o meio social e a cultura em que somos 
criados irá, de certa forma, estabelecer nossas 
aspirações e valores éticos. A forma como a sociedade se 
organiza, através do sistema e do regime de governo que 
adota, também influencia na vida e no comportamento 
das pessoas. Logo, uma sociedade democrática é bem 
diferente daquela ditatorial, um país laico é totalmente 
distinto de uma teocracia e um grupo tribal nada tem a 
ver com uma megalópole, ou uma cidade de porte médio 
com uma vila rural. Embora diferentes no modo de agir, 
vestir, se alimentar e se relacionar, todos têm algo em 
comum, num determinado momento estaremos felizes e 
noutro sentiremos a dor e a angustia do sofrimento. 

O sofrimento pode ser entendido como uma asserção 
indesejável, motivada por alguma condição que 
submeta o físico, o psicológico, o sociológico e o 
espiritual ao desgaste consciente ou inconsciente. 
Muitas vezes o medo de sofrer é pior do que o próprio 
sofrimento. O sofrimento, até o século XIX, tinha uma 
relação moral bem definida pela experiência e 
influência religiosa que passava, assim, por uma 
associação entre amar e sofrer: "Cristo se sacrificou por 
nós na cruz".  Esse é um modelo de amor e sofrimento, 
relacionado com o divino, característico dos seres 
superiores espiritualmente. Para o escritor francês 
Émile Zola (1840 – 1902): “Devemos aceitar o 
sofrimento e utilizá-lo como lição para não cair na 
mesma armadilha. Muitas vezes não conseguimos 
evitar sofrimentos, mas temos o dom de suportá-los. 
Tenho a plena certeza que assim como a felicidade todo 
sofrimento se acaba. (...) Só nos curamos de um 
sofrimento depois de o haver suportado até ao fim. O 
sofrimento é o melhor remédio para acordar o espírito”.

No nível biológico o sofrimento se apresenta por 
meio de uma enfermidade grave, com dores 
insuportáveis, pela dor física causada por ferimentos 
sofridos através de acidentes, agressões (lesões 

corporais e torturas), cirurgias, pela fome, etc. Em nível 
psicológico a frustração, o trauma, a humilhação, o 
desprezo, a perseguição, o desamor, a culpa, o 
arrependimento, dentre outros, podem causar danos 
psicológicos irreparáveis. Uma sociedade injusta e 
desigual é capaz de causar um sofrimento social 
imensurável na medida em que as pessoas são tratadas 
de modo diferente em relação aos serviços oferecidos 
pelo poder público e privado, nos desequilíbrios 
salariais, com uma desproporcionalidade desumana, 
onde o tráfico de influência domina as instituições e a 
corrupção se alastra como uma maldição privilegiando 
alguns apadrinhados em detrimento da massa de 
sofredores. Aqui vale ressaltar toda penúria que as 
guerras e o terrorismo são capazes de produzir naqueles 
que são obrigados a conviver com tanta crueldade, 
indiferença e opressão. Em 11 de fevereiro de 1984, 
João Paulo II assinava a Carta Apostólica “Salvifici 
Doloris” sobre o sentido cristão do sofrimento humano. 
“O homem, em seu sofrimento – escreve – permanece 
um mistério intangível.” “Na medida em que o homem 
toma a sua cruz, unindo-se espiritualmente à Cruz de 
Cristo, se revela diante dele o sentido salvífico do 
sofrimento… E então o homem encontra em seu 
sofrimento a paz interior e, até mesmo, a alegria 
espiritual.” “As fontes da força divina brotam 
justamente em meio à fraqueza humana.” Isso 
demonstra a importância dos infortúnios que a vida nos 
reserva no sentido do nosso crescimento maior, o 
espiritual.

Como anteriormente citado é bem comum um 
determinado sofrimento atingir outros níveis ao mesmo 
tempo. Uma mulher estuprada, além da dor da força, 
sofrerá pela humilhação e com o trauma que advém do 
ato de brutalidade. O mesmo ocorre com o torturado. Os 
terrores da guerra trazem danos tanto à própria vida 

como atinge o psicológico de quem vivencia tal 
situação. Nada é mais sofrido que a morte, 
principalmente de um ente querido. Parece que nosso 
interior se esvazia e por algum tempo nossa fé se abala. 
As lembranças nos invadem e por vezes o remorso e/ou 
a culpa nos fere fundo, trazendo a tona fantasmas da 
existência passada. Muitas vezes o sofrimento não nos 
atinge diretamente, mas a quem amamos. Nesse caso o 
sentimento de impotência é avassalador e a frustração 
remói tudo que achávamos ser. Poderíamos mencionar 
outros tantos exemplos capazes de preencher várias 
laudas, mas acredito já ser o suficiente para entender o 
âmago do raciocínio. 

Por vezes o sofrimento não está unicamente nos 
acontecimentos, mas na forma como lidamos com os 
sentimentos e pensamentos advindos deles. A excessiva 
sensibilidade e incapacidade para suportar momentos de 
tristeza e de dor é o estopim do sofrimento, e a aceitação 
facilita o processo de reconhecimento das nossas 
reações. Outro ponto importante é que o sofrimento é 
uma espécie de catalisador social. O sofrimento 
aproxima as pessoas. Gibran Khalil Gibran, poeta, 
filósofo, ensaísta e pintor de origem libanesa (1883 – 
1931), escreveu: “Do sofrimento emergiram os espíritos 
mais fortes, as personalidades mais sólidas marcadas 
com cicatrizes”.
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conduziram-no, ao cair da noite, para o Monte Mori-
ah, onde o enterraram, assinalando a sepultura com um 
ramo de acácia.” (Ritual de Mest\).

“Quando, extenuados, os exploradores chegaram ao 
local de encontro, seus semblantes desencorajados só 
expressaram a inutilidade de seus esforços”.

 ....Caindo literalmente de fadiga, (um) .... Mestre ten-
tava agarrar-se a um ramo de acácia. Ora, “para sua 
grande surpresa, o ramo soltou-se em sua mão, pois havia 
sido enterrado numa terra há pouco removida.” (Oswald 
Wirth).

“Os Mestres que foram na procura do Mestre Hiram 
Abif, encontraram um monte de terra que parecia cobrir 
um cadáver, e terra recentemente removida; plantaram 
ali um ramo de acácia para reconhecer o local. Conforme 
outra versão, a acácia teria brotado do corpo do Respei-
tável Mestre morto, anunciando a ressurreição de 
Hiram”.

 (Manual de Instrução para o Grau de M.'. M.'. da 
Gr.'.L.'. de Chile).

Mesmo que a morte de Hiram Abif seja um dos fatos 
mais importantes dentro da ritualística do 3º Grau, não 
resulta estranho que existam diferentes versões derivadas 
de diferenças nas traduções tanto da Bíblia como de anti-
gos Rituais maçônicos. Mas todos eles coincidem com 
que na sua sepultura surge um ramo de acácia.

A ACÁCIA NA BOTÂNICA.
A acácia é uma árvore leguminosa de madeira dura; 

muitas espécies produzem goma arábica e outras forne-
cem caucho, guaxe (fruto comestível), tanino e madeiras 
de grande valor. Todas as espécies produzem flores perfu-
madas brancas ou amarelas, sendo muito usadas como 
adorno. A acácia, com suas quase 400 variedades, existem 
praticamente no mundo todo: América do Norte, Ásia, 
Índia, Egito, Norte da África, China, Austrália, etc. A acá-
cia é universal. No Brasil a espécie acácia negra constitui 
uma das riquezas de Rio Grande do Sul.

A acácia de Egito tem a particularidade de ser uma 
árvore espinhosa e autores maçônicos especulam que a 
coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus era de este 
tipo de acácia. No hebraico antigo o termo shittah é usado 
para acácia sendo seu plural shittin. No texto original 
grego do Novo Testamento o termo usado é akanqwn 
(akanthon) que foi traduzido ao português tanto como 
acácia e como acanto, e que também pode significar espi-
nho, espinhoso, etc. Esta palavra grega aparece em várias 
passagens da Bíblia mencionando a coroa de espinhos e 
também a árvore shittah. O Irmão Olintho de Almeida 
declara que “a coroa de acácia espinhosa na cabeça de 
Jesus, é símbolo de sabedoria”. Mas como devemos inter-
pretar o gesto dos soldados romanos quando coroam a 
Jesus com espinhos? Podemos entender como mais um 
ato de crueldade com um sentido unicamente burlesco ou 
será que, aparentemente, houve alguém que conhecendo a 
simbologia encetada no ramo de acácia induziu à solda-
desca a usar este tipo de coroa?

A ACÁCIA NA ANTIGUIDADE
Os povos antigos tiveram um respeito extremado pela 

acácia chegando a ser considerado um emblema solar 
porque suas folhas se abrem com a luz do sol do amanhe-
cer e se fecham ao desaparecer o sol no fim do dia; sua flor 
imita o disco solar. Para os egípcios era uma árvore sagra-
da como, igualmente para antigas tribos árabes. O senti-
mento dos israelitas pela acácia começa com Moisés, 
quando na construção dos elementos mais sagrados é 
utilizada á acácia (Arca, Mesa, Altar) pelas suas caracte-
rísticas de resistência á putrefação.

A ACÁCIA NA BÍBLIA
“Plantarei no deserto o cedro, a árvore da sita, e a 

murta e a oliveira...” (Isaias 41:19). Como já temos visto 
no hebraico, shitat é o singular de acácia, mas na versão da 
Bíblia de João Ferreira de Almeida é traduzido como sita. 
Aliás, sita não aparece no Dicionário Brasileiro da Mira-
dor.

“Também farão uma arca de madeira de cetim...” (Êxo-
do 25:10)

“Também farás uma mesa (dos pães da proposição) de 
madeira de cetim...” (Êxodo 25:23)

“Farás estes varais (para transportar a mesa) de madei-
ra de cetim...” (Êxodo 25:28)

“Farás também as tábuas para o Tabernáculo de madei-

ra de cetim...” (Êxodo 26:15)
“Farás também cinco barras de madeira de cetim ...” 

(Êxodo 26:26)
“E o porás sobre quatro colunas de madeira de cetim 

...” Êxodo 26:31)
“E farás para esta coberta (do Tabernáculo) cinco colu-

nas de madeira de cetim ...” (Êxodo 26:37)
“Farás também o altar de madeira de cetim ...” (Êxodo 

27:1)
“Farás também varais para o altar, varais de madeira de 

cetim ...”(Êxodo 27:6)

Aqui João Ferreira de Almeida usa a expressão madei-
ra de cetim e, conforme o Dicionário Brasileiro da Mira-
dor cetim deriva do árabe zaituni e serve para designar um 
tecido de seda ou algodão macio e lustroso. Considerando 
que os estudiosos concordam que a Arca, a Mesa e o 
Tabernáculo foram construídos com acácia que existia no 
deserto (Isaias) por ser imputrescível, incorruptível e ina-
tacável pelos predadores naturais, acreditamos que made-
ira de cetim é, no significado correto, madeira de acácia. 
Não poderiam elementos de sustentação ou de transporte 
serem construídos com seda.

“E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bete Jesimo-
te até Abel-Sitim ...” (Números 33:49) Abel-Sitim no 
hebraico significa Vale das Acácias lugar que ficava 40 
kms ao sul de Bete-Sita, mas não aparece nos Atlas 
modernos

“... e o exército fugiu para Zererá, até BeteSita ...” (juí-
zes 7:22)

Bete-Sita no hebraico significa Lugar da Acácia que no 
Atlas moderno aparece localizado no paralelo 32 e 30' ao 
lado do rio Jordão.

A Bíblia é rica em alusões da madeira de acácia dando 
para ela usos sagrados o que, por sua vez, a converte em 
uma árvore sagrada.

A ACÁCIA NA MAÇONARIA
Na parte final da cerimônia de Exaltação, o Orador 

dirigindo-se ao novo Mestre convida-o a “... não parar na 
senda do progresso e da perfeição, porque A A.'.M.'. É 
C.'.”. Estas palavras lembram que a acácia tem sido con-
sagrada como um importante símbolo no 3º Grau, man-
tendo uma tradição dos tempos antigos porque por sua 
característica de imputrescível simboliza a imortalidade 
da alma.

