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BOB DYLAN PISA DE VEZ NO PANTEÃO
 DOS GRANDES POETAS

CULTURA

Quantas estradas um homem deve percorrer antes de sair consagrado como o 
ar�sta mais importante do século? Bob Dylan caminhou mais uma, e das 
grandes, na quinta-feira, 13 de outubro. O Prêmio Nobel de Literatura concedido 
pela primeira vez pelas letras de um cantor e compositor causou uma reação 
nega�va em alguns poucos literatos, mas agradou uma quan�dade muito maior.
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N
a peregrinação que faço pelo Brasil Maçônico, 
patrocinado pelos meus irmãos de Goiás, sem-
pre me reforço na minha ação e pronunciamen-

tos em seres humanos que contribuem para a promoção 
da paz, entre eles, Gandhi, a quem homenageio neste 
artigo de número 297.

Pacífico, em síntese, é aquele que busca viver em 
paz, quem vive ou adora viver em paz, sem conflitos. 
Infelizmente, a minoria. Porém com serenidade não 
podemos ser indiferentes a situação atual de violência, 
corrupção, imoralidade, praticadas por esta sociedade 
que tem como exemplos maiores, os responsáveis pelos 
nossos destinos.

Pacifistas foram Jesus Cristo, Gandhi, Chico Xavier, 
Francisco de Assis, Einstein, Gorbatchev, John Lennon, 
Chico Mendes, Martin Luther King, Dalai Lama, Sai 
Baba, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Marechal Ron-
don, Abrahan Johannes Muste, Madre Teresa de Calcu-
tá, Dom Helder Câmara e muitos outros que direciona-
ram suas vidas em favor da paz.

Eles disseram, na ordem dos nomes relacionados; 
Jesus: “A minha paz vos dou, não vô-la dou como a do 
mundo. Dou-vos a paz que o mundo não pode dar”, tam-
bém anunciando; “Felizes ao pacíficos”, e “Felizes os 
de temperamento brando, porque herdarão a Terra”. Nos 
ensina que ser pacífico envolve mais do que estar tran-
quilo ou em paz. A pessoa pacífica toma iniciativa de ser 
amigável e promove ativamente a paz. Será que as pala-
vras de Jesus são práticas de hoje em dia? Alguns acham 
que é preciso ser intimidador, agressivo e até violento 
para ter sucesso no mundo moderno. Será que é mais 
inteligente pagar na mesma moeda, agressão com agres-
são ou é prático ser pacífico?

Gandhi: “O que precisamos matar no inimigo é o 
desejo de matar”. Chico Xavier: “A mente livre tem 
sede de paz”; Francisco de Assis: “Senhor! Fazei de 
mim instrumento de tua paz”; Einstein: “Guerra nunca 
mais!”; Gorbatchev: “A história quis que eu ajudasse o 
mundo a se livrar da ameaça nuclear”; John Lennon: 
“Então eu pergunto: Por que não dar uma chance para a 
paz?”; Chico Mendes: “Quero viver para salvar a Ama-
zônia”; Martin Luther King: “Não se deve matar a sede 
de liberdade na taça do ódio”; Dalai Lama: “Sem paz de 
espírito é impossível haver paz no mundo”; Sai Baba: 
“As mãos que auxiliam fazendo paz são mais santas que 
os lábios que rezam”; Desmond Tutu: “É preciso liber-
dade para chegar à paz”; Nelson Mandela: “Sonho com 
o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que 
foram feitos para viverem como irmãos”; Marechal 
Rondon: “Morrer se preciso for, matar nunca”; Abrahan 
Johannes Muste: “Não existe um caminho para a paz, a 
paz é o caminho”; Madre Teresa: “O importante não é a 
magnitude de nossas ações, mais sim a quantidade de 
amor que é colocada nelas”; Dom Helder Câmara: “Se 
você acredita na fecundidade da paz como meio de cons-
truir a justiça. Acredita, também, que a justiça é condi-
ção indispensável para a paz”.

Mohandas Karamchand Gandhi, nascido a 2 de outu-
bro de 1869, há 147 anos, na cidade indiana de Porban-
dar. Homem que consagrou toda sua vida à independên-

cia da Índia, depois de passados tantos séculos sob os 
domínios muçulmano e inglês. Seus antepassados per-
tenciam à casta dos comerciantes. Herdou de sua mãe 
um sentimento de culto, afirmando certa vez: “Toda a 
pureza que vedes em mim, vem-me dela, não de meu 
pai”.  Ela, Putlibai, que de à luz a uma das figuras huma-
nas mais excelsas de todos os tempos, e que, com sua 
obra educadora, lhe plasmou a alma, era analfabeta, 
como a grande maioria das mulheres indianas de sua 
geração. Possuía porém, aquela sabedoria que acumula 
quem sabe escutar, refletir e orar. 

Gandhi sempre se dedicou a longas marchas, um 
hábito ao qual se manteve fiel. Escreveu que: “Foram as 
caminhadas que me deram os benefícios de uma consti-
tuição física bastante sólida. Casou-se cedo, com apenas 
13 anos, com uma moça da mesma idade, amada com 
sinceridade total e exclusivamente, mais de 60 anos de 
vida matrimonial. Morreu com 78 anos. Seu último 
jejum pretendia contribuir para por fim ao derrame de 
sangue entre hindus, muçulmanos e demais grupos. 

Na noite de 30 de janeiro de 1948, uma sexta feira, o 
Mahatma Gandhi, foi levado ao lugar de oração em 
Nova Délhi. Centenas de pessoas esperavam sua chega-
da, em silêncio. Enquanto ele avançava entre a multi-
dão, um homem lhe saltou a frente de improviso e 
puxando de uma pistola com a velocidade de um raio, 
disparou duas vezes, seguindo-se um terceiro tiro. Gand-
hi caiu por terra e expirou invocando o nome de Deus. O 
assassino era Nathuram Vinayak Godse, que não apro-
vava a ação de Gandhi por ela favorecer a convivência e 

o entendimento entre muçulmanos e hindus. 
Buscando pesquisa no livro “O pensamento vivo de 

Gandhi”, Edição Ilustrada, também transcrevo: “A per-
sonalidade de Gandhi é complexa e apaixonante. Era 
chamado pelo povo de Mahatma, que quer dizer “gran-
de alma”. O nome ficou também após a morte e passou a 
ser universalmente usado. É o pai da Índia de hoje. Um 
dos líderes espirituais maiores e mais seguidos pela 
humanidade”. 

“Gandhi compreendeu que o mundo contemporâneo 
caminha para o amor ou a destruição, confirmando a 
possibilidade de uma sociedade nova, condicionando 
sua vida à renovação interior do homem. Atuou nesse 
sentido com todo seu empenho, convencido de que um 
homem mesmo só, com o tempo, pode mudar o mundo”.

Concluo este artigo com Gandhi nos ensinando: “Paz 
é inteireza, e só Deus é inteiro. Paz é o absoluto, e só 
Deus é o absoluto. A paz é a reunião de todos os frag-
mentos em que está dividido o vosso pobre ser. E essa 
reunião só pode ser obtida mediante um mergulho no 
centro de vós mesmos. Buscai a paz. Despertai para a 
existência em vós de um centro de equilíbrio, em que 
tudo se unifica, se rearmoniza, se reconcilia”. 

Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, mem-
bro da AGI, delegado de polícia aposentado, pro-
fessor e Grão-Mestre Geral Adjunto do Grande 
Oriente do Brasil - barbosanunes@terra.com.br
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Este deveria ser o lema constante do nosso 
pavilhão nacional ! O Todo Custo é traba-
lhar dentro das normas, suando a camisa, 

convencendo pelo exemplo e pela palavra. É fazer 
o certo independentemente de estar sendo obser-
vado. É deixar de jogar lixo na rua não apenas por-
que tem alguém olhando mas também quando 
ninguém está vendo. O Qualquer Custo não nos 
interessa pois não é sustentável, é o jeitinho brasi-
leiro, é pautar-se pela Lei de Gérson (levar vanta-
gem em tudo), é a falta de ética, é jogar para a pla-
teia, é a não observância dos princípios universais 
da moral que estão acima de qualquer lei. É fácil 
enveredar pelo caminho do Qualquer Custo...

Não há nada mais pernicioso do que o “jeitinho 
brasileiro” de resolver as questões, que considero 
a principal causa do estado de coisas vigente em 
nosso país. Na nossa Ordem este tipo de procedi-
mento não deve, não pode existir sobre qualquer 
pretexto.  Ainda mais com o advento da internet, 
das mídias sociais e das tecnologias que permitem 
“falar para o mundo” quase que instantaneamente. 
O que já era aético ficou também perigoso. Agir 
fora do ordenamento jurídico pode trazer conse-
quências imprevisíveis. 

A tolerância, tão defendida e pregada pela 
maçonaria, aplica-se no respeito às convicções 
políticas e religiosas de cada um e no combate ao 
sectarismo racial e não a prática de coisas erradas. 
Se a um cidadão já não é permitido transgredir as 
leis, a um maçom isto é inadmissível. Mais que 
isto, a omissão é imperdoável aos obreiros da real 
arte.

Quando saímos de casa a noite com nossos ter-
nos pretos apontam para nós e falam: É um 
maçom ! Se for o Venerável Mestre, aí é que apon-
tam com mais veemência. De nós se espera nada 
menos que a perfeição. Mas somos simples seres 
humanos e, como tal, sujeitos a erros.

O Brasil precisa de um “choque de gestão” nos 
seus usos e costumes nos moldes da política de 
“Tolerância Zero” implantada com sucesso pelo 
Prefeito Rudolph Giuliani em Nova York na déca-
da de 1980 reduzindo drasticamente os índices de 
criminalidade. Tal política prega que nenhuma 
conduta considerada ilegal, por mais banal que 
seja, fique sem a devida punição proporcional ao 
ilícito cometido. Visa incutir na sociedade a noção 
de certo e errado, de que todo fato legalmente puní-
vel assim o será, desde os pequenos aos maiores 
delitos.

Outro choque necessário é na educação: Pes-
quisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro 
revela que apenas 25% da população adulta brasi-
leira é plenamente alfabetizada, ou seja, apenas 
um quarto da população conseguiria ler e entender 
um texto simples como este. País algum conse-
guiu chegar ao pleno desenvolvimento sem inves-
tir em políticas com efetividade na educação. Não 
basta destinar percentuais cada vez mais elevados 
do orçamento para a educação sem estabelecer 
políticas que premiem o mérito, tanto do aluno 
quanto do professor. Enquanto nossos professores 
/ pesquisadores tiverem a evolução da carreira 

baseada no tempo de serviço e não no mérito, con-
tinuaremos sendo colônia tecnológica do chama-
do primeiro mundo. Prova disso é que nunca um 
brasileiro ganhou o prêmio Nobel. Não há tecno-
logia “verde & amarela” em praticamente nada 
produzido no Brasil. 

Tudo isto pesa muito na hora de escolher nos-
sos mandatários. Os parlamentares são o espelho 
da sociedade que representam ! Durante a votação 
do impeachment na Câmara dos Deputados, o que 
vimos foi o desfile do extrato da sociedade. Nossa 
indignação com a corrupção só terá sentido se pas-
sarmos a agir honestamente em toda e qualquer 
situação. É preciso que, antes de reivindicarmos   
direitos, façamos um exame de consciência para 
averiguar se estamos cumprindo com todos os 
nossos deveres, e não só com aqueles que nos inte-
ressam.

(*) Carlos Magno Monteiro Freitas
Dep. Estadual ARLS Vale do Itapemirim 1859

Marataízes (ES)
Presidente da PAEL GOB (ES)  2007/2011

V\ M\ da ARLS Vale do Itapemirim
 de 1999/2003

VAMOS A TODO CUSTO E NUNCA A QUALQUER CUSTO !!! 
Carlos Magno M. Freitas

Marataizes - ES

GERAL

http://viniltapetes.com.br/
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Por  Jean-Pierre Laurant - Tradução José Filardo

René Guénon (1886-1951) teve uma relação tão rica 
quanto complicada com a maçonaria. Iniciado, mas 
pouco ativo em loja, marcados pela influência hindu, 

converteu-se ao Islã e membro de uma irmandade Sufi, ele 
verá na maçonaria um motor de renovação espiritual, propa-
gando uma visão tradicionalista da Ordem.

O julgamento severo sobre o Ocidente imediatamente ao 
pós-guerra em Oriente e Ocidente (1924) e A Crise do Mundo 
Moderno (1926) foi tristemente confirmado pelos fatos, obje-
tos da constatação de Reino da quantidade e os sinais dos tem-
pos (1945); o estado do mundo contemporâneo não o desmen-
te. Duas instituições tradicionais escaparam, segundo René 
Guénon, do desastre intelectual e espiritual: a Maçonaria e a 
Igreja Católica, espinhas dorsais, cada uma em seu campo, do 
universo mental dos europeus. À primeira cabia o puro inte-
lecto metafísico: o esoterismo; à segunda, a salvação e a legiti-
mação da ordem social.

