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O DISCURSO DE LEDO E O DIA DO MAÇOM
Na matéria constante na página 02, transcrevemos o famoso e eloqüente discurso 
do Irmão Joaquim Gonçalves Ledo, realizado na 14ª Sessão – Assembléia do GOB, no 
20° dia do 6° mês, quando, na oportunidade, como Primeiro Grande Vigilante, exer-
ceu mais uma vez o Grão-Mestrado no impedimento do Grão-Mestre José Bonifácio.

WOLFGANG, O AMIGO DE DEUS
Wolfgang Amadeus Mozart foi um dos maiores gênios da humanidade ao lado 
Leonardo da Vinci, Shakespeare, Galileu, Newton e Pascal. Menino prodígio, 
compositor, pianista, organista, violinista e regente, nasceu em 27 de janeiro de 
1756 na cidade de Salzburg, Áustria. Viveu apenas 35 anos e produziu obras 
musicais perfeitas – quase oitocentas – sendo que conhecemos hoje pouco mais 
de seiscentas. Essa obra abrange todos os gêneros musicais da sua época.
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Abaixo, transcrevemos o famoso e eloqüente discur-
so do Irmão Joaquim Gonçalves Ledo, realizado na 
14ª Sessão – Assembléia do GOB, no 20° dia do 6° 

mês, quando, na oportunidade, como Primeiro Grande 
Vigilante, exerceu mais uma vez o Grão-Mestrado no impe-
dimento do Grão-Mestre José Bonifácio.

“SENHOR! A natureza, a razão e a humanidade, esse 
feixe indissolúvel e sagrado, que nenhuma força humana 
pode quebrar, gravaram, no coração do homem, uma pro-
pensão irresistível para, por todos os meios e com todas as 
forças em todas as épocas e em todos os lugares, buscarem 
ou melhorarem o seu bem-estar. Este principio tão santo 
como a sua origem, e de centuplicada força, quando apli-
cado às nações, era de sobra para o Brasil, essa porção 
preciosa do globo habitado, não aceder à inerte expecta-
ção de sua futura sorte, tal qual fosse decretada longe de 
seus lugares e no meio de uma potência (Portugal), que 
deveria reconhecer inimiga de sua glória, zelosa de sua 
grandeza, e que bastante deixava ver, pelo seu Manifesto 
às nações, que queria firmar a sua ressurreição política 
sobre a morte do nascente Império Luso-Brasileiro, pois 
baseava as razões de sua decadência sobre a elevação 
gloriosa desse filho da América – o Brasil.

Se, a esta tão óbvia e justa consideração, quisesse jun-
tar a sua dolorosa experiência de trezentos e oito anos, em 
que o Brasil só existira para Portugal, para pagar tribu-
tos, que motivos não encontraria na cadeia tenebrosa de 
seus males, para chamar a atenção e vigilância de todos os 
seus filhos a usar da soberania, que lhe compete, e dos 
mesmos direitos, de que usara Portugal, e por si mesmo 
tratar de sua existência e representação política, da sua 
prosperidade e da sua constituição? Sim, o Brasil podia 
dizer a Portugal: “Desde que o sol abriu o seu túmulo e 
dele me fez saltar, para apresentar-se ao ditoso Cabral a 
minha fertilidade, a minha riqueza, a minha prosperidade, 
tudo te sacrifiquei, tudo te dei, e tu que me deste? Escravi-
dão e só escravidão. Cavavam o seio das montanhas, pene-
travam o centro do meu solo, para te mandarem o ouro, 
com que pagavas às nações estrangeiras a tua conserva-
ção, e as obras, com que decoras a tua majestosa capital; e 
tu, quando a sôfrega ambição devorou os tesouros, que, 
sob mão, achavam-se nos meus terrenos, quiseste impor-
me o mais odioso dos tributos, a “capitação”. Mudavam o 
curso dos meus caudalosos rios, para arrancarem de seus 
leitos os diamantes que brilham na coroa do monarca; 
despiam as minhas florestas, para enriquecerem a tua 
grandeza, que, todavia, deixava cair das enfraquecidas 
mãos ... E tu que deste?  Opressão e vilipêndio! Mandavas 
queimar os filatórios e teares, onde minha nascente indús-
tria beneficiava o algodão, para vestir os meus filhos; 
negavas-me a luz das ciências, para que não pudesse 
conhecer os meus direitos nem figurar entre os povos cul-
tos; acanhavas a minha indústria, para me conservares na 
mais triste dependência da tua; desejavas, até, diminuir as 
fontes da minha natural grandeza e não querias que eu 
conhecesse o Universo, senão o pequeno terreno, que tu 

ocupas. Eu acolhi no meu seio os teus filhos, a cuja existên-
cia doirava, e tu me mandavas em paga tiranos indomáve-
is, que me laceravam.

Agora, é tempo de reempossar-me de minha Liberdade; 
basta de oferecer-me em sacrifício às tuas interessadas 
vistas. Assaz te conheci, demasiado te servi... – os povos 
não são propriedade de ninguém.

Talvez, o Congresso de Lisboa, no devaneio de sua 
fúria (e será uma nova inconseqüência), dê o nome rebe-
lião ao passo heróico das províncias do Brasil à reassun-
ção de sua soberania desprezada; mas, se o fizer, deverá, 
primeiro, declarar rebelde a Razão, que prescreve aos 
homens não se deixarem esmagar pelos outros homens, 
deverá declarar rebelde a Natureza, que ensinou aos filhos 
a se separarem dos seus pais, quando tocam a época de sua 
virilidade; é mister declarar rebelde a Justiça, que não 
autoriza usurpação, nem perfídias; é mister declarar 
rebelde o próprio Portugal, que encetou a marcha de sua 
monarquia, separando-se de Castela; é mister declarar-se 
rebelde a si mesmo (esse Congresso), porque, se a força 
irresistível das coisas prometia a futura desunião dos dois 
Reinos, os seus procedimentos aceleraram essa época, 
sem dúvida fatal para outra parte da nação que se queira 
engrandecer.

O Brasil, elevado à categoria de Reino, reconhecido 
por todas as potências e com todas as formalidades, que 
fazem o direito público na Europa, tem inquestionavel-
mente jus de reempossar-se da porção de soberania que 
lhe compete, porque o estabelecimento da ordem constitu-
cional é negócio privativo de cada povo.

A independência, Senhor, no sentido dos mais abaliza-
dos políticos, é inata nas colônias, como a separação das 
famílias o é na Humanidade.

A natureza não formou satélites maiores que os seus 
planetas. A América deve pertencer à America, e Europa a 
Europa, porque não debalde o Grande Arquiteto do Uni-
verso meteu entre elas o espaço imenso que as separa. O 
momento, para estabelecer-se um perdurável sistema e 
ligar todas as partes do nosso grande todo, é este...

O Brasil, no meio das nações independentes, e que 
falam com exemplo de felicidade, não pode conservar-se 
colonialmente sujeito a uma nação remota e pequena, sem 
forças para defendê-lo e, ainda, para conquistá-lo. As 
nações do Universo têm os olhos sobre nós, brasileiros, e 
sobre ti, Príncipe !

Cumpre aparecer entre elas como rebeldes, ou como 
homens livres e dignos de o ser. Tu já conheces os bens e os 
males que te esperam e à tua posteridade. Queres ou não 
queres?

Resolve, Senhor!”

Cabe salientar que as datas, em que foram realizadas as 
Sessões do GOB, em seus primórdios, vêm criando inúme-
ras confusões graças à falsa interpretação do Barão do Rio 
Branco, em notas de “História da Independência do Bra-
sil”, de Varnhagen, copiando Manoel Joaquim de Mene-
zes, em um erro largamente divulgado, através de diversos 
compiladores, o que gerou inúmeras controvérsias, inclu-
sive, sobre a data de fundação do GOB, devido à confusão 
do calendário, utilizado na época: o hebraico (iniciado em 
21 de março), utilizado pelo Rito Adonhiramita, ou o anti-
go romano (iniciado em 1º de março), utilizado pelo Rito 
Moderno.

Enfim, essa situação poderá ser bem elucidada através 
do livro “História do Grande Oriente do Brasil – A Maço-

naria na História do Brasil”, de autoria do historiador maçô-
nico José Castellani, editado pelo próprio GOB. Castellani 
se baseou em documentação do GOB, que poderá ser aces-
sada na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, com o títu-
lo: “Documentos para a História da Independência”, volu-
me I, onde, no capítulo referente à Maçonaria e à Indepen-
dência, consta a certidão das Atas das Sessões do Grande 
Oriente, em 1822.

Além disso, existe outro documento oficial do GOB, na 
forma de Ato exarado, emitido em 1922, por ocasião do 
centenário de sua criação.

A data, em que foi proferido esse fervoroso discurso de 
Ledo, foi sugerida e aprovada como o Dia do Maçom, na 5ª 
Reunião da CMSB, realizada em Belém, PA, em 1957, por 
sugestão da GLMMG, baseando-se na falsa interpretação 
do Barão do Rio Branco. Por isso, comemoramos o Dia do 
Maçom em 20 de agosto, quando, na verdade, esse discur-
so foi proferido no 20º dia do 6º mês (Elul), o que nos reme-
te à data de 09 de setembro.

Como o objetivo de nossa Revista é tratar a Cultura com 
a seriedade, que ela merece, estamos apresentando esse 
tema com equilíbrio e ressaltando que a veracidade dos 
fatos não tira, de jeito e maneira, nosso direito de comemo-
rarmos o dia 20 de agosto como o Dia do Maçom. 

Em verdade, esse dia deve ser comemorado pelos ver-
dadeiros Maçons todos os dias, através de uma postura 
altruística, a exemplo de nossos Irmãos do passado que se 
souberam impor e derrubar as Bastilhas, assoladoras da 
sociedade brasileira.

Muitas Bastilhas, ainda, existem, e precisamos, urgen-
temente, derrubá-las. Ressuscitemos nosso saudoso Irmão 
Ledo dentro de nós, através de uma conduta digna de um 
verdadeiro Maçom. A sociedade exige uma Maçonaria 
mais atuante. Por que não quebrarmos essa quase inércia 
desde já, aproveitando esse ano eleitoral?

Feliz Dia do Maçom!

O DISCURSO DE LEDO E O DIA DO MAÇOM
Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

Joaquim Gonçalves Ledo
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Wolfgang Amadeus Mozart foi um dos maiores 
gênios da humanidade ao lado Leonardo da 
Vinci, Shakespeare, Galileu, Newton e Pascal. 

Menino prodígio, compositor, pianista, organista, violi-
nista e regente, nasceu em 27 de janeiro de 1756 na cida-
de de Salzburg, Áustria. Viveu apenas 35 anos e produ-
ziu obras musicais perfeitas – quase oitocentas – sendo 
que conhecemos hoje pouco mais de seiscentas. Essa 
obra abrange todos os gêneros musicais da sua época.

S e u  n o m e  d e  b a t i s m o ,  J O H A N N E S 
CHRYSOSTOMUS WOLFANGUS THEOPHILUS 
MOZART, é tão grande quanto sua importância. Theop-
hilus, em grego – "o amigo de Deus" – foi latinizado para 
Amadeus. Ele nunca assinou Chrysostomus ("o que tem 
a boca de ouro").

Wolfgang compôs sua primeira sinfonia aos oito anos 
e as primeiras óperas aos doze. O primeiro quarteto de 
cordas, aos quatorze. Nós músicos sabemos da comple-
xidade desse tipo de atividade, tanto no aspecto formal 
quanto no de execução musical, o que faz de Mozart um 
fenômeno quase inexplicável.

Uma história contada por Andreas Schachtner, trom-
petista e amigo da família Mozart, testemunha o extraor-
dinário talento da criancinha, com apenas quatro anos:

"Certo dia o pai, Leopold, surpreendeu Mozart a cri-
ancinha escrevendo algo.

– O que você está fazendo, Wolferl?
– Estou compondo um concerto, disse o menino.
– Deixa-me ver, disse o pai.
– Ainda não acabei.
– Não faz mal, quero ver assim mesmo.
Leopold pegou o papel e mostrou-me umas notas 

rabiscadas. O pequeno Wolferl mergulhara a pena até o 
fundo do tinteiro, fazendo borrões e tentara apagá-los 
com a palma da mão. Rimos, a principio, do que nos pare-
ceu uma bobagem. Mas, de repente, ficamos imóveis 
com os olhos fixos no papel. Leopold deixou cair lágri-
mas de emoção observando a composição.

– Veja, Schachtner, disse ele, tudo está concebido 
com clareza! Pena que seja inexecutável, de tão difícil 
que é.

– Mas, replicou a criança, não é um concerto? Sendo 
um concerto é preciso estudar até conseguir executá-lo 
bem.

E começou a tocar no cravo, mostrando-nos que tinha 
a noção exata do que estava criando."

Mozart tinha uma espantosa facilidade para a mate-
mática. Enquanto aprendia ler, já sabia as tabuadas de 
cor. Fazia cálculos complexos de memória e aprendia 
com rapidez os princípios mais adiantados de álgebra e 

geometria. Ainda menino, já falava francês, inglês, itali-
ano e conhecia as regras da língua latina.

Quando completou seis anos, o pai imaginou a possi-
bilidade de ganhar dinheiro exibindo-o numa árdua tour-
née pela Europa. Os resultados financeiros dessa aventu-
ra foram pequenos se comparados com os danos causa-
dos à frágil saúde do menino.

Aos dez anos, Mozart era um dos mais respeitado 
virtuoses no piano e no violino. Improvisava como um 
mestre e regia as orquestras e corais das cortes. O Papa 
Clemente XIV ficou tão admirado com ele que conce-
deu, pela primeira vez a uma criança, a condecoração da 
"Ordem dos Cavaleiros da Espora de Ouro" (Speron 
d'Oro) com que foram agraciados renomados artistas 
como Rafael Sanzio e Ticiano.

Goethe também ouviu o menino em 1763 e declarou: 
"além do que ouvi, lá estava um homenzinho de peruca e 
espada na cintura..." (na idade adulta Mozart adquiriu 
um aspecto muito curioso: baixo, magro e pálido, osten-
tando uma cabeleira quase ruiva e um modo de vestir 
apuradíssimo e vaidoso).

Outro fato revela aquela genialidade precoce: durante 
dois séculos, uma das atrações musicais de Roma era o 
famoso "Miserere" do compositor italiano Gregorio 
Allegri (1584-1652), cantado na Capela Sistina apenas 
na quarta-feira da Semana Santa. Desde que o "Misere-
re" fora composto, a Igreja proibira copiar os originais da 
obra. Em 1770, aos quatorze anos, Mozart esteve em 
Roma e, depois de ouvir uma só vez essa obra, escreveu-
a toda de memória. Depois conferiram seu trabalho com 
o original constatando-se que não havia uma falha 
sequer.