Também quando o Resp.'. Mest.'. pergunta ao Ven\ 
Ir\ 1er Vig\: “Sois M.'. M.'.” e o interpelado responde: 
“A A\M\É C\” ele estabelece de imediato sua qualida-
de de M\ o que, conforme Oliver, equivale a dizer “tendo 
estado na tomba, he triunfado levantando-me dentre os 

mortos e, estando regenerado, tenho direto a vida eterna”.
A interpretação simbólica e filosófica da planta sagra-

da é riquíssima e lembra a parte espiritual que existe den-
tro de nós que, como uma emanação de Deus, jamais pode 
morrer. A acácia é, simplesmente, a representação da alma 
e nos leva a estudar seriamente nosso espírito, nosso eu 
interior e a parte imaterial da nossa personalidade.

Outra importante significação simbólica da acácia foi 
dada por Albert Gallatin Mackey (1807 – 1881) e por Ber-
nard E. Jones (falecido em 1965) e que ressalta a Inocên-
cia; o grego akakia é usado para definir qualidade moral, 
inocência e pureza de vida. E do maçom, que já conhece a 
acácia, é esperada uma conduta pura e sem máculas.

Quando a Mac adotou a acácia em seus rituais? Certos 
rituais do séc. XVIII não fazem nenhuma alusão a ela e, 
menos ainda, a fórmula acima citada e tão conhecida de 
todos nós. A obra “Regulateur du Maçom” (Heredom) de 
1801 transcreve a fórmula e em alguns rituais aparecem 
reproduções do quadro da Loja de Mestre, onde a acácia 
pode estar representada sobre um montículo ou sobre o 
esquife do Mestre Hiram Abif. É muito mais tarde que 
começam a aparecer explicações sobre a acácia, por exem-
plo, no “Recueil Précieux de la Maçonnerie Adonhirami-
ta” de 1787. Também na obra “L'Ordre dês FrancMaçons 
Trahi e Leur Sécret Revele” do Abade Péréau (1742) a 
acácia é mencionada amplamente e reproduzida no Pai-
nel. Resumindo, F. Chapius (1937) estima que a acácia 
nasce em nosso simbolismo junto com a Maçonaria espe-
culativa.

Para terminar, das quase 600 espécies de acácia que 
existem a maçonaria tem incorporado em seus rituais a 
Robinia (ou Robinier) mais conhecida como falsa acácia, 
mas qualquer variedade que for usada não tira em absolu-
to o simbolismo do ritual.

(*) Pelo V.'.Ir.'. Ethiel Omar Cartes González
Loja Guatimozín 66
Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo 

(Brazil)
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Nasceu em Lichfield, Staffordshire, Inglaterra em 23 de 
maio de 1617 – Morreu ao Sul de Lambeth  (virtualmente 
Londres),18 ou 19 maio 1692.

Era químico e antiquário ao final dos anos 1600 com cone-
xões em Oxford. Algumas fontes reconheceram como sendo a 
primeira pessoa cujo nome é registrado como sendo se tornado 
um maçom especulativo em 16 de outubro de 1646 enquanto 
agora outra fonte, propõe Robert Moray como sendo em 20 de 
maio de 1641.

Nenhum é identificado como os primeiros maçons especula-
tivos na História – somente os primeiros cujos nomes são conhe-
cidos.

Ashmole escreveu sua autobiografia, publicado em Londres 
por Davies em 1774, com os trechos reimpressos em 1966; 
Imprensa Clarendon, Oxford.

Incluiu referências no diário da época como sendo membro 
de uma Loja Maçônica. As datas destas reuniões foram estabele-
cidas como sendo em 16 de outubro 1646, e novamente em 11 
março 1682. Um artigo introdutório pode ser encontrado no Um 
Guia e Compêndio de Maçons por Bernardo E. Jones e com 
substanciais artigos na nas Transações da Loja Quatuor Coronati 
nº 2076 UGLE.

O pai de Elias Ashmole, Simon Ashmole, era um artesão e um 
seleiro, mas gastou mais tempo como soldado na Irlanda e no 
continente. Elias transparece que ele mergulhou a família na 
pobreza embora tenha herdou uma casa para si.

Foi educado na escola da gramática de Lichfield com treina-
mento legal em Londres, 1633 a 1638.

Ashmole estudou em Oxford em 1645, e foi um membro do 
Colégio Brasenose. Não colou nenhum grau, mas deve ter desen-
volvido uma afeição considerável pela universidade, com seu 
posterior beneficio testifica. Oxford conferiu um M.D. a ele 
em1669.

Anglicano com um interesse forte em astrologia e alquimia, 
assim como botânica. Na alquimia publicou Fascículos Quími-
cos (1650), Teatro Químico Britânico (1652), e O Caminho da 
Glória (1658).

Ashmole mais tarde transformou-se em um comum em 
Oxford e desenvolveu um conhecimento razoável sobre plantas.

Em 1633 James Pagit, Barão do Exchequer, cuja segunda 
esposa era a irmã da mãe de Ashmole, trouxe-o a Londres para 
viver em sua casa e continuar sua educação na música. Ashmole 
estudou lei com filhos de Pagit. Parece claro que a conexão de 
Pagit fez a primeira união de Ashmole possível acima de sua 
posição.

Em 1640 o Lorde Keeper Finch empregou-o por um tempo 
até que Finch foi forçado a fugir do país. Aparentemente a baro-
nesa Kinderton, que ele conheceu através da família da sua espo-
sa, que era nobre adotou Ashmole, e Peter Venables, então o 
barão Kinderton, se tornou seu patrão.

Ashmole estabeleceu-se na prática da lei em 1638, e por 

alguns anos a lei era seus meios principais da sustentação. Seu 
casamento de 1638 pode tê-lo suprido dos meios independentes, 
embora isto não esteja claro. Josten pensa de que não houve 
nenhum dote. Entretanto, vale a pena notar que ela era solteira, 
quatorze anos mais velha do que Ashmole e de uma família de 
gente próspera. Em todo o caso, esta primeira esposa morreu em 
1641.

Durante início dos anos quarenta Ashmole insinuou-se com 
sucesso em círculos da realeza em Oxford. O Rei, em 1645 intro-
duziu seu nome na comissão em lugar de John Hanslopp que 
tinha sido originalmente indicado.

Ele foi indicado por Charles I para coletar o imposto em Staf-
fordshire em 1644. Indicado Comissário, o coletor e registrador 
de impostos de Worcester, 1645, e de Controlador e Mestre assis-
tente de Ordenança em Worcester, 1646.

Em 1649 casou-se com a viúva, a Lady Manwaring, vinte 
anos mais velha, era sua quarta união. Sua propriedade estabele-
ceu fortunas de Ashmole, mesmo que cessasse de receber a renda 
de sua propriedade após sua morte em 1668. De todo modo exce-
to finanças de Ashmole; o casamento foi um desastre.

Com a Restauração, as fortunas de Ashmole subiram. Foi 
indicado Controlador e Auditor do Imposto e continuou com o 
Imposto até sua morte. Charles também o indicou para o Wind-
sor Herald no mesmo ano 1660. Foi indicado também; Secretário 
e escriturário das Cortes de Surinam (deveres e recompensas são 
desconhecidos).

Aproximadamente em 1660 transformou-se primeiramente 
em antiquário. Publicou vários livros nesse campo e teve uma 
coleção que doou à Oxford, junto com a coleção de Tradescant, 
que lhe tinha sido dada.

Charles II concedeu-lhe a posição de Controlador fiscal e 
Auditor de Impostos para a cidade de Londres em setembro de 
1660, e o Controlador Geral de Imposto em outubro do mesmo 
ano. Esta posição deu a ele dinheiro mais que suficiente para 
viver. O Rei deu a ele também o escritório de Windsor Herald e 
poder e autoridade total para manter as contas de todas receitas, 
recibos e pagamentos. Foi lhe dado o direito de examinar, cole-
tar, e transcrever qualquer documento que ele quisesse usar em 
seu trabalho. Sua posição no escritório Herald foi reforçada por 
uma autorização real em outubro de 1660 que lhe concederam a 
precedência sobre outras recém indicadas. Em 1661 o rei tam-
bém o tornou Secretária e o Escriturário vitalício das cortes de 
Surinam. Junto com seus escritórios Ashmole desempenhou 
várias comissões para Charles, tal como cuidar das medalhas do 
rei.

Ashmole dedicou seu livro sobre a Jarreteira (As Institui-
ções, Leis, e Cerimônias da Mais Nobre Ordem da Jarreteira 
1672) (Most Noble Order of the Garter, 1672) para Charles II, e 
lhe deu a primeira cópia de apresentação, ricamente encaderna-
da, ao Rei. Charles lhe concedeu uma pensão de 400 libras das 
alfandegas. Nas cópias de apresentação para os seis príncipes 

estrangeiros que eram membros da ordem, Ashmole introduziu 
especialmente impressas as dedicatórias a eles. Deles vieram 
presentes, uma corrente do ouro e uma medalha (o Rei da Dina-
marca) e um presente similar do Elector de Brandenberg. Os 
outros regentes também reconheceram o presente.

Em 1677 a Ashmole foi oferecido o posto do rei Garter King 
Arms (Jarreteira dos braços do Rei); arranjou para que seja con-
ferido preferivelmente então a seu sogro (por sua terceira união), 
William Dugdale.

Quando seu segundo casamento o tornou rico, Ashmole se 
tornou em algo como patrão dele mesmo, a exemplo de George 
Wharton, um nobre companheiro e o astrólogo, que lhe dedicou 
um livro em 1652. Em Nathaniel 1656 e Thomas Hodges dedi-
cou uma tradução “Themis Aurea” de Maier para Ashmole. Tam-
bém um livro de astrologia em 1657 foi dedicado a ele; em 1655 
um livro sobre plantas. E de fato houve bem mais dedicatórias 
pelo resto de sua vida. Em 1682 ou em 83 doou para Oxford a 
coleção “Tradescant”, que ele tinha recebido, e sua própria cole-
ção – a fonte inicial do Museu Ashmolean.

Estava profundamente interessado nos usos medicinais das 
plantas e um membro da Sociedade Real em 1661, embora não 
ativo.

Dalson L. R. De Benedetti – M.'. I
Fonte: MS Maçom

Octávio Kelly (Niterói, 20 de abril de 1878 — Niterói, 
31 de dezembro de 1948) foi um magistrado e escritor 
brasileiro, ministro do Supremo Tribunal Federal de 1934 
a 1942. É filho de D. Ernestina Fonseca da Silva Kelly e 
de Eduardo da Silva Kelly.

Iniciou os estudos primários na vila de Porto das Cai-
xas, situada na Baixada Fluminense, transferindo-se para 
Niterói, onde foi matriculado no Liceu Popular e, depois, 
no Externato Aquino, completando a instrução secundá-
ria. Formou-se em Direito pela Faculdade Livre de Ciên-
cias Jurídicas e Sociais, recebendo o grau de Bacharel, em 
20 de janeiro de 1899.

Foi casado com D. Angelina do Prado Kelly, havendo 
do enlace dois filhos: o Dr. José Eduardo do Prado Kelly, 
que se destacou como advogado, político e jurista, ascen-
dendo, também, ao cargo de Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, e o Dr. Celso Kelly, que se dedicou ao magis-
tério, jornalismo e literatura.

Carreira profissional e política
Militou no jornalismo, fundando os jornais O Diário e 

A Capital, que pugnavam para que a capital do Estado, 
transferida para Petrópolis, retornasse a Niterói. Foi elei-
to Vereador da Câmara Municipal de Niterói e, depois, 
Deputado pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro, no triênio 1907-1909, liderou a bancada majo-
ritária do partido de Nilo Peçanha, sucedendo a Raul Fer-
nandes, que fora para a Câmara Federal.

Desligando-se da política, iniciou a carreira na Magis-
tratura, sendo nomeado Juiz Federal, na Seção do Estado 
do Rio de Janeiro, por decreto de 11 de novembro de 
1909. Nesse cargo, serviu durante oito anos, até ser remo-
vido para o de Juiz Federal da 2ª Vara da Seção do Distrito 

Federal, em decreto de 25 de maio de 1917. Em 1932, 
seus serviços foram aproveitados no lugar de membro do 
Tribunal Regional Eleitoral, do mesmo Distrito Federal.