Ele havia publicado seus primeiros livros nas coleções 
dirigidas pelos conhecidos tomistas, Jacques Maritain (1882 -
1975) e Gonzague Truc (1877-1972) e colaborou entre 1924 e 
1926 com uma revista eclesiástica, Regnabit, sobre as ques-
tões de simbolismo; tudo acabaria por terminar bastante mal. 
No lado da Maçonaria, ele produziu uns vinte artigos, entre 
1909 e 1950, relacionados com o simbolismo e rituais, a fim 
de esclarecer a unidade profunda de todas as tradições iniciáti-
cas autênticas. Ambas as instituições tinham em comum, além 
da abordagem intelectual, envolver a vida em uma prática 
ritual que, diante das relações que elas tinham, tornavam deli-
cada a abordagem de Guenon. Ele via, todas as duas, como 
expressões degradadas da tradição universal primordial, 
razão pela qual “a ajuda do Oriente” era necessária, a fim de 
recuperar a força e vigor; a metafísica hindu do Vedanta não-
dualista Vedanta lhe parecia ser a mais adequada para essa 
finalidade e ele considerava seus livros como a expressão da 
mais pura verdade mantida viva na Índia. Se o universalismo 
de sua visão agradava aos maçons que tinham estado atentos 
ao retorno do pensamento simbólico com Oswald Wirth 
(1860-1943) (1) ou Goblet d'Alviella (1846 -1925), em A 
Migração dos símbolos (1887), por outro lado, a função auto-
proclamada de porta-voz da “Doutrina” devia levantar suspei-
tas.

O Guénon maçom (2)
O jovem estudante de Blois “que subiu até Paris” no curso 

científico preparatório abandonou rapidamente os estudos 

para mergulhar no mundo do ocultismo, aderindo à diferentes 
organizações da rede implantada e firmemente mantida por 
Papus (1865-1916): iniciado em outubro de 1907 na Loja 
Humanidade do rito nacional espanhol (passou rapidamente 
ao Memphis Misraim), mestre em 1908, ele subiu acelerada-
mente os altos graus ao abrigo do Capítulo e Templo da maço-
naria Swedenborguiana de John Yarker (1833-1913), recente-
mente integrada na rede de Papus e se sentará com personali-
dades condecoradas com o cordão de Cavaleiro Kadosh, no 
convento (assembleia estatutária) espiritualista e maçônica de 
1908.  Mas, Guénon rompeu com essas organizações nesse 
mesmo convento e procurou integrar-se à Maçonaria “regu-
lar” com alguns amigos. Os arquivos da Loja Trabalho e Ver-
dadeira Amigos Fieis, No. 137 da Grande Loja da França, da 
qual Wirth era Venerável de honra, relatam seus pedidos de 
regularização em fevereiro de 1910; embora seus conheci-
mentos tivessem sido considerados notáveis, os candidatos 
foram adiados depois de relatórios muito negativos emanados 
de sua loja de origem (3). Uma nova tentativa só de Guenon 
foi feita em outubro 1911 junto à Loja Corações Unidos Indi-
visíveis, embora pareça ter integrado a loja Thebah a partir de 
1910 onde tomou a palavra em 04 de abril de 1912 sobre uma 
questão de simbolismo. A mão de Wirth que tinha apreciado o 
valor da jovem postulante era visível por trás dessas providên-
cias; ele abriu-lhe as colunas do Simbolismo para “Sobre o 
ensino iniciático”, em janeiro de 1913 (conferência feita na 
loja Thebah) e Guenon publicou, na linha de Wirth, uma série 
de artigos sobre maçonaria na revista Gnose que ele havia 
criado em 1909 (4). Da mesma forma, em A França Cristã 
Antimaçônica (isso mesmo!) com uma série dedicada ao 
“Rito Escocês Retificado”, à “Estrita Observância …”, “So-
bre os Superiores Desconhecidos e o Astral”, “Sobre o Grande 
Arquiteto do Universo”(5).

Nesse mesmo ano de 1912, Guénon tinha contraído um 
casamento religioso e se inscrevera na Sorbonne em filosofia 
onde ele se ligaria ao grupo Maritain através Noelle Maurice 
Denis (1897-1969); então, ele parou de frequentar as lojas e 
Wirth comentaria ironicamente sobre “metais preciosos dema-
is …” (6) para serem saqueados. Nesse meio tempo, a um 
amigo holandês Franz Vreede (1887-1975), Guénon confes-
sou em 1921 sua condição de maçom, agregando seu ingresso 
em um “Mestrado”, agrupamento de mestres de todos os gra-
us, cuja tradição remontava à época artesanal e que tinha se 
perpetuado em segredo… (7). Breve interlúdio então, mas 
cuja importância iria se revelar pouco a pouco.

A maçonaria na construção doutrinária de 

Guenon
Na falta de um livro inteiro que lhe tenha sido consagrado, 

a instituição é onipresente na obra pelo número de artigos 
acima mencionados, aos quais se juntam vinte e cinco rese-
nhas de livros e mais de oitenta artigos (8), mas especialmente 
na argumentação. Um capítulo inteiro lhe é dedicado em seu 
primeiro livro A Teosofia, a história de uma pseudo-religião 
(1921), publicado em uma coleção dirigida por J. Maritain; ali 
ele dissocia da “regular”, com as precauções de praxe, as 
maçonarias marginais, derivadas e assemelhadas a essas “pse-
udo-religiões”. Se a “constituição da elite” necessária para o 
início do Ocidente (Capítulo 3 de Oriente e do Ocidente, 
1924) lamentava o declínio da Ordem portadora da “Tradi-
ção” de forma latente e residual, o Esoterismo de Dante 
(1925) consagrava seus capítulos três e quatro a uma exegese 
simbólica do grau de “Príncipe da Misericórdia” do rito esco-
cês relacionada com a Fede Santa e ao esoterismo cristão vivi-
do na época de Dante. A análise da correspondência entre a 
tríade Extremo Oriental “céu / terra / homem” na sociedade 
secreta chinesa de Tien-ti-houi e o simbolismo maçônico 
foram o tema de A Grande Tríade (1946), o último livro publi-
cado em sua vida. O Capítulo 15 “Entre o esquadro e o com-
passo” analisa a semelhança de sentidos entre “o meio inva-
riável” da tríade e a estrela flamejante representando o “ho-
mem verdadeiro”, ponto culminante dos “pequenos mistéri-
os” entre as ferramentas simbólica do ofício. Um artigo de 
1950, “A letra G e a suástica” completaria essa abordagem 
oriental. Finalmente, Guénon produziria onze artigos entre 
1938 e 1949, sobre o simbolismo construtivo, nos quais a 
maçonaria era tomada como a base tradicional por excelência 
(9), na forma como ele tinha procedido em relação ao hinduís-
mo com o Vedanta no centro da doutrina.

Esta abordagem sábia e ao mesmo tempo luminosa que 
colocava a alvenaria no centro de um sistema mundial de reno-
vação espiritual ia além do que havia trazido a obra de Wirth e 
seduziria muitos irmãos; a referência a Guénon tornou-se 
inevitável. Ao mesmo tempo, muitos de seus leitores viam na 
maçonaria o lugar da “realização” que a adesão à obra impli-
cava. A instalação de Guénon no Cairo em 1930, onde ele 
praticaria a religião muçulmana “exotérica” influenciou suas 
escolhas. A questão se deslocou em uma relação quadrangular 
Vedanta / Maçonaria / Igreja católica / Islã.

Continua...

RENÉ GUÉNON, ARQUITETO DE
UMA RENOVAÇÃO ESPIRITUAL
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Do pensamento ao viver
As coisas não iam muito bem, quando Marquès-

Rivière, que realizou o filme de propaganda antimaçônica 
Forças Ocultas publicado em 1931, A Traição espiritual da 
Maçonaria, a equipe que administrava em Paris os Estudos 
Tradicionais (Véu de Isis até 1936) preparou um relato 
favorável, e foi necessário que Guenon se mostrasse com 
raiva para dissuadi-los. Fritjhof Schuon (1907-1998), que 
liderou o primeiro tariqah (irmandade) Sufi de inspiração 
guenoniana era, por seu lado, hostil à maçonaria.

A morte de Wirth mudaria a situação; Marius Lepage 
(1902-1972) ligado aos pontos de vista de Guénon, assu-
miu a direção do Simbolismo (com Johannis Corneloup até 
1955); fiéis como Jean Tourniac (1912-1995), membro da 
Grande Loja Nacional Francesa ou Denys Roman (1901-
1986) estavam entre os artesãos mais ativos da difusão de 
sua visão tradicional nas lojas. Uma oportunidade favorá-
vel se apresentaria em 1947, quando o Grão-Mestre da 
Grande Loja da França, Michel Dumesnil de Gramont 
(1893-1953) deu impulso à abertura de A Grande Tríade, a 
primeira loja “Guenoniana”. A questão dos rituais foi então 
objeto de correspondência intensa, principalmente de D. 
Roman, com o Cairo (10), cujo resultado foi proposto no 
convento de 1948, sem sucesso. O sonho de uma reforma 
abrangente da maçonaria foi rapidamente agastado e o 
instigador ficou decepcionado. Além disso, o funciona-
mento da loja A Grande Tríade era caótico; o apoio institu-
cional tinha atraído muitos dignitários às suas colunas: 
Yvan Cerf presidia tudo enquanto Grande secretário da 
potência; Antonio Coen (1885-1956), futuro Grão-Mestre, 
o próprio Grão-Mestre… cujas preocupações estavam 
longe da “ortodoxia tradicional” concebida por Guenon. 
Finalmente, a Loja “da moda” atrai um bom público, mas o 
conhecimento da obra do mestre permanecia aleatório, 
parcialmente compensado pela ação de D. Roman, de Ale-
xander Mordvinoff (co-fundador, que morreu em 1950) ou 
de maçons recentes enviados por Guenon: Jean Reyor 
(1905-1988) (11), Roger Maridort (1902-1977). Corne-
loup, alto dignitário do Grande Oriente fez um relato críti-
co de suas visitas em Eu não como chamar (1971), incor-
rendo na ira de D. Roman em 1981: René Guénon e os des-
tinos da Maçonaria.

A necessidade de uma prática religiosa afirmada por 
Guénon em um artigo tardio de 1947 viria ainda a compli-
car as coisas: qual era o status para os católicos em loja? J. 
Tourniac agarrou-se à reconciliação entre Igreja e Maçona-
ria dentro da GLNF que baseava sua regularidade na cren-
ça em Deus; Marius Lepage nela ingressou em 1963 após 
sua ruptura com o Grande Oriente, depois da visita em loja 
do padre jesuíta Michel Riquet (1898-1993). Sabemos 
como a porta entreaberta pelo Concílio Vaticano II foi 

fechada pela declaração de Ratzinger (1983).
A Loja Os Três Anéis unindo as três religiões do Livro 

funcionava sob os mesmos princípios das relações esote-
rismo / exoterismo. Os problemas surgidos para os muçul-
manos guenonianos em loja; Maridort se convertera ao Islã 
esotérico e Sufi, tinham a ver com a validade da mistura de 
tradição e com as lutas internas entre o ramo de Schuon e os 
dissidente ou outros. Outras tentativas, inclusive na maço-
naria feminina e nas “lojas selvagens” surgiram, vindas às 
vezes de grupos organizados, dissidentes de tariqah ou 
outros, sem nunca criar uma corrente de pensamento durá-
vel.

No total, se a contribuição incomparável de Guénon em 
matéria de simbolismo conserva um lugar especial nos 
trabalhos das oficinas, a ambição de assentar aí a arca espi-
ritual do Ocidente falhou; a tradição do liberalismo ineren-
te à instituição se prestava mal a um magistério, venha de 
onde vier.