Na enumeração que usamos das composições de 
Wolfgang Amadeus Mozart aparece uma letra "k." nume-
rada. Trata-se do catálogo organizado em 1862 por Lud-
wig Ritter von Köechel. Por exemplo: "Sinfonia nº.13, 
em Fá Maior, k.112" ou "Quinteto de Cordas em Ré Mai-
or, k.593" (essa lista registra uma provável primeira com-
posição datada de 1761, "Menuett und Trio", composta 
quando ele tinha apenas cinco anos).

A inspiração desabrochava dele com naturalidade e 
com ligeireza. Alguns de seus concertos para piano 
foram produzidos com tanta rapidez que ele teve apenas 
o tempo de escrever as partes da orquestra, tocando de 
memória a parte de solista. Compunha em qualquer 
lugar e sob as circunstâncias mais inusitadas. As Danças 
Alemãs (k. 509) foram compostas em menos de uma 
hora, imediatamente antes da apresentação. Em outras 
ocasiões, pressionado pelos compromissos, ele compu-
nha uma música ao mesmo tempo em que escrevia outra. 

 Mozart era um mestre no jogo de bilhar. Depois dos 

instrumentos musicais, o objeto de que ele mais se orgu-
lhava de possuir era uma grande e bem conservada mesa 
de bilhar. Convidava parceiros para noitadas desse jogo 
no qual sempre saia vitorioso. Às vezes espalhava os 
papéis de música sobre a mesa, e enquanto empurrava as 
bolas do jogo de um lado para outro, ia anotando as notas 
na partitura. Orgulhava-se em dizer que compusera o 
segundo movimento do Concerto para Fagote (k. 191) 
"durante algumas tacadas e uma simples cachimbada".

Para ele, o ato de compor era diferente da maioria dos 
compositores. A obra era concebida inteira na imagina-
ção onde ele ouvia mentalmente os ritmos, a melodia, 
cada detalhe da harmonia e o instrumental antes de pas-
sar a música para o papel. Esta é a razão de seus manus-
critos não apresentarem rasuras ou correções significati-
vas.

Mozart era um espírito livre, muitas vezes irreverente 
diante dos princípios morais da época. Debochava dos 
nobres com trocadilhos e jogos de palavras. Era especia-
lista num tipo de humor picante, malicioso e mordaz, que 
chegou a registrar em peças musicais cantadas (mais 
tarde os puritanos trocaram as letras dessas músicas por 
palavras recatadas). Essa rebeldia lhe valeu muita perse-
guição e críticas que repercutiram sobre a aceitação de 
alguns de seus trabalhos. Para provocar seus rivais, redi-
gia cartas que podiam ser entendidas com duplo sentido, 
lendo algumas palavras e frases de trás para frente.

Certa vez, um jovem iniciante procurou Mozart 
dizendo:

– Maestro, eu gostaria de compor uma sinfonia. O 
que o senhor me aconselha?

– Ora, disse Mozart – por que você não tenta começar 
com algo mais fácil? Componha um minueto...

O jovem não se conformou:
– Mas o senhor já compunha sinfonias desde o come-

ço e com pouca idade!
Ao que Mozart respondeu:
– Mas eu não ficava perguntando aos outros o que 

fazer!  
Wolfgang ingressou na Maçonaria aos vinte e oito 

anos. O curioso é que aos dezesseis ele já havia compos-
to a canção "O heiliges Band der Freundschaft" ("Oh 
laços sagrado da amizade") dedicada a uma cerimônia 
maçônica na Loja de Tobias Geller. Mantinha também 
contatos com Teobaldo Marchand, fundador da Loja de 
Mannheim. Ninguém sabe de onde provinha essa 
influência, pois seu pai, Leopold, só fora iniciado após o 
filho apresentá-lo aos maçons de Viena.

continua...

WOLFGANG, 

O AMIGO 

DE DEUS

Por Ir\ José Maurício Guimarães(*)
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Talvez as raízes desse interesse viessem de 1764 quando 
Mozart, com oito anos de idade, tornara-se amigo de Johann 
Christian Bach (filho mais novo do grande Johann Sebastian 
Bach). Johann Christian, que vivia em Londres, era maçom e 
teria inspirado Mozart, não só na arte da composição como 
nos ideais iniciáticos (ainda assim um prodígio diante de 
uma criança de apenas oito anos). Outra influência viera de 
grupos iluministas liderados por Franz Anton Mesmer, médi-
co vienense e maçom. Mesmer formulou a teoria do magne-
tismo animal e praticava curas através do "fluido universal" 
(mesmerismo). Mozart aprendeu com ele a existência de um 
sentido interior além das sensações e da razão. O médico e o 
compositor foram amigos íntimos. Desenvolveram juntos 
um instrumento musical, a "glass harmonica" (harmônica de 
taças) a partir de um projeto do também maçom Benjamim 
Franklin. Mas alguns ocultistas da época alegaram que a 
"glass harmonica" sequestrava a alma dos ouvintes e com 
isso o instrumento foi proibido, caindo em desuso. Mesmo 
assim, Mozart compôs para ele o "Adagio para Harmonika, 
k. 356" e o "Adagio e Rondo para Harmonika, Flauta, Oboé, 
Viola e Violoncelo k. 617".

A iniciação de Mozart na Loja "Zur Wohlthätigkeit (Be-
neficência) aconteceu em 14 de dezembro de 1784. Foi ao 
Grau de Companheiro em 7 de janeiro de 1785 e tornou-se 
Mestre uma semana depois.

As quatro últimas obras de Mozart, todas do ano de 1791, 
foram o "Concerto para Clarineta" (k.622), a "Pequena Can-
tata Maçônica (k.623), "A Flauta Mágica" (k.626) e o famo-
so "Requiem" (k.626).

"A Flauta Mágica" é uma ópera repleta de temas maçôni-
cos. O aspecto geral é de um conto de fadas com elementos 
de comédia. Tudo se passa num templo egípcio. Osíris e Isis 
são invocados pelo Mestre do Templo, Sarastro – uma alusão 
ao princípio solar (sar+astro). Tamino, o herói, representa na 
iniciação o princípio "animus" (masculino); o amor femini-
no sublimado é Pamina representando "anima". Papageno, 
personagem meio homem, meio pássaro, é o "bom selva-
gem" rousseauniano: ele não consegue guardar silêncio 
durante as provas da iniciação mas, mediante a combinação 
de sons e repetição de vogais, alcança seus modestos desejos 
– obter boa comida, bebida farta e uma linda mulher que lhe 
dê muitos filhos.

"A Flauta Mágica" teve sua primeira apresentação em 30 
de setembro de 1791, dois meses e cinco dias antes da morte 
do compositor.

A morte de Mozart está intimamente ligada à composição 
do "Requiem". No final de 1791 ele estava envolvido com o 
sucesso de "A Flauta Mágica". Mas sua saúde vinha decain-
do rapidamente. Ele se queixava de traição e afirmava que o 
haviam envenenado. Era frequentemente visto pelos cantos, 
calado e entristecido.

Nesse meio tempo, recebeu a visita de um estranho, ves-
tido de negro e encapuzado, com um pedido para compor 
uma missa fúnebre – o "Requiem".

Fragilizado pela doença que o consumia, encarou o fato 
como premonição de sua própria morte. O estranho adian-
tou-lhe parte do pagamento e, mesmo assim, Mozart conti-
nuava convicto de que aquele homem era um emissário da 
morte.

Nas semanas seguintes, ele mal conseguia andar. Delira-
va de febre a maior parte do tempo com as pernas e braços 
muito inchados.

O texto da liturgia católica do "Requiem" martelava em 
sua cabeça:

"Requiem aeternam dona eis, Domine et lux perpetua 
luceat eis (dá-lhes, Senhor o repouso eterno e que a luz per-
pétua os ilumine); Tuba mirum spargens sonum per sepul-
chra regionum (uma trombeta poderosa espalhará seu som 
pela região dos sepulcros)... Liber scriptus proferetur in quo 
totum continetur (e um livro será trazido no qual tudo está 
escrito); Confutatis maledictis flammis acribus addictis (os 

malditos serão condenados e lançados às chama devorado-
ras). Lacrymosa dies illa qua resurget ex favilla judicandus 
homo reus (naquele dia de lágrimas quando os ressurgidos 
das cinzas serão julgados)."

Em 18 de novembro de 1791, quando só lhe restavam 
dezessete dias de vida, ainda teve forças para reger a "Peque-
na Cantata Maçônica" (Eine Kleine Freimaurer Kantate) 
durante a sagração do novo Templo da Loja "Zur neugekrön-
ten Hoffnung" ("Para o Coroado, a Esperança").

As circunstâncias do momento e um provável envenena-
mento por mercúrio e insuficiência renal, fizeram-no 
sucumbir (sabe-se que dentre os sintomas da intoxicação por 
mercúrio estão as alucinações, confusão mental, depressão, 
pesadelos e lesões renais). O "Requiem" ficou inacabado e 
foi terminado por seu aluno Franz Xaver Süssmayr segundo 
anotações deixadas pelo Mestre.

Mozart morreu cercado de poucos amigos, na madrugada 
do dia 5 de dezembro de 1791. Seu sepultamento foi simples 
e acompanhado por poucas pessoas. O local de seu sepulcro 
permanece ignorado até hoje.

Um fato intrigante é que, nove anos após sua morte, a 
viúva de Mozart, Constanze, entregou ao editor Härtel um 
plano redigido pelo marido visando a criação de uma socie-
dade secreta com o nome de "A Gruta". Esse manuscrito, 
também de inspiração rousseauniana, encontra-se desapare-
cido.

O efeito Mozart: Os estudos do "Efeito Mozart" surgiram 
em 1991 com o trabalho do Dr. Alfred Tomasi que usou a 
música de Mozart em diversas experiências, concluindo que 
elas têm um poder de cura. Pesquisas posteriores confirma-
ram o efeito no tratamento de doenças e transtornos propici-
ando melhor equilíbrio para os pacientes. Em 1993 a revista 
"Nature" publicou o trabalho de três pesquisadores do Cen-
tro de Neurobiologia do Aprendizagem e da Memória da 
Universidade de Califórnia. As pessoas que ouviam música 
de Mozart obtinham maiores pontuações nas prova de inteli-
gência espacial. Um artigo de J.S. Jenkins, MD FRCP, publi-
cado no "Journal of The Royal Society Medicine", em abril 

de 2001, sobre "The Mozart Effect", relata que ouvir música 
que envolva certos ritmos, melodia e timbre variados, ativa 
amplas distribuições de áreas no cérebro. O estudo foi com-
provado mediante tomografia por emissão de pósitrons 
(PET) e varredura funcional por ressonância magnética.

O QUE OUVIR
Concertos para piano no.20 k.466 e no.21 k.467(Elvira 

Madigan);
Concertos para violino no.3 k.216 e no.5 k.219;
Concerto para Clarinete, k 622;
Sinfonias no.35(Haffner) k.385, no.40 k.550 e no.41 

k.551(Júpiter);
Divertimentos k.131, k.136, k.137, k.138 e k.287;
Serenatas k.185 e k.203;
Óperas: "A Flauta Mágica" k 620; "Don Giovanni" k 

527; "Bodas de Fígaro" k 492.
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Sete fatos sobre a próstata que todos os homens (e 
as mulheres que os amam) precisam saber

Todos os homens terão, mais cedo ou mais tarde, que 
lidar com esta glândula traquinas

Se existe um órgão que provoca críticas mistas de 
homens em todos os lugares, é a próstata. A próstata é a glân-
dula que produz o sémen, o meio fluido que protege e nutre 
as células de esperma. De um lado, a próstata pode ser uma 
parte integrante de qualquer orgasmo  intensamente praze-
roso . Por outro lado, diferente do câncer de pele, nenhum 
outro câncer é tão presente em homens que o câncer de prós-
tata, que atinge 1 em 7 homens em suas vidas. Se você é Afro 
descendente, suas chances são ainda maiores de que você 
sofrerá (e 2,5 vezes mais provável que você vá morrer dele). 
Em geral,  mais de 180 mil  homens desenvolverão esse tipo 
de câncer em 2016, e desses, mais de 25 mil morrerão da 
doença. A má notícia para os homens sobre o câncer de prós-
tata é que quanto mais você envelhece, mais provável é que 
você vá desenvolvê-lo. A boa notícia é que suas chances de 
sobrevivência são realmente bastante decentes.

Mesmo para aqueles homens que não sofrem de câncer 
de próstata, muitos vão se encontrar lidando com a HBP ou 
hiperplasia benigna da próstata, também conhecida como 
hiperplasia prostática. Embora as causas do 
aumento da próstata não sejam totalmente 
compreendidas, um dos suspeitos é a testos-
terona. À medida que o hormônio se 
decompõe no corpo, um subproduto, a di-
hidrotestosterona é produzido que pode 
contribuir para o crescimento da próstata. 
Até o momento em que atingir 55 anos de 
idade, metade da população masculina terá 
HBP. Até 65, esse número é de 75 por cento, 
e com a idade de 80 anos, 90 por cento. Se 
você é um homem, quase certamente desen-
volverá alguns sintomas da HBP com a 
idade. Esses sintomas incluirão dificuldade 
em urinar, alguns “pingos” depois, incapa-
cidade de esvaziar completamente a bexiga, 
micção noturna frequente, assim como a 
possibilidade de um pouco de sangue na 
urina ou ITUs recorrentes (infecções do 
trato urinário).

A razão pela qual um aumento da prósta-
ta é problema é quase inteiramente devido à 
sua localização. O órgão está localizado sob 
a bexiga e envolve a uretra. À medida que 
aumenta o tamanho, ele comprime a uretra, 
contraindo os músculos, e bloqueia parcial-
mente a saída, por assim dizer. Aqueles que 
têm isso descobrem que suas vidas giram em torno de idas 
ao banheiro, sono interrompido e o medo de algo pior, cân-
cer de próstata. O resultado é uma indústria que tem evoluí-
do, tanto na área médica geral, como na comunidade médica 
alternativa, visando aliviar os sintomas e os medos de doen-
ça da próstata, para não mencionar o lucro. Em ambos os 
campos da medicina, tratamentos legítimos e ilegítimos 
floresceram.

Aqui estão sete fatos sobre o tratamento de doenças 
da próstata.

1. HBP pode levar a complicações graves.
Um aumento de tamanho da próstata nem sempre é ape-

nas uma inconveniência irritante. Embora seja verdade que 
muitos homens sofrem sintomas relativamente leves que 
garantem somente um acompanhamento atento, outros têm 
problemas significativos ao urinar. Bloqueio significativo 
da uretra pode levar a aumento das infecções do trato uriná-
rio, pedras na bexiga, sangue na urina, e pior, danos efetivos 
aos rins. Para reduzir os efeitos da HBP, algumas dicas 
incluem dupla-micção (urinar, relaxar os músculos, urinar 
novamente), gastar tempo ao urinar, tentar sentado em vez 
de pé, espaçar seu consumo diário de fluidos (e reduzi-lo à 
noite) e estar consciente de medicamentos que irritam a 
próstata, tais como remédios para gripe e alergia. Se os sin-
tomas da HBP são suficientemente graves, um urologista 
pode recomendar medicamentos que podem relaxar os mús-
culos da próstata ou diminuir o tamanho da própria glându-
la. Alternativamente, pode ser interessante realizar terapia 
de microondas transuretral ou a ablação por agulha transure-
tral, ambos procedimentos minimamente invasivos que 
removem partes da próstata, a fim de relaxar o aperto da 
glândula sobre a uretra.