Em decreto de 7 de fevereiro de 1934, foi nomeado 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, preenchendo a 
vaga ocorrida com a aposentadoria concedida a Rodrigo 
Otávio Langgaard de Menezes, tomou posse do cargo em 
14 de fevereiro de 1934. Fez parte das Comissões de orga-
nização da Justiça Nacional e do Código Eleitoral e foi 
Professor Honorário da Faculdade de Direito da Univer-
sidade do Rio de Janeiro.

Aposentou em 31 de julho de 1942 e retornou ao exer-
cício das atividades advocatícias após o decurso de um 
biênio da sua inativação.

Faleceu em 31 de dezembro de 1948, na cidade do Rio 
de Janeiro, sendo sepultado no Cemitério de S. João 
Batista.

Carreira Maçônica
Iniciado em 1898, na Loja “UNIÃO, PÁTRIA E 

CARIDADE”, do Rio de Janeiro. Presidiu o Tribunal de 
Justiça Maçônica do Grande Oriente do Brasil, foi Grão-
Mestre Adjunto, Grão-Mestre em exercício e Grão-
Mestre eleito do Grande Oriente do Brasil entre 26 de 
junho de 1928 e 11 de janeiro de 1933.

Homenagem
Em 1978, foi homenageado pela prefeitura de Niterói 

recebendo, além do certificado de Cidadão Ilustre (rece-
bido pela Família, nomeou uma rua de suma importância 
no bairro Jardim Icaraí. A Rua Ministro Octávio Kelly 
representa a força imobliária e estrutural da ascensão do 
bairro. Seu início se dá na Rua Lopes Trovão e o término 
na rua Comandante Miguelote Viana, passando por vias 
de suma importância para o sistema viário, como av. Almi-
rante Ary Parreiras e as as Ruas Cinco de Julho e Heroti-
des de Oliveira.

Fonte: blog.msmacom.com.br

Octávio Kelly (1878 - 1948)
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Aqui há uns tempos em conversa com um amigo sobre 
determinado tema, disse-lhe eu isto: “eu apenas te mos-
tro o mapa, caberá a ti escolheres o caminho”. E de fato 

esta é a realidade em que temos de viver. Ou seja, nós somos 
as nossas “escolhas”, nós somos as “decisões” que tomamos e 
as ações que decidimos praticar.

Por mais que uns nos digam para irmos para a “esquerda” , 
outros para a “direita” e alguns inclusive nos digam para 
seguir pelo “meio”, a decisão final sairá de nós próprios, da 
nossa vontade, independentemente das indicações e dos con-
selhos que recebamos e que possam nos auxiliar na decisão a 
tomar.

Se decidirmos agir de certa maneira, coincidindo ou não 
com o que a generalidade ou somente com o que alguns consi-
derem sobre tal , foi a nossa mente que o decidiu. 

Assim, todos nós na nossa Vida somos  - e seremos sempre 
- responsáveis por aquilo que decidirmos, sejam ações ou 
palavras e até mesmo pelos mais simples pensamentos.

- Fomos nós que os criamos/produzimos, logo somos nós 
responsáveis por eles, por inerência-.

Por mais influências que recebamos externamente, é o 
nosso íntimo, o nosso “Soi”, que irá efetuar a escolha do que 
concretamente iremos fazer.

Será a mais correta?!
Será a mais eficaz?!
Será a mais proveitosa?!
O que sabemos é que é a nossa decisão e apenas isso. Foi o 

que optámos por decidir. E que tal decisão seja sempre toma-
da em consciência com os princípios que advoguemos e com 
os quais nos sintamos devidamente identificados.

-Sejamos honestos, íntegros e coerentes nas nossas deci-
sões!-

Os maçons, “livres-pensadores” como orgulhosamente se 

assumem, devem ter bem a noção de tal. Não bastará assumir 
algo ou determinada coisa para depois não se praticar isso na 
realidade.

É sempre esperado que um maçom use o seu bom senso e 
os seus bons costumes para decidir, se possível sempre, da 
melhor forma possível face às situações que a vida lhe apre-
senta.

-Tem o dever de agir dessa forma!-
O que poderá acontecer, e muitas vezes é inevitável tal, é 

que nem sempre as decisões tomadas possam ser as melhores 
ou mais corretas, uma vez que o maçom, tal como outro ser 
humano qualquer, também erra, mas como maçom tem a 
obrigação de aprender com esse erro e evitá-lo no seu futuro.

E aqui assumo que os maçons também erram, infelizmen-
te algumas vezes e talvez, digo eu, vezes demais. Mas como o 
maçom é alguém que busca evoluir espiritualmente, ele tam-
bém estará susceptível de efetuar mudanças no seu comporta-
mento; logo também as suas decisões serão influenciadas 
pelas mudanças/”transformações” que sofrer e as suas atitu-
des se revelarão melhor no seu comportamento e carácter. 
Tudo isto em prol do seu auto aperfeiçoamento enquanto ser 
humano. 

Isso será o tal “polimento”, o tal “burilamento da pedra 
bruta” que na Maçonaria tanto se fala.

Os vícios ou erros comportamentais que possam ter existi-
do na sua conduta no passado, deverão ficar aí mesmo, no 
passado. E “como de passado apenas vivem os museus” 
(como é usual se afirmar), no momento da Iniciação, no 
momento em que o recém neófito encontra a sua primeira 
centelha da Luz, nasce como uma nova pessoa, um “novo 
Homem”, e como tal terá acesso a “ferramentas sociais e espi-
rituais” que poderá utilizar para melhor atingir o seu “nirva-
na”, por assim dizer. 

O que interessa por vezes não é o mapa mas o caminho que 
se seguiu, mesmo para o nosso auto aperfeiçoamento, o que 
importa é que decidimos livremente as decisões que tomámos 
e que escolhemos sempre, mediante o que a vida nos vai apre-
sentando e mediante as condições que temos, mas que foram  
as melhores decisões que considerámos que podíamos e/ou 
devíamos tomar ou ter tomado. Isso sim, é o mais importante 

nisto tudo.
Este caminho que seguimos é feito sozinho (somos nós 

que o temos que fazer) mas não é solitário (pois outros o 
fazem também) e temos ter a consciência e a noção disto.

Se olharmos para o lado veremos alguém a viver as mes-
mas situações ou outras, com decisões tomadas semelhantes 
ou completamente diferentes daquelas que, se fosse connos-
co, tomaríamos. A vida é isto mesmo, cheia de imponderáveis 
e é essa uma das mais valias de viver, a cada passo dado, a 
cada momento, nunca sabemos o que se seguirá, apenas o 
podemos tentar prever e nada mais

O que concluindo posso afirmar é que independentemente 
das decisões e escolhas que tomemos, somos nós que o deve-
remos fazer e não outrem. E por elas nos responsabilizarmos. 
São estas decisões que nos definem como pessoas!

A  grande diferença que temos em relação aos restantes 
seres vivos é a nossa “massa cinzenta” e que é devido a ela que 
pudemos livremente pensar.

É altura de a começarmos a valorizar mais e principalmen-
te em a começar a usar de uma forma correta e eficiente.

E posto isto, porque não… pensar?
Fonte: Blog A Partir Pedra

Ir\Nuno Raimundo
R\L\ Mestre Affonso Domingues

 Portugal

Geral

Certo dia, estando a conduzir liguei o rádio do automó-
vel (naquele preciso momento, não em outro qualquer). O 
rádio estava ligado numa determinada estação emissora 
(não em outra qualquer). Estava a ser transmitida uma 
determinada música (não outra qualquer), que me agradou 
muito e me reforçou a boa-disposição e abriu o sorriso.

Eu ia tratar de um assunto complicado e algo delicado 
num Tribunal, para o que necessitava que um funcionário 
judicial (sempre assoberbado de trabalho) me desse assis-
tência, gastando razoável tempo e algum esforço. Ainda 
por cima, o tal assunto era desagradável para o dito funcio-
nário, pelo que antecipava alguma má-vontade dele em 
auxiliar-me.

Mas eu estava tão bem-disposto com a música que por 
acaso ouvira, na estação de rádio que por acaso estava sin-
tonizada no momento em que, por acaso, decidi ligar o 
rádio do meu automóvel, que me dirigi ao dito funcionário 
com um largo sorriso nos lábios, o cumprimentei alegre-
mente, disse uma piada que também o fez sorrir e... quando 
lhe disse ao que ia, em vez da antecipada má reação, vi que 
a minha boa-disposição o contagiara e, com toda a amabili-
dade e todo o zelo, auxiliou-me no trabalho que eu ia fazer.

Isso reforçou a minha boa-disposição e, quando alguém 
seguidamente me pediu algo, não só me prontifiquei a cor-
responder ao pedido, como o fiz com gosto e prazer. Muitas 
vezes, depois disso, aquele a quem, naquela ocasião, auxi-
liei, retribuiu...

A boa-disposição manteve-se e, no final desse dia, ao 
fazer o balanço do que nele ocorrera, verifiquei que a minha 
boa-disposição influenciara todos aqueles com quem eu 
tinha interagido, que os meus sorrisos geraram muitos 
outros sorrisos de volta, que congregara muitas boas-
vontades e que se gerara um ciclo virtuoso que levara a que 
tudo corresse bem e que a satisfação e boa-disposição impe-

rassem, em mim e em todos com quem contacta-
ra.

Nesse dia, comprovei que, tal como o mal 
conduz ao mal, o bem gera o bem. E consolidou-
se-me a noção de que tratar bem o próximo, ser 
simpático e empático, não só faz com que o pró-
ximo reaja no mesmo sentido, como aumenta o 
nosso bem-estar, a nossa boa-disposição. Em 
suma, que se recebe o que se dá - e exponencial-
mente mais.

A chave da felicidade é contribuir para a feli-
cidade de quem nos rodeia. Poucas coisas nos 
aquecem mais o coração do que um sorriso feliz 
de uma criança. Mas, se bem pensarmos, tam-
bém a constatação de um momento de felicidade 
num adulto influi positivamente em nós. Assim 
sendo, não faz sentido que ignoremos as necessi-
dades do próximo. Pelo contrário, faz muito mais 
sentido ajudar o próximo a ter momentos de feli-
cidade - porque isso nos fará duplamente felizes 
a nós próprios: felizes por vermos o próximo 
feliz, felizes porque o próximo, por sua vez, nos há de retri-
buir. Há quem chame a isto karma. Eu chamo-lhe, simples-
mente... bom-senso.

O bem gera o bem. O belo conduz ao belo. Pelo contrá-
rio, do mal só virá mal, o abjeto só gera abjeção. E a indife-
rença, essa, é estéril.

O verdadeiro sentido da vida está em sermos felizes. E 
sermos felizes implica fazermos feliz quem nos rodeia. 
Logo, o verdadeiro sentido da vida está em gerar a felicida-
de em torno de nós e, assim, ganharmos também a nossa 
felicidade.

Este é, pelo menos, o meu sentido da minha vida. Serve 
para mim. Está certo para mim.

Mas, afinal, qual a importância do acaso na minha des-
coberta do meu sentido da minha vida? Para ser completa-
mente verdadeiro... NENHUMA! Não cheguei a esta 
noção porque uma bela manhã liguei o rádio e ouvi uma 
música que me agradou. Se assim fosse, teria de concluir 
que, se tivesse ouvido uma música que me fosse muito desa-
gradável, isso viria a fazer de mim um patife da pior espé-
cie...

O caráter gera-se e aperfeiçoa-se. Mais do que conse-
quência de uma música ouvida ao acaso, aquilo que sou e 
que penso resulta de toda a minha vivência, dos princípios 
em que acredito e procuro seguir. E muita importância 
nisso tem a minha condição de maçom e a vivência com os 
meus Irmãos, em Loja e fora dela. 

Então porque intitulei este texto "Da importância do 
acaso na descoberta do sentido da vida"? Porque é um título 
muito mais apelativo do que se simplesmente escrevesse 
"O sentido da vida", ou algo semelhante. Provavelmente, 
haverá muito boa gente que só leu este texto até aqui porque 
aquele título suscitou a sua curiosidade... Considere-se, 
pois, este título uma piada, um piscar de olho meu na tenta-
tiva de ajudar quem ler este texto a ter um momento de feli-
cidade - e, já agora, a motivá-lo para dar felicidade aos que 
o rodeiam.