O erro operativo de René Guénon. Os limites de 
uma visão

Extrato de “René Guénon e as origens da Maçona-
ria” por Roger Dachez em Estudos de história do esote-
rismo (Ed. Cerf)

“Em diversos lugares da sua obra, […] Guénon pronun-
ciou-se claramente sobre a filiação existente entre a Maço-
naria moderna, especulativa, e a maçonaria antiga, medie-
val e operativa. Melhor ainda, ele fez dessa continuidade 
institucional – e foi ela apenas sutilmente detectável […] a 
condição sine qua non da legitimidade tradicional e da 
regularidade iniciática da maçonaria. Mas, sobre este últi-
mo ponto, ele pisou claramente o terreno da história e deli-
beradamente solicitou as fontes. […] O olhar de René Gué-
non sobre as origens da Maçonaria, através de uma vasta 
obra, complexa e muitas vezes provocadora, tem limita-
ções que dificilmente é possível ignorar. O primeiro é o 
tom por vezes peremptório que ele usa e que, por vezes, 
leva a julgamentos precipitados em áreas onde a verifica-
ção de dados levaram a contradizer de maneira convincen-
te, nos parece, algumas de suas teses. Poder-se-ia observar, 
no entanto, que se trata, neste caso de uma característica 
bastante geral – e não a mais atraente – do discurso Guéno-
niano, independentemente do tema abordado. O segundo 
limite, que é talvez só o desenvolvimento do primeiro, é 
uma certa ambiguidade, para não dizer um autêntico equí-
voco. […] Sobre a filiação operativa da Maçonaria, o 
essencial é que ele pode afirmar não era objeto de pratica-
mente nenhum debate no meio “racionalista e acadêmico” 
de seu tempo, e estava baseada em uma documentação 
clássica e verificada sobre a qual ele não tinha qualquer 
exclusividade e que nada lhe devia: o inventário de sua 
biblioteca fornece a prova. Guénon, neste caso, portanto, 

recorreu à opinião corrente, nada mais.
Na maioria das vezes, não sabemos em que registro ele 

se situa. Em muitos lugares e em sobre assuntos muito 
diferentes, ele também indicava não achar que devia se 
justificar ou citar suas fontes ou referências; em uma pala-
vra, estabelecer a autoridade em virtude da qual ele se pro-
nunciava. Este ar de mistério que Guénon adorava, por 
vezes, se dar, deixando supor que ele tinha conhecido expe-
riências raras e se beneficiado da contribuição de corres-
pondentes ou informantes fora do comum, é sem dúvida 
para muitos o fascínio que ele não cessa de exercer, ainda 
hoje, sobre muitos dos seus leitores.”¨¨¨

Fonte: Bibliot3ca

continuação...

http://malheteshopping.com/
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“Meus filhos terão computadores, sim, mas antes 
terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos 
serão incapazes de escrever, inclusive, a sua própria 

história.”

A autoria da supracitada frase é de William Henry 
Gates III, um multimilionário de 56 anos, mais conhecido 
como Bill Gates, que ficou conhecido por fundar, junto 
com Paul Allen, a Microsoft, a maior e mais conhecida 
empresa de software do mundo, em termos de valor de mer-
cado. autoria da supracitada frase é de William Henry Gates 
III, um multimilionário de 56 anos, mais conhecido como 
Bill Gates, que ficou conhecido por fundar, junto com Paul 
Allen, a Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de 
software do mundo, em termos de valor de mercado.

Convido a todos a iniciarem uma viagem pela ori-
gem do livro e a desbravarem séculos de história que, 
somente, chegam aos nossos dias devido à razão da existên-
cia dele.

A escrita, capaz de transmitir e conservar noções 
abstratas ou valores concretos com palavras, surge na Anti-
guidade, através de tabuletas de argila ou de pedra. Em 
seguida, surgem o “Kharté”, também, conhecido pelos 
romanos como “volumen”, na forma de cilindro de papiro. 
O papiro consiste em uma parte da planta, que era liberada, 
livrada (do latim, “liber”, significando livre) do restante da 
planta. Daí, surge a palavra “libru”, em latim, e, posterior-
mente, livro (reunião das folhas), em português. Os frag-
mentos de papiros mais "recentes" são datados do século II 
a.C..

O papiro foi, aos poucos, substituído pelo pergami-
nho, confeccionado de couro de animais, portando, tinha a 
vantagem de se conservar por mais tempo. Seu nome deriva 
da cidade da Ásia Menor, Pérgamo, onde foi inventado. Em 
substituição ao “volumen”, surge o “códex”, ou “códice”, 
na Grécia, deixando o formato de rolo de papiro e surgindo 
a página. Sua consolidação se deu em Roma. Era a origem 
do livro.

Em Roma, acontecia o “recitare”, leitura em públi-
co, para a plebe, ou em particular, para os ricos. Alguns 
historiadores afirmam que as leituras por lazer, tenham 
surgido pela primeira vez, também, em Roma.

Na Idade Média, surgem os monges copistas, her-
deiros dos “escribas egípcios” ou dos “escribas romanos”, 
homens dedicados, em período integral, a produzir obras, 
sendo, nos monastérios, conservada a cultura dos povos da 

Antiguidade. Devido ao excessivo fervor religioso, o livro 
passa a ser considerado objeto de salvação.

O livro continua sua evolução com o aparecimento 
de margens e páginas em branco. Também, surge a pontua-
ção no texto, bem como o uso de letras maiúsculas; apare-
cem índices, sumários e resumos. Na categoria de gêneros, 
além do didático, surgem os florilégios (coletâneas de vári-
os autores), os textos auxiliares e os eróticos. Progressiva-
mente, despontam livros em língua vernacular, rompendo 
com o monopólio do latim na literatura. O papel passa a 
substituir o pergaminho.

Em 1405, na China, através de Pi Sheng, surge a 
máquina impressora de tipos móveis. Mas foi em 1448, 
portanto, já na Idade Moderna, que Johannes Gutenberg 
inventa a imprensa com tipos móveis e reutilizáveis, sendo 
impresso, nessa técnica, o primeiro livro, a Bíblia, em 
latim.

Isso barateou, em muito, a produção do livro, popu-
larizando-o; desenvolveu-se a técnica da tipografia, desta-
cando-se a figura do italiano Aldus Manutius.

Na Idade Contemporânea, com o surgimento da 

fotografia, a ilustração dos livros recebe uma melhoria no 
padrão de qualidade editorial; acabamento, também, sofre 
grande avanço.

Por volta da virada do milênio, surge o livro eletrô-
nico, os chamados “e-books”; diversos softwares foram 
desenvolvidos para facilitar a leitura na tela do PC. Essa 
tecnologia, embora seja mais um degrau na evolução do 
livro, para os bibliófilos (amigos do livro), visa, apenas, a 
atender as necessidades do mundo moderno, estando longe 
de substituir o prazer do contato com o “amigo livro”.

A fim de facilitar a vida dos deficientes visuais, 
surge, também, o livro falado, conhecido por “audio book”. 
Enfim, o livro evoluiu, e, com ele, a humanidade!

Após essa rápida viagem sobre a história do livro, 
entenderemos melhor o cerne da frase de Bill Gates, um dos 
maiores nomes de sucesso da atualidade, que, com certeza, 
vem registrando sua história em inúmeros livros, sejam eles 
virtuais ou nos próximos formatos futurísticos, que, ainda, 
possam surgir.

Boa leitura para todos!

A HISTÓRIA E A IMPORTÂNCIA DO LIVRO
Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

http://www.revistaartereal.com.br/?p=1276
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A vida é uma escola continuada que temos ao 
nosso dispor desde o dia em que nascemos e até 
que exalemos o último suspiro estaremos sem-

pre em um contínuo aprendizado. Esse processo passa 
talvez sem ser percebido pela maioria dos indivíduos 
que apenas transitam pela vida e não abstraem nenhu-
ma lição útil para dar mais brilho a seus espíritos. 
Entretanto, ainda que não cheguemos a frequentar esco-
las regulares temos a nosso dispor os costumes, as tra-
dições, as normas de conduta transmitidas pelos mais 
velhos, as experiências e os conceitos de ética e moral 
que nos são disponibilizados.

Alguns indivíduos têm a chance de frequentar esco-
las, cursos profissionalizantes, universidades e expan-
dir esses conhecimentos para além da maioria das pes-
soas, como pós-graduações, mestrados, doutorados e 
muito o que há a seu dispor para colocá-los acima da 
média no campo do conhecimento. Tudo isto serve para 
aprimorar os espíritos que servirão para ficar em 
melhor comunhão consigo mesmo e com o universo 
que os rodeia, aí incluídos o resto da humanidade. De 
nada adianta tanto aprendizado se ele não tiver como 
propósito o engrandecimento do indivíduo provido de 
alma que se relaciona com seus iguais.

E há uma possibilidade disposta para os homens de 
bem que amam a liberdade e se habilitam a conviver em 
harmonia com seus irmãos a ajudar o Grande Arquiteto 
Do Universo na árdua tarefa de edificar um mundo 
melhor e mais justo. A maçonaria universal possibilita 
a quem nela ingressa a união desses dois elos edifican-
tes: o aprendiz e o aprendizado, com a observância 
estrita de que o homem é um eterno aprendiz e que 
nunca cessará seu processo de escolaridade. Na maço-
naria o lema de aprender sempre precisa ser compreen-
dido como a busca incessante pela verdade e pela evo-
lução do espírito.

Essa é uma escola que se apresenta como uma facul-
dade da vida e que induz seus integrantes a estarem em 
constante contato com as lições que servem para reno-
var o homem em todos os seus quesitos, como moral, 
espiritual, familiar, profissional e humano. Um maçom 
é um diligente e dedicado aprendiz, que cultua a virtude 
e combate os vícios que o desviam do rumo da perfei-
ção. Em nossas lojas buscamos aprender com nossos 
irmãos a melhoria de nossos edifícios interiores através 

da prática desses princípios: o exercício do amor, da 
tolerância, da humildade e da harmonia que deve reinar 
nas relações de todos os homens.

Cada maçom é um aprendiz que tem ao seu lado um 
mestre pronto a lhe ajudar a repassar a lição e aprimorar 
o ensinamento que lhe foi ministrado. Para que o apren-
diz consiga abstrair em toda sua essência o ensinamen-
to a ele ministrado é preciso se despir de capas e indu-
mentárias que impedem essa evolução, por isto dize-
mos que um bom aprendiz consegue vencer suas pai-
xões e superar suas vontades para crescer. Somente 
com espírito aberto e sem vontades que nos prendem 
aos vícios e máculas trazidos pelas más experiências 
conseguimos elevar nossas mentes ao bom aprendiza-
do e à evolução que buscamos. Para ingressar em nos-
sas fileiras o indivíduo precisa acreditar na existência 
de um princípio criador a quem chamamos de Deus, o 
Grande Arquiteto Do Universo. Isso engrandece o 
homem porque o coloca na senda da supremacia do 
amor, da concórdia, da paz e da retidão de caráter.

Assim, é imprescindível que cada irmão admitido 
na maçonaria seja um homem plenamente renovado 
em sua forma de encarar o mundo e se relacionar com 
os demais indivíduos que convivam ao seu redor. Se 
não nos tornamos melhores quando ingressamos em 
nossa sublime ordem de nada adiantou o legado de 

lições que nossos mestres nos transmitiram e terá sido 
em vão todo o tempo que dedicamos às nossas refle-
xões e todo o esforço que empreendemos na busca da 
verdade e da evolução de nossos espíritos. Se não con-
seguimos desbastar a pedra bruta que há em nós e não 
nos tornamos pedra polida ou cúbica o erro terá sido 
nosso por não sermos férteis em virtude e não nos des-
pimos de nossas vontades e as imperfeições de nossas 
almas terão vencido.

O escritor francês Saint-Exupéry nos legou ensina-
mentos primorosos sobre o sentido da renovação que 
cada indivíduo precisa ter em consonância para crescer 
e evoluir. Renovar significa ser melhor a cada dia, aban-
donando os vícios da sociedade contemporânea como 
imediatismo, egoísmo, intolerância, concorrência des-
leal e hipocrisia. Todos temos a oportunidade de nos 
reinventarmos a cada dia. Somente quem tem vontade e 
disciplina consegue se renovar com o aprendizado que 
a vida nos possibilita.

(*) Adolfo Ribeiro Valadares é Grão Mestre da 
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás – 

GLEG

Fonte: Diário da Manhã - Goiânia - GO

O HOMEM E A RENOVAÇÃO MAÇÔNICA
Um eterno aprendiz e que nunca cessará seu processo de escolaridade

Ir\Adolfo Ribeiro Valadares
Grão-Mestre da GLEG

Goiânia - GO

GERAL

www.pousadadobezerra.com.br
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E
rasmo de Rotterdam (mais conhecido como 
Erasmo de Roterdão, Gerrit Gerritszoon ou 
Desiderius Erasmus von Rotterodamus) 

escreveu o Elogio da Loucura (“Laus Stultitiae”) em 
1509. Se eu tivesse um centésimo da inteligência do 
Erasmo, juro que meu livro seria o “Laus Humilitatis” 
(elogio da humildade), e explico por que:

Prá começo de conversa, eu escreveria em latim 
porque mesmo os iletrados andariam exibindo minha 
obra debaixo do sovaco (axila) na vã tentativa da 
tradição do conhecimento via osmose.

Depois − tem mais: a humildade e a loucura 
procedem da mesma substância, apesar de o louco 
Calígula não ter sido humilde e o humilde São 
Francisco ter sido um pouco louco para os padrões da 
época. Mas Diógenes, por outro lado e em outra 
época, era a um só tempo louco e humilde: vivia 
dentro de um barril e andava pelas ruas de Atenas, 
depois Corinto, com uma lanterna acesa em pleno dia.

—Prá que isso, Diógenes?, perguntavam.
—Procuro um homem, respondia o filósofo.
Não pensem que Diógenes estivesse a procurar um 

macho, não é isso. Macho tinha à vontade, o que 

faltava mesmo era Homem - como ainda nos dias de 
hoje, dizem os entendidos.