2.Sabal (Serenoa repens ou Saw Palmetto), provavel-
mente, não funciona.

Um dos tratamentos alternativos mais populares para 
HBP é o Sabal, ou Saw Palmetto, usado desde o início do 

século 20 como um remédio para problemas urinários e 
prostáticos. Derivado de uma planta do tipo palmeira, suas 
bagas eram uma fonte de alimentos e medicamentos para os 
indios americanos. A indústria de suplemento de saúde há 
bastante tempo vem empurrando o Sabal ou Saw Palmetto 
como um tratamento natural seguro e eficaz para os proble-
mas da próstata. Embora os resultados de alguns estudos 
tenham sido mistos, a  os mais extensos  indicaram que o 
Sabal ou Saw Palmetto, mesmo em doses elevadas, não é 
mais eficaz do que um placebo. Houve estudos feitos em 
outros tratamentos “naturais” para HBP, incluindo  urtiga  e 
casca de pygeum, ou cereja africana. Estes têm mostrado 
alguma melhora nos sintomas da HBP, mas os estudos são 
em escala demasiado pequena para se tirar resultados con-
clusivos. Se você decidir tentar qualquer suplemento de 
ervas, certifique-se que vem de uma marca respeitável. 
Embora existam poucos efeitos colaterais destes remédios, 
descobriu-se que muitas marcas têr menos do ingrediente do 
que afirmado na  embalagem  .

3. O câncer de próstata é diagnosticado e tratado em 
excesso.

Na década de 80, foi desenvolvido um teste para detectar 
câncer de próstata. Amplamente disponível, o teste do anti-
geno específico da próstata, ou PSA, detecta o nível de uma 

determinada proteína no sangue que é produzida pela prós-
tata. Se o nível de proteína detectada estiver acima do que é 
considerado normal, uma biópsia é realizada para determi-
nar se o câncer está presente. O teste foi saudado como um 
método para detectar precocemente o câncer de próstata, 
potencialmente salvando inúmeras vidas. Existem alguns 
problemas, no entanto; o principal deles que a taxa de mor-
tes por câncer não diminuiu nos EUA. Além disso, o PSA 
não é totalmente confiável, produzindo falsos positivos 
(apenas cerca de 25 por cento dos homens com um PSA 
elevado realmente têm câncer), que resultou em biópsias 
invasivas desnecessárias, ou falsos negativos que deram um 
sentido equivocado de segurança. As biópsias em si muitas 
vezes causam desconforto e, ocasionalmente, podem levar a 
infecções graves. E mesmo que pacientes que têm câncer de 
próstata, estatisticamente provavelmente não desenvolve-
rão a forma agressiva da doença, e não há nenhuma forma de 
saber isso, a não ser com um teste de PSA. O resultado foi 
uma avalanche de excesso de diagnóstico resultando em 
pacientes preocupados e médicos, por garantia, removendo 
a glândula desnecessariamente, com os efeitos colaterais 
que a acompanham.

Em 2012, a Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos 
Estados Unidos, um grupo independente de especialistas 
que avaliam serviços preventivos e fazem recomendações 
com base em conhecimentos científicos mais recentes, reco-
mendou fortemente contra o teste de PSA. “Muitos homens 
são prejudicados como resultado do rastreamento do câncer 
de próstata e poucos, se houver algum, se beneficiam”.

4. A cirurgia para câncer da próstata pode não ser 
necessária.

Os tratamentos médicos padrão para o câncer da próstata 
é um procedimento chamado prostatectomia radical, a remo-
ção cirúrgica da glândula prostática, e radiação externa ou 
interna dirigida à próstata. Embora tanto a remoção da prós-
tata quanto a irradiação da glândula possam ser geralmente 
eficazes no tratamento do câncer, pode haver consequências 

preocupantes. Ambas podem deixar o paciente impotente 
(que ocorre em até metade dos pacientes) ou incontinentes 
(10 por cento dos pacientes). Embora aperfeiçoamentos dos 
processos tenham reduzido a incidência de efeitos colatera-
is, eles não foram eliminados.

Mas aqui a coisa fica interessante. Na maioria dos casos 
de câncer de próstata, o câncer tem crescimento lento. Se 
não tratado, a maioria dos pacientes de “crescimento lento” 
provavelmente morrerão de outra coisa que não o câncer de 
próstata. Na verdade, um respeitado  estudo  indicou que 
nestes casos de crescimento lento, não fazer nada estatisti-
camente rendeu aproximadamente a mesma expectativa de 
vida que a remoção da próstata. A implicação óbvia é que 
um acompanhamento regular do câncer, ou “espera vigilan-
te” é tão eficaz quanto a cirurgia invasiva ou a radioterapia. 
(A espera vigilante não é uma opção para a 10-15 por cento 
dos pacientes que têm um câncer agressivo; nesses casos, 
tratamentos ativos são necessários.) O número de pacientes 
que optam pela espera vigilante tem subido bastante nos 
últimos anos, passando de 7 por cento dos pacientes na déca-
da de 90 e início dos anos 2000, para 40 por cento desde 
2010, e entre os homens de 75 anos e mais velhos, esse núme-
ro é mais de 75 por cento. “Um dos argumentos contra a 
triagem é que estamos detectando e tratando excessivamen-

te o câncer de próstata, e porque estamos 
tratando em excesso homens que não preci-
sam de tratamento, ou seja, estamos fazendo 
mais mal do que bem. Ao reduzir as taxas de 
tratamento excessivo, estamos provavel-
mente aumentando o benefício da triagem”, 
David Penson do Centro Médico da Univer-
sidade de Vanderbilt, em Nashville, Tennes-
see disse a Fundação do Câncer de Próstata.

5.Alguns médicos não acham que isso 
deveria ser chamado de câncer.

Porque a palavra câncer pode causar tanto 
pânico em pacientes (um  estudo realizado 
na Suécia  descobriu que a taxa de suicídio 
entre os pacientes que receberam o diagnós-
tico de câncer foi seis vezes maior do que o 
resto da população),  alguns médicos acredi-
tam que o câncer da próstata de crescimento 
lento não deve ser rotulado como tal. Para 
eles, o rótulo preferido é neoplasia epitelial 
prostática (ou NEP). O câncer de próstata, 
eles acreditam, deve limitar-se apenas às 
lesões da próstata ou tumores que são sus-
ceptíveis de levar à forma agressiva da doen-
ça.

6. Existem maneiras que podem ajudar 
a minimizar a chance de desenvolver cân-
cer de próstata.

Estudos  na Escola de Saúde Pública de Harvard identifi-
caram mudanças de estilo de vida que podem minimizar o 
risco de desenvolver a forma agressiva do câncer de prósta-
ta. Sem surpresa, são muitas das mesmas coisas que afastam 
o diabetes, doenças cardíacas, derrames e muitas outras 
doenças: Parar de fumar. Fazer exercícios. Alimentação 
saudável. E nessa dieta, certifique-se incluir duas coisas: 
molho de tomate e café. Os homens que consumiram pelo 
menos duas porções de molho de tomate por semana tive-
ram 20 por cento menos probabilidade de desenvolver cân-
cer de próstata e 35 por cento menos probabilidade de mor-
rer disso (mesmo tendo a doença, eles eram mais propensos 
a ter a forma de crescimento lento) . Para os consumidores 
de café, homens que bebiam 6 ou mais xícaras por dia tive-
ram 20 por cento menos probabilidade de desenvolver a 
doença, e se a tivessem, 60 por cento menos probabilidade 
de morrer disso. Mesmo os homens que bebiam apenas 1 a 3 
xícaras por dia se beneficiaram. Embora a menor quantida-
de de café não teve para eles nenhum benefício no risco de 
contrair a doença vs. não-consumidores de café, os consu-
midores de café tiveram 30 por cento menos probabilidade 
de morrer disso.

7.Faça sexo e se masturbe.
Os estudos foram mistos, mas tem havido algumas indi-

cações de que ejaculações frequentes ajudar a minimizar o 
risco de contrair câncer de próstata. Mas, de qualquer forma. 
Não há de fazer mal, e é divertido. Comece agora.

Por Larry Schwartz / AlterNet 
Tradução José Filardo

Larry Schwartz é um escritor freelancer baseadoem 
Brooklyn com foco em saúde, ciência e história america-
na.
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Por Ir\ João Anatalino

Por outro lado, são muitas as tradições que sustentam 
ser o organismo humano, integrado á sua parte espi-
ritual, um desenho do próprio universo, do qual 

reflete sua formulação mecânica e suas leis de formação e 
desenvolvimento. Essa analogia entre o homem e o univer-
so se revela no postulado, tão caro aos hermetistas e já bem 
aceito por cientistas de renome, de que no microcosmo (o 
homem) se repetem as mesmas leis que formatam o macro-
cosmo (o universo).[1]

Se tudo isso é verdade provada ou mera especulação, só 
Deus poderia dizer. Nós só podemos deduzir e acreditar ou 
não. Mas há algumas coisas que não podem ser ignoradas. 
Uma delas é o que diz a teoria da evolução. Segundo essa 
teoria, todas as espécies vivas são "fabricadas" pela nature-
za com um "programa" específico que as submete a um 
processo evolutivo inexorável. Esse “programa” é necessá-
rio tendo em vista as constantes mudanças ambientais a que 
o universo está sujeito. A espécie que não consegue adaptar-
se a essas mudanças acaba sendo substituída por outras 
mais competentes. 

Essa é uma lei existente na natureza, chamada pelos 
antropólogos, de lei dos revezamentos. [2] Ela existe para 
promover uma necessária evolução nas espécies por ela 
produzidas por meio do aperfeiçoamento das suas habilida-
des e capacidades. Não se aplica somente ás espécies vivas, 
mas á toda a realidade universal, inclusive aos elementos 
químicos e a matéria bruta em geral. Pois todos os elemen-
tos químicos também são obtidos por interação de seus 
componentes, da mesma forma que os organismos molecu-
lares. Quer dizer, repetem-se na matéria bruta os mesmos 
processos que formatam a matéria orgânica e tanto uma 
quanto a outra estão sujeitas ás mesmas leis de nascimento, 
formação, desenvolvimento e desaparecimento, o qual se 
dá pelo fenômeno da transformação seletiva.

Por isso, a teoria da evolução encontra mais paralelos na 
doutrina da Cabala do que nas outras tradições religiosas. 
Aqui ela é figurada através de um desenho mágico ─ filosó-
fico, chamado Árvore Sefirótica, ou Árvore da Vida, esque-

ma místico que representa as manifestações da Vontade 
Criadora no mundo das realidades sensíveis. Nesse dese-
nho, cada sefirá (que aqui é visto como um campo de ener-
gia atuante) é uma fase de construção do universo e reflete 
um processo de evolução perene, constante e ordenado, que 
serve tanto para explicar o processo de construção das reali-
dades do mundo material, quanto as realidades do mundo 
espiritual.

A Árvore da Vida mostra o mundo (e o homem) sendo 
construído como se ele fosse um lago que transborda e vaza 
para outro lago, até formar o grande mar universal, onde 
todas as formas de existência, físicas e espirituais, podem 
ser encontradas. Essa visão não deve ser considerada uma 
alucinação mística nem apenas uma especulação metafísi-
ca. Sabemos que quando dois elementos químicos se jun-
tam eles formam um composto. Conservam suas caracterís-
ticas particulares, mas também formam um terceiro ele-
mento com diferentes propriedades. O composto, que é o 
filho nascido dessa união, possui as propriedades dos ele-
mentos que o formaram e agrega aquelas que são desenvol-
vidas por ele próprio. Nessa fórmula está o segredo da teo-
ria da evolução. Dois átomos de hidrogênio combinados 
com um de oxigênio formam uma molécula de água. A água 
é um composto, "filho de H²0," que tem H (hidrogênio) e O 
(oxigênio) na sua composição, mas também tem outras 
propriedades que seus "pais", individualmente, não possu-
em. Ela tem a propriedade de incubar a vida. A água é neces-
sária à vida. É o leito onde ela nasce. É nesse sentido que 
Teilhard de Chardin vê o homem como sendo um “comple-
xo-consciência”, ou seja, um composto feito por elementos 
orgânicos, obtidos por sínteses naturais (seleção natural) e 
elementos psíquicos, produzidos por sínteses mentais cada 
vez mais elaboradas, que resultam em um espírito individu-
al, e estes, em um ser pluralístico, que no final comporão 
um ser espiritual coletivo que ele chama de Ponto Ôme-
ga.[3]

Assim também acontece com o restante do universo. 
Cada fase da evolução é uma combinação de elementos. 
Cada nova fase desenvolve suas próprias particularidades, 
que são as propriedades com as quais ela contribui para o 
desenvolvimento do universo como um todo. Por isso cada 
fase constitui um passo a mais no processo de evolução 
porque o composto que nasce da união dos elementos é 
sempre um resultado mais complexo dos que os elementos 
que o formam. Nada se perde do que já foi conquistado, 
apenas se transforma em algo novo, com diferentes proprie-
dades, sempre em um estágio mais avançado de evolução.    

Por isso o novo é sempre maior que a soma das suas par-
tes.  Novas propriedades são adicionadas ao universo a 
partir de cada interação praticada por seus elementos. E 
assim ele se supera em cada momento da sua constituição.

 
Criacionismo e evolucionismo
Um plano de evolução do mundo físico e da vida em 

seus aspectos material e espiritual é o que nos proporciona a 
doutrina da Cabala. Ela oferece uma explicação de como o 
universo se forma, como se desenvolve e à que finalidade se 
presta. Da mesma forma, a vida que se cria e evolui dentro 
dele. É uma evolução que se desenha em um processo inici-
ado no mais ínfimo grão de matéria (um quanta de energia) 
tornando-se matéria que se complexifica, evolui tornando-

se vida, em vida que se espiritualiza, em espírito que se 
diviniza, sempre num sentido ascendente, através de sínte-
ses químicas e mentais cada vez mais complexas, seguindo 
o mesmo rumo: a flecha da evolução. Nossa missão, nesse 
esquema, torna-se clara e insofismável, pois sendo uma 
presença indispensável nesse processo, o homem torna-se o 
centro da perspectiva universal, já que é a partir da sua 
mente que o universo se organiza e adquire uma identidade. 