Façam o favor de ser felizes. Para isso, a melhor forma 
é... espalhar Felicidade. E verão que, no final, a vossa vida 
teve muito mais significado do que simplesmente viver 
uma vidinha de procurar ter...

Fonte: A Partir Pedra

A IMPORTÂNCIA DO ACASO NA DESCOBERTA DA VIDA
Ir\ Rui Bandeira

R\L\Mestre Affonso Domingues

Portugal 
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O
h, quão bom e quão suave é que os irmãos 
vivam em união. É como o óleo precioso 
sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a 

barba de Aarão, e que desce à orla das suas vestes. 
Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os 
montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção 
e a vida para sempre”.

Infinitas são as interpretações apresentadas na 
literatura maçônica sobre o Salmo 133 e não ouso aqui 
tentar citar alguns exemplos, pois não saberia por 
onde começar.

Em primeiro lugar, há que se registrar que essa não 
é a leitura original de Aprendiz no REAA, que adotava 
“João 1:1-5″ e, geralmente, apenas em iniciações. 
Passou-se a adotar o Salmo 133 no Brasil após 1927, e 
de forma mais predominante entre as décadas de 40 e 
50, por influência da Maçonaria Americana (GLs) e 
Inglesa (GOB). Por sinal, a passagem de João tinha 
mais relação com o Grau de Aprendiz do que tem o 
Salmo 133, pois trata de trevas e luz.

Para compreender o real significado do Salmo, 
deve-se conhecer os elementos que o compõe:

DAVI: Tem-se o Rei Davi como autor do Salmo 
133. O Rei Davi era tido como o grande cantor dos 
cânticos de Israel e autor de vários Salmos.

ÓLEO: o óleo era utilizado na cerimônia de unção 
dos Reis e Sumos Sacerdotes. Esses eram ungidos 
com um óleo especial, o qual era derramado sobre suas 
cabeças, e dessa forma, eram considerados 
“purificados” e “sagrados” para exercer suas funções.

HERMON: montanha considerada sagrada pelos 
judeus e chamada pelos árabes de “montanha 
nevada”. Localizada ao norte de Israel, marca a 
divisão geográfica entre Israel, Líbano e Síria. Pela 
sua altitude (mais de 2.800 metros), seu cume está 

sempre coberto de neve, o que gera um orvalho que 
literalmente “rega” toda a região ao seu redor, sendo 
por isso a região mais fértil de Israel.

MONTES DE SIÃO: ao contrário do que alguns 
possam pensar, Sião não é Hermon. Ambos os pontos 
são extremidades de Israel, sendo Hermon a 
extremidade Norte e Sião a extremidade Sul. Sião foi o 
local escolhido pelos judeus para servir de sede, sendo 
a região onde se encontra Jerusalém (daí a origem do 
termo “sionista”). Após Sião, o que se vê é o deserto.

AARÃO: irmão mais velho de Moisés e primeiro 
Sumo Sacerdote de Israel, através do qual se originou 
a linhagem de Sumos Sacerdotes. Aarão era o porta-
voz de Moisés (que possuía problemas de dicção, 
provavelmente gago ou fanho), e servia de Orador dos 
judeus junto ao Faraó. Na tradição judaica, Aarão 
participou do episódio do bezerro de ouro, porém, na 
tradição árabe ele não teve tal participação.

Conhecendo os elementos, pode-se compreender 
melhor a mensagem:

Os Irmãos que Davi se refere são, provavelmente, o 
povo de Israel, divididos em suas tribos e espalhados 
entre Hermon e Sião (limites de Israel), mas todos 

vivendo em união. Davi relembra então a unção de 
Aarão como o primeiro Sumo Sacerdote de Israel, 
momento que selou o compromisso entre o povo de 
Israel e seu Deus. Dali nasceu a nação que Davi 
representava e defendia. O óleo precioso que ungiu 
Aarão foi derramado em sua cabeça e desceu pela sua 
barba, espalhando-se para as extremidades de sua 
roupa. Tal unção, que abençoava Israel, podia ser vista 
também em sua terra: a neve do cume de Hermon 
transforma-se em orvalho, que desce o monte e se 
transforma em um ribeirão, Banias, o qual desagua no 
Rio Jordão, esse que liga Hermon até a outra 
extremidade de Israel, os Montes de Sião, antes de 
desaguar no Mar Morto.

Todas as tribos de Israel estavam espalhadas de 
Hermon a Sião, sempre próximos às margens do Rio 
Jordão. “Jordão” significa exatamente isso, “que 
desce”. O Rio Jordão, alimentado pelo orvalho de 
Hermon, desce até a extremidade sul de Israel, Sião, 
distribuindo suas bênçãos, assim como o óleo 
precioso que desce da cabeça de Aarão até a orla de 
suas vestes.

Por fim, Davi afirma que, Sião (Jerusalém) é 
“ungido” pelas águas que vem de Hermon porque foi o 
lugar escolhido por Deus para que o povo judeu habite 
eternamente conforme suas bênçãos.

Com esse Salmo, Davi disse ao seu povo que eles 
deviam permanecer unidos e obedientes às ordens 
vindas de Sião, pois essa era a vontade de Deus desde a 
unção de Aarão, comprovada pela benção da água, que 
sai do alto de um monte e percorre 190Km de 
distância, derramando bênçãos por onde passa, até 
chegar a Sião.

É muito claro o motivo das palavras de Davi: ele 
era apenas o segundo rei de Israel, uma nação recente, 
ainda desestruturada, com muitas dificuldades, 
dividida em muitas tribos e sujeita a muitas ameaças. 
Ele precisava manter um discurso de unidade e 
esperança. Mas pelo jeito, os ritualistas ingleses, e em 
seguida os americanos, desconsideraram esse 
contexto histórico e adotaram o Salmo 133 por conta 
das palavras “irmãos” e “união”.

FONTE:http://www.noesquadro.com.br

ENTENDENDO O SALMO 133
 Kennyo Ismail 

Escritor e Palestrante

Geral

Os instrumentos de trabalho do AP.'.M.'. – a Régua de 24 
PP.'., o Cinzel e o Maço – representam as três grandes forças da 
consciência humana: conhecer, sentir e querer; ciência, emo-
ção e atividade; experiência, sentimento e força (GOMG, 
2004). 

Simbolicamente, a Régua de 24 PP.'. representa o conheci-
mento, a ciência, a experiência, ou seja, a SABEDORIA, a 
primeira das Três Colunas Sagradas do Templo. Com ela o 
AP.'.M.'. deve medir suas ações, permitindo-lhe ter consciên-
cia do valor e da utilidade de suas idéias e atitudes. Quando o 
ser humano age sem planejar, sem pensar sobre as conseqüên-
cias de seus atos, já inicia seu trabalho de forma errada, sem 
noção do que quer fazer e aonde quer chegar. O AP.'.M.'., no 
seu caminhar de constante busca pelo progresso na Grande 
Obra, deve sempre pensar e avaliar sobre suas ações, tanto 
materiais quanto espirituais, conhecendo o valor e o impacto 
de cada uma delas perante a sociedade em que vive e seus seme-
lhantes. Isto é sabedoria maçônica. Segundo o nosso Ritual, 
“sabedoria é prudência, e só é prudente o que sabe medir” 
(GOMG, 2004).

O Cinzel, simbolicamente, representa o sentir, a emoção, 
ou seja, a BELEZA, a segunda das Três Colunas Sagradas do 
Templo. Com ele o AP.'.M.'. modela seu espírito e sua alma, 
conforme os planos traçados pela Régua de 24 PP.'.. O Cinzel 
representa a execução do que foi planejado, conforme as quali-
dades morais, sentimentos e virtude de cada Maçom, permitin-
do-lhe agir com foco e determinação na busca do resultado 
traçado.

Por último, o Maço representa o querer, a atividade, ou 
seja, a FORÇA da ação do AP.'.M.'. em sua obra, sendo esta a 
terceira das Três Colunas Sagradas do Templo. Traduz a ener-
gia, a impulsão no ato de aplicar o Cinzel conforme o plano 
traçado pela Régua de 24 PP.'., ou de maneira simbólica, repre-
senta a força colocada na execução dos planos e obras traçadas 

pelo AP.'..
Interessante notar que sempre em minha vida profana pro-

curei trabalhar com planejamento, sem saber que estava me 
utilizando do conceito simbólico do instrumento da Régua de 

24 PP.'.; sempre procurei aplicar todas as minhas energias, 
concentração e força de vontade na execução daquilo que tinha 
planejado, sem saber que estava me utilizando dos conceitos 
do Maço e do Cinzel. Quando me iniciei como Maçom e recebi 
de meus IIr.'. os três instrumentos de trabalho do Aprendiz (1ª 
instrução), procurei estudá-los e entender a sua aplicabilidade. 
Fiquei admirado com a sincronia e o poder das funcionalidades 
de cada instrumento. A diferença, porém, entre o que eu fazia 
(ou achava que fazia) e o que hoje posso realizar está no fato de 
que a aplicação dos instrumentos de trabalho do AP.'.M.'. 
podem e devem ser utilizados para toda e qualquer obra, a todo 
momento, em todas as circunstâncias. A busca da perfeição 
deve ser vista como uma missão de vida, e estes instrumentos 
se constituem na base, no sustentáculo das obras de todo 
Maçom.

Apesar de, inconscientemente, sempre ter utilizado os 
conceitos da Régua de 24 PP.'., do Maço e do Cinzel, não tinha 
exata compreensão de sua importância e de sua força. Como 
Maçom, posso hoje perceber sua potencialidade e sua aplicabi-
lidade para o trabalho que irei desenvolver no meu caminhar 
de constante busca pelo progresso na Grande Obra.

 
Esta é a diferença que faz toda a diferença; é o que caracte-

riza um verdadeiro Maçom!

Frederico Cesar Mafra Pereira, M.M.
ARLS Ordem E Progresso – N.133 – Belo Horizonte (MG) 

- Brasil
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Quem gosta de manteiga se alegrou com recentes 
notícias, publicadas em jornais, afirmando que 
gordura saturada não é tão ruim quanto se 
imaginava.

Por outro lado, essas informações que "reabilitam" a 
manteiga vão contra diversas recomendações e deixam de 
fora várias nuances.

Mas afinal, qual é a verdade sobre a gordura saturada?
A Organização Mundial da Saúde aconselha que o 

percentual de calorias proveniente dela não ultrapasse 
10%.

O argumento é que a gordura saturada aumenta a 
quantidade de colesterol ruim no sangue, apesar de 
também aumentar o do tipo bom.

O colesterol ruim entope artérias e pode levar a um 
infarto ou AVC. No entanto, testes com estatinas mostram 
que essas drogas, que diminuem o colesterol, podem 
reduzir o risco de ataque cardíaco.

Confusão?
Quando o assunto é nutrição, obter provas confiáveis é 

sempre uma espécie de pesadelo.
Alguns estudos se baseiam em questionários que 

perguntam o que as pessoas comeram no ano anterior, para 
então ver o que acontece décadas depois.

O problema é que muita gente tem dificuldade para 
lembrar o que comeu no dia anterior, quem dirá um ano 
atrás. Além disso, os hábitos alimentares mudam muito 
com o tempo.

E não seria lá muito antiético trancar pessoas e fazer 
experimentos com suas dietas por décadas para ver se elas 
terão um infarto.

Por isso, as provas acabam sendo uma colagem de 
resultados de diversos estudos, que dá uma impressão geral 
de que a gordura saturada é ruim.

A agência Public Health England, do Departamento de 
Saúde do Reino Unido, que aconselha as pessoas a cortar 
gordura saturada, diz que um dos artigos-chave em que a 
recomendação é baseada é uma revisão de 15 testes 
clínicos que mudaram as dietas de mais de 59 mil pessoas 
por pelo menos dois anos.

Mas até isso é um indicativo do motivo da possível 
confusão sobre a gordura saturada.

O trabalho não mostra impactos em mortes por doenças 
cardíacas ou outras causas. E conclui que cortar gordura 
saturada e substituí-la por carboidratos ou proteínas não 
faz diferença nos riscos.

A nutricionista-chefe do Public Health England, Alison 
Tedstone, afirma que gordura saturada é de fato ruim, mas 
que é justo dizer que "às vezes a questão da gordura fica 
simplista demais".