Noutro episódio, Alexandre, o Grande, parou 
diante de Diógenes que estava seminu e espichado no 
chão como um lagarto tomando sol, e perguntou:

—O que posso fazer por você, meu bom homem?
—Dê dois passos à esquerda, você está tampando a 

luz do sol, respondeu o filósofo.
Alexandre, o Grande, procurava andar com os 

filósofos. Foi discípulo de Aristóteles que ninguém 
chama de "o Grande". Mas, na prática, a teoria que o 
Alex ouvia dos sábios só resultava em guerras e mais 
guerras, matanças e conquistas pela força. Talvez o 
Alex fosse simplesmente um pouco louco e um 
Grande vaidoso.

Diógenes, não - esse era humilde e louco de 
verdade.

Hoje, ser humilde é fácil, você pode até ser 
vaidoso: basta carregar você mesmo sua própria 
maleta, beijar as criancinhas, usar sapato raso com 
solado de borracha, sorrir mansamente e visitar um 
casebre na periferia; mas não se esqueça de levar o 
celular para fazer umas fotos.

Por outro lado, parecer louco é muito mais difícil.  
Existem riscos nesse particular: podem chamar a 
polícia ou os paramédicos que, além de uma camisa 
de força, aplicarão um potente sedativo intravenoso 
na altura da sua jugular.

Dizem os sábios que a virtude está no meio (in 
medio virtus, sentencia o potente latim): —devemos 

ser um pouco de cada coisa. Humilde da ponta até o 
meio e louco da metade para o fim. Não tente ser louco 
inteiro, guarde um pouquinho para a humildade e 
você será amado, principalmente pelo seu chefe. Nem 
tente ser louco inteiro, deixe uma pontinha de 
dúvida... deixa que eles pensem que você toma 
remédio psiquiátrico; sentirão solidários com você.

Só não seja um pouco de cada coisa quando se 
tratar de princípios; mude de ideia, mas não mude seu 
bom caráter. Seja vaidoso, mas não seja um 
mentiroso.

(*)O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável 
Mestre e fundador da Loja Maçônica de Pesquisas  

“Quatuor Corona�, Pedro Campos de Miranda”, 
jurisdicionada à Grande Loja Maçônica de Minas 

Ir\ José Maurício Guimarães
Or\ de Belo Horizonte-MG

jmauriciog@josemauricioguimaraes.com.br

GERAL

Só era o que se falava: “O Maçom não gosta 
de ler”. “O Maçom não disponibiliza tempo 
para leitura.” O professor Assis Carvalho já 
não aguentava mais de tanto ouvir aquela lita-
nia. Nem eu, nem ninguém. Um dizia. Outro 
falava. Kurt Prober escrevia. E aquela falação 
ia todinha cair nos ouvidos do professor. Quan-
do a gente se encontrava, em Recife ou em 
Londrina, em Porto Alegre ou São Luís, o 
assunto estava na mesa.

Mas será que o Maçom não gostava mesmo 
de ler ou não teria sido despertado para a 
necessidade da leitura? Eu me questionava. 
Assis Carvalho se indagava. Porque eu gosta-
va de ler. Assis gostava de ler. Incontáveis 
Maçons que a gente conhecia gostavam de ler. 
Interrogávamos: seriam exceções?

Daí saiu uma decisão: estimular a leitura. 

Não somente alertando para a necessidade de 
o Maçom ler, mas também favorecendo-o 
com trilhas de acesso à leitura, e a produção de 
livros escritos por maçonólogos respeitáveis, 
não achistas nem invencionistas, e impressos 
de uso não cansativo.

As missões foram repartidas. A ABIM – 
Associação Brasileira da Imprensa Maçônica 
– trabalharia a necessidade da leitura, levando 
os editores a abrirem espaço nos jornais asso-
ciados à divulgação, durante bastante tempo, 
sempre enfatizando o papel da leitura e sua 
indispensabilidade na formação do Maçom 
contemporâneo. E o professor Assis Carvalho 
assumiria a produção e distribuição dos livros, 
selecionando autores e assuntos, como tam-
bém abriria mão, a princípio, de qualquer 
lucro, imprimindo as obras a custo de fatores.

Nascia o Círculo do Livro Maçônico – 
C.L.M.

Hoje, não se fala mais de que o Maçom não 
gosta de ler. O C.L.M. foi um estímulo a que 
muitos adquirissem o hábito da leitura, o que 
se constata nas incontáveis edições de livros, 
um título em cada mês, gerando inclusive um 

setor especializado em que várias gráficas e 
editoras têm surgido e prosperado ao longo 
dos anos.

Outro registro de grande significado quanto 
ao despertar para leitura no campo da Maço-
naria, está no surgimento de novas revistas. 
Muitas e ótimas.

O Círculo do Livro Maçônico que a Editora 
Maçônica A Trolha vem tocando pra frente, 
sem pensar em lucro financeiro, é uma linda 
tatuagem no corpo da Ordem que mais se 
aviva com o passar dos tempos. Vamos ler, 
pois a leitura nos faz bem!

C.L.M. TATUAGEM QUE MAIS SE AVIVA COM O PASSAR DOS TEMPOS
Ir\Antônio do Carmo Ferreira

Grão-Mestre do GOI-PE

Or\Recife - PE

http://malheteshopping.com/d-279563-ANEIS-FORMATURA
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Autor: E. Figueiredo (*)

Assim não profanarão as coisas santas dos
filhos de Israel, que oferecem ao Senhor !

                            Levítico 22:15

Após alguém ser convidado para ingressar na Maço-
naria, ao se referir a ele, diz-se que é um candidato 
ou aspirante a tornar-se Maçom.  Entretanto, não 

raro os adjetivos passam a ser outros.
Quando Lojas despacham convites para uma Sessão 

Magna de Iniciação, geralmente informam a Iniciação do 
"Profano"  e não, como deveria ser, "Candidato".

Em sessões Maçônicas costuma-se dizer, quando um 
Irmão justifica a ausência de um outro Irmão, que "fulano 
está ausente por motivos profanos".  Apesar de todos os 
presentes entenderem a mensagem, que o motivo pode ser 
profissional ou social, fica para alguns, que o ausente esta-
ria cometendo algo condenável.  Profano....

Não obstante, a utilização desse adjetivo não está 
somente nos convites ou nas expressões para justificar 
ausência.  A própria cerimônia utiliza da palavra o tempo 
todo.

A Iniciação, para ingresso na Maçonaria, é o ato ou 
sequência de atos de natureza litúrgica, esotérica e simbóli-
ca, pelos quais se aceita um novo adepto e se transmite a ele 
a filosofia e a doutrina da Sublime Ordem.  É um ato ativo 
de ambas as partes: o primeiro inicia e o segundo se esforça 
para ser iniciado.  A Iniciação comporta uma morte e uma 
ressurreição ritualísticas.  O neófito é, simbolicamente, 
"morto", e, ao fim da cerimônia, é considerado um homem 
novo. 

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI ! - Renasceu !
A Iniciação equivale ao amadurecimento espiritual.
No Ritual de Aprendiz, uma explicação antes do texto 

da cerimônia de Iniciação, no item INICIAÇÃO, a referên-
c ia  é  mesmo "cand ida to" .  Mas ,  no  i t em DA 
PREPARAÇÃO DO CANDIDATO, a explicação inicia 
assim:

"O profano deve ser conduzido à Loja por seu padri-
nho......"

Já no item CÂMARA DE REFLEXÃO o candidato 
recebe o nome de Recipiendário (Que alguns dicionários 
dão como "aquele que é recebido em uma academia, em 
uma corporação de letrados, de sábios.")

No Ritual da cerimônia de Iniciação, propriamente dito, 
esporadicamente se fala "candidato", sempre se menciona 
"Profano".

No início da cerimônia, quando o Irmão Experto retor-
na da Câmara de Reflexão com a espada em punho, tendo 
na ponta espetado o testamento, ele diz:

"Venerável Mestre, o Profano cumpriu sua primeira 
obrigação !»

O Orador lê o documen-
to e o Venerável Mestre 
pergunta:

"Meus Irmãos, estais 
satisfeitos com as respostas 
do Profano ?»

(Observe-se que a pala-
vra Profano é sempre grafa-
da com a primeira letra em 
maiúscula!)

Durante toda a cerimô-
nia, o candidato é referido 
como profano.

Nos dicionários, profa-
no é tudo que transgride as 
regras sagradas, o que torna 
contrário ao respeito devido 
às coisas divinas.  Gramati-
calmente, profano é adjeti-
vo que qualifica o que é 
estranho à religião.  O adje-
tivo profano vem do latim 
profanus: pro (=ante) + 
fanum (templo).  Aquelas 
pessoas que estavam dentro 
do templo eram considera-
das sagradas ou religiosas;  as que ficavam fora ou na fren-
te do templo eram as não religiosas, ou profanas.

Na Bíblia Sagrada, a palavra profano aparece em diver-
sos capítulos.  Por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, 
capítulo 44, versículo 23, reza:

"E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o 
profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro !»

Acontece que a Maçonaria não é religião !
Se a Maçonaria não é religião não caberia, portanto, o 

adjetivo Profano para o candidato ingressar na Sublime 
Ordem !

Os mesmos dicionários dão como antônimo de profano 
as palavras "divino" e "santo", dentre outras, o quê nos 
direciona, também, à religião.

Qual seria a reação de um homem, ao ser convidado 
para ingressar na Maçonaria, dizer a ele que é um profano ?  
Inaceitável admitir tratar-se de uma gramática própria 
como na política, no cinema, na produção de automóveis e 
na sociedade.

Compreende-se que esse raciocínio, para os não inicia-
dos serem tratados de profanos, não tem essa designação 
porque os Maçons seriam preconceituosos ou desrespeito-
sos para quem não pertence à Sublime Ordem, mas sim por 
serem estranhos e alheios aos conhecimentos dos assuntos 
ligados à Maçonaria.  Ao analisarmos bem, seria um para-
doxo trazer um profano de verdade para um ambiente de 
moral Maçônica, que é o maior escopo da Instituição.  E, 
nesse contexto, há de se convir, jamais um Maçom convi-

daria alguém para ingressar na Ordem sabendo-se que 
seria uma pessoa profana, na melhor acepção da palavra e 
por mais tênues quem fossem os sinais.

Como substituir a palavra "Profano" se os seus sinôni-
mos são "sacrílego", Ímpio", "Irreverente", "Irreligioso", 
"libertino", todos eles se referindo transgredir, violar, 
infringir uma regra sagrada ??!...

Aí é que está o busílis !....
Obras consultadas:
Eliade, Mircea - O Sagrado e o Profano
Huxley, Francis  - O Sagrado e o Profano
Pacheco, jr,  Walter - Entre o Esquadro e o Compasso
Siqueira, Francisco Mello - Jesus e a Moral Maçônica
Ritual de Aprendiz  - GLESP
Bíblia Sagrada

(*) E. Figueiredo – é jornalista  Mtb 34 947 
Membro do CERAT – Clube Epistolar

 Real Arco do Templo
Membro do Grupo de Estudos 

Iniciáticos Athenas/
Membro do GEMVI – Grupo 

de Estudos Maçônicos
 Verdadeiros Irmãos/

Obreiro da ARLS Verdadeiros Irmãos – 669 – 
(GLESP)

POR QUE PROFANO? ONDE ESTÁ O BUSÍLIS?
GERAL

https://sergiocastro.jeunesseglobal.com/pt-BR/instantly-ageless
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(San Pablo Guelatao, México, 1806 - cidade do México, 
1872) Político liberal mexicano, presidente da República 
entre 1858 e 1872. Após um período de três décadas em 
que o conservador Antonio López de Santa Anna tinha 
dominado a vida política do país, Benito Juárez esforça-
ram-se em seus mandatos para implementar a ideologia 
liberal, ditando leis para tornar eficaz reforma agrária, 
liberdade de imprensa, a separação entre igreja e estado e a 
apresentação do exército à autoridade civil. 

Modernizar o trabalho encontrou enormes dificulda-
des: a reação conservadora resultou na guerra da reforma 
(1858-1860) e problemas econômicos que levaram à não-
pagamento da dívida e a intervenção francesa no México 
(1863-1867). Não menos turbulentos foram seus últimos 
anos, e deserções de seu próprio partido levaria, após sua 
morte, a longa ditadura de Porfirio Díaz. Apesar do fato de 
que algumas das suas realizações foram duradouros, sua 
dedicação aos ideais de justiça social é justamente aprecia-
da e historiografia reconhece-lo como a capital do libera-
lismo mexicana no século XIX.

Biografia
Filho de Marcelino Juárez e Brígida García, casamento 

indiano de humilde condição, Benito Juárez ficou órfão 
quando criança e começou seus estudos em sua cidade 
natal. Ele tinha vinte anos quando entrou para o Instituto de 
Ciências de Oaxaca, onde se formou em direito. Sua preo-
cupação com a realidade social e em particular sobre a 
situação dos camponeses levou a expressar seus pontos de 
vista, os liberais e a participar activamente na política. 