Assim, não podemos compartilhar dos receios daqueles 
que temem pelo futuro da humanidade. A humanidade jama-
is perecerá: ela apenas se transformará. Os adeptos da teoria 
da evolução dizem que o ser humano evoluiu de uma matriz 
animal até a configuração que temos agora. Já aqueles que 
acreditam no criacionismo dizem que nós nascemos perfei-
tos, mas nos tornamos imperfeitos por força de uma série de 
quedas e acessões em nosso processo evolutivo.[4] São 
duas teorias diametralmente opostas. Uns dizendo que já 
fomos piores do que somos hoje e outros sustentando que já 
fomos melhores. Mas no fundo elas se completam, pois 
ambas sustentam que a vida está submetida á um processo 
de evolução que é inexorável. Se nascemos rastejantes 
como répteis e através de um processo de evolução nos 
alçamos até a altura do céu, ou se nascemos no céu e por um 
motivo qualquer descemos á terra e agora estamos nos 
esforçando para voltar ao céu, são apenas formas diferentes 
de ler o mesmo processo. Uma vai do pé para a cabeça, 
outra da cabeça para o pé. Acreditar em uma ou outra 
depende da sensibilidade de cada um. É exatamente a ideia 
que a teoria dos sefirot nos inspira. Do céu para a terra, o 
fluxo da energia divina formata a realidade cósmica que se 
consuma no espírito humano; da terra para o céu, o espírito 
humano se eleva e se condensa em uma esfera luminosa, 
que constitui uma espécie de Pleroma que alimenta a vida 
cósmica. É nesse sentido que entendemos a visão teilhardi-
ana do Ponto Ômega e a própria experiência mística que a 
Cabala e a Maçonaria trabalham.[5]

 
Só se Deus não existisse
Para nós não importa saber quem tem razão. Na verdade, 

o que nos parece tão assustador com os rumos que a huma-
nidade vem tomando é resultado apenas da nossa ignorân-
cia. Não temos como saber o que poderá acontecer a cada 
nova experiência interativa que os elementos do universo 
promovem. Isso porque o Criador colocou nesse processo 
uma lei chamada “principio da incerteza” (deduzido pelo 
físico alemão Werner Heisenberg). Segundo esse princípio 
é impossível prever o que acontecerá no futuro porque não 
temos como saber qual a posição e a velocidade que as par-
tículas de energia que formam a massa física do universo 
assumirão no momento seguinte da sua aceleração. Só pode-
mos estudar as tendências que ele tem de acontecer de certo 
modo, mas nunca uma certeza de que será exatamente 
assim. Isso porque a tendência de uma partícula se compor-
tar desta ou daquela maneira só pode ser deduzida a partir 
dos seus comportamentos no momento em que são obser-
vadas. Mas a própria observação do movimento da partícu-
la já concorre para modificar esse movimento. Portanto, ao 
aplicar aos elementos do universo o nosso pensamento nós 
já o estamos modificando. Assim, é impossível saber como 
ele será no futuro porque o mundo sempre poderá será dife-
rente em função da própria observação que dele faze-
mos.[6]      

Isso é válido para o mundo da física quântica e também 
para a nossa vida em geral. Essa é uma boa sabedoria que a 
moderna observação científica nos dá, e a Cabala também. 

O que se deduz disso tudo é que, se o universo futuro 
será bom ou ruim para nós, isso só depende do nosso com-
portamento no presente. Mas isso não nos será dado saber á 
nível de consciência individual. E depois, bem e mal são 
conceitos puramente humanos. Quando não formos mais o 
que somos hoje, talvez não precisemos desses conceitos 
para justificar os nossos sentimentos a respeito. Dessa for-
ma, o que podemos dizer com certeza é que o mundo só não 
teria futuro se Deus não existisse. Mas Ele simplesmente (e 
felizmente) existe.

 
[1] Em linguagem hermética, “o que está em cima é como o que está em 

baixo.”.
[2] Lei dos revezamentos, em antropologia, é a lei segundo a qual os 

organismos que não desenvolvem uma estrutura capaz de sobreviver em 
ambientes desfavoráveis e diferentes daqueles nos quais vivem, fatalmente 
serão substituídos por outros mais competentes. Com isso a natureza man-
tém o processo da vida sempre ativo e com claro sentido evolutivo. Ver, nesse 
sentido, Teilhard de Chardin - O Fenômeno Humano, citado.

[3] Teilhard de Chardin- O Fenômeno Humano, Ed. Cultrix, 1990.
[4] Evolucionistas são aqueles que acreditam que as espécies vivas, e por 

consequência, os seres humanos, são produto de uma seleção natural (teoria 
de Charles Darwin). Os criacionistas são aqueles que acreditam que a espécie 
humana já nasceu do jeito que ela é hoje: a fórmula bíblica literal.

[5] O Fenômeno Humano, citado.
[6] O princípio da incerteza é um enunciado da mecânica quântica, feito 

em 1927 pelo físico Werner Heisenberg, que diz ser impossível medir com 
precisão a velocidade de deslocamento de partículas atômicas, porque a 
própria interação entre o movimento delas e o ato de medir sua velocidade 
interfere nessa medida.  
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Por Waldir Ferraz de Camargo(*)
A história que assinala os feitos da Maçonaria no 
mundo está estreitamente relacionada aos principais 
movimentos de libertação dos povos, tais como a 
Revolução Francesa, que formatou os ideais de Liber-
dade, Igualdade e Fraternidade e influenciaram deci-
sivamente nos processos que culminaram com a inde-
pendência norte americana, dos países da América de 
Sul e especificamente do Brasil.

Em nosso país vamos encontrar a marca dos anti-
gos maçons na Inconfidência Mineira, na Revolução 
Pernambucana, na Independência, na Guerra dos Far-
rapos, na Abolição da Escravatura e na Proclamação 
da República, dentre outros movimentos libertários.

A data de hoje é bastante significativa para os 
maçons brasileiros, pois segundo registros históricos, 
documentados em atas e preservados nos arquivos do 
Palácio do Lavradio, no Rio de Janeiro, a “proclama-
ção antecipada” da independência deu-se na noite de 
20 de agosto de 1822, em Sessão da Loja Maçônica 
Comércio e Artes, presidida por Joaquim Gonçalves 
Ledo, fato confirmado posteriormente por D. Pedro I, 
também maçom, em 7 de setembro do mesmo ano. É 
desse legado marcante da Maçonaria que agora reve-
mos em rápidas palavras que devem ficar as lições a 
serem utilizadas no presente, não como repetição pura 
do passado, mas no que for possível historicamente 
transpor, mormente na memória coletiva das ativida-
des organizacionais que passam pelo tempo e perma-
necem, nos conduzindo a uma reflexão mais aprofun-
dada acerca de um futuro melhor que tanto almeja-
mos.

Cada momento histórico citado reflete a ação maçô-
nica daquele período cultural, posto que, como orga-
nização com ideário próprio, se amolda aos contornos 
sociais da época atual e continua cumprindo o seu 
papel. Na consecução de seus ideais, ela atravessa a 
noite dos tempos e faz-se renascer a cada aurora com 
os melhores sentimentos que fazem dos homens livres 
e de bons costumes cidadãos cumpridores de seus 
deveres, exercitando suas virtudes confirmadas no 
labor pátrio da liberdade e da fraternidade.

Hoje, a Ordem Maçônica está diferente daquela do 

passado e isso faz que alguns a entendam como uma 
instituição decadente, o que não é verdade. Mudou 
suas estratégias de ações, sem alterar sua essência, 
mantendo intactos seus princípios basilares e sua dou-
trina. Foi sábia ao redirecionar os rumos de seu com-
portamento, o que não a inviabilizou de continuar a 
escrever sua história, lutando sempre pelos princípios 
que prega, porém com nova roupagem.

Finalmente, há de se considerar também que a 
Maçonaria definida como forma objetiva enquanto 
instituição jurídica que é, nada mais representa aquilo 
que sempre foi, ou seja, uma escola de aperfeiçoa-
mento moral, intelectual e espiritual do ser humano, 
ensinando a domar seus impulsos negativos e suas 
próprias paixões, sendo a essência de ser o suporte 
para seus membros, mediante a transmissão de ensi-

namentos ligados às suas aspirações de um mundo 
melhor, conforme recomendam seus seculares postu-
lados, grafados na sua doutrina universal.

Parabéns a todos os maçons de Bauru e do Brasil. 
Que não fiquemos apenas cultuando nostalgicamente 
os mártires ou atos pretéritos, mas cultivemos desde já 
um vibrante sentimento que possa nos impulsionar 
sempre a caminhar de encontro à justiça, à paz, à fra-
ternidade, ao respeito mútuo e, sobretudo, ao amor 
que deve envolver indistintamente cada ser humano.  
Que o Grande Arquiteto do Universo a todos ilumine e 
guarde.

(*) O autor é formado em História, membro da 
Loja “Deus, Pátria e Família” de Bauru e colaborador 
de Opinião.

A MAÇONARIA DE ONTEM E DE HOJE

A noite de 17 de agosto entra literalmente na histó-
ria gaúcha. O Memorial do Rio Grande do Sul, em ato 
solene, reinaugurou a exposição Linha de Tempo – 
História do Rio Grande do Sul, sob o comando da 
nova diretora, Débora Mutter, que abriu o cerimonial 
ressaltando a importância desta exposição que conta a 
história política, cultural e iconográfica do Rio Gran-
de do Sul desde 13 mil anos atrás até os dias atuais. O 
evento teve a transmissão, ao vivo, da Rádio GORGS, 
emissora do Grande Oriente do Rio Grande do Sul.

Estiveram presentes ao ato, o Secretário da Cultu-
ra, em exercício, André Kryszczun, representando o 
Governo do Estado, e o Diretor Cultural do Piquete 
Fraternidade Gaúcha, Léo Ribeiro, representando o 
Grão-Mestre Tadeu Pedro Drago. O GORGS, na atual 
administração, vem se destacando pelo incentivo a 
educação e cultura, fiel ao seu compromisso como o 
“Grão-Mestrado do conhecimento”.

Após o cerimonial de abertura, os historiadores 
Fábio Sosa e Cláudia Wasserman participaram de uma 

mesa redonda expondo sua árdua tarefa de restauração 
de obras, bem como suas ideias para o futuro aprovei-
tamento tanto da exposição quanto do próprio memo-
rial, que possui um conceito muito mais amplo se com-
parado com um museu ou uma casa de cultura. Em 
entrevista a Rádio GORGS, a diretora Débora Mutter 
convidou a população gaúcha para visitar a exposição. 
Já os professores Fábio e Cláudia, além de orgulhosos 
pelo resultado do trabalho, ressaltaram a importância 
de investimentos, tanto públicos quanto privados, na 
área da cultura, visando a preservação de obras e espa-
ços públicos.

A visitação a exposição Linha de Tempo – História 
do Rio Grande do Sul, pode ser feita de terças-feiras às 
sextas-feiras, das 10h às 18h. O Memorial do Rio Gran-
de do Sul fica na rua Sete de Setembro nº 1020, Praça 
da Alfândega, no Centro Histórico da Capital. Conta-
tos pelo e-mail memorial.acaoeducativa@gmail.com 
e telefone 51 3224-7159.

GORGS PRESENTE NO MEMORIAL  DO RIO GRANDE DO SUL 

http://malheteshopping.com/c-774721-Aneis-de-Ouro
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Anita Garibaldi (1821-1849) foi a "Heroína dos 
Dois Mundos". Recebeu esse título por ter 
participado no Brasil e na Itália, ao lado de seu 

marido Giuseppe Garibaldi, de diversas batalhas. 
Lutou na Revolução Farroupilha (Guerra dos Farra-
pos), na Batalha dos Curitibanos e na Batalha de Gia-
nicolo, na Itália. Corajosa e dedicada, Anita foi home-
nageada em Santa Catarina com o nome de dois muni-
cípios: Anita Garibaldi e Anitápolis. Em Salvador foi 
homenageada com o nome de uma avenida; em Curi-
tiba com o nome de uma praça e em diversas cidades 
com nome de ruas.

Anita Garibaldi (1821-1849) nasceu em Laguna, 
Santa Catarina, no dia 30 de agosto de 1821. De famí-
lia portuguesa, veio dos Açores para Santa Catarina. 
Filha de Maria Antônia de Jesus e Bento da Silva, 
modesto comerciante da cidade de Lages.

Anita Garibaldi, com a morte de seu pai, foi obriga-
da a casar com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar. 
No dia 30 de agosto de 1835, com apenas 14 anos, 
casa-se na Igreja Matriz de Santo Antônio dos Anjos. 
O casamento durou apenas três anos, o marido se alis-
tou no exército imperial e Anita voltou para casa de 
sua mãe.

Em 1835, desembarca no Rio de Janeiro, o guerri-
lheiro italiano Giuseppe Garibaldi. Nesse mesmo ano 
participa da Revolução Farroupilha (Guerra dos Far-
rapos), onde conheceu Anita Ribeiro da Silva, que 

também lutava na revolução. Anita, já unida a Gari-
baldi, participou ativamente do combate em Imbitu-
ba, Santa Catarina e da batalha de Laguna onde carre-
gou e disparou um canhão.

Durante a Batalha de Curitibanos, Anita foi captu-
rada pelas tropas do Império. Grávida de seu primeiro 
filho, foi informada que seu marido havia morrido. 
Inconformada, conseguiu fugir a cavalo e saiu a sua 
procura, localizando o marido na cidade de Vacaria. 
No dia 16 de setembro de 1840 nasce seu filho Domê-
nico Menotti. O casal teve mais dois filhos, Teresita e 
Ricciott. Em 1842 casam-se na paróquia de San Ber-
nardino. No mesmo ano eclodiu a guerra contra a 
Argentina, onde Garibaldi comandou a frota urugua-
ia.

Em 1847, Anita acompanha o marido, que volta 
para Itália, levando seus três filhos. Giuseppe perma-
nece em Roma onde realizavam-se as primeiras mani-
festações públicas que resultariam nas lutas pela uni-
dade e independência da Itália. Anita e seus filhos 
seguem para Nice, na França. Depois de vários com-
bates, Garibaldi viaja para Nice, onde encontra-se 
com Anita, seus filhos e sua mãe.

Em 1849, Garibaldi e Anita seguem para os com-
bates em Roma, mas são perseguidos e durante a fuga, 
próximo a província de Ravenna, Anita é acometida 
por febre tifoide e não resiste.

Anita Maria de Jesus Ribeiro morre no dia 04 de 
agosto de 1849. Em Roma, na colina de Gianicolo, foi 
erguido um monumento equestre, onde está enterrado 
seu corpo.

BIOGRAFIAS

ANITA GARIBALDI - A HEROINA DOS DOIS MUNDOS

Barão de Mauá ou Visconde de Mauá (1813-1889) foi 
um industrial e político brasileiro. Pioneiro da industriali-
zação no Brasil. Foi um símbolo dos capitalistas empreen-
dedores brasileiros do século XIX. Foi responsável por 
grandes obras como um Estaleiro, a Companhia Fluminen-
se de Transporte e a primeira estrada de ferro ligando o Rio 
de Janeiro a Petrópolis. Investiu como sócio nas ferrovias 
do Recife e de Salvador que chegavam até o Rio São Fran-
cisco, entre várias outros empreendimentos.