"Os dados mudaram um pouco ao longo dos anos por 
causa de novos estudos que surgiram. E há que se 
considerar diferenças sutis, como se estamos falando em, 
poli ou carboidrato integral."

"Concordo que é inapropriado dizer para a população 
aumentar seu consumo de carboidrato sem pensar sobre 
quais carboidratos são esses."

O conselho dela é que as pessoas cozinhem com óleo de 

girassol, em vez de manteiga, e que usem margarina com 
pouca gordura.

A redenção da manteiga?
Alguns pesquisadores, no entanto, já argumentaram 

que até isso está errado e que manteiga e outros alimentos 
ricos em gordura saturada fazem parte de uma dieta 
saudável.

Um estudo feito em 2014 pela Universidade de 
Cambridge, do Reino Unido, ganhou repercussão após 
concluir que não há "evidências conclusivas" para as 
recomendações de cortar gordura saturada.

Foi essa análise que levou à avalanche de notícias 
dizendo que a manteiga "está de volta".

"Isso é uma simplificação exagerada, nunca dissemos 
isso", esclarece uma das pesquisadoras, Nita Forouhi, da 
unidade de epidemiologia da Universidade de Cambridge.

A revisão mostrou que não há uma relação significativa 
entre a quantidade de gordura saturada, gordura 
monossaturada ou um tipo de gordura polissaturada e 
doenças cardíacas.

Mas Forouhi afirma que é preciso focar mais não 
naquilo que deve ser cortado, mas pelo que deve ser 
substituído.

O estudo não pôde avaliar esse aspecto
Segundo a especialista, a gordura saturada virou um 

"debate muito, muito reducionista". Ela alerta que as 
pessoas "devem ser cuidadosas sobre dar mensagens 
simplificadas demais".

Forouhi, porém, está na linha de frente de uma pesquisa 
que pode transformar o debate sobre a gordura saturada e 
trazer algumas delas de volta à mesa.

Houve um tempo em que médicos pensavam que todo o 
colesterol era ruim, até que descobriram que há o bom e o 

mau colesterol.
Agora, há uma percepção crescente de que nem toda 

gordura saturada é igual e que há provas crescentes de que 
algumas podem ser benéficas.

"Nossas novas descobertas também podem ajudar a 
esclarecer as conclusões de estudos que dizem que alguns 
tipos de laticínios podem diminuir o risco de diabetes e 
doenças cardíacas", diz a pesquisadora.

Veredito
Mas então, as notícias estavam certas? Queijo, iogurte, 

leite integral e manteiga devem permanecer no cardápio?
Forouhi diz que isso é perigoso pegar os primeiros 

resultados da pesquisa para afirmar coisas do gênero.
"Não podemos supor que os efeitos benéficos de 

laticínios vem apenas do ácidos graxos saturados 'bons', já 
que todos os alimentos contém uma combinação de 
ingredientes."

Ela alerta que há uma "ligação forte" entre 
manteiga/gordura saturada e mau colesterol, e que outros 
estudos deveriam ser feitos com tipos específicos dessa 
gordura.

Especificamente sobre a manteiga, a especialista diz 
que os estudos mais científicos não a incluem dentro da 
definição de laticínio.

"Enquanto as pesquisas ainda estão sendo feitas, acho 
que não devemos sair mudando nada", diz ela sobre as 
recomendações.

"É muito cedo para dar ao público a impressão de que 
há uma licença. A pesquisa preliminar é animadora, mas 
não só definitiva. Não dá para dizer que a manteiga está de 
volta."

Por James Gallagher 
Editor de Saúde da BBC News

Saúde

COMER MANTEIGA E GORDURAS SATURADAS FAZ MESMO MAL À SAÚDE?
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Por Maria Helena Varella Bruna

Manter em casa um pequeno estoque de medica-
mentos e um kit básico para curativos pode 
fazer toda a diferença em algumas situações. 

Imagine que a pessoa não consegue dormir por causa da 
dor de cabeça depois de um dia exaustivo de trabalho, ou 
que a azia não lhe dá sossego ou, ainda, que acordou no 
meio da noite, ardendo em febre. Nessas horas, ter à mão 
um analgésico, um antitérmico ou um antiácido pode 
representar uma solução rápida para alívio da dor e do 
mal-estar.

Ninguém discorda de que pode ser útil ter em casa 
alguns remédios considerados de baixo-risco para usar 
em situações de emergência. O inconveniente é que a 
farmácia caseira costuma ser um estímulo para a prática 
perigosa da automedicação. Ao primeiro sinal de dor, 
indisposição ou mal-estar, o mais comum é a pessoa 
recorrer a um medicamento conhecido, que está guarda-
do em sua farmacinha particular faz tempo, mesmo que 
possa ser pouco indicado para aquele caso, ou esteja com 
o prazo de validade vencido, o que muita gente nem se 
lembra de levar em consideração no momento da crise.

Tomar um remédio com ação sintomática, de vez em 
quando, não representa nenhum problema. A questão 
muda de figura quando não são respeitadas as condições 
ideais para armazenamento, manuseio e transporte, nem 
o prazo de validade dos produtos. Da mesma forma, o 
uso contínuo e indiscriminado de medicamentos, apa-
rentemente inofensivos, pode ser prejudicial à saúde, 
uma vez que pode mascarar o quadro, retardar o diagnós-
tico e comprometer o tratamento.

Como já dizia Paracelso, médico e alquimista que 
viveu entre 1493 e 1541, em pleno século 16, portanto, a 
diferença entre o remédio e o veneno está apenas na 
dose.

Prazo de validade dos medicamentos
De acordo com determinação da Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), órgão vinculado ao 
Ministério da Saúde, todos os fabricantes são obrigados 
a estampar nas embalagens, as datas de fabricação (mês 
e ano) e de validade (mês e ano), assim como o número 
do lote do medicamento, seja ele controlado ou de venda 
livre sem apresentação de receita médica.

Essa data-limite para utilização do produto é definida 
pela própria indústria farmacêutica, com base em testes 
específicos realizados sob rigoroso controle, para avali-
ar a estabilidade dos elementos ativos que constam da 
fórmula. Portanto, ela funciona como um fator de refe-
rência, que indica o fim do período de vida útil do medi-
camento. Ou seja, depois daquela data os laboratórios 
não mais garantem a capacidade de o produto preservar a 
potência, eficácia, e segurança.

Considerando que a potência de uma droga começa a 
cair lentamente assim que é fabricada, está estabelecido 
que, mantidas as condições ideais de transporte, manu-
seio, armazenamento e a integridade da embalagem, a 
data de expiração do prazo de validade de um fármaco é 
determinada pelo tempo que o princípio ativo leva para 
perder 10% de sua potência e eficácia original.

Está claro que isso não acontece de uma hora para 
outra. A efetividade de uma droga vai diminuindo lenta-

mente com o tempo. No entanto, segundo estudos sobre 
a data de validade das drogas, realizados pelo Food and 
Drug Administration a pedido dos militares americanos 
(que eram obrigados a descartar e repor um caríssimo 
estoque de medicamentos todos os anos), muitos dos 
produtos investigados conservaram suas condições de 
uso para além da data de validade definida pelo fabrican-
te. Esses dados foram comentados no site oficial da Har-
vard Medical School.

A pergunta é: o que pode acontecer se a pessoa tomar 
um medicamento vencido?

Nesse caso, é preciso considerar duas condições.
Primeira: é sabido que os medicamentos vão perden-

do a estabilidade lentamente a partir da data de fabrica-
ção, mas que o processo pode levar anos.

Segunda: a data final do prazo de validade é estabele-
cida pela indústria farmacêutica como forma de atestar 
que o produto mantém as características de eficácia e 
segurança até aquele mês e ano, desde que tenha seguido 
à risca as orientações sobre a melhor forma de armazenar 
o produto. Depois dessa data, os fabricantes estão dis-
pensados de continuar os testes sobre a estabilidade das 
substâncias que compõem o medicamento.

Portanto, se a dor de cabeça está tirando sua alegria de 
viver e você decidiu tomar um analgésico com data de 
validade vencida há dois ou três dias, talvez a única con-
sequência seja que você vai ter de esperar mais um pouco 
pelo efeito, uma vez que o medicamento já pode ter per-
dido parte de sua eficácia.

Agora, se for um remédio de uso contínuo, como os 
indicados para controle de doenças crônicas (por exem-
plo a hipertensão e o diabetes), um antibiótico para o 
tratamento de infecções, ou seja, drogas que perdendo a 
eficácia podem pôr a vida em perigo, o bom-senso 
manda não arriscar. O melhor é providenciar um novo 
medicamento que esteja dentro do prazo de validade e 
não abusar da sorte.

Descarte de medicamentos vencidos – 
Logística reversa

A farmácia caseira não pode ser um depósito aleató-
rio de medicamentos armazenados sem nenhum critério 
e cuidado. Também não deve acumular sobras de remé-
dios que não foram totalmente utilizados, nem frascos 
com restos de xaropes, colírios, gotas nasais ou para 
aplicar no ouvido (orelha), ou de suspensões e soluções 
injetáveis. Sob a forma líquida de apresentação, os medi-
camentos são sempre mais instáveis do que no estado 
sólido e têm prazo de validade encurtado, especialmente 
se a embalagem original tiver sido aberta ou violada.

Sempre vale repetir que remédios devem ser guarda-
dos fora do alcance das crianças e longe da umidade, do 
calor e da exposição solar. Além disso, é fundamental 
que, periodicamente, sejam descartados os produtos 
com prazo de validade vencido ou em desuso há muito 
tempo.

Nessa tarefa é preciso redobrar os cuidados. Nada de 
jogar os remédios no lixo comum da residência, no ralo 
da pia ou no vaso sanitário, porque os medicamentos 
possuem substâncias químicas que podem contaminar a 
água e o solo. Remédios vencidos e restos de medica-
mento que não serão mais utilizados devem ser levados 
até um ponto de coleta credenciado pela Anvisa, em 
geral, uma farmácia ou drogaria nas proximidades da 
residência. Esse processo de os medicamentos vencidos 
retornarem às farmácias a fim de que tenham a destina-
ção final adequada é chamado de logística reversa.

Caso não exista um ponto de coleta na sua região, o 
recurso é entrar em contato com uma Unidade Básica de 
Saúde para saber como realizar o descarte seguro desses 
medicamentos sem prejuízo para o meio ambiente.

Fonte: http://drauziovarella.com.br/

Saúde

TOMAR REMÉDIO VENCIDO FAZ MAL?

Uma verificação mensal dos medicamentos e sua validade pode impedir que você seja pego 
desprevenido, sem medicamentos, e de tomar um remédio que faça mais mal do que bem. 
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Nos últimos cinquenta anos a tecnologia, em todos 
os níveis, teve um salto gigantesco. Os primeiros 
computadores ocupavam um andar inteiro dos 

prédios, mantidos sob refrigeração,  funcionando com 
válvulas do tamanho de uma garrafa de cerveja e alimenta-
dos mediante cartões perfurados. (lembram das primeiras 
apostas da Loteria Esportiva?) Em 1969 o homem pisou na 
Lua pela primeira vez, com a Apolo IX, depois vieram os 
ônibus espaciais e as sondas intergalácticas sem tripulação 
que nos enviam imagens de dados dos planetas mais 
distantes. Chegaram os capacitores, diodos e circuitos 
eletrônicos, cada vez mais microscópicos. O primeiro 
computador pessoal, denominado PC apareceu no merca-
do em 1983; mas, ainda não tinham disco rígido de 
armazenamento de dados e utilizava discos flexíveis para 
isso. Hoje temos os atuais chips e smartfones que fazem 
tudo o que um computador faz e muito mais. Com a 
internet o mundo está ininterruptamente conectado. Sabe-
se de tudo em tempo real. E ainda há muito mais. A ciência 
não para de evoluir. No entanto, lamentavelmente, o Ser 
Humano muito pouco evoluiu como tal, desde que come-
çou a andar ereto.  Fico estarrecido ao tomar conhecimento 
todos os dias, sem falhar nenhum, das barbaridades 
cometidas por homens contra seus semelhantes. Os 
noticiários estão recheados de tragédias causadas por seres 
humanos. A pior delas são as guerras estúpidas entre povos 