Benito Juárez foi eleito vereador da cidade de Oaxaca e, 
um ano mais tarde, um membro do Congresso do estado, 
em 1831. Este foi o primeiro passo para uma atividade que 
ia levá-lo para ser o representante máximo da nação, mas 
para isso ele deve subir lentamente na escada da política, 

superar dificuldades sem história, sofrendo o exílio, sofrer 
prisão, levar a uma guerra civil e atraiu a ira dos inimigos 
numerosos. A energia com que defendeu os interesses que 
representam lhe rendeu em 1846 ser membro de Oaxaca 
para o Congresso da União. Um ano mais tarde, foi nomea-
do governador de seu estado natal, um cargo no qual per-
maneceu até 1852.

Sua oposição ao Tratado de Guadalupe-Hidalgo, pelo 
qual o México perdeu vastas áreas de seu território em 
favor dos Estados Unidos, encontrou uma pista nas fileiras 
liberais e na defesa de um projeto federalista. No entanto, 
os conservadores conseguiram mais uma vez poder em 
1853, comandada pelo general Antonio López de Santa 
Anna, e Juárez foi forçado a exilar-se em Cuba. 

Dois anos mais tarde ele voltou e juntou-se o plano de 
Ayutla, cujos signatários incluíam o Villarreal geral, 
Comonfort e Alvarez. A vitória no pronunciamento foi 
nomeada conselheiro de estado e, sob a Presidência de 
Ignacio Comonfort (1855-1857), Ministro da justiça. 
Como tal, é promulgada uma série de leis que restaurou a 
liberdade de ensino, impressão e trabalho e anuladas as 
prerrogativas do clero e do exército. 

A guerra da reforma
Suas disposições legislativas, que inspirou a constitui-

ção de 1857, do Liberal, motivaram a reação dos conserva-
dores, que foram no ano seguinte no plano de Tacubaya. 
Comonfort concordou com eles, encenou um golpe e apri-
sionou Juarez, que foi o gatilho para a guerra civil, chama-
da de guerra da reforma (1858-1860). 

Como presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Jua-
rez, que tinha conseguido fugir, tornou-se o Presidente 
legítimo, em conformidade com a Constituição. Pressiona-
do por seus inimigos, teve que refugiar-se no Panamá, mas 
retornou em maio de 1858 para estabelecer seu governo em 

Veracruz. A partir daí ele emitiu leis de reforma e procla-
mou um mais radical do que a Constituição anterior. Em 
1859, seu governo foi reconhecido pelos Estados Unidos, 
e, com a ajuda deles, os liberais finalmente derrotaram os 
conservadores em 1860. 

A ocupação francesa
No entanto, as graves dificuldades económicas que o 

país atravessou forçaram Juarez para suspender o paga-
mento da dívida externa. A medida será solicitado a inter-
venção armada do Reino Unido, Espanha e França em 
1861 e novamente mergulhou o país em uma situação tensa 
da guerra. As promessas de Juarez determinou a retirada 
dos dois primeiros poderes, mas a França, em conluio com 
os conservadores, invadiu o México em 1863 e em 1864, 
depois de ocupar a capital, eventualmente impor o Arqui-
duque Maximiliano de Áustria como imperador do Méxi-
co.

Antes do estabelecimento do Império de Maximiliano 
I, Benito Juárez recuou para Paso del Norte e de lá ele orga-
nizou a resistência. A lei dos homens acima de tudo, não 
sem profunda vergonha e violência interna estendido seus 
poderes presidenciais até o final da guerra e imediatamente 
se comprometeu a ofensiva republicana, que sucederia ao 
sítio de Querétaro em 1867 e foi com a execução de Maxi-
miliano, em 19 de junho, no morro dos sinos. 

Os mandatos recentes
Com o país empobreceu e desprendido, foi reeleito pela 

sétima vez em agosto de 1867. Juarez restaurada a Repú-
blica federal e deu efeito às leis de reforma. Mas os últimos 
cinco anos de sua vida política seria marcados por revoltas 
e conflitos de todos os tipos. Por um lado, proliferaram em 
surtos de México de banditismo e grupos de guerrilha revo-
lucionária e por outro o sistema constitucional, que tinha 
sido imposto depois de árdua luta contra as poderosas for-
ças de reação, começou a desacreditar nas acusações de 
fraude eleitoral. Para encher o copo, o Presidente lançou 
reformas impopulares para acumular maior poder executi-
vo em suas mãos.

Este fato e o medo que procurou perpetuar-se no escri-
tório motivaram reação dentro de seu próprio partido. Por-
firio Díaz, cujo nome resume por si só, o próximo capítulo 
na história do México, se juntou a oposição após ser carac-
terizado como um vitorioso militar na guerra contra Maxi-
milian e em 1871, Sebastián Lerdo de Tejada, principal 
parceiro de Juarez na política interna, não aceitou as elei-
ções e fundou o partido lerdist. Naquele ano que Presidente 
tinha também dominar várias revoltas, como Trevino e 
Naranjo, esgotar-se neste esgotante empresa já enflaqueci-
das forças.

Apesar das dificuldades económicas, a hostilidade do 
Congresso e inúmeros pronunciamentos, em 1 de dezem-
bro de 1871 Juarez novamente assumiu a Presidência da 
Câmara dos deputados e lá, reiterou sua fé na lei com sua 
energia habitual. Mas os ventos da história já foram dirigi-
dos para outras direções. Porfirio Díaz incentivou seus 
partidários contra Juarez acusando-o de ditador e lançando 
uma revolta inspirada o chamado plano de la Noria, cuja 
proposta mais significativa foi a proibição de que os presi-
dentes foram reeleitos. Sebastián Lerdo de Tejada aliou-se 
com Porfirio Díaz, e juntos eles se revoltaram contra Jua-
rez.

Enquanto Juarez também sobreviveu a esta barragem 
da segunda temporada de seus inimigos políticos, reprimir 
que a insurreição foi seu último ato público, como com o 
estoicismo secreto de indígenas, de há muito tempo os 
zapotecas, tinha sido apoiando uma prolongada série de 
cardíaco insolate que finalmente o levou para o túmulo em 
18 de julho de 1872. Após sua morte, o Congresso decla-
rou-o Benemérito da pátria e das Américas.

Fonte: Biografias y Vidas

Benito Juarez - político liberal mexicano, maçom e presidente da República entre 1858 e 1872.

http://blackfriday.compre.vc/?sourceId=28668835
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Um juiz proibiu uma família de ter o 
esquadro e o compasso, emblemas da 
maçonaria, gravados na lápide de um 

maçom que morreu depois de dedicar grande 
parte de sua vida à organização.

William Kenneth Wilson, que morreu em 
Julho de 2012 e que dedicou mais de 40 anos a 
Maçonaria, foi enterrado no jardim da igreja de 
Grau 1, do século 12, St Oswald´s Church na 
área rural de Dean em Cumbria, Inglaterra. Grau 
1 se refere a uma classificação de edifícios na 
Inglaterra, neste caso, trata-se de uma constru-
ção classificada como “construção de interesse 
excepcional para a Inglaterra e País de Gales”.

Sua sobrinha, a senhora Dorothy Stubbs, soli-
citou para a igreja da England's Consistory 
Court, o qual aprova questões como o que é colo-
cado em lápides, permissão para ter o emblema 
do esquadro e compasso do maçom no túmulo 
do seu tio.

Ele teve grandes cargos na maçonaria e foi 
Grão-Mestre Provincial representando o país 
em casa e no exterior em diversas ocasiões.

Há uma estimativa de seis milhões de maçons 
em todo o mundo e o Grão-Mestre em seu país 
(Inglaterra) é o Duque de Kent, que é primo 
tanto da rainha, quanto do Duque de Edimburgo.

O Conselho da Igreja Paroquial de St Oswald 
não tinha objeções a que o emblema fosse inclu-
ído na lápide.

Mas Geoffrey Tattersall QC, chanceler da 
Diocese de Carlisle em sua competência como 
juiz da Corte do Consistório, disse “Não”. Ele 
disse que seria “prejudicial” e “inadequado” 
para ele permitir isso.

Em uma decisão que pode irritar os maçons, 
ele menciona um relatório sobre a Maçonaria 
intitulado “Maçonaria e Cristianismo”: Essa 
compatibilidade foi debatida pelo Sínodo Geral 
da Igreja da Inglaterra em 1987.

Ele continuou: “O relatório afirma que ficou 
claro que alguns cristãos têm encontrado um 
impacto perturbador dos rituais maçônicos e 
alguns notaram como eles são nitidamente 
maus. Alguns acreditam que rituais maçônicos 

são blasfêmia porque o nome de Deus não deve 
ser tomado em vão, nem pode ele ser substituído 
por uma amálgama de nomes de divindades 
pagãs”.

Ele disse que as primeiras objeções teológi-
cas do Sínodo eram centralizadas no uso da pala-
vra “Jahbulon” na Maçonaria, que era o nome 
usado para o Ser Supremo em rituais maçônicos 
e que era uma fusão dos Deuses semita, hebraico 
e egípcios para a Maçonaria.

Apesar do fato de que “não houve evolução 
formal” desde o debate de 1987, ele rejeitou os 
argumentos apresentados pela sobrinha do Sr. 
Wilson e de Keith Hodgson, o Grão-Mestre Pro-
vincial da Grande Loja Provincial de Mestres 
Maçons da Marca de Cumberland e Westmor-
land.

Sr. Hodgson salientou que emblemas são 
encontrados em lápides por toda a área. E a 
senhora Stubbs argumentou que era extrema-
mente difícil de entender como um emblema ou 
insígnia das Forças Armadas é permitido em 
lápides e o esquadro e o compasso, que ela disse 
ser “inofensivo”, não pode.

No entanto, ao proibir a inclusão do emblema 
na lápide do Sr. Wilson, o chanceler Tattersall 
disse que quando o Sínodo Geral debateu a com-
patibilidade da Maçonaria e o Cristianismo, 
uma maioria considerável decidiu que havia 
uma série de razões muito fundamentadas para 
questionar se eram compatíveis e foi uma abor-
dagem compartilhada por outras denominações 
cristãs.

Ele disse que os epitáfios das lápides “podem 
refletir a vida, o trabalho, interesses ou preocu-
pações do falecido”.

Mas ele continuou: “Estes devem ser total-
mente compatível com a fé cristã, tendo em 
conta a controvérsia quanto à Maçonaria, eu 
acredito que seria prejudicial para o jardim da 
igreja e inadequado, permitir um símbolo tão 
controverso como pretendido pela requerente, a 
ser adicionado ao memorial de um falecido”.

 “Portanto, julgo improcedente o pedido do 
solicitante”.

Fonte: O Prumo de Hiram

JUIZ PROÍBE EMBLEMA MAÇÔNICO
EM LÁPIDE DE ANTIGO MAÇOM

GERAL

http://malheteshopping.com/categoria.php?cod_categoria=774701
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Por Thais Botelho - Veja

A necessidade do jejum de 12 horas para o exame que 
mede níveis de gordura no sangue – colesterol e 
triglicérides – tem sido muito discutida nos últimos 

dias. Pois agora três entidades médicas brasileiras de peso 
se posicionam oficialmente, validando a não obrigatorie-
dade desse jejum. São elas: a sociedade Brasileira de Car-
diologia, a de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e 
a de Análises Clínicas. Com isso, os laboratórios poderão 
em breve coletar amostras sanguíneas para as chamadas 
lipoproteínas (colesterol total, HDL-c, LDL-c e triglicerí-
deos), independentemente do fato de o paciente ter se ali-
mentado previamente ou não.

Há uma exceção: aqueles que apresentem concentra-
ções de triglicérides acima de 440 mg/dL ao longo do dia (o 
normal é de até 175 mg/dL). 

Os laboratórios de todo o país já estão recebendo o 
comunicado com o novo posicionamento. A decisão foi 
tomada com base em diversos estudos recentes.  Um deles, 
realizado por pesquisadores da Universidade de Copenha-
gue, e que envolveu 300 000 pacientes de países como 
Canadá, Estados Unidos e Dinamarca, detectou que as 
alterações de valores entre os grupos de pacientes com 
jejum prévio para o exame de sangue de colesterol e trigli-
cérides, em relação aos pacientes que não realizaram o 
jejum, foi insignificante. Mas não é só isso.

Tânia Martinez, cardiologista e coordenadora de Pre-
venção Cardiovascular para Aterosclerose da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, 
que também liderou a reu-
nião no Brasil, explica que, 
quando o paciente fica mui-
tas horas sem se alimentar, 
seus níveis de triglicérides 
caem e, se a coleta de sangue 
for feita quando as taxas 
estiverem baixas, o resulta-
do pode mascarar o risco de 
lipoproteínas não metaboli-
zadas e, devido a isso, possí-
veis doenças cardiovascula-
res. “É um novo parâme-
tro”, diz.