O Barão de Mauá (1813-1889) nasceu em Arroio Gran-
de no Rio Grande do Sul em 28 de dezembro de 1813. Filho 
do fazendeiro João Evangelista de Ávila e Sousa e Maria 
de Jesus Batista de Carvalho, ficou órfão de pai aos oito 
anos de idade, sendo entregue aos cuidados de um tio, capi-
tão da marinha mercante. É levado para São Paulo, onde 
fica interno num colégio de 1821 a 1823. Aos 11 anos 
emprega-se como balconista de uma loja de tecidos. Em 
1824 vai trabalhar como caixeiro da Companhia Inglesa 
Carruthers, especializada em importação onde o proprietá-
rio Ricardo Carruthers lhe ensinou inglês, contabilidade e a 
arte de comercializar. Aos 23 anos torna-se sócio gerente 
da empresa.

Em 1837 adquire uma chácara no Morro de Santa Tere-
sa. Chamava seus empregados de meus auxiliares. Criou 
antipatia de senhores de engenho e também da corte, por 
dar abrigo a escravos foragidos. Em 1840 vai buscar sua 
mãe, sua irmã, e sua sobrinha adolescente Maria Joaquina 
e as três se instalaram em sua chácara. Mauá vai para a 
Inglaterra e traz um anel de ouro. Presenteia a sobrinha, era 
o pedido de casamento. Casaram-se em 1841 e juntos tive-
ram 12 filhos. Dona Guilhermina, sua irmã e sogra, coman-
dava a casa, agora uma mansão na rua do Catete.

Em 1846 vende sua parte na Carruthers e adquire uma 
pequena fundição, situada na Ponta da Areia em Niterói. 
Vai buscar recursos na Inglaterra, estava convencido que o 
Brasil deveria caminhar para a industrialização. Nesse 
mesmo ano funda um estaleiro. Com a Fundição e a Com-
panhia Estaleiro da Ponta da Areia, logo multiplica por 

quatro seu patrimônio.
Irineu Evangelista de Sousa, Barão de Mauá foi pionei-

ro no campo dos serviços públicos, fundou, em 1852, a 
Companhia Fluminense de Transportes. Em 1853 criou a 
Companhia de Navegação a Vapor do rio Amazonas, 
obtendo o direito à navegação por 30 anos. A Amazônia 
teve pela primeira vez, transporte regular entre seus pontos 
mais longínquos.

Em 1854 fundou a Companhia de Iluminação a gás do 
Rio de Janeiro e no dia 30 de abril inaugura 15 km da pri-
meira estrada de ferro ligando o Porto Mauá, na baía da 
Guanabara, à encosta da Serra da Estrela. Entre os convi-
dados estava Dom Pedro II, que no mesmo dia concede a 
Irineu o título de "Barão de Mauá". A locomotiva recebe o 

nome de Baronesa em homenagem à esposa do Barão. 
Inaugurou nesse mesmo ano o trecho inicial da União e 
Indústria, primeira rodovia pavimentada do país, entre 
Petrópolis e Juiz de Fora.

Em sociedade com capitalistas ingleses e cafeicultores 
paulistas, participou da construção da Recife and São Fran-
cisco Railway Company, da ferrovia dom Pedro II, atual 
Central do Brasil e da São Paulo Railway, hoje Santos-
Jundiaí. Iniciou a construção do canal do mangue no Rio de 
Janeiro e foi o responsável pela instalação dos primeiros 
cabos telegráficos submarinos, ligando o Brasil à Europa.

O Barão de Mauá fundou, no final da década de 1850, o 
Banco Mauá, MacGregor & Cia. Abriu filiais em várias 
capitais brasileiras, como também Londres, Nova Iorque, 
Buenos Aires e Montevidéu. Ajudou a fundar o segundo 
Banco do Brasil, pois o primeiro havia falido em 1829.

Liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai, 
forneceu os recursos financeiros necessários à defesa de 
Montevidéu quando o governo imperial decidiu intervir 
nas questões do Prata, em 1850, e assim, tornou-se persona 
non grata no Império. Suas fábricas passaram a ser alvo de 
sabotagens criminosas e seus negócios foram abalados 
pela legislação que sobretaxava as importações de matéria 
prima para suas indústrias. Em 1857 seu estaleiro foi crimi-
nosamente incendiado.

O Barão de Mauá foi deputado pelo Rio Grande do Sul 
em diversas legislaturas, mas renunciou ao mandato em 
1873, para cuidar de seus negócios ameaçados desde a 
crise bancária de 1864. Apesar de todas as realizações o 
Barão de Mauá terminou falindo. Em 1874 recebe o título 
de Visconde de Mauá. Em 1875 com o encerramento do 
Banco Mauá, viu-se obrigado a vender a maioria de suas 
empresas a capitalistas estrangeiros. Doente, sofrendo 
com a diabetes, só descansou depois de pagar todas as dívi-
das, encerrando com nobreza todas as suas atividades, 
embora sem patrimônio.

Irineu Evangelista de Sousa faleceu em Petrópolis, Rio 
de Janeiro, no dia 21 de outubro de 1889.

IRINEU EVANGELISTA DE SOUSA - O BARÃO DE MAUÁ

http://malheteshopping.com/d-278042-ANEIS-MACONICOS
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A
 forma habitual de tratamento entre maçons é por 
"Irmãos". Irmão porque a Maçonaria é uma fra-
ternidade, logo traduzido literalmente "fraterni-

dade" por "irmandade", sendo os "fraters", "irmãos" 
entre si.

Todavia, mesmo não sendo irmãos de sangue - que os 
há! - e inclusive de não fazerem parte da mesma família 
sanguínea ou por adoção, os maçons sentem-se como 
tal, como membros integrantes e plenos de uma "família 
universal". E daqui vem o seu espírito de corpo (de cor-
poração, de corporativismo). 

E aproveitando este termo também, porque a Maço-
naria atual tem as suas origens nas corporações medie-
vais de pedreiros e artificies que trabalhavam na cons-
trução civil à época onde nas quais os seus membros se 

sentiam também como irmãos por partilharem o mesmo 
ofício e os seus mistérios...

Enquanto os "construtores de catedrais" trabalhavam 
efetivamente a pedra em si, os atuais maçons laboram a 
"pedra" de uma forma espiritual, ou seja, trabalham no 
sentido de aprimorar a sua conduta e forma de estar, 
tentando modificar o seu "íntimo", por forma a que con-
sigam honrar o seu templo interno, o seu corpo, a sua 
"alma", tentando ao mesmo tempo e através da sua ação 
na sociedade, promover a evolução desta.

Este tipo de tratamento "de irmãos" feito pelos 
maçons, facilita o relacionamento e o seu contato entre 
si, porque como a Maçonaria está presente por todo o 
globo terrestre, esta forma de tratamento quebra "barrei-
ras" que não têm de existir entre irmãos, membros de 
uma mesma "família/grémio/fraternidade".

Este sentimento fraterno que é sentido pelos mem-
bros da Maçonaria é uma espécie de cimento que os une, 
independentemente da sua idade, das suas origens, 
estratos sociais e económicos.

O facto de se considerarem como "irmãos" menos-
preza determinados pormenores, mesmo que profanos, 
que habitualmente poderiam suscitar algum tipo de divi-

são ou de querela entre pessoas de bem, no que toca a 
temas fraturantes na Sociedade, nomeadamente no que 
à Política e à Religião dizem respeito. 

Cada um respeita e faz por respeitar as ideias e con-
vicções do seu semelhante, mesmo que adversas ou 
contrárias às suas ideias pessoais.

A própria Maçonaria Regular no seio das suas ses-
sões proíbe a discussão de temas onde a política partidá-
ria ou o proselitismo religioso sejam por demais eviden-
tes.

No entanto e importa ressalvar que, mesmo apesar de 
se considerarem Irmãos, infelizmente nem sempre as 
coisas decorrem às "mil maravilhas", pois se até nas 
"melhores famílias" existem desavenças, a Maçonaria 
também não é imune a tal.

Por mais que se tentem dar todos bem, por vezes o 
ego de alguns se sobrepõe ao sentido de fraternidade e 
ao espírito de corpo que abordei anteriormente, e quan-
do isso acontece, na maioria das vezes acontece uma 
separação, uma divisão, que não trará nada de bom para 
ninguém. Porque uns rumarão a "novas paragens" com 
as dificuldades que se sabem existir quando se tenta 
recomeçar do zero, e os que ficam, acabam por ter de 
"limpar os cacos" e prosseguir no seu labor constante, 
de forma perseverante e altruísta.

Quando existem cisões na Maçonaria, elas deixam 
marcas por muito tempo, cabendo ao Tempo as sanar, 
porque aquilo que deve estar junto, nunca deveria estar 
disperso...

-Um Irmão será sempre um irmão, independente-
mente do caminho que decida seguir...-.

Concluindo, quando existe um sentimento de amor 
fraternal que una alguém a alguém, esta sensação modi-
fica os seus interlocutores, amenizando a maioria dos 
potenciais conflitos que poderão existir, facilitando o 
seu relacionamento (entre iguais) e impele a um auxílio 
ao próximo que de outra  forma não seria, porventura, 
feito.

Enfim, tudo aquilo que se espera sentir e vivenciar 
entre irmãos "normais" é sentido e vivido entre maçons; 
mesmo que se tenham conhecido no próprio dia ou que 
já tenham uma relação de vários anos.

 - Um mano é sempre um mano ! -

(*) O Ir.'.Nuno Raimundo é membro da RL Mestre 
Affonso Domingues - Lisboa - Portugal

Ir\Nuno Raimundo (*)
R\L\ Mestre Affonso Domingues

Lisboa - Portugal
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Como é sabido, a admissão na Maçonaria ocorre atra-
vés de uma Cerimônia de Iniciação do interessado. 
Através dessa Cerimônia, o interessado adquire 

formalmente a condição de maçom. Mas adquire em que 
termos? É maçom enquanto continuar a integrar uma Obe-
diência maçónica, ou a aquisição dessa qualidade é vitalí-
cia, isto é, perdura mesmo que a pessoa em causa abandone 
a Maçonaria ou dela seja expulsa ou excluída?

Os defensores da primeira alternativa consideram que a 
admissão na Maçonaria pressupõe a aceitação das regras 
vigentes na mesma, designadamente na Obediência em que 
ocorre a integração, e  que essas regras, consubstanciadas 
normalmente em regulamento, estatuto ou equivalente 
conjunto de normas, estipulam que aquele que abandone a 
Maçonaria ou dela seja expulso ou excluído perde a quali-
dade de maçom. Quem estiver abrangido por qualquer des-
tas situações será um ex-maçom.

Os defensores da segunda alternativa contrapõem que 
esta é uma visão puramente administrativa da questão, írrita 
porque a Maçonaria não se pode nem deve reduzir a uma 
estrutura administrativa, antes é uma organização iniciáti-
ca. E o princípio iniciático impõe que quem foi iniciado, 
iniciado está e nunca deixará de estar, independentemente 
da sua situação burocrática ou administrativa, da sua liga-
ção ou falta dela a uma estrutura maçónica. Conforme pon-
tua René Guénon, numa citação proporcionada recente-
mente por um Irmão sabedor:

"... as organizações iniciáticas diferem profundamente 
das associações profanas, às quais elas não podem ser asse-
melhadas ou mesmo comparadas seja de que modo for; 
quem se retira ou é excluído de uma associação profana não 
tem mais nenhum laço com ela e volta a ser exatamente o 
que era antes de fazer parte dela; pelo contrário, a ligação 
estabelecida com caráter iniciático não depende em nada de 
contingências tais como uma demissão ou uma exclusão 
que são de ordem simplesmente "administrativa", como já 
dissemos, e apenas afetam as relações exteriores; e se estas 
últimas se situam todas na ordem profana, onde uma associ-
ação não tem nada mais a dar aos seus membros, elas são 
pelo contrário na ordem iniciática, um meio simplesmente 
acessório, e de todo desnecessário, relativamente às reali-
dades interiores, únicas que verdadeiramente importam." 

E, mais adiante, em nota associada:
"... exemplo mais simples e mais vulgar no que diz res-

peito às organizações iniciáticas: é absolutamente inexato 
falar de um "ex-Maçom", como se faz correntemente; um 
Maçom demissionário ou mesmo excluído não fazendo 
mais parte de qualquer Loja nem de nenhuma Obediência 
não fica menos Maçom por isso; queira-o ele ou não o quei-
ra, isso nada altera; e a prova é que, se ele vier depois a ser 
"reintegrado" não é iniciado de novo..."  (In "Aperçus sur 
L'Initiation", Editions Traditionnelles, pag. 113 e 114. 
Paris, 1977)   

Ambas as posições têm aspetos que considero corretos e 
pontos que não merecem a minha adesão. É para mim claro 
que uma Iniciação não tem o mesmo restrito significado de 
uma adesão a qualquer associação ou coletividade, automa-
ticamente extinta por vontade do próprio ou da entidade a 
que se aderiu. Mas também coloco reservas ao entendimen-
to de que uma Cerimônia de iniciação "cria" um maçom, 
que permanecerá maçom até ao dia de sua morte, contra 
ventos e marés, mesmo que não o queira e ainda que não se 
comporte como tal. A Iniciação não é uma simples adesão 
ou inscrição numa agremiação, mas também não tem, a 
meu ver, qualidades mágicas que transformem alguém para 
todo o sempre, mesmo que o não queira ou, decididamente, 
recuse comportar-se como é suposto fazê-lo quem se trans-
forme.

O entendimento de René Guénon, que muitos seguem, 
na minha modesta opinião insere-se numa tradição e visão 
religiosa cristã que - quer queiramos, quer não - influencia o 
pensamento europeu desde há séculos e séculos. Nos seus 
trechos acima transcritos, onde se escreve "Iniciação" pode-
ria , com as devidas alterações, escrever-se, por exemplo, 
"batismo" e tirar-se a mesma conclusão... Na tradição reli-
giosa cristã, a integração na comunidade cristã ocorre pelo 

batismo e perdura até à morte - independentemente de o 
batizado ser, muitas vezes, um infante destituído ainda da 
capacidade de formar e expressar qualquer vontade sobre o 
assunto. E, parafraseando Guénon, também um cristão 
batizado que se converta a uma outra religião, se porventura 
se reconverter ao cristianismo não é batizado de novo - sinal 
de que o batismo cria um cristão para todo o sempre e inde-
pendentemente de vontades e vicissitudes...

Em matéria religiosa, ainda posso entender que ao batis-
mo se associe essa natureza transformadora indestrutível. 
Tenho, porém, muita dificuldade em aceitar, sem reservas, 
idêntica natureza transformadora indestrutível à Cerimônia 
de Iniciação.

Claro que uma organização iniciática difere profunda-
mente das associações profanas. Claro que a Cerimônia de 
Iniciação é bem mais e bem mais profunda do que o preen-
chimento de uma ficha de adesão e uma decisão de aceita-
ção de um novo "associado".

Mas considero errado dizer-se que quem se submeteu a 
uma Cerimônia de Iniciação maçónica fica automatica-
mente constituído maçom - e para toda a vida, suceda o que 
suceder, faça o que fizer, decida o que decidir.