irmãos, como se vê na 
África. As guerras travadas 
por motivação religiosa (?) 
em toda parte, onde se 
matam irmãos em nome de 
Deus! Por mais que tente, 
para mim é incompreensí-
vel. Mas, como disse, isso 
vem desde tempos imemo-
riais ,  a  ignorância,  a 
intolerância, a barbárie, o 
preconceito, a falta de 
compaixão estão arraiga-
das no Homem desde 
sempre. Como é possível 
que até 127 anos atrás, aqui 
no nosso Brasil, o homem 
di to  c iv i l izado a inda 
escravizava seus seme-
lhantes? E o que é pior, há 
lugares no mundo onde ainda se pratica isso.  Em nosso 
país, pacífico e generoso, morrem milhares de pessoas 
assassinadas todo ano. Existem preconceitos – a maioria 
velados e outros escancarados – por causa de raça (Só 
existe uma raça: a Raça Humana), de orientação sexual, de 
idade, de condição financeira, de religião e ideologia 
política. Aqui é onde impera a intolerância, de pessoas que 
não admitem a diversidade de opinião: se não pensam 
como elas, então sofrem agressões. Neste ano uma criança 
de 9 anos foi agredida a pedradas por um grupo de  pessoas 
que se dizem evangélicas (mas não são – pois o Evangelho 
de Jesus Cristo não admite tal comportamento), quando 
saia de um culto de candomblé. Até mesmo pastores 
incitam e invadem cultos de matiz africanos, em claro 
desrespeito à religião alheia. Acusam da prática de satanis-
mo, magia negra e outras bobagens, tal como fazem com a 
Maçonaria. Via de regra, pregam e falam sobre coisas que 

não conhecem, pois se soubessem não demonstrariam 
tanta estupidez. E ainda que existissem essas práticas, a 
Constituição Federal assegura a liberdade de crença, 
inclusive a de não ter nenhuma delas. Isso é o resultado da 
ignorância, da intolerância e constitui crime! Quantos 
milênios ainda passarão até que a Humanidade entenda o 
único mandamento de Jesus Cristo: Eu vos dou um novo 
mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, 
assim também vós deveis amar-vos uns aos outros (Jo 
13,34). Quando esse mandamento for cumprido, desapare-
cerão todas essas tragédias antes citadas e por consequên-
cia não mais haverá intolerância, preconceito e desrespeito 
aos semelhantes.  

(*) Jornalista – Reg. Min. Trabalho nº 60.520/SP
 Tabelião de Notas de Guarani D'Oeste – é Procurador 
de Justiça aposentado do Ministério Público do Estado 

de São Paulo.

Opiniões

(*) José Carlos S Carneiro
Or\ Fernandópolis - SP

Desde o ano passado a sociedade tem assistido a vários 
debates e embates políticos sobre a imensa crise que assola 
o país, em meio às investigações da operação lava jato e 
prisões de políticos e de empresários.

O governo federal, notoriamente cindido, tenta reunir 
os cacos de apoio que lhe restam no congresso nacional, 
cujo controle nunca foi seu mas, sim, do PMDB, que hoje 
lhe vira as costas, quer seja por mágoa do Vice-presidente 
da República, Michel Temer, ou por ódio do presidente da 
Câmara Federal, Deputado Eduardo Cunha, em que pese 
as revelações da operação lava jato a seu respeito.

Nesse cenário político caótico, a economia brasileira 
mergulha em um precipício cujo fim é difícil de ver.

Sabe-se que parte do empresariado é contrária à perma-
nência da presidente da República no poder, seja por ques-
tões políticas ou econômicas. Já a oposição política fala 
constantemente em impeachment como a saída para o país.

É tentador ceder a esses apelos, porém, é preciso discu-
tir sobre a eventual eficácia desse entendimento para os 
rumos do país.

Frise-se, contudo, que não se faz aqui nenhuma defesa 

da presidente ou de seu governo ou equipe. O que se procu-
ra realizar é um questionamento sobre os reais interesses 
daqueles que trabalham diuturnamente para alterar o 
comando do país.

Causa espécie que boa parte do empresariado esteja tão 
engajada em um processo de expurgo, com o mesmo vigor 
com o qual deveriam defender suas propostas para a recu-
peração da economia e do crescimento. Esta seria a hora, o 
momento de pressionar seus representantes eleitos a apre-
sentarem no congresso e ao governo suas propostas para o 
país; de exigir e sugerir mudanças na CLT e na tributação. 
Nada disso ocorre ou, pelo menos, não se vê com a mesma 
ênfase que os gritos de impeachment.

Enquanto isso, cortam gastos com dispensa de funcio-
nários, e aumentam preços acima do viável, usando o insu-
cesso do governo federal e do congresso em resolver os 
problemas do país como desculpa para exageros como os 
que vemos nos supermercados e nas prestações de servi-
ços, cujos valores são, hoje, estratosféricos. De forma 
subliminar aumentam, pelo sofrimento, a insatisfação do 
povo face o governo que não lhes interessa mais.

De outra feita, vários políticos (de oposição formal ou 
informal do governo) têm se esmerado em ações midiáti-
cas para garantir prestígio como defensores da população 
contra o governo.

Só se esqueceram de colocar o Brasil acima de seus 
interesses de tomada do poder. Deveriam usar sua energia 
para criar uma agenda alternativa para o país, impondo-a 
ao governo federal, caso necessário. Aí sim, teríamos um 

embate salutar, pois seria realizado com a melhor das moti-
vações: aprovação de propostas para retirar o país da crise e 
corrigir rumos.

A oposição declarada, em alguns poucos momentos, 
fala de medidas para o país, mas não consegue articular 
convergência em torno delas, e não têm a grandeza de apre-
senta-las ao governo, a bem do país, para sanar a crise.

Atualmente, é muito fácil a qualquer político dizer-se 
contra o governo federal, bem como ao partido da presi-
dente da República, elegendo-os como adversários em 
disputas futuras, na tentativa de excluir novas opções polí-
ticas. Isso s.m.j., não parece ser o papel de um político 
sério; o povo é quem deve decidir, fundado nas propostas 
que cada candidato apresenta.

Que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder 
Judiciário cumpram o seu dever, expurgando os nefastos 
corruptos da estrutura do poder, punindo-os exemplarmen-
te, sejam eles quem forem.

Não é bom para o país que tenhamos, a cada crise, cla-
mores de destituição do governante. Isso seria viável acaso 
fôssemos uma República Parlamentarista; algo a se pensar 
para o futuro.

Enquanto isso, espera-se que os atores do processo 
político e econômico, dentro do jogo democrático, pressio-
nem o governo com propostas viáveis para o país, com uma 
agenda positiva de crescimento.

Espera-se, afinal, que trabalhem pelo país, não por inte-
resses pessoais.

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

Acadêmicas e Universitárias do GOSP

(*) Ir\ José Vieira 
Or\ Campinas - SP
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T
enho muito que agradecer a Deus por integrar o Gran-
de Oriente do Brasil, ordem maçônica a qual me dedi-
co e entrego. Privilegiado sou pelos irmãos, cunha-

das, sobrinhos, amigos e amigas que comigo estão todas as 
semanas no Diário da Manhã, de Goiás desde 5 de fevereiro 
de 2011, sem interrupção. O faço, como fazendo para a 
família que formei através deste espaço e das redes sociais. 
Já é parte da minha vida. Cada artigo é um filho meu.

As repercussões são as mais diversas, com mensagens 
incentivadoras e que me sinalizam sempre o cuidado que 
devo ter nesses limitados artigos, mas muito me conforta o 
bem querer que me chega semanalmente.

Dois artigos receberam uma manifestação incalculável 
de retornos com apreciação positiva. Milhares de leituras e 
centenas de compartilhamentos. “Sérgio Moro, o cavaleiro 
da esperança”, superou 400 compartilhamentos em minha 
página pessoal, não relacionando os grupos aos quais per-
tenço e as leituras, que superam 30 mil alcançados.

Já no último, “Santa Casa de Misericórdia de Taquari-
tinga é exemplo para todo Brasil”, o cálculo é o mesmo do 
artigo anterior que estou citando. Milhares de manifesta-
ções, muito elogiosas ao trabalho social da centenária Loja 
Maçônica “Líbero Badaró”, daquela cidade paulista, mui-
tos comparando uma gestão competente e honesta, com os 
desvios que ocorrem na administração pública brasileira.

Por tudo, nestes 5 anos, somente tenho que agradecer, 
enviando-lhes a minha mensagem. Recebo de vocês, mais 
que mereço. E este agradecimento, a um por um, eu o sim-
bolizo na pessoa do maçom  José Moretzsohn de Castro, 
membro da Loja “Jacques DeMolay”, integrante também 
das Lojas “Fraternidade Acadêmica Piratininga”, 
“L'Áquila Romana” e “Jerusalém”, todas da capital paulis-
ta. Integra como ministro maçônico, o Superior Tribunal de 
Justiça do Grande Oriente do Brasil, na condição atual de 
vice-presidente, por diversas vezes atuando no Supremo 
Tribunal Federal Maçônico. Casado com Solange Rinaldi, 
com ela se recolhe todos os finais de semana à sua “roça”, 
sítio em que ele se desliga do mundo, pois lá a internet não 
chega e o telefone celular não funciona, o que lhe possibili-
ta leituras e releituras de textos, crônicas e livros.

Profissional nascido na capital paulista em 1952, onde 
tem escritório no Centro de São Paulo. Cursou Direito na 
Faculdades Metropolitanas Unidas. Já em 1976, passou a 
ser advogado do Banco Central, no cargo de procurador da 
instituição, aposentando-se em 2010, mas continuando o 
seu labor jurídico pela sua competência, convidado sempre 
pela instituição a assumir liquidações, com 11 atuações. Foi 
professor universitário durante 10 anos nas faculdades 
Mackenzie, UNIP e Pontifícia Universidade Católica. 

Seu pai, José Maria Platt Moretzsohn de Castro, sempre 

lhe passava escritos que continuam guardados e relidos. 
Por volta de 1970, ainda muito jovem, com especial orien-
tação, seu progenitor lhe entregou “Desiderata” e lhe pediu 
que muito meditasse e a lesse e relesse durante sua vida.

“Desiderata”, do latim "coisas desejadas", poema que 
foi encontrado num livro da igreja de Saint Paul, em Balti-
more, nos EUA. Muitos o atribuíram a um autor anônimo, e 
a data de sua publicação é igualmente considerada por mui-
tos como o ano de 1692. Na realidade, se trata de um poema 
do escritor americano Max Ehrmann (1872–1945), escrito 
em 1927. O motivo da confusão é que em 1956 o poema foi 
inserido numa compilação de textos devocionais pelo reve-
rendo que na época presidia a igreja de Saint Paul. 1692 é, 
em realidade, o ano de fundação desta igreja. Poema gran-
dioso interpretado em gravações com muita emoção pelo 
jornalista Cid Moreira, que a eternizou em sua voz.

Dedico e ofereço-lhes, irmãos, cunhadas, sobrinhos, 
amigos e amigas, como uma oportunidade de juntos absor-
vermos todas as sábias e santas orientações contidas em 
“Desiderata”. Meus agradecimentos ao irmão e amigo, 
leitor de todas as semanas,  José Moretzsohn de Castro.

“Vá placidamente por entre o barulho e a pressa e lem-
bre-se da paz que pode haver no silêncio. Tanto quanto 
possível, sem sacrificar seus princípios, conviva bem com 
todas as pessoas.

Diga a sua verdade calma e claramente e ouça os outros, 
mesmo os estúpidos e ignorantes, pois eles também têm sua 
história. Evite as pessoas vulgares e agressivas, elas são um 
tormento para o espírito.

Se você se comparar aos outros, pode tornar-se vaidoso 
ou amargo, porque sempre existirão pessoas superiores e 
inferiores a você. Usufrua suas conquistas, assim como 

seus planos. Manter-se interessado em sua própria carreira, 
mesmo que humilde, é um bem verdadeiro na sorte incerta 
dos tempos.

Tenha cautela em seus negócios, pois o mundo é cheio 
de artifícios, mas não deixe isso te cegar à virtude que exis-
te. Muitos lutam por ideais nobres e por toda parte a vida é 
cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Sobretudo, não finja 
afeições. Não seja cínico sobre o amor, porque, apesar de 
toda aridez e desencantamento, ele é tão perene quanto a 
relva.