Ainda segundo a entida-
de brasileira, o jejum já não 
era necessário para a reali-
zação do colesterol total e 
do HDL-c, o chamado “co-
lesterol bom”, uma vez que 
o ideal é que o paciente man-
tenha sua dieta e hábitos 
alimentares de costume para a avaliação de sua real condi-
ção metabólica.

As entidades brasileiras apoiam a flexibilização do 
tempo de jejum e entram em consenso com as diretrizes 
europeias da Federação Europeia de Química Clínica e 
Medicina Laboratorial e da Sociedade Europeia de Ateros-

clerose. 
Na Dinamarca, por exemplo, o uso de testes de coleste-

rol em tempo aleatório, ou seja, sem a necessidade do 
jejum, tem sido realizado com sucesso desde 2009, o que 
tem beneficiado diabéticos, idosos e crianças.   

FIM DO JEJUM DE 12H PARA EXAME DE
COLESTEROL É AUTORIZADO NO PAÍS
A decisão agora terá o apoio de três entidades médicas brasileiras importantes, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia

SAÚDE

Fonte: BBC Brasil
Para um grupo de homens diagnosticados com uma 

síndrome rara a experiência de um orgasmo pode não estar 
ligada ao prazer.

Isto ocorre por causa da síndrome da doença pós-
orgásmica (POIS, na sigla em inglês), um problema que 
afeta exclusivamente os homens.

Os sintomas vão desde cansaço e febre até diarreia e 
ocorrem como consequência de um orgasmo.

A doença foi identificada em 2002 pelo cientista holan-
dês Marcel Waldinger, neuropsiquiatra da Universidade de 
Utrecht, na Holanda.

E, até o momento, o médico conseguiu encontrar pouco 
mais de 200 homens que sofrem desta síndrome.

Mas ele acrescenta que a doença pode ser mais comum 
do que os números indicam.

Geralmente, muitos homens não falam sobre o proble-
ma por conta da vergonha e confusão que os sintomas cau-
sam. Outros sequer sabem que têm a síndrome.

Causas?
Desde que foi descoberta, cientistas identificaram vári-

as possíveis causas, de uma possível alergia ao próprio 
sêmen a um distúrbio neurobiológico.

Alguns pacientes enfrentam o transtorno durante toda a 
vida adulta, o chamado "POIS Primário" Em outros casos, 
apelidados de "POIS Adquirido", a doença se desenvolve 
com o passar dos anos.

Isto levou Waldinger a acreditar que o problema pudes-
se ter uma base psicológica.

Em 2016, foi realizado um novo estudo com 45 homens 
que sofrem da doença e da análise dos resultados surgiram 
novas teorias para explicar a origem da POIS.

Os pesquisadores adicionaram à lista de causas uma 
reação autoimune ao plasma seminal. Os cientistas acredi-
tam que esta reação alérgica pode ser tratada com injeções 
regulares de sêmen diluído.

Este tratamento ainda está em fase experimental e só foi 
administrado em dois pacientes.

O relatório mais recente de Marcel Waldinger afirma 
também que a síndrome poderia estar ligada a uma disfun-
ção da glândula pituitária e também à deficiência de testos-
terona.

Barry Komisaruk, cientista especializado em respostas 
neuronais a estímulos sexuais e diretor do Programa de 
Pesquisa Biomédica da Universidade de Rutgers, em 
Newark, Estados Unidos, também iniciou sua própria pes-

quisa.
Na teoria desenvolvida 

por Komisaruk a causa da 
doença está ligada ao nervo 
vago ou pneumogástrico, 
um nervo craniano que 
envia impulsos para quase 
todos os órgãos.

Komisaruk afirma que, 
nos casos de homens que 
sofrem com a síndrome, 
este nervo poderia estar 
atrofiado.

"Muitos dos sintomas 
que os pacientes apresen-
tam são mediados pelo 
nervo vago", explicou.

Sintomas
Entre os sintomas que Waldinger identificou nos paci-

entes que sofrem da doença está o cansaço extremo, difi-
culdades de memória e problemas de concentração.

Cerca de 85% dos pacientes do médico holandês 
sofrem com isso.

Eles também sofrem de debilidade da musculatura, 
febre ou sudorese extrema, diarreia, calafrios, alterações 
do estado de ânimo, geralmente irritabilidade, discurso 
incoerente, congestão nasal e olhos ardendo.

Todos os sintomas aparecem depois do orgasmo, alguns 
segundos, minutos ou poucas horas após a ejaculação.

E, para piorar, a maioria destes sintomas pode durar 
entre dois e cinco dias.

Tratamento difícil
Homens que sofrem com a síndrome da doença pós-

orgásmica participam de um fórum para compartilhar suas 
experiências, o Fórum POIS Center, e falar sobre truques 
para tentar driblar os sintomas.

Mas as variações de sintomas de um paciente para outro 
faz com que o desenvolvimento de um tratamento único 
seja ainda mais difícil.

Pacientes já tentaram tratamentos à base de vitaminas e 
adesivos de testosterona, além da eliminação de todos os 
laticínios de suas dietas.

Outros, já em desespero, tomam sedativos e antibióti-
cos.

No entanto a má notícia é que, até o momento, a única 
medida que realmente parece funcionar é a abstinência 
sexual.

E, pelo fato de os pesquisadores ainda não saberem qual 
a causa ou causas exatas do problema, é complicado o 
desenvolvimento de um remédio eficaz.

Mas, como afirmam muitos usuários do Fórum POIS 
Center, o importante por enquanto é divulgar mais a doen-
ça. Com mais pessoas falando sobre a síndrome e conhe-
cendo a doença, maiores serão as chances de se encontrar 
uma cura.

A RARA SÍNDROME PÓS-ORGASMO QUE SÓ AFETA HOMENS

Centenas de homens em todo o mundo já foram 
identificados como pacientes que sofrem da doen-
ça e ela foi reconhecida há pouco tempo pela 
Associação Nacional de Enfermidades Raras
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Incorporar o riso à prática de atividades físicas foca-
das em força, balanço e flexibilidade pode melhorar 
a saúde mental dos idosos, além de promover um 

incremento da capacidade aeróbica e da autoconfiança, 
segundo um estudo da Universidade Estadual da Geór-
gia, nos Estados Unidos. No trabalho, moradores de 
quatro asilos participaram de um programa de intensi-
dade moderada chamado LaughActive, que inclui risa-
das simuladas e atividades de fortalecimento muscular 
e de equilíbrio. Os exercícios facilitam o contato visual 
e a interação entre os participantes e, segundo os pes-
quisadores, o riso forçado logo se transforma em genuí-
no.

Técnicas de riso simulado são baseadas no 
conhecimento de que o corpo não pode distinguir entre 
a risada verdadeira daquela forçada. Ambas trazem 
benefícios à saúde, segundo observações anteriores. Ao 
longo de seis semanas, os idosos participaram de duas 
sessões de atividades físicas semanais, de 45 minutos 
cada, que incluíam de seis a 10 exercícios com risadas, 
que duravam entre 30 e 60 segundos. A atividade de riso 
era incorporada à rotina depois de cada quatro sessões 
de movimentos de força, balanço e flexibilidade.

O estudo encontrou melhoras significativas na saúde 
mental, no desempenho aeróbico e na percepção sobre 
os benefícios da atividade física, baseado em 
questionários completados pelos participantes. Quando 

perguntados sobre a satisfação com o programa, 96,2% 
disseram que o riso simulado é uma agradável adição ao 
programa tradicional de exercício. Para 88,9%, rir 
ajudou a se exercitar mais facilmente, mesmo 
percentual de pessoas que disseram se sentir mais 
motivadas para entrar em outras classes de atividade 
física. As descobertas foram publicadas na revista The 
Gerontologist. 

Apesar dos benefícios dos exercícios para a saúde e 
os riscos do sedentarismo, muitos adultos não se 
exercitam suficientemente. Manter a motivação para 
aderir a programas regulares é um desafio para alguns 
idosos. Para conseguir se beneficiar, adultos precisam 
se exercitar por pelo menos 30 minutos, cinco vezes por 
semana. Os ganhos para a saúde são muitos, incluindo 
redução de mortalidade e menor risco de desenvolver 
condições crônicas, como doença coronariana, pressão 
alta, derrame, diabetes 2, síndrome metabólica, 
osteoporose, câncer de cólon, câncer de mama, 
ansiedade e depressão.

A atividade regular também reduz o impacto de 
declínios relacionados à idade, como perda de massa 
muscular, dificuldade para se equilibrar e incidência de 
quedas, entre outros. Tudo isso é crucial para os idosos 
manterem a habilidade de desempenhar tarefas do dia a 
dia.

Prazer

A associação prazerosa de rir e se movimentar pode 
ajudar a manter os idosos motivados. “Essa 
combinação é capaz de influenciar os mais velhos a 
começarem e se manterem no programa”, diz Celeste 
Greene, principal autora do estudo. “Queremos que os 
idosos tenham uma experiência positiva com a 
atividade física, então desenvolvemos um programa 
que especificamente tem como alvo o prazer de se 
exercitar por meio do riso. Rir é uma atividade 
agradável e traz muitos benefícios à saúde, então 
incorporamos a risada intencional ao programa para 
deixá-lo divertido.”

De acordo com Greene, a risada simulada pode ser a 
forma ideal de idosos com dificuldades funcionais ou 
cognitivas alcançarem os benefícios à saúde, o que 
inclui melhoras fisiológicas e psicológicas. Não há 
necessidade de habilidades cognitivas específicas para 
“entender a piada”, porque não há piada. Basta começar 
a rir.

Mais  es tudos  são  necessá r ios  para  uma 
compreensão maior dos mecanismos por trás da risada, 
dos efeitos dos diferentes níveis de exposição ao riso e 
seus benefícios associados. Segundo Jennifer Craft 
Morgan, coautora do estudo, esse é o primeiro de cinco 
trabalhos que vão avaliar o potencial do riso simulado 
para a melhora da saúde de idosos.

RIR DURANTE A ATIVIDADE FÍSICA MELHORA A SAÚDE MENTAL DE IDOSOS
Os benefícios são sentidos mesmo quando a risada começa de forma forçada

SAÚDE

Indianos praticam a risada simulada: segundo os pesquisadores, a
gargalhada forçada logo se torna verdadeira (foto: Punit Paranjpe / Reuters)

https://sergiocastro.jeunesseglobal.com/pt-BR/instantly-ageless
http://blackfriday.compre.vc/?sourceId=28668835
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E
stou ficando velha e a cada dia mais medrosa. Tenho 
medo de tudo. Do escuro, de espíritos, de barata, de 
montanha-russa, até de manga com leite — melhor 

evitar. Não me convide para programações radicais, como 
descer numa tirolesa ou pular de uma cachoeira. Para quê? 
Já estou velha para algumas emoções. Quanto mais perto 
dos 40, mais me convenço de que já vivi o bastante para 
saber, pelo menos, o que eu não quero fazer.

Hoje eu sei que não preciso mais me agarrar à adrenalina 
para me sentir viva. Ler um livro, assistir a um filme, 
encontrar um amigo me fazem melhor do que voar de asa 
delta, por exemplo. Chega uma época em que não 
precisamos mais de autoafirmação. Nós nos conhecemos 
tão bem que já não fazemos a menor questão e o mínimo 
esforço para agradar aos outros. Não temos mais a 
necessidade de nos sentir aceitas, da mesma forma que 
também não aceitamos qualquer um e qualquer programa.

Uma coisa é certa: o nível de exigência aumenta 
impetuosamente com os anos e isso reflete em todos os 
aspectos. Para sair de casa, só se a companhia for 
excepcional. Para entrar num relacionamento, nem se fala. 
Depois dos 30, nós só namoramos se valer muito a pena. 
Antes só do que mal amada. Se isso é bom? Claro que sim! 

Fica quem quer ficar e vai 
embora quem deve ir.

Deixo a pressa para os 
jovens que têm fôlego para 
nadar — não sei por que — 
contra a maré do amanhã. 
Os anos me ensinaram, e 
vão ensinar aos afobados, 
que a vida não pode ser 
vivida em apenas um dia, e 
que não se deve beber 
todos os drinks em uma 
noite só. O tempo e a 
ressaca estão aí para provar 
que o mundo gira igual 
para todos, mesmo que 
tenhamos a impressão de 
que para nós só existem 
duas velocidades: câmera 
lenta ou avanço rápido.

Mas não podemos ter medo de envelhecer. Nós não 
vamos nos transformar em monjas solitárias, apenas nos 
tornaremos mais seletivas, mais cautelosas e mais 
reflexivas. É mais ou menos assim; enquanto, antes, nós 
nos lançávamos ao mar sem pensar, agora observamos as 
ondas primeiro, sentimos o vento, e molhamos um pé de 
cada vez.