Chamo à colação um exemplo histórico que penso per-
mitirá ilustrar as minhas reservas:

"Num documento da Maçonaria, assinado por Egas 
Moniz, comprova-se que Agostinho Lourenço terá sido 
membro de uma loja maçónica, em 1914. As mesmas figu-
ras que comparecem com ele, como o médico Ramon Nona-
to La Féria, na ocasião de uma Cerimônia maçónica, teste-
munhada pelo jornal O Século, em 1931, serão perseguidas 
pela polícia que ele dirige, meia dezena de anos depois." (in 
http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/2016-07-17-O-
anjo-negro-de-Salazar).

O sinistro e temível Capitão Agostinho Lourenço, todo-
poderoso criador e diretor da PVDE, antecessora da PIDE, 
foi iniciado maçom! Anos depois disso, maré política vira-
da e influente prócere do regime de Salazar, ilegalizada que 
foi a Maçonaria, não teve problemas em perseguir os seus 
antigos Irmãos. Devemos continuar, em nome da via iniciá-
tica, a considerar este personagem como continuando a ser 
maçom, e não um ex-maçom, quando se dedicou, ao servi-

ço do seu senhor político a perseguir os que outrora consi-
derara seus Irmãos? Para mim, não restam quaisquer dúvi-
das: aquele personagem não passou de, inequivocamente, 
um infeliz erro de casting...

É, para mim, claro que a Cerimônia de Iniciação não tem 
artes mágicas para transformar um profano num maçom. 
Nem todos os que se submetem à Cerimônia de Iniciação 
são verdadeiramente Iniciados. A Cerimônia de Iniciação 
(ver, neste blog, A Iniciação (I) e A Iniciação (II)) é, a meu 
ver, essencialmente um catalisador que propicia a mudança 
e transformação daquele que a ela se submete, no sentido de 
passar de um profano a um vero Iniciado. Mas essa transfor-
mação ou é feita no próprio pelo próprio, ou não há Cerimô-
nia que lhe valha...

Assim, e resumindo, a minha posição sobre este assunto 
é: um maçom verdadeiramente Iniciado é, sim, um maçom 
para toda a vida - e não haverá ventos nem marés nem vicis-
situdes nem vontades que mudem isso, porque, se foi verda-
deiramente Iniciado, foi transformado e comportar-se-á em 
conformidade. Normalmente, não sairá, nem será excluído 
ou expulso. Se sair de uma Obediência, ou dela for excluído 
ou mesmo expulso, se foi verdadeiramente Iniciado e trans-
formado, continuarei a considerá-lo como tal - e, se calhar, 
o problema será da estrutura que o afastou... Mas não basta 
ter passado por uma Cerimônia de Iniciação para ser verda-
deiramente Iniciado. E aqueles que, embora tendo-se sub-
metido a uma Cerimônia de Iniciação, não lograram - por-
que não quiseram, ou simplesmente porque não foram capa-
zes - transformar-se a si próprios não me merecem o reco-
nhecimento como Iniciados. Saindo, sendo excluídos ou 
expulsos, são simplesmente ex-maçons e, afinal, impropri-
amente, assim designados, porque não passaram de erros de 
casting...

No fundo, no fundo, ambas as posições têm a sua razão. 
O que importa é distinguir entre simplesmente passar por 
uma Cerimônia de Iniciação e ser verdadeiramente Inicia-
do. Aqueles serão ex-maçons, porque no fundo nunca 
foram maçons. Estes merecem sempre o nosso reconheci-
mento como tal, porque nunca desmerecerão da transfor-
mação que tiveram.

Disse. Não sei se bem, se mal. Mas disse e dito está!

CERIMÔNIA DE INICIAÇÃO E INICIAÇÃO
GERAL

Ir\ Rui Bandeira
R\L\Mestre Affonso Domingues

Portugal 
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Autor: Márcio dos Santos Gomes

A conhecida e dramática frase “ser ou não ser, eis a 
questão” reflete a angústia existencial e antológica 
dúvida do príncipe na obra “A Tragédia de Hamlet, 

Príncipe da Dinamarca”, escrita por William Shakespeare 
(1564-1616) na virada do século XVII, onde o famoso 
personagem medita sobre o dilema de vingar ou não a 
morte do pai. Tal situação decorre do fato de Hamlet se ver 
diante de uma realidade que não era aquela imaginada, 
sendo subitamente colocado diante de revelações do fan-
tasma do seu pai a demonstrar que o seu mundo perfeito era 
uma farsa, frente à complacência da corte. O momento 
dessa descoberta da verdade dos fatos também é registrado 
na célebre frase “há algo de podre no reino da Dinamarca”.

A situação de dúvida acima relatada é uma constante 
que persegue o ser humano na sua trajetória terrena, pre-
sentes em momentos decisivos e impregnados de dualida-
des, envolvendo o que queremos ser ou sermos o que pode-
mos. Enfim, como viver a vida. Alguns chegam a afirmar 
que felizes são aqueles que, ao viverem permanentemente 
alienados e não se verem confrontados com choques de 
verdades, não percebem as realidades do mundo e fazem 
sua caminhada de forma descompromissada ou por vezes 
também construída ou fruto de um mito onde cada um a 
percebe de um modo diferenciado, como bem representa-
das na conhecida “Alegoria da Caverna” ou “Mito da 
Caverna”, uma passagem de “A República”, do filósofo 
grego Platão (400 a.C).

É amplamente sabido que ao longo da história muitas 
pessoas procuram se estruturar em clubes de serviços, 
grupos, associações, fraternidades, entidades com mais 
variados objetivos, de cunho material, social, cultural, 
religioso, civil, etc., onde prevalece a cooperação, a parti-
lha, a ajuda mútua e a solidariedade. Aos membros e diri-
gentes de tais entidades cabe, dentre outras ações, encon-
trar pessoas com as qualificações e o ideal necessários para 
dar prosseguimento aos trabalhos, que se comprometam e 
se envolvam de forma plena a garantir a melhoria e conti-
nuidade dos objetivos colimados.

A Ordem Maçônica não foge a esse receituário, por isso 
condiciona a seleção de seus futuros membros a rígidos 
valores como probidade, honra ilibada e consciência cida-
dã, pois nesse aspecto reside a sua força. Uma vez aceita a 
proposta de ingresso e superada a fase de sindicância e 
iniciação ritualística, outros valores são incutidos nos estu-
dos e discussões regulares, de forma que o iniciado apri-
more a tolerância, a compreensão do verdadeiro amor ao 
próximo e à Pátria, despertando o interesse e exaltando a 
necessidade de trabalho pela felicidade do gênero humano 
e à consagração da solidariedade como a primeira das vir-
tudes e o combate aos vícios inerentes ao ser humano, que é 
o escopo a ser perseguido diuturnamente.

A seguirem-se os critérios e regulamentação previstos 
para a escolha e o escrutínio dos candidatos, observada a 
cautela nas diligências encetadas para aquilatar o grau de 
qualificação e valores demonstrados pelos possíveis inte-
ressados, não haveria espaço para frustrações e desistência 
ao longo da caminhada maçônica. Isso não obstante, veri-
ficam-se por vezes procedimentos sumários de escolha e 
convite, com vistas a manter ou repor os quadros de algu-

mas Lojas com número reduzido de obreiros, que desa-
guam em danos irreversíveis, decorrentes do comprometi-
mento dos valores tão caros à Ordem, facultando a entrada 
de pessoas despreparadas, em busca de vantagens ou com 
o simples objetivo de serem chamados de “irmãos” e distri-
buir tapinhas nas costas a demonstrar camaradagem e pro-
ximidade, para angariar simpatias pessoais e popularidade.

Por outro lado, mesmo após os cuidados cautelares, a 
frustração é do próprio iniciado, que se vê desiludido em 
suas expectativas, notadamente por falhas dos dirigentes 
das Lojas em envolvê-lo em atividade que cativem sua 
atenção ou o instruam competentemente nos Princípios da 
Ordem.

Num primeiro momento o obreiro começa a emitir 
alguns sinais de insatisfação, como faltar às reuniões, por 
vezes sem justificativa coerente, ou mesmo a chegar atra-
sado, cumprimentando um ou outro, e não se interessando 
pelos assuntos tratados. Muitos se tornam resmungões, 
não prestigiam os encontros festivos, descuidam-se das 
funções do cargo, caso os tenham, ou o recusam, quando 
convidados a atuar. Frequentar os ciclos de estudos da 
Escola Maçônica e reuniões da Loja de Pesquisas, ou 
mesmo visitar outras Lojas, nem pensar. Nesse particular, 
não é raro ouvir-se na “rádio corredor” que aqueles irmãos 
voluntários da Escola Maçônica estão inventando ou alte-
rando ritualística ou não sabem do que estão falando, olvi-
dando que esse fórum é para discussão e nivelamento de 
informações e não para ensinar aos que já o sabem.

Quando o assunto é apadrinhar um candidato, o argu-
mento de não conhecer alguém com o perfil adequado é 
recorrente. Nas reuniões, os desinteressados estão sempre 
a lembrar do “adiantado da hora” para que os trabalhos não 
se prolonguem e não comprometam a assistir o jogo de 
futebol do dia, o chopinho de praxe, etc. Tudo isso, sem 
adentrarmos nas situações de formação de “panelinhas” e 
articulações políticas para processo sucessório nas Lojas e 

provocação de cizânia entre irmãos, comportamento típi-
cos dos discípulos de Bakunin.

Nesse contexto, algumas reflexões precisam ser feitas 
pelas Lojas e pelos obreiros que se identificam em uma 
dessas situações. Quanto às Lojas, várias perguntas podem 
ser feitas, como por exemplo: o quê podemos fazer para 
envolver e comprometer os obreiros? Onde estamos 
falhando? Nossas reuniões são dinâmicas ou apenas cum-
prem as formalidades? Temos apresentações de trabalhos 
que suscitam discussões e crescimento intelectual? Esta-
mos envolvendo a família nas atividades festivas e de com-
panheirismo? Estamos cuidando dos nossos aprendizes e 
companheiros, dando o suporte de “mentoring”? No caso 
do obreiro temos questões como: o quê tenho feito para a 
Loja? Tenho sido frequente às reuniões? Tenho interesse 
pelos assuntos tratados? Participo das atividades extra 
Loja? Recuso cargos ou substituir irmãos ausentes por 
motivo de força maior? Faço visitas a outras Lojas? Acom-
panho a evolução do(s) meu(s) afilhado(s)? Indico novos 
nomes para compor a Loja? Convido irmãos de outras 
Lojas para visitar-nos?

Se nada disso é feito, então a Loja pode estar trilhando 
um caminho tortuoso e que fatalmente levará à sua extin-
ção. Quanto ao obreiro, caso se sinta responsável por essa 
situação, é chegado o momento de colocar-se como o 
melancólico Hamlet, onde o “ser” se tornou uma opção e 
ele agora tem que ponderar e escolher, sabendo que se não 
se sentir preparado o suficiente para fazer a escolha de 
forma consciente e alinhada com os postulados da Ordem, 
e chegar à conclusão que tudo não passou de uma escolha 
de ocasião, seu prazo de validade se expirou. Então, o 
passo seguinte é tratar de consultar como obter o “quite-
placet”, na certeza de que, se correr, o bicho não pega.

FONTE: O PONTO DENTRO DO CIRCULO

HAMLET NA MAÇONARIA, EIS A QUESTÃO
GERAL

http://viniltapetes.com.br/
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O espetáculo foi extraordinariamente emocio-
nante e com vibrações positivas para o povo 
brasileiro, levando ao mundo a imagem sofis-

ticada tecnicamente de uma abertura fantasiosa, ilu-
minada. 

Quanto ao momento das Olimpíadas no Rio de 
Janeiro, com alguns pequenos deslizes, foi engrande-
cedor, reunindo 10.500 atletas das mais diversas 
modalidades de aproximadamente 200 países.

É evidente que o antes das Olimpíadas foi de atle-
tas sacrificados, pobres, sem material para treinamen-
to, com exceção dos esportes que rendem mais para a 
mídia. E o que será o depois?

Para quem irão os apartamentos da Vila Olímpica e 
a que destino será dado ao Parque Olímpico? Deveria 
ser um início da necessidade de um apoio para uma 
boa performance em Tóquio. Quero aqui deixar meus 
cumprimentos, em especial, aos atletas que não che-
garam a medalhas e aos outros que lutaram e conse-
guiram, pois são eles que realizam seus sonhos e nos-
sos também. Em homenagem a eles, registro o “Rap 
da Felicidade”, de Cidinho e Doka, emocionante músi-
ca da abertura, interpretada pela cantora Ludmila e 
posteriormente adaptada no programa “Fantástico”, 
da Rede Globo, em homenagem à fenomenal Rafaela 
Silva.

“Eu só quero é ser feliz, andar tranqüilamente na 
favela onde eu nasci. É... E poder me orgulhar, e ter a 
consciência que o pobre tem seu lugar. 

Minha cara autoridade eu já não sei o que fazer 
com tanta violência eu sinto medo de viver, pois moro 
na favela e sou muito desrespeitado, a tristeza e ale-
gria que caminham lado a lado, Eu faço uma oração 
para uma santa protetora, mas sou interrompido a 
tiros de metralhadora, enquanto os ricos moram numa 
casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado 
na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, 
só peço autoridades um pouco mais de competência.

Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na 
favela onde eu nasci.  É... E poder me orgulhar, e ter a 
consciência que o pobre tem seu lugar.

Diversão hoje em dia não podemos nem pensar, 
pois até lá nos bailes eles vem nós humilhar. Ficar lá 
na praça que era tudo tão normal, agora virou moda a 
violência no local pessoas inocentes que não tem nada 
haver, estão perdendo hoje o seu direito de viver, 
nunca vi cartão postal que se destaque uma favela, só 
vejo paisagem muito linda e muito bela. 

Quem vai pro exterior da favela sente saudade, o 
gringo vem aqui e não conhece a realidade, vai pra 
zona sul pra conhecer água de cocô, e o pobre na fave-
la vive passando sufoco. Trocaram a presidência uma 
nova esperança, sofri na tempestade agora eu quero a 
bonança, povo tem a força, precisa descobrir, se eles 

lá não fazem nada, faremos tudo daqui.
Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na 

favela onde eu nasci.  É... E poder me orgulhar, e ter a 
consciência que o pobre tem seu lugar”. 

Para o Japão em 2020, cinco novas modalidades 
foram acrescidas. Beisebol, surf, caratê, skate e esca-
lada. Se voltarmos ao início das Olimpíadas encontra-
remos por volta de 2.500 a.C., os gregos criando os 
jogos olímpicos, fazendo homenagens aos deuses, 
com realização de competições. Porem, foi somente 
em 776 a.C., que ocorreram pela primeira vez os 
jogos olímpicos de forma organizada, com atletas de 
cidades-estados, que se reuniam na cidade de Olímpia 
para disputas que incluíam corrida de cavalo. Os ven-
cedores eram recebidos como heróis em suas cidades 
e ganhavam uma coroa de louros.