Aceite gentilmente o conselho dos anos, renunciando 
com benevolência às coisas da juventude. Alimente a força 
do espírito para ter proteção em um súbito infortúnio. Mas 
não se torture com temores imaginários. Muitos medos 
nascem da solidão e do cansaço.

Adote uma disciplina sadia, mas não seja exigente dema-
is. Seja gentil consigo mesmo. Você é filho do Universo, 
assim como as árvores e as estrelas. Você tem o direito de 
estar aqui. E mesmo que não lhe pareça claro, o Universo, 
com certeza, está evoluindo como deveria. Portanto, esteja 
em paz com Deus, não importa como você O conceba.

E, quaisquer que sejam as suas lutas e aspirações no 
ruidoso tumulto da vida, mantenha a paz em sua alma. Ape-
sar de todas as falsidades, maldades e sonhos desfeitos, este 
ainda é um belo mundo. Alegre-se. Empenhe-se em ser 
feliz!” 

Só tenho a agradecer pelos 5 anos de honrosa e fraternal 
convivência, a se completar no próximo dia 5 de fevereiro.�

(*) Barbosa Nunes é Grão-Mestre Geral Adjunto do 
Grande Oriente do Brasil

ENTRE O BARULHO E A PRESSA, LEMBRE-SE DA PAZ QUE PODE HAVER NO SILÊNCIO
Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

Geral

www.pousadadobezerra.com.br
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Maravilhai-vos ante o milagre das vossas existên-
cias, como obra do grande criador! Maravilhai-
vos porque no momento da concepção de vossas 

vidas milhões de expectativas não tiveram o mesmo êxito. 
Hoje deveis extasiar-vos não só pelo que conseguistes ser, 
mas pela graça divina de vos encontrardes no proveito de 
faculdades com as quais nem todos podem contar.  Com os 
vossos olhos podeis contemplar a natureza e a imensidão 
do universo. Podeis estender a mão para ajudar e não para 
serdes ajudados. Podeis ouvir enquanto muitos nada 
ouvem. Não vos atingem as deficiências e as limitações no 
falar, no sentir, no andar, nem as perturbações mentais, que 
também não são raras, que levam considerável parcela de 
vossos semelhantes a padecer tanto e sem esperança de 
cura. Tendes o dom da inteligência, a capacidade de discer-
nimento e a liberdade para agir, por isso sabeis como con-
seguir realizar vossas aspirações e saciar vossas vontades. 
Estas faculdades são dádivas de Deus. Maravilhai-vos, 
pois, de tudo isso. Regozijai-vos e rendei graças ao criador 
celestial pelos prazeres temporais que vos são oferecidos 
sem exigência de qualquer contrapartida ou sacrifício. 

Se um dia lançardes o olhar na direção dos vossos desti-
nos nada vereis além do dia de hoje. Porém, não vos preo-
cupeis. Vossas existências são translúcidas aos raios da luz 
Divina que as ordenou. Maravilhai-vos então, a todo ins-
tante, pois, se existis é pela graça de Deus e o valor das 
vossas vidas é tão relevante que a nada se compara. 

Não vos esqueçais também de que viveis num vale de 
lágrimas, diante de inúmeras provações. Nele, sofrereis as 
conseqüências dos vossos próprios erros se o caminho da 
luz Divina for abandonado. Ela é descomunal e incompará-
vel. É ela que, como sinal de um insondável mistério, vos 
convida a terdes fé em um ente supremo e vem em vossa 
direção para vos servir de guia na difícil travessia por entre 
os meandros desta vida. Essa chama viva de quem vos falo 
irradia das mãos liberais do vosso grande Criador. Por isso 
não se assemelha nem mesmo ao esplendor da alvorada, 
que também é belo, que fascina, que todo dia ressurge com 
novas expectativas, mas somente a luz Divina vos protege 
dos males e vos oferece incontáveis oportunidades de pro-
gresso e felicidade espiritual. Maravilhai-vos, por tudo o 
que foi posto em vosso destino, que veio ao vosso encontro 
nascendo de ponto infinitamente distante, muito além dos 
limites do Universo, das profundezas do insondável.    

Irmãos de ambas as colunas, tivestes a dádiva da vida, 
que vos foi dada por Deus e em vossos caminhos o livre 
arbítrio. Num gesto de gratidão àquele que à sua própria 
semelhança vos criou, vossa escolha foi a do caminho do 

bem e, por ele, vindes há tempos deixando a marca das 
vossas boas ações. Tivestes ao vosso encalço as perturba-
ções de forças negativas, muitas vezes bem avizinhadas à 
vossa consciência, mas até aqui, essas tenebrosas sombras 
do mal não conseguiram sequer embaçar os vossos hori-
zontes, pelas vossas ilibadas condutas. Assim vindes 
andando pelas searas da vida, permeando sem parada os 
vossos diferentes caminhos e vos tornando, como solitári-
os viandantes, os únicos a decidirem sobre os vossos pró-
prios destinos.  Não vos esqueçais, no entanto, de que não 
sois vós apenas átomos desse grande corpo que se chama 
humanidade. Sois antes de tudo enviados do Criador. Ele é 
a fonte da vida e da luz irradiante que vos ilumina, vos guia 
e vos coloca diante da insofismável realidade do livre arbí-
trio. E isso vos recomenda a necessidade da oração e da 
vigilância dos vossos próprios passos, diariamente, pois 
em todo o curso das vossas existências terrenas estareis 
sempre diante de duas influentes vertentes: a do bem e a 
outra, que a esta se contrapõe, a do mal. Não vos hesiteis 
mesmo sabendo que a melhor escolha seja a mais difícil. 
Cumpri os vossos deveres e quando a recompensa vier, 
alegrai-vos, pois ela será fruto dos vossos enlevados esta-
dos de ânimo e daquilo que plantardes. Perseverai na luta 
pela causa dos justos como até aqui vindes fazendo. 

Quando alcançardes a felicidade, irmãos de ambas as 
colunas, maravilhai-vos com ela! Mas lembrai-vos sem-
pre, que os momentos de alegria e prazer não são perenes. 

Quando vos abaterdes a angústia e a aflição pela perda 
inesperada de algum ente querido, sentireis inconsolados e 
isto vos fará verter o pranto mais amargo. Que choreis 
então! Mas não vos esqueçais de recolher, em silencio, à 
morada de vossas almas para falar com o Criador e a ele 
suplicar a indispensável ajuda. Ele vos consolará e vos 
lembrará que só a fé pode nos fazer aceitar o inexplicável. 
E no dia em que a morte rondar vossos passos não vos ame-
dronteis, nem lamenteis pelo que vos suceder. Não temeis 
pelo que vos possa acontecer e lembrai que “aquele que 
morre no cumprimento do dever vai com glória e sob o 
resplendor da gratidão humana.” 

Se o caminho da virtude foi o por vós escolhido, parti 
sem tristeza, pois o saldo positivo de vossas boas ações vos 
garantirá paz infinita no Oriente Eterno. 

Aqui chegamos e daqui partimos como se fôssemos 
viajantes das galáxias: do nascimento à vida, da vida à 
morte e da morte à eternidade.

                                   Anestor Porfírio da Silva
                    M.I. e membro ativo da

ARLS Adelino Ferreira Machado
                                  Or. de Hidrolândia, Goiás
                                  Conselheiro do GOB/GO

Ir\ Anestor Porfírio da Silva
Mestre Instalado

Or\ Hidrolândia - GO

MARAVILHAI-VOS IRMÃOS DE AMBAS AS COLUNAS!
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Você conhece a origem do Carnaval? Não? 
Pois bem! A Revista “O Malhete”, com-
prometida com a cultura dentro das mais 

variadas vertentes, pesquisou e, baseando-se nos 
textos dos historiadores Renato Roschel, Hiram 
Araújo e Claudia M. de Assis Rocha Lima, produ-
ziu uma breve matéria, a fim de elucidar nossos 
leitores sobre a festa mais popular do mundo.

Dizem que, há dez mil anos antes de Cristo, 
homens, mulheres e crianças se reuniam no verão 
com os rostos mascarados e os corpos pintados, 
para espantar os demônios da má colheita. As ori-
gens do carnaval têm sido buscadas nas mais anti-
gas celebrações da humanidade, tais como as Fes-
tas Egípcias, que homenageavam a deusa Isis e o 
Touro Apis. Os gregos festejavam, com grandio-
sidade, nas Festas Lupercais e Saturnais, a cele-
bração da volta da primavera, que simbolizava o 
Renascer da Natureza. Mas, num ponto, todos 
concordavam: as grandes festas, como o carnaval, 
estão associadas a fenômenos astronômicos e a 
ciclos naturais. O carnaval se caracteriza por fes-
tas, divertimentos públicos, bailes de máscaras e 
manifestações folclóricas. 

Em Roma, em Glória ao deus Saturno, come-
moravam-se as Saturnais. Esse festejos eram de 
tamanha importância, que tribunais e escolas 
fechavam as portas durante o evento, escravos 
eram alforriados, as pessoas saíam às ruas para 
dançar. A euforia era geral. Na abertura dessas 
festas ao deus Saturno, carros, buscando seme-
lhança a navios, saíam na "avenida", com homens 
e mulheres nus. Estes eram chamados os carrum 
navalis.  Muitos dizem que daí saiu a expressão 
carnevale, originando carnaval. 

A história do carnaval começa no princípio da 
nossa civilização ariana, na origem dos rituais, 
nas celebrações da fertilidade e da colheita nas 
primeiras lavouras, às margens do Nilo. Os pri-
meiros agricultores exerciam a capacidade huma-
na, que, já, nas cavernas, distinguia-se em volta da 
fogueira, da dança, da música, da celebração... 

Foram na intenção da Deusa Isis, no Egito Anti-
go, as primeiras celebrações carnavalescas. Com 
a evolução da sociedade grega, evoluíram os ritu-
ais, acrescidos da bebida e do sexo, nos cultos ao 
Deus Dionisus, com as celebrações dionisíacas.-

Na Roma Antiga, bacanais saturnais e lupercais 
festejavam os Deuses Baco, Saturno e Pã. A Soci-
edade Clássica acrescenta, ainda, uma função 
política de distinção social às celebrações, tole-
rando o espírito satírico: a crítica aos governos e 
governantes nos festejos. 

A civilização judaico-cristã, fundamentada na 
abstinência, na culpa, no pecado, no castigo, na 
penitência e na redenção, renega e condena o car-
naval, e, muito embora seus principais represen-
tantes fossem contrários à sua realização, no séc. 
XV, o Papa Paulo II contribuiu para a sua evolu-
ção, imprimindo uma mudança estética, ao intro-
duzir o baile de máscaras, permitindo que, em 
frente ao seu palácio, na Via Lata, se realizasse o 
carnaval romano. Como a Igreja proibira as mani-
festações sexuais no festejo, novas manifestações 
adquiriram forma: corridas, desfiles, fantasias, 
deboche e morbidez. Estava reduzido o carnaval à 
celebração ordeira, de caráter artístico, com bailes 
e desfiles alegóricos.  

Depois do Egito, o primeiro, do segundo, em 
Grécia e Roma Antigas, e do terceiro, no Renasci-
mento Europeu, particularmente, em Veneza, o 
Carnaval encontra, no Rio de Janeiro, o seu quarto 
centro de excelência, resgatando o espírito de 
Baco e Dionísio, isso, na tese de Hiram Araújo, 
estudioso do carnaval e do samba, ao contar uma 
história, que, segundo ele, completa seu sexto 
milênio e que acompanha a própria história da 
humanidade, a história do carnaval, considerando 
os seus Centros de Excelência,  dividida em qua-

tro períodos: o Originário (4.000 anos  a.C. ao 
século VII a.C.); o Pagão (do século VII a.C. ao 
século VI d.C.); o Cristão (do século VI d.C. ao 
século XVIII d.C.); o Contemporâneo (do século 
XVIII d.C. ao século XX).  

Esses Centros de Excelência são responsáveis 
pela criação e irradiação dos modelos da festa. 
Cada Centro de Excelência do Carnaval age como 
verdadeira usina de forças centrípetas, absorven-
do as culturas dos povos, e de forças centrífugas, 
irradiando os modelos de carnaval para o mundo. 
Os padrões de carnaval irradiados sofrem adapta-
ções nas cidades em que os carnavais ocorrem. 