Apesar de andar medrosa, confesso que eu não temo 
amadurecer. Sabe por quê? Porque a maturidade me fez 
enxergar que eu não tenho o controle de nada e de ninguém, 
senão de mim mesma. Já não ponho a culpa nos outros e 

nem carrego culpa que não me pertence. Estou mais leve e, 
ao mesmo tempo, mais forte. Aprendi a me proteger da dor 
ao invés de apenas curar meus ferimentos. Entendi que 
perfeição não existe, nem príncipe encantado, e muito 
menos a felicidade eterna.

Enfim, a mulher madura não tem medo de ficar sozinha. 
Tem medo de ficar mal acompanhada! É preferível a 
solidão fiel do que a companhia traiçoeira. Um bom livro e 
um bom vinho são melhores do que muita gente…

Fonte: Revista Bula

UM BOM LIVRO E UM BOM VINHO SÃO
MELHORES DO QUE MUITA GENTE

Karen Curi

Goiânia-GO

Colunista da Revista Bula

Sou mais velho que o plástico. Ou pelo menos mais 
antigo do que o uso corrente desse material. Quando meni-
no, ali pelo final da década de 50 do século passado, a gente 
morava às margens do Rio Claro, no Oeste Goiano, e meu 
pai me levava para pescar quase que diariamente. Eu era 
seu colega inseparável. A pescaria, vendo assim de longe, 
era uma atividade fundamental para a nossa subsistência. 
Acho que mais da metade das proteínas e calorias que con-
sumi na infância vieram dos peixes do Rio claro.

O plástico ainda não existia. Pelo menos não era usual 
para as linhas de pescar. Meu pai usava umas linhas que ele 
mesmo preparava de fios de algodão, que minha mãe fiava 
em sua roca muito antiga, ganhada de uma tia-avó que não 
conheci. A tralha completa era constituída de vara de pin-
daíba, especialmente assada para ficar resistente, enfiada 
num chumaço de talo de buriti, que funcionava como boia 

e molinete; encastoo feito de arame de cerca ou de corda de 
violão; chumbada adaptada de balote de espingarda, e o 
anzol comprado de mascate. O anzol quando ficava preso 
no fundo do rio era uma perda para se lamentar por mais de 
mês. 

Meu pai tinha uma canoa tipo cocho, muito boa de equi-
líbrio, que ele fez de tronco de tamboril seco. A gente cos-
tuma pescar de rodada, na boca da noite, que era quando 
tinha encerrado o expediente na roça e os peixes saíam em 
cardumes em busca de alimento e podiam enganchar mais 
facilmente em nossos anzóis. Me lembro que a linha 
molhada pesava muito e era medonha para embaraçar. 
Dependendo do grau do enrosco, era mais prudente nem 
tentar desembaraçá-la ali. Soltava-se a linha do amarrilho 
da vara e jogava o molho com anzol e tudo dentro do 
embornal para fazer o serviço em casa. 

Ao chegar em casa, minha mãe cuidava de limpar os 
peixes e meu pai e eu íamos desembaraçar as linhas, à luz 
de candeia. Aqueles afazeres era o rádio que a gente não 
tinha. O fazendeiro tinha rádio e não desembaraçava linhas 
à noite; escutava música em reunião familiar. Quando a 
gente desatava todos os nós, esticava a linha, juntamente 
com as demais em pontos estratégicos na parede de pau a 
pique para secar. Se não cuidasse direitinho elas mofavam 

e perdiam a resistência. 
Aquilo era quase um ritual, um trabalho de parceria e 

concentração, um jogo de paciência, uma ioga, um feitio 
iniciático. Meu pai aproveitava para contar casos ou me 
dizer coisas que parece me acompanhar até hoje. 

Nos dias atuais, tenho a nítida sensação de que, quando 
escrevo, as idéias me vêm embaraçadas como as antigas 
linhas. Vou desfazendo os nós e liberando as pontas, com 
paciência e método, no mesmo jogo lento e iniciático do 
tempo das linhas de algodão. E, às vezes, tenho a sensação 
mística de que meu pai ainda está comigo e eu sou apenas 
seu ajudante nos desmanches dos nós.

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO

https://sergiocastro.jeunesseglobal.com/pt-BR/instantly-ageless
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Não, não murcharam nem os cravos nem a tua festa, pá. 
Fico contente

Na madrugada de 25 de abril de 1974, as estações 
de rádio de Lisboa começaram a tocar “Grândola, 
vila morena”, canção do grande compositor por-

tuguês Zeca Afonso. Dizia assim: “em cada esquina um 
amigo/em cada rosto igualdade/Grândola, vila more-
na/terra da fraternidade”. E também: “O povo é quem 
mais ordena/dentro de ti, ó cidade”. Igualdade, fraterni-
dade, democracia. Um manifesto e um programa políti-
co. Naquela madrugada, estava fora de hora na progra-
mação noturna. “Grândola, vila morena” foi a senha para 
a revolução portuguesa. A linda Revolução dos Cravos.

Portugal vivera sob a ditadura de Oliveira Salazar por 
37 anos. O ditador, morto em 1970, deixara como herdei-
ro político o professor Marcelo Caetano, mais liberal, 
mas comprometido com o regime de ordem interna, sem 
partidos, e com a “guerra no ultramar”, eufemismo para a 
repressão aos movimentos de libertação das colônias 
portuguesas na África. E com a Polícia Internacional e de 
Defesa do Estado, a temida Pide, permanente em sua 
intervenção na vida privada das pessoas “suspeitas”. 
Poucos não eram suspeitos. — E pronto: frentes de irrita-
ção civil e de descontentamento militar se avolumaram, o 
povo estava que não aguentava mais e formou-se o Movi-
mento das Forças Armadas, o MFA. “Grândola, vila 
morena” foi a senha para o MFA marchar sobre Lisboa 
para derrubar o governo ditatorial e trazer de volta a 
liberdade do povo português, a essa altura já sequestrada 
há 41 anos. O dobro do tempo da nossa ditadura, do lado 
de baixo do Equador.

O MFA venceu. Era constituído por jovens oficiais, 
capitães e majores, os “capitães de abril”. Foi preciso um 
militar conservador, o general Spínola, como fiador da 
ordem que permitiria a Marcelo Caetano chegar sem 
percalços ao avião que o traria ao exílio no Brasil. A dita-
dura daqui recebeu de braços abertos o último ditador de 
lá. E o golpe de Estado se concretizou.

Foi um golpe de Estado. Uma parte das estruturas 
constituídas se mobilizou contra a outra e lhe tomou o 
poder. Um golpe militar. Com complicadas negociações 
entre os capitães que estavam à frente dos tanques e os 
oficiais graduados, que estavam por trás das patentes. 
Aquilo podia desandar rapidamente de um movimento 
pela liberdade política, pela igualdade social, pela frater-
nidade de um povo, pela democracia e pelo fim da guerra 
para a substituição de um ditador civil por outro, militar, 
com a manutenção completa do status quo. Não desan-
dou porque o povo de Lisboa foi às ruas, tomou a cidade e 
cantou em uníssono o apoio ao golpe libertador: “O povo 
está/com o MFA!” Alguém se lembrou de arrematar 
todos os cravos das floristas das ruas da cidade e distri-
buí-los entre os soldados. Logo os cravos enfeitavam os 

canos dos fuzis e os canhões dos tanques. Não houve 
derramamento de sangue. O povo nas ruas transformou o 
golpe em revolução. A Revolução dos Cravos, o 25 de 
Abril.

Do exílio correram a Lisboa os líderes dos proscritos 
partidos socialista, Mário Soares, e comunista, Álvaro 
Cunhal. Outros partidos se formaram, à esquerda e à dire-
ita. O embate político foi intenso. Discutiu-se com pai-
xão reforma agrária. Governos locais. O MFA como 
garantia da vontade política de transformação socialista. 
Socialismo deixou de ser palavra maldita. Com exceção 
do Partido Comunista, que mantivera o autoritarismo de 
mão única do stalinismo, os demais adotaram com entu-
siasmo a via eleitoral. Quarenta e um anos sem voto e 
urna...

Em 1975, 25 de abril, houve as primeiras eleições. Os 
socialistas venceram. A revolução se institucionalizou. 
Não houve violências. Algumas famílias se dividiram 
asperamente porque parte era socialista do MDP-CDE, e 
outra parte socialista do Movimento de Esquerda Revo-
lucionária, o MES. Emburramentos sem sangue.

Estivemos lá para acompanhar as eleições. Corremos 
várias cidades. Era tudo festa. Fomos ao 1º de Maio no 
Campo Maior. O brigadeiro Otelo Saraiva de Carvalho 
jogou do seu helicóptero cravos vermelhos sobre a multi-
dão. Dentro da passeata alguns entoavam “Socialismo 
sim, vigarice não!” Dissensos democráticos. O primeiro 

1º de Maio pós-revolução foi uma grande festa. Como a 
das eleições.

Depois as rotinas, a política, a Europa entraram nas 
composições e acordos. A alternância no poder continu-
ou a produzir avanços e recuos. Como é da História. As 
revoluções que imobilizam o tempo e o movimento 
esclerosam suas conquistas. Forjam um povo uniforme, 
sem divergências estratégicas e interesses discrepantes. 
Revoluções assim acabam porque não continuam. E con-
tinuar às vezes é dar marcha à ré. É assim. Não é mau. 
Como a Natureza, a História não dá saltos.

A festa continua lá. É patrimônio comum dos portu-
gueses. Os cravos não murcharam: são emblemáticos 
demais para sofrerem a lei da morte. Não, não murcha-
ram tua festa, pá. Fico contente.

(*) Professor emérito da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, bacharel em Direito e Ciências Sociais, 
mestre em Comunicação e doutor em Letras, com pós-
doutorado em Filosofia na Sorbonne, Márcio Tavares 
d'Amaral dá aulas há mais de 40 anos na Escola de 
Comunicação da UFRJ.

Fonte: O Globo

(*) MÁRCIO TAVARES D’AMARAL

Jornalista
Rio de Janeiro - RJ 

CULTURA

http://blackfriday.compre.vc/?sourceId=28668835
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Por Gil Alessi - El Pais

Com o objetivo de congelar gastos públicos e contornar 
a crise econômica, proposta divide especialistas

A Câmara dos Deputados passou em primeira votação a 
proposta de emenda constitucional que cria uma teto para os 
gastos públicos, a PEC 241, que congela as despesas do 
Governo Federal, com cifras corrigidas pela inflação, por até 
20 anos. Com as contas no vermelho, o presidente Michel 
Temer vê na medida, considerada umas das maiores mudan-
ças fiscais em décadas, uma saída para sinalizar a contenção 
do rombo nas contas públicas e tentar superar a crise econô-
mica. O mecanismo enfrenta severas críticas da nova oposi-
ção, liderada pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB, mas também 
vindas de parte dos especialistas, que veem na fórmula um 
freio no investimento em saúde e educação previstos na Cons-
tituição. O texto da emenda, que precisa ser aprovado em uma 
segunda votação na Câmara e mais duas no Senado, também 
tem potencial para afetar a regra de reajuste do salário mínimo 
oficial. Veja como foi a votação nesta segunda aqui. Entenda o 
que é a proposta e suas principais consequências.

O que é a PEC do teto de gastos?
A PEC, a iniciativa para modificar a Constituição proposta 

pelo Governo, tem como objetivo frear a trajetória de cresci-
mento dos gastos públicos e tenta equilibrar as contas públi-
cas. A ideia é fixar por até 20 anos, podendo ser revisado depo-
is dos primeiros dez anos, um limite para as despesas: será o 
gasto realizado no ano anterior corrigido pela inflação (na 
prática, em termos reais - na comparação do que o dinheiro é 
capaz de comprar em dado momento - fica praticamente con-
gelado). Se entrar em vigor em 2017, portanto, o Orçamento 
disponível para gastos será o mesmo de 2016, acrescido da 
inflação daquele ano. A medida irá valer para os três Poderes – 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Pela proposta atual, os 
limites em saúde e educação só começarão a valer em 2018.

Por que o Governo diz que ela é necessária?
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que "não 

há possibilidade de prosseguir economicamente no Brasil 
gastando muito mais do que a sociedade pode pagar. Este não 
é um plano meramente fiscal." Para a equipe econômica, 
mesmo sem atacar frontalmente outros problemas crônicos 
das contas, como a Previdência, o mecanismo vai ajudar "a 
recuperar a confiança do mercado, a gerar emprego e renda" 
ao mesmo tempo em que conterá os gastos públicos, que estão 
crescendo ano a ano, sem serem acompanhados pela arreca-
dação de impostos. Para uma parte dos especialistas, pela 
primeira vez o Governo está atacando os gastos, e não apenas 
pensando em aumentar as receitas. O Governo Temer não 
cogita, no momento, lançar mão de outras estratégias, como 
aumento de impostos ou mesmo uma reforma tributária, para 
ajudar a sanar o problema do aumento de gasto público no 
tempo.