Quando os romanos invadiram e dominaram a 
Grécia, muitas tradições gregas, entre elas as olimpía-
das, foram deixadas de lado. No ano de 1896, os jogos 
são retornados em Atenas, por iniciativa do francês 
Pierre de Fredy, conhecido como Barão de Coubertin, 
participando 285 atletas de 13 países. Assim, desde 
sua primeira edição na Era Moderna, até o Rio de Jane-
iro, os jogos olímpicos cresceram, ao ponto de se 
transformarem no maior evento no planeta e o único 
capaz de reunir mais de duas centenas de países em 
uma mesma cidade. Nem a ONU consegue agregar 
tantas nações.

Então, quando bilhões de reais são desviados, fur-
tados, por aqueles que deveriam nos seus cargos, nas 
suas empresas, nas suas atividades, contribuir e apoi-
ar os sacrificados atletas brasileiros, cai em nossa 
consciência um inconformismo, para não dizer, uma 
revolta.

De 7 a 18 de setembro, teremos as Paralimpíadas 
2016, um espetáculo mais emocionante ainda, através 

de seres humanos que superam dificuldades e são 
exemplos para todo o mundo.

As Paralimpíadas incluem atletas com deficiências 
físicas de mobilidade, amputações, cegueira ou para-
lisia cerebral, além de deficientes mentais, cuja falta 
de apoio é ainda maior. Foram realizadas pela primei-
ra vez em 1960 em Roma, Itália. Têm sua origem em 
Stoke Mandeville, Inglaterra, onde ocorreram as pri-
meiras competições esportivas para deficientes físi-
cos, como forma de reabilitar militares feridos na 
Segunda Guerra Mundial.

“Há alguns anos, nas olímpiadas especiais de Seat-
tle, nove participantes, todos com deficiência, alinha-
ram-se para a largada da corrida de 100 metros rasos. 
Ao sinal, partiram, não exatamente em disparada, mas 
com vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida 
e ganhar. Um dos garotos tropeçou no asfalto, caiu e 
começou a chorar. Os outros ouviram o choro, dimi-
nuíram o passo e olharam para trás.  Então viraram e 
voltaram. Todos eles. Uma das meninas com Síndro-
me de Down ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: 
- Pronto, agora vai sarar! E todos os nove competido-
res deram os braços e andaram juntos até a linha de 
chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos dura-
ram muitos minutos... 

Talvez os atletas fossem deficientes mentais.... 
Mas com certeza, não eram deficientes espirituais...  
"Isso porque, lá no fundo, todos nós sabemos que o 
que importa nesta vida, mais do que ganhar sozinho é 
ajudar os outros a vencer, mesmo que isso signifique 
diminuir os nossos passos..."

Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, mem-
bro da AGI, delegado de polícia aposentado, profes-
sor e maçom do Grande Oriente do Brasil - barbosa-
nunes@terra.com.br

OLIMPÍADAS E PARALIMPÍADAS
EU SÓ QUERO É SER FELIZ

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil
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O
 Colégio Militar foi criado por D. Pedro 2º em 
1889, e mantido pela República. Durante 126 
anos nunca se viu qualquer comentário sobre 

essas escolas. De repente, descobriram o filão – e como o 
descobriram? Simples, as escolas militares encabeçam a 
lista dos melhores desempenhos nas provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb), e isso, parece, 
incomodou alguns setores da nossa "educação civil". É 
como se o sucesso dos colégios militares causasse inveja 
aos colégios civis. São 12 colégios do Exército e 93 da 
Polícia Militar, com um total de mais de 30 mil alunos 
atendidos. Bastou aparecer na mídia o brilhante desem-
penho e já emergiram de suas tocas os pseudopedagogos 
de beira de estrada para criticar o sistema de ensino dos 
colégios militares. 

Na reportagem da Folha de São Paulo (12/8) afirma-
se: o Colégio Militar "padroniza comportamentos", "ini-
be o questionamento" e "impede criar perspectiva de 
construção de identidade". Se durante mais de 100 anos 
foi assim, os colégios militares formaram uma multidão 
de alienados – que, no entanto, estão dando um show de 
desempenho. É, realmente, paradoxal. 

Sou professor há 42 anos e acompanhei gerações de 
alunos do nível médio, e assisti, com imensa tristeza, a 
deterioração do comportamento, o desinteresse, o 
aumento da violência, a impossibilidade de se aplicar 
disciplina mais rigorosa, e necessária, pois, hoje, o aluno 
já sabe, previamente, que não importa o que aconteça, ele 
será aprovado. Vi professores sendo agredidos, desrespe-
itados, às vezes humilhados, e por que não, abandonados 
pelos próprios órgãos que lhes deveriam dar apoio, como 
é o caso dos núcleos de ensino, com pareceres quase sem-
pre favoráveis ao aluno. Ora, vendo tudo isso ao longo 
dos anos, a contínua corrupção (e corrosão) do ensino, 
com facilitações que chegam às raias do absurdo para 
justificar, alhures, que aqui não há repetências, e encerra-
mos cada ano com alunos cada vez menos preparados. 
Como concordar? Alunos do nível médio que escrevem 
Brasil com z! Que nunca leem nada além de ridículos 

livrecos empurrados pelas grandes editoras - há um enor-
me contingente de alunos que chegam ao terceiro colegi-
al sem ter lido um único autor clássico brasileiro. É uma 
vergonha! 

E agora vem a mídia e seus "especialistas" em educa-
ção tecer críticas ao único sistema, hoje, que atua na edu-
cação do jovem de forma global e completa. Ora, é preci-
so ver o programa pedagógico desses colégios antes de 
sair por aí falando asneiras como se fossem os arautos da 
melhor educação. Se fossem, o ensino não estaria essa 
tragédia. Sem contar o desinteresse absoluto do Estado, o 
mísero investimento feito pelo poder público. O verdade-
iro abandono das nossas escolas. Dispensa comentários. 

Não vi entrevistas com os alunos, nem com os pais. Vi 
declarações, sim, de pessoas que parecem ignorar a real 
situação de nossas escolas. Ninguém mencionou na 

imprensa se os milhares de alunos desses colégios milita-
res gostam ou não. É explícito nos regulamentos: caso o 
aluno não se adapte à disciplina militar, é imediatamente 
transferido para colégios civis. Ninguém é obrigado a 
estudar lá. E mais, para estudar nesses colégios, partici-
pa-se de um concurso na qual a média de candidatos 
chega a 22 mil! Será que é mesmo tão ruim, ou são nossos 
"pedagogos" que estão impregnados com as ideias "su-
permodernas" introduzidas na educação brasileira nos 
últimos anos? 

Dr. Paulo André Chenso 
é médico e professor em Londrina-PR

Fonte: Folha de Londrina

ESCOLAS MILITARES: O GEMIDO DOS MEDÍOCRES
Dr. Paulo André Chenso 

Médico e Professor
Londrina - PR
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Para milhares de pessoas, alguns sintomas são pre-
núncio de perigo: indicam que elas correm o risco 
de sofrer um derrame cerebral nos meses seguintes. 
Esses sintomas são os chamados miniderrames, ou 
acidentes isquêmicos transitórios (AIT).
Os sinais do miniderrame são parecidos aos do der-
rame, porém mais fracos e de menor duração. Em 
alguns casos, duram apenas alguns minutos. Mas 
nem por isso devem ser ignorados.
Segundo a revista da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Harvard, aHarvard Health Publi-
cations, "cerca de 33% das pessoas que sofreram 
um AIT têm um derrame cerebral no período de um 
ano".
"A cadeia de eventos que levam a um AIT é basica-
mente a mesma que leva a um derrame cerebral", 
afirmou o médico Louis Caplan em outro artigo da 
Harvard Health Publications.
"Uma pessoa que tem um AIT sofreu uma isquemia 
(...) sem dano duradouro no cérebro. Mas as mes-
mas causas subjacentes (de um derrame cerebral) 
ainda estão presentes e é muito provável que provo-
quem um derrame cerebral em um futuro próximo."
Em artigo científico publicado em 2009 pela Asso-
ciação Cardíaca Americana (AHA, na sigla em 
inglês), o médico Antonio Culebras diz que "os paci-
entes devem ser hospitalizados imediatamente e 
receber todo o acompanhamento neurovascular".

Sintomas
De acordo com a associação britânica Stroke Asso-
ciation, um AIT é causado por uma falta temporária 
de fluxo sanguíneo no cérebro e pode ser diagnosti-
cado como um derrame cerebral, apesar de os sinto-
mas serem temporários.
É preciso estar alerta quando uma pessoa apresenta 
debilidade repentina, incluindo dificuldade para 
andar e uma sensação de confusão.
Os pacientes e familiares precisam estar atentos 
também caso a pessoa apresente debilidade repenti-
na nos músculos do rosto: o rosto do paciente pare-
ce estar caído, geralmente de um lado. O paciente 
sente como se esse lado estivesse adormecido.
Uma boa forma de confirmar isso é pedir que o paci-
ente sorria e observar se o sorriso está desnivelado.
Outro sintoma é a debilidade nos braços: a pessoa 
não consegue levantar os dois braços na altura da 
cabeça.
É importante prestar atenção se a pessoa sente que 
um dos braços está mais fraco. Para fazer o teste, 
peça que ela levante os dois braços e observe se um 
deles cai.

Além disso, atenção a dificuldades na fala, ou seja, 
quando o paciente tenta falar e o que sai é algo lento, 
com muita dificuldade e de difícil compreensão.
Um bom teste é pedir que o paciente repita uma 
frase simples, como "O céu é azul". Preste atenção 
se ele repete corretamente.
Se uma pessoa apresenta um desses sintomas, 
mesmo que eles tenham desaparecido pouco depo-
is, é importante levá-la ao médico imediatamente.
Faça também um registro de tempo para que saiba 
quando o primeiro sintoma apareceu.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhe-
ce que a maioria dos pacientes que sofreram um ou 
mais miniderrames pode ter um derrame cerebral 
no futuro. Ao mesmo tempo, a organização esclare-
ce que uma pessoa também pode ter um derrame 
sem ter sofrido um episódio de menor gravidade.
Risco maior
Louis Caplan, que também é professor de neurolo-
gia no Centro Médico Beth Israel Deaconess, da 
Universidade de Harvard, explica o significado do 
nome acidente isquêmico transitório (AIT).
- Transitório: "Frequentemente são muito breves, 
duram menos de uma hora. Na verdade, a maioria 
acaba em poucos minutos."
- Isquêmico: "Os sintomas são resultados de uma 
obstrução no fluxo sanguíneo."
- Acidente: "É um evento isolado."
O presidente-executivo da Stroke Association, Jon 
Barrick, lembra que o risco de sofrer um derrame 
cerebral mais grave aumenta nos primeiros dias 

depois de se sofrer um AIT.
Muitas pessoas não dão importância aos miniderra-
mes "porque os sintomas são rápidos ou leves", diz 
Barrick à BBC. "(Mas) é uma emergência médica. 
Quando os sintomas começam, você deve chamar 
(a ambulância) e dizer que está sofrendo um derra-
me".
Segundo a Organização Mundial de Derrame Cere-
bral (WSO, na sigla em inglês), "aproximadamente 
70% dos pacientes não reconhecem corretamente 
que estão tendo um AIT ou um miniderrame cere-
bral e 30% adiam a busca por atendimento médico 
por mais de 24 horas".
"Tive dois miniderrames cerebrais antes de sofrer 
um derrame. Fui uma das milhares de pessoas que 
subestimaram os sinais de alerta, por simples igno-
rância", disse o apresentador da BBC Andrew Marr, 
que sofreu um derrame em 2013.
Outro exemplo é o da britânica Nichola Farrelly 
que, em 2012, apresentou alguns dos sintomas de 
um miniderrame. Ela foi ao médico, mas não teve o 
acompanhamento apropriado, voltou para casa e foi 
trabalhar no dia seguinte.
"Às 8h45 da manhã tinha dor de cabeça e comecei a 
sentir desorientação e tontura. (...) Me levaram ao 
pronto-socorro. Por não ter recebido o tratamento 
certo, infelizmente tive um derrame", acrescentou.
Agora, Farrelly aprendeu que é fundamental "ler" 
os sintomas.

O QUE SÃO OS MINIDERRAMES CEREBRAIS - E COMO
 ELES PODEM SER UM ALERTA DE ALGO MAIS GRAVE

Confusão e debilidade repentinas estão entre os sintomas de miniderrame

https://www.magazinevoce.com.br/magazinemalheteshop/busca/SAMSUNG%20S7%20E%20S7%20EDGE/
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Pesquisadores de uma universidade britânica 
concluíram um estudo considerado animador 
por neurologistas: testes em ratos mostraram 

que um exame de vista simples pode vir a detectar a 
doença de Parkinson em um paciente antes mesmo de 
os primeiros sintomas se manifestarem.

Segundo a professora e pesquisadora-chefe do estudo 
Francesca Cordeiro, da University College London, 
roedores que ainda não tinham nenhum sintoma da doença 
passaram pelo exame e apresentaram alterações no fundo 
dos olhos.

Ela afirmou que o método é barato e não invasivo e que 
"é potencialmente uma descoberta revolucionária no que 
diz respeito a diagnósticos rápidos e tratamento no início 
de uma das doenças mais debilitantes do mundo".

"Com isso, talvez possamos intervir muito mais cedo e 
tratar de uma maneira mais eficiente pessoas com essa 
doença devastadora."

Atualmente, não há exames de imagem ou de sangue 
que concluam um diagnóstico de Parkinson.

'Passo significante'
Arthur Roach, diretor de pesquisa da ONG Parkison's 

UK, disse que há uma "necessidade urgente de um método 
simples e preciso para se detectar essa doença, 
principalmente nos primeiros estágios".

"Apesar de a pesquisa ainda estar em seu estágio inicial 
e precisar ser testada em pessoas com Parkinson, um testes 
simples e não invasivo, exatamente como um exame de 
vista, poderia ser um passo significativo no tratamento da 

doença."
Os pesquisadores disseram ainda que o método pode 

ser usado também para avaliar como os pacientes estão 
respondendo ao tratamento. O estudo foi divulgado na 
publicação Acta Neuropathologica Communications.

Os sintomas de Parkinson - que incluem tremores, rigi-
dez muscular, lentidão nos movimentos e qualidade de 
vida prejudicada - geralmente surgem após as células cere-
brais já terem sido danificadas.

FONTE: BBC BRASIL

EXAME DE VISTA PODE VIR A DETECTAR PARKINSON
ANTES MESMO DE PRIMEIROS SINTOMAS

SAÚDE

A sua longevidade está muito mais relacionada ao 
tempo de vida de seus pais do que se pode imaginar. É o que 
indica um estudo publicado recentemente no periódico 
científico Journal of the American College of Cardiology. 
De acordo com a pesquisa, a maior já realizada sobre o 

assunto até então, pessoas cujos pais viveram até os 70 
anos ou mais têm maior probabilidade de não desenvolver 
problemas cardíacos e cânceres quando chegarem à tercei-
ra idade. E, portanto, atingirão a mesma faixa etária.  