O carnaval foi chamado de Entrudo, palavra, 
que vem do latim introitus e que designa as soleni-
dades litúrgicas da Quaresma, por influência dos 
portugueses da Ilha da Madeira, Açores e Cabo 
Verde, que trouxeram a brincadeira de loucas cor-
rerias, mela-mela de farinha, água com limão, no 
ano de 1723, surgindo, depois, as batalhas de con-
fetes e serpentinas. 

Bem, queridos leitores, depois de tomar conhe-
cimento da origem, história e seu significado, os 
simpatizantes da festa mais popular do mundo 
poderão, de forma consciente, saber o que, de 
fato, estão comemorando! 

(*) 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 Flumi-
nense de Letras.

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

Geral
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O
 mundo moderno não oferece mais espaço para 
ações amadoras, não oferece mais espaço para quem 
não agrega valor ao desempenho e para quem não 

procura se esforçar para fazer uso das suas aptidões e habili-
dades com vistas a conquistar um diferencial eficiente e 
competitivo, demonstrando competência na criação e mane-
jo de estratégias que se sobreponham a uma concorrência 
agressiva e que a cada dia fica mais acirrada.

Todos nós sabemos que a concorrência é uma variável 
que faz parte do mundo dos negócios e serve inclusive para 
“depurar” o mercado, pois nada melhor do que uma concor-
rência agressiva para nos impulsionar a usar da nossa capa-
cidade intelectual para identificar áreas de deficiências e 
pontuar alternativas eficazes para causar um efeito impac-
tante na mente e despertar desejos nos consumidores.  

É fundamental que se esteja sempre antenado, pois o 
mercado é dinâmico e oscilante, e a capacidade de tomar 
decisões rápidas é uma questão de sobrevivência e domínio 
de participação, uma vez que estas duas variáveis estão tão 
intimamente relacionadas que se apresentam de forma 
indissociável na prática empresarial.

O momento atual exige muita flexibilidade e criativida-
de para nos adaptarmos mais facilmente a estas novas ten-
dências que se apresentam com alternâncias de mudanças 
constantes no comportamento e na dinâmica dos mercados.

É preciso ter consciência de que os trabalhos individuais 
de tempos passados que retratavam a eficiência de um pro-
fissional, passou a exigir trabalho em equipe, grupos de 
apoio mútuo, competição em grupo e comunicação clara e 
objetiva, mostrando que o conjunto e não o individual é o 
centro nervoso do processo.

Estamos passando por um momento econômico real-
mente instável, delicado e de incertezas. É preciso ter muito 
cuidado para não se deixar contaminar por este clima desfa-
vorável, pois isto poderá comprometer a nossa capacidade 
de raciocinar de forma lógica para que possamos manter a 
nossa autoestima elevada e, desse modo, enxergar com 
muito mais clareza outras variáveis para manter a estabili-
dade no orçamento doméstico. 

É claro que com base nas incertezas deste momento 
econômico, as empresas estão procurando se reinventar na 
busca de várias outras alternativas para compensar e mini-
mizar os impactos nos custos fixos e variáveis para que 
possam se manter vivas e competitivas. Para tanto vão pre-
cisar do apoio, dedicação e comprometimento dos seus 
colaboradores para que procurem se readequar à estas novas 
tendências e comecem a apresentar alguns diferenciais 
eficientes e competitivos com toques de ousadia, criativida-

de e inovação.
Não tenham dúvidas de que para enfrentar esta nova 

realidade a concorrência vai ficar ainda mais acirrada e a 
criatividade na inovação de novas técnicas de “merchandi-
sing” será o foco das ações de marketing, pois o objetivo 
será a conquista de espaços para que possam expor seus 
produtos com melhor faceamento e consequentemente 
maior visibilidade pelos consumidores.

Além destas ações nos pontos de vendas, as empresas 
vão investir montanhas de dinheiro na criação de campa-
nhas tentadoras através da mídia de massa, pois o objetivo 
será despertar nos consumidores o desejo da compra.

É evidente que os investimentos serão altos e para com-
pensar o retorno alguns setores vão sentir diretamente estes 
impactos, principalmente com relação à redução dos des-
contos praticados na ponta, pois com base nos aumentos dos 
custos operacionais em função da alta desenfreada do dólar, 
água, energia, gás e da própria inflação, alguém vai sentir os 
reflexos e, como sempre, quem vai pagar a conta serão os 
consumidores. 

Seria muito bom se cada um assumisse a sua parcela de 
responsabilidade, porém, sabemos que nem sempre é o que 
acontece, pois a nossa realidade é atípica e bem diferente da 
realidade de outros países desenvolvidos e em desenvolvi-
mento.

Estamos otimistas com relação ao futuro e temos cons-
ciência de que ainda vamos nos defrontar com algumas 
dificuldades, porém, sabemos que são momentâneas e, com 
certeza, vão se destacar àqueles profissionais que com cria-
tividade e inovação irão identificar muitas oportunidades, 
pois são nos momentos de crise que os bons conseguem se 
sobressair uma vez que estão sempre buscando novas alter-

nativas que lhes favoreçam. 
Como já dizia com muita propriedade Albert Einstein: 

“A crise é a melhor benção para as pessoas e para os paí-
ses, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da 
angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que 
nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes 
estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem 
ficar superado”.

Portanto, a hora é esta, é chegado o momento de incorpo-
rarmos um sentimento puramente empreendedor, começan-
do por entender que existe uma pequena diferença entre 
obstáculos e oportunidades e que é possível transformar 
ambos em vantagens.

Para tanto, é preciso ampliar o ângulo de visão para iden-
tificar as oportunidades e provar para nós mesmo de que 
tudo é possível, pois todos nós temos uma capacidade men-
tal extraordinária e o que a nossa mente pode conquistar é 
ilimitado.

No entanto, não adianta ter objetivos e metas se continu-
armos fazendo as coisas da mesma maneira. É preciso 
mudar, é preciso inovar e passar a ter uma atitude mental 
correta, porque nada vai acontecer se a nossa atitude mental 
continuar a mesma.

Assim sendo, para atingir os nossos objetivos é preciso 
ter fé, acreditar e ter coragem, pois o impossível só existe 
para aquelas pessoas que não acreditam na capacidade do 
ser humano.        

“Aquele que não perde a meta da vida embora caminhe 
muito devagar, chega antes daquele que, embora mais 
veloz, carece de objetivos”. (G.Ephraim Lessing – poeta, 
dramaturgo, filósofo e crítico de artes alemão).

Pensem nisso!

(*) Tomé Castro é consultor comercial e palestrante 
motivacional.

Ir\Tomé Castro
Palestrante

Or\ São Paulo-SP

Geral
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18 Janeiro 2016

Por Ir∴ Geraldo Ribeiro da Costa Júnior

Visando estimular os alunos do ensino médio da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Jones José do 
Nascimento”, localizada no bairro Central Carapina, Ser-
ra/ES, um dos mais carentes do município, os Irmãos da 
Loja Maçônica Estrela de Manguinhos, através do seu 
Venerável Mestre, Irmão João Simar Brandão Fagundes, 
juntamente com os Obreiros daquela Oficina e com as 
Cunhadas que constituem o Departamento Feminino, 
durante o ano letivo 2015 deliberaram que o aluno que 
obtivesse a melhor média anual receberia um notebook no 

final do ano letivo, sendo estipulados como critérios de 
desempate:

 a) O maior número de presença em sala de aula;
b) Maior média na disciplina de língua portuguesa;
c) Maior média na disciplina de matemática.
Com o apoio do diretor da escola, Sr. Renilton Oliveira 

Santos, tal atitude causou uma verdadeira mudança de 
conduta e motivação, havendo os alunos se empenhado 
mais nos estudos e frequentado mais as aulas.

Desta feita, no dia 11/12/2015 a aluna Alice Pereira 
Ferreira ganhou o notebook havendo atingido a média de 
7,9. Após a apuração das médias foi verificado que a aluna 
Miriadny de Moraes dos Santos havia atingido a média de 
7,8. Assim a Loja Estrela de Manguinhos a presenteou com 
um tablet. Ambas as alunas são moradoras do bairro Cen-
tral Carapina.

A aluna Miriadny disse que o tablet será de grande utili-
dade no curso técnico que a mesma faz no Senai, e confes-
sou que seu sonho é ser engenheira civil.

Como a Maçonaria pugna pelo aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social da humanidade, com os prêmios ofere-
cidos as alunas Alice e Miriadny terão melhores condições 
de aperfeiçoarem seus estudos.

 Além de ser uma iniciativa de baixo custo financeiro 
para as Lojas e demais Irmãos, o Projeto agora chamado 
“ALUNO BOM DE ESCOLA” convoca a Maçonaria a 

ficar mais próxima dos nossos jovens.
Parabéns às alunas Alice Pereira Ferreira e Miriadny de 

Moraes dos Santos e que ambas consigam realizar seus 
sonhos e objetivos de vida.

 Insta informar que atitude da Loja Maçônica Estrela de 
Manguinhos chegou ao conhecimento do Grão Mestre 
Estadual, Eminente Irmão Américo Pereira da Rocha, o 
qual obsequiosamente emitiu prancha circular a todas as 
Lojas jurisdicionadas ao GOB/ES, sugerindo que as mes-
mas adotem o mesmo procedimento em seus respectivos 
Orientes.

 Importante frisar que várias Lojas já aderiram ao Proje-
to “ALUNO BOM DE ESCOLA”.  

(*) Por Ir\ Cecílio Andrade de Oliveira
Quero nesta oportunidade profundamente conster-

nado, externar a dor que sinto pelo passamento para o 
Oriente Eterno do Ir.'. JUVENAL PINHEIRO DE 
PAIVA.

Tive o privilégio de conhecê-lo  quando me filiei 
na ARLS Acácia Vilavelhense  em 1986. Pela sua dedi-
cação e trabalho  foi  um irmão que,  indubitavelmen-
te,  marcou sua passagem na Ordem Maçônica.

Nascido na cidade mineira de Resplendor em 01 de 
fevereiro de 1944, foi iniciado na ARLS 14 DE Julho 
nº 1973, Oriente de Barra de São Francisco  aos 14 
dias do mês de julho de 1970. Ocupou vários cargos na 
Diretoria da Loja, chegando ao Primeiro Malhete, ou 
seja, alcançou o veneralato da Acácia Vilavelhense em 
03/06/95,  com excelente desempenho.

Posteriormente quando logrei ser eleito Grão Mes-
tre pude contar com o seu apoio  e auxilio, na Secreta-
ria de Transportes, onde organizava com competência 
as diversas comitivas, inclusive, dirigindo nas viagens  
a Sprinter de sua propriedade.

De lá para cá, principalmente durante o período do 
meu mandato, mantivemos uma relação muito cordial 
e fraterna, num convívio profícuo e quase que diário.

Fica, portanto, minha solidariedade e condolências  
à  cunhada Ilda, e aos sobrinhos Marquinhos, Marci-
nho e Marcelo que  abalados exprimem todo senti-
mento de pesar pelo  óbito do valoroso e querido 
irmão.

Embora o ser humano tenha a faculdade de mani-
festar queixumes e lamúrias  por ocasião do epílogo 
da vida terrena,  nós Maçons cremos na imortalidade 
da Alma e  no principio criador que é o GADU, por-
tanto  temos como lenitivo para o nosso sofrimento, a 
lembrança positiva  dos exemplos deixados. O nosso 
Irmão Juvenal, cumpriu sua missão e partiu deixando 
um legado de exemplos e bons costumes como Chefe 
de Família, Pai,  Avô. Homem e, sobretudo Maçon, 
dignos de serem lembrados e exaltados pra sempre.

Finalizando, cito Bertold  Brecht:
Há homens que lutam um dia, e são bons. Há 

outros que lutam um ano, e são muito bons. Há aque-
les que lutam muitos anos, e são melhores. Porém, 
há os que lutam toda a vida — como nosso Juvenal. 
Esses são os imprescindíveis.

  Que Deus o tenha!  
(*) O Ir.'. Cecílio Andrade de Oliveira 
é Grão-Mestre Honorário do GOB-ES

IR\JUVENAL PINHEIRO DE PAIVA PASSA PARA O ORIENTE ETERNO

Geral

Ir\Juvenal Pereira de Paiva
(1944  - 2015)
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