Para chegar à conclusão, pesquisadores analisaram 

dados de cerca de 186.000 adultos com idade entre 55 e 73 
anos, acompanhados ao longo de oito anos. Durante o estu-
do, os participantes relataram o tempo de vida dos pais as 
doenças sofridas por eles.

Os resultados mostraram que se um dos pais viveu até 
os 70 anos, a chance de o filho chegar a essa idade aumenta 
17% — e esse efeito é cumulativo. Ou seja, se o pai ou a 
mãe viveu até o 100 anos, por exemplo, a probabilidade de 
o filho chegar pelo menos aos 70 anos sobe para 68%. 
Além disso, para cada década vivida além dos 70 anos, o 
risco de o filho desenvolver câncer caiu 7% e doenças car-
díacas, 20%.  

Os que têm pais longevos sofrem menos de problemas, 
como derrame, hipertensão , colesterol alto e fibrilação 
atrial. Os resultados permaneceram mesmo após serem 
considerados fatores como tabagismo, consumo de alto, 
sedentarismo e obesidade.

“Esse é o maior estudo a mostrar o impacto do tempo de 
vida dos pais na longevidade dos filhos. Nossos resultados 
são úteis também para pesquisas futuras, nos ajudará a 
prever a probabilidade de identificar e tratar pacientes a 
partir desse tipo de risco”, disse Janice Atkins, pesquisado-
ra da Universidade de Exeter, no Reino Unido, e principal 
autora do estudo.

George Kuchel, coautor do estudo e pesquisador do 
Centro de Envelhecimento da Universidade de Connecti-
cut, ressalta que o envelhecimento em si já é um fator de 
risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como 
as cardíacas, e essas descobertas destacam a importância 
do papel dos nossos pais no desenvolvimento dessas con-
dições. “Conforme vamos entendendo melhor esses fato-
res, mais podemos ajudar a pessoas a envelhecerem bem”, 
destaca.

A mesma equipe de pesquisadores já havia publicado 
outro estudo no início deste ano, no periódico científico 
Aging, mostrando que a prole de pais que viveram bastante 
tinha maior probabilidade de ser portadora de genes que 
protegem contra diversas condições como hipertensão, 
sobrepeso, obesidade e diabetes tipo 1.

http://malheteshopping.com/d-278042-ANEIS-MACONICOS
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A Ilha Great Barrier, uma pequena comunidade 
com 939 habitantes na Nova Zelândia, será 
palco, neste próximo setembro, de um evento 

interessante, organizado pelo grupo Awana Rural 
Women e intermediado pelo professor de filosofia 
Tim Mulgan, da Universidade de Auckland.

Será um encontro para falar sobre alienígenas, inti-
tulado “Há vida lá fora”? Até aí, tudo bem, poderia ser 
um festival local, um evento sem grande importância, 
mas, chama a atenção os palestrantes desse encontro. 
Logo de cara, vemos o doutor Guy Consolmagno, 
Diretor do Observatório do Vaticano, eminente cien-
tista planetário, jesuíta formado no MIT, USA e admi-
nistrador de dois poderosos observadores estelares, 
um em Castel Gandolfo, perto do Vaticano e outro no 
Monte Graham, no Arizona, USA.

Para termos uma ideia, esse observatório possui 
um telescópio com câmeras super-resfriadas infraver-
melhas, conhecidas como LTB (Large Binocular 
Telescope), com uma resolução 10 vezes maior que o 
telescópio espacial Hubble.

Doutor Guy também é um dos líderes da prepara-
ção cientifica para a divulgação da vida extraterrestre 
e conselheiro do Papa Francisco. Outro conferencista 
é o Professor Steve Pointing, microbiologista da Uni-
versidade de Auckland, que trabalhou com a NASA 
em projetos sobre formas de vida em ambientes inós-
pitos, como frio polar e calor extremo de desertos. 
Continuando, temos a Dra. Faith Vilas, cientista espa-
cial e diretora do Observatório Espacial de Mount 
Hopkins no Arizona, USA e Gino Acevedo, diretor de 
arte da Weta Digital, responsável por trabalhos em 
filmes como Avatar, O Senhor dos Anéis e outros. 
Também temos no grupo que organizou o evento, a 
doutora Ann Sprague, cientista aposentada da Univer-
sidade do Arizona, que pesquisou dados sobre o pla-
neta Marte.

É difícil imaginar um time de tanto peso se deslo-
car até essa localidade só para uma reunião entre ami-
gos. Vamos acompanhar atentamente o que será dis-

cutido nesse evento, pois estamos passando por um 
momento de grandes revelações. Quando pergunta-
ram à presidente do grupo, Gendie Somerville-Ryan, 
como conseguiu trazer pessoas tão importantes para 
um encontro numa área tão remota, ela disse de forma 
enigmática: Bem, nunca é a sorte, não é mesmo? Já o 
Papa Francisco, quando perguntado sobre vida extra-
terrestre, foi claro em sua resposta: Até o descobri-
mento da América, não imaginávamos a sua existên-
cia.

Célio Pezza
Escritor e Colunista

Goiânia-GO

“Bravo, Bravíssimo!” — reverencia a plateia. Apla-
usos. As cortinas se fecham. Sem holofotes, o prota-
gonista se recolhe. Do figurino à cara, à coragem e à 
maquiagem. Longe dos palcos, a cabeça tomba no 
travesseiro. Percorre os bastidores dos pensamentos a 
se questionar: “Há quanto tempo estou interpretando 
o papel de agradar a todos enquanto me desagrado 
tanto?”

É certo que a arte imita a vida. Muitos vivem quase 
que exclusivamente para atender às expectativas do 
público, seja por uma questão de vaidade, jogo exibi-
cionista, ou porque acreditam dever constantemente 
ao outro a condição de servir — sob o custo da angús-
tia e do desespero diante da anulação da própria exis-
tência. Aquele que faz tudo para agradar a todos 
enquanto se desagrada sentirá, cedo ou tarde, o arrom-

bo no peito tomado por um vazio existencial. O tempo 
baterá à porta e cobrará com juros e correção todo 
desperdício, toda infelicidade contraída.

Enquanto isso, no palco do exibicionismo… É 
pirueta, firula, cambalhota e o que mais for preciso 
para ser notado. Quanto vale o show? A vida vira espe-
táculo: “Olha o que sei fazer”, “Olha pra mim”. Mal 
sabe o exibicionista o quanto repete suas necessidades 
infantis acrobáticas pouco nutridas. Nas coxias, entre 
atos e cenas de possuir e exibir: “Quem sou eu mes-
mo?”, “O que me resta além do que eu exibo ter?”. 
Olha, não há nada mais tranquilizador do que se apre-
sentar diante das pessoas como se é — com as quali-
dades e limitações que todos nós possuímos.

O cenário exuberante esconde a falta de protago-
nismo sobre a própria vida. Estamos vivendo para 
agradar à plateia, completamente desencaixados do 
nosso autêntico papel. Aparentando estar bem, ao 
passo que nos camarins de nossas verdades secretas 
sabemos o drama das horas que gastamos pintando a 
cara de palhaço feliz para satisfazer ao outro. Seria 
mentira? Seria loucura? Seria pintura? Seria verdade? 
Felicidade é bem individual, ninguém pode fazer esse 

papel por nós.
Uma hora a gente se cansa de se perder no caminho 

entre ser ou não ser. O abrir das cortinas revela o quan-
to é triste ver a vida passar sem que estejamos presen-
tes. Acredito mesmo que começamos a viver quando 
decidimos parar de querer agradar à plateia ou, pelo 
menos, quando encontramos uma maneira genuína de 
nos agradar juntos e assumir que talvez não seja tão 
perigoso a gente ser feliz.

Fonte: Revista Bula

A VIDA COMEÇA QUANDO DECIDIMOS PARAR DE AGRADAR À PLATEIA
Ruth Borges

Cronista

Goiânia - GO

Clique aqui
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Por Simone Candida

Restauradores que trabalhavam na recuperação de 
salas do Palácio Maçônico, um prédio do século 
XIX, encontraram debaixo de várias camadas de 

tinta desenhos e pinturas que vão ajudar a contar a histó-
ria do edifício, localizado na Rua do Lavradio, no Centro 
do Rio. O endereço abriga uma das primeiras sedes maçô-
nicas no país e foi tombado pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Cultural (Inepac) em 1972 por causa da 
importância histórica da maçonaria na vida política brasi-
leira do período imperial.

Durante a realização de prospecções estratigráficas - 
processo de restauração que consiste em investigar as cama-
das arquitetônicas de uma edificação -, as equipes acharam 
delicadas decorações, algumas com pinturas a têmpera, nos 
forros, paredes e colunas do salão que abriga o templo 
nobre. Em uma dessas colunas, que já foi "descascada" e 
restaurada, havia uma pintura em estilo art déco, que, acre-
ditam os pesquisadores, foi feita na época em que o prédio 
ainda era um teatro em construção, há mais de 180 anos.

Também foram achados desenhos embaixo da escada de 

madeira do templo. Nas prospecções arquitetônicas feitas 
nas paredes da biblioteca, conta um relatório do Inepac, foi 
revelada "uma diversidade de técnicas construtivas que vão 
desde paredes em pedra até aquelas feitas com pau a pique, 
que, curiosamente, utilizam madeiras largas (tábuas) assen-
tadas na diagonal e entaipadas com argamassas à base de 
cal." Todo o material foi fotografado e será analisado por 
pesquisados do Inepac.

MUDANÇAS EM 1840
A história do casarão remonta ao início do século XIX, 

quando o artista português Vitor Porfirio Borja começou a 
construir no local um teatro, que abriria as portas para com-
petir com o Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes. Por 
falta de dinheiro, ele não conseguiu concluir o projeto, e o 
prédio acabou sendo vendido.

Na década de 1840, várias lojas maçônicas fluminenses 
se juntaram e resolveram formar a Companhia Glória do 
Lavradio para financiar a compra do imóvel, que acabou 
sofrendo adaptações para abrigar os templos da sociedade. 
Na fachada do prédio, em estilo neoclássico, há símbolos da 

maçonaria. Dentro, fica um museu maçônico, com quadros 
e esculturas.

OBRA DEIXARÁ REGISTRO
Apenas uma das 12 colunas do salão do palácio será 

restaurada e ficará exposta, para que os frequentadores 
admirem os desenhos. As outras serão pintadas.

É um procedimento natural quando não há recursos 
financeiros para fazer a recuperação de todo o bem: deixar 
janelas de prospecção. Fica ali um registro para, quando 
existir dinheiro, o trabalho ser retomado - diz Denise Men-
des, diretora do Departamento do Patrimônio Cultural e 
Natural (DPCN) do Inepac.

A obra, iniciada em 2015, vem sendo custeada pela 
Maçonaria e executada pela empresa Jequitibá Restauro. 
Segundo o Inepac, apesar de o prédio necessitar de muitos 
reparos, como o conserto do telhado, por falta de recursos a 
Maçonaria só vai restaurar este ano a biblioteca e a sala 
principal.

RESTAURAÇÃO REVELA PINTURAS
ANTIGAS NO PALÁCIO MAÇÔNICO

GERAL
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O Grande Oriente do Brasil fez-se presente nas sole-
nidades de 95 anos do Grande Oriente de São Paulo, nos 
89 da Grande Loja do Estado de São Paulo e na posse do 
Sereníssimo Ronaldo Fernandes, eventos ocorridos nos 
dias 29 e 30 de julho, na capital paulista.

O Grão-Mestre em exercício naquela data, em nome 
do Soberano Grão-Mestre Geral, Marcos José da Silva, 
entregou diploma e placa aos irmãos, Eminente Grão-
Mestre do GOSP, irmão Benedito Marque Ballouk e 
Sereníssimo Grão-Mestre da GLESP, irmão Ronaldo 
Fernandes.

O GOB esteve presente nas duas comemorações com 

secretários, assessores, conselheiros federais e grande 
número Eminentes Grão-Mestres, presidentes de Fra-
ternidades Femininas, Estadual e Nacional, Deputados 
Federais, entre eles Ademir Cândido, representando o 
Presidente Múcio Bonifacio. Presentes também o Vice-
Governador do Estado, irmão Márcio França, o Grão-
Mestre Estadual Adjunto, Kamel Aref, Presidente da 
Assembleia Estadual, Hermes Barbosa e o Grão-Mestre 
Geral Honorário do GOB, Laelso Rodrigues.

Cumprimentando as duas Potências estaduais, regis-
trando flagrantes nas ordem dos acontecimentos.

FONTE: GOB

GRANDE ORIENTE DO BRASIL HOMENAGEIA GOSP E GLESP

O Grande Oriente de Pernambuco realizou no dia 06 de 
agosto, sábado, a Poderosa Congregação Estadual 2016, 
aonde foi proferida uma palestra sobre "Regularidade e 
Reconhecimento" disponibilizada pela Secretaria de Edu-
cação e Cultura, e proferida pelo Irmão Diego Lilioso, Gran-
de secretário adjunto de Orientação Ritualística para o 
REAA.

Estavam presentes os veneráveis mestres de todas as 
lojas de sua jurisdição, seus grandes secretários estaduais e 
os chefes dos poderes estaduais, as Fraternidades Femini-
nas Estaduais e representantes das Fraternidades das Lojas, 
além do Eminente irmão Derli Klusener, Grão-Mestre do 
GOB - Alagoas e da cunhada Flora Rios Mendes, Presiden-
te Nacional da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul.

A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul aproveitou o 
evento para agraciar o Venerável da Loja "Dever e Humani-
dade" do Oriente de Caruaru, irmão Antônio Carlos, com a 
medalha Laelso Rodrigues por seus relevantes serviços 
prestados em apoio à Fraternidade Feminina.

Na Congregação, a Secretaria de Planejamento, Comu-
nicação e Informática do Grande Oriente do Brasil, realiza-
ram a emissão de mais de 300 GOB CARDs para os irmãos 
presentes, e promoveu um grande mutirão para a solução de 
pendências administrativas das Lojas com o GOB e GOPE.

Nessa oportunidade, o baile dos 90 anos do Grande Ori-
ente de Pernambuco, foi anunciado, programado para ser 
realizado no dia 03 de dezembro em Recife.
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Jayme Henrique Rodrigues dos Santos, atual Orador da 
Assembleia foi recebido como membro honorário da ARLS 
Thomaz Idíneu Galera, de São Bernardo do Campo, em 
Sessão realizada no dia 15 de agosto, que contou com 
presença do Presidente Múcio Bonifácio e de vários 
Deputados Federais e autoridades Maçônicas.

Jayme Henrique tem vasto currículo maçônico e como 
Presidente Honorário da Assembléia conduziu importantes 
matérias legislativas que contribuíram sobremaneira para a 
atividade maçônica e ao Grande Oriente do Brasil. 

A ARLS Thomaz Idineu Galera tem como Venerável 
Alvarino Sbardellni Filho e o representante da Oficina é o 
Deputado Federal Ademir Cândido da Silva, também ex 
Presidente da Assembleia Federal. 

MEMBRO HONORÁRIO DA 
ARLS THOMAZ IDINEU GALERA

SOCIAIS
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