O que dizem os críticos da PEC?
Do ponto de vista de atacar o problema do aumento anual 

dos gastos públicos, uma das principais críticas é que uma 
conta importante ficou de fora do pacote de congelamento: os 
gastos com a Previdência. É um segmento que abocanha mais 
de 40% dos gastos públicos obrigatórios. Logo, a PEC colo-
caria freios em pouco mais de 50% do Orçamento, enquanto 
que o restante ficaria fora dos limites impostos - só a regra 
sobre o salário mínimo tem consequências na questão da Pre-
vidência. A Fazenda afirmou, de todo modo, que a questão da 
Previdência será tratada de forma separada mais à frente. "Se 
não aprovar mudanças na Previdência, um gasto que cresce 
acima da inflação todos os anos, vai ter de cortar de outras 
áreas, como saúde e educação", diz Márcio Holland, ex-
secretário de política econômica da Fazenda. "Nesse sentido, 
a PEC deixa para a sociedade, por meio do Congresso, esco-
lher com o que quer gastar", complementa. Há vários especia-
listas que dizem que, na prática, o texto determina uma dimi-
nuição de investimento em áreas como saúde e educação, para 
as quais há regras constitucionais. Os críticos argumentam 
que, na melhor das hipóteses, o teto cria um horizonte de 
tempo grande demais (ao menos dez anos) para tomar deci-
sões sobre toda a forma de gasto do Estado brasileiro, ainda 
mais para um Governo que chegou ao poder sem ratificação 
de seu programa nas urnas. Eles dizem ainda que, mesmo que 
a economia volte a crescer, o Estado já vai ter decidido conge-
lar a aplicação de recursos em setores considerados críticos e 
que já não atendem a população como deveriam e muito 
menos no nível dos países desenvolvidos. Se a economia 
crescer, e o teto seguir corrigido apenas de acordo com a infla-
ção, na prática, o investido nestas áreas vai ser menor em ter-
mos de porcentagem do PIB (toda a riqueza produzida pelo 
país). O investimento em educação pública é tido como um 

dos motores para diminuir a desigualdade brasileira.

Quando a PEC começa a valer?
Se aprovada na Câmara e no Senado, começa a valer a 

partir de 2017. No caso das áreas de saúde e educação, as 
mudanças só passariam a valer após 2018, quanto Temer não 
será mais o presidente.

Qual o impacto da PEC no salário mínimo?
A proposta também inclui um mecanismo que pode levar 

ao congelamento do valor do salário mínimo, que seria reajus-
tado apenas segundo a inflação. O texto prevê que, se o Estado 
não cumprir o teto de gastos da PEC, fica vetado a dar aumen-
to acima da inflação com impacto nas despesas obrigatórias. 
Como o salário mínimo está vinculado atualmente a benefíci-
os da Previdência, o aumento real ficaria proibido. O Governo 
tem dito que na prática nada deve mudar até 2019, data formal 
em que fica valendo a regra atual para o cálculo deste valor, 
soma a inflação à variação (percentual de crescimento real) do 
PIB de dois anos antes. A regra em vigor possibilitou aumento 
real (acima da inflação), um fator que ajudou a reduzir o nível 
de desigualdade dos últimos anos.

O que acontece se a PEC for aprovada e o teto de gastos 
não for cumprido?

Algumas das sanções previstas no texto da PEC para o não 
cumprimento dos limites inclui o veto à realização de concur-
sos públicos, à criação de novos cargos e à contratação de 
pessoal. Em outras palavras, pretende ser uma trava muito 
mais ampla que a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exem-
plo, que cria um teto de gastos com pessoal (vários Estados e 
outros entes a burlam atualmente)

A PEC do teto vale para os Estados também?
A PEC se aplicará apenas aos gastos do Governo Federal. 

No entanto, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Ves-
covi, já sinalizou que o Planalto deve encaminhar em breve 
uma segunda PEC que limita os gastos estaduais. Por enquan-
to não há consenso entre o Executivo Federal e os governado-
res sobre o assunto.

Quais impactos a PEC pode ter nas áreas de educação e 
saúde?

Os críticos afirmam que a PEC irá colocar limites em gas-
tos que historicamente crescem todos os anos em um ritmo 
acima da inflação, como educação e saúde. Além disso, gastos 
com programas sociais também podem ser afetados pelo con-
gelamento. Segundo especialistas e entidades setoriais, esta 
medida prejudicaria o alcance e a qualidade dos serviços 
públicos oferecidos. Especialistas apontam problemas para 
cumprir mecanismos já em vigor, como os investimentos do 
Plano Nacional de Educação. Aprovado em 2014, o PNE tem 
metas de universalização da educação e cria um plano de car-
reira para professores da rede pública, uma das categorias 
mais mal pagas do país. "A população brasileira está envelhe-
cendo. Deixar de investir na educação nos patamares necessá-
rios, como identificados no PNE, nos vinte anos de vigência 
da emenda proposta – tempo de dois PNEs -, é condenar as 
gerações que serão a população economicamente ativa daqui 
vinte anos, a terem uma baixa qualificação", disse o consultor 
legislativo da Câmara dos Deputados, Paulo Sena, ao site 

Anped, que reúne especialistas em educação.

Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou 
que mais importante do que o valor despendido com áreas 
como saúde, educação e segurança, é a qualidade desses gas-
tos. "Dados da educação e da saúde hoje mostram que a aloca-
ção de recursos não é o problema. É preciso melhorar a quali-
dade do serviço prestado à população", disse. "Teremos muito 
trabalho. O principal deles será o de mostrar que a saúde e 
educação não terão cortes, como a oposição tenta fazer a popu-
lação acreditar", afirmou a líder do Governo no Congresso, a 
senadora Rose de Freitas (PMDB-ES).

A PEC do teto atingirá de maneira igual ricos e 
pobres?

A população mais pobre, que depende do sistema público 
de saúde e educação, tende a ser mais prejudicada com o con-
gelamento dos gastos do Governo do que as classes mais abas-
tadas. A Associação Brasileira de Saúde Pública, por exem-
plo, divulgou carta aberta criticando a PEC. No documento a 
entidade afirma que a proposta pode sucatear o Sistema Único 
de Saúde, utilizado principalmente pela população de baixa 
renda que não dispõe de plano de saúde. Além disso, de acor-
do com o texto da proposta, o reajuste do salário mínimo só 
poderá ser feito com base na inflação - e não pela fórmula 
antiga que somava a inflação ao percentual de crescimento do 
PIB. Isso atingirá diretamente o bolso de quem tem o seu 
ganho atrelado ao mínimo.

Por que a Procuradoria Geral da República diz que é 
inconstitucional?

Em nota técnica divulgada em 7 de outubro o órgão máxi-
mo do Ministério Público Federal afirmou que a PEC é 
inconstitucional. De acordo com o documento, "as alterações 
por ela pretendidas são flagrantemente inconstitucionais, por 
ofenderem a independência e a autonomia dos Poderes Legis-
lativo e Judiciário e por ofenderem a autonomia do Ministério 
Público e demais instituições constitucionais do Sistema de 
Justiça [...] e, por consequência, o princípio constitucional da 
separação dos poderes, o que justifica seu arquivamento". A 
crítica vem pela criação de regras de gastos para os demais 
Poderes. Na nota, a procuradoria argumenta que, caso aprova-
da, a PEC irá prejudicar a “atuação estatal no combate às 
demandas de que necessita a sociedade, entre as quais: o com-
bate à corrupção; o combate ao crime; a atuação na tutela 
coletiva; e a defesa do interesse público". A Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência rebateu a PGR, afirman-
do que na proposta não existe “qualquer tratamento discrimi-
natório que possa configurar violação ao princípio da separa-
ção dos poderes".

O que vem depois da PEC, se ela for aprovada tal como 
está?

A PEC é a prioridade da equipe econômica do Governo 
Temer, que vai pressionar por outras reformas nos próximos 
meses, como a Reforma da Previdência e Reforma Trabalhis-
ta.

Com informações de Ana Carolina Cortez.

ENTENDA O QUE É A PEC 241 E COMO ELA PODE AFETAR SUA VIDA
POLITICA
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 Na sexta-feira (23/09), foi inaugurada a nova sede da 
Ronda Ostensiva Tática Motorizada da Polícia Militar-ES, 
em Jardim América, Cariacica-ES. Denominada Batalhão 
Major Márcio Luiz Boni pela Lei 10.239, a Unidade da 
PM-ES homenageia o Irmão Márcio Boni, iniciado na Loja 
Juventude e Ciência Prof. José Ribeiro Filho, do GOB-ES, 
em 01/06/2002, Oficina em que foi membro ativo e regular 
até o seu passamento para o Oriente Eterno em 18/09/2013, 
por complicações decorrentes de câncer.

O Irmão Márcio Boni foi destaque em várias áreas. No 
esporte, foi remador pelo Clube Álvares Cabral e, mesmo 
quando já bastante debilitado pela doença, foi campeão na 
classe Master em torneio no Uruguai.

No meio acadêmico, o Irmão Boni era Mestre em Direi-
to Administrativo e professor de faculdades particulares da 
Grande Vitória.

Entretanto, sua grande paixão era a Polícia Militar. 
Filho de oficial, trabalhou como menor aprendiz no Quar-
tel de Maruípe e passou em primeiro lugar no concurso de 
ingresso na PM-ES. Também foi o primeiro colocado no 
Curso de Formação de Oficiais, o “01”. É reconhecido por 
seus superiores, pares e subordinados pelo seu desempe-
nho brilhante em várias unidades da PM-ES, tanto em fun-
ções operacionais, como administrativas e de inteligência.

Também liderou movimentos de classe, tendo sido 
eleito 1º vice-presidente do Clube dos Oficiais, cargo que 
exerceu efetivamente por pouco tempo, devido à doença. 
Foi um dos fundadores da ROTAM, cujo símbolo (um 
raio) tinha tatuado no braço.

Na Maçonaria, o Irmão Márcio Boni teve atuação mar-
cante como Orador da Loja Juventude e Ciência. Foi um 
defensor da união entre os policiais maçons e sonhava com 
a reunião periódica entre eles, para discutirem assuntos 
relacionados à Segurança Pública.

A solenidade de inauguração foi presidida pelo Gover-
nador do Espírito Santo Paulo Hartung, que homenageou 
os familiares do Irmão Márcio Boni, dentre eles o agente 

da Polícia Rodoviária Federal Amarílio Boni, também 
Irmão do GOB-ES.

O Secretário de Segurança, André Garcia, e o Coman-
dante Geral da PMES, Coronel Marcos Antônio, que traba-
lharam com o Irmão Márcio Boni, elogiaram o militar em 
seus discursos, sendo que o Secretário postou em seu perfil 
no facebook foto com a família Boni (casal de filhos, pai, 

mãe e irmão).
Também estiveram presentes ao evento vários maçons 

do GOB-ES e da GLMEES.

Por Ir\ Jovelson Aguilar Junior

SEDE DA ROTAM É INAUGURADA COM NOME DO IRMÃO MÁRCIO BONI
GERAL

No ultimo dia 01 de outubro, reuniram-se no Colégio da 
Polícia Militar, no Bairro de Santana, Zona Norte da Capital, 
os Obreiros das Lojas Regulares da 1ª e 2ª Macrorregiões do 
Grande Oriente de São Paulo para a realização do 1º ERAC 
(Encontro Regional de Aprendizes e Companheiros).

Antecedendo a abertura dos trabalhos, um agradável café 
da manhã acompanhado do mais puro espírito de fraternidade 
que norteia os Irmãos.

Presentes cerca de duzentos Irmãos, divididos em salas 
para a exposição dos temas atribuídos às Lojas. Estas apre-
sentações demonstraram o empenho dos Aprendizes e Com-
panheiros em aprofundar seus conhecimentos e estreitar os 
laços de fraternidade com Irmãos de Lojas de toda a Região.

Os Irmãos das Lojas Basiléia 4109, com o tema “O Caja-
do na Maçonaria” apresentando aos presentes pesquisa histó-
rica e religiosa; Lótus Branca 4191, com o tema “Excomu-
nhão do Maçons pela Igreja Católica”, fazendo uma aborda-
gem histórica; Bento Gonçalves 3113, com o tema “A Maço-
naria na Independência do Brasil”, recordando a todos aspec-
tos históricos relevantes no processo de Independência do 
Brasil; Colunas de São Paulo 4115, com o tema “ Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade” dissertando sobre vertentes e con-
ceitos da máxima proposta; Consciência Andreense 2633, 
que trouxe o tema das “Obrigações Morais e Pecuniárias”; 

Bavarian Iluminatti 4208 com a exposição do tema “A 
Importância da Presença e Fluídos em Loja”.

Dando prosseguimento aos trabalhos, o evento contou 
ainda com a participação das seguintes Oficinas: Luz do 
Meio Dia 4234, com o tema “Grandes Luzes do Templo”; 
Estrela de Jerusalém 4218, com o tema “Escolha e Sindicân-
cia de Profanos”; Arcanum Arcanorum 4269, com o tema “Os 

Fins da Maçonaria”, ressaltando as virtudes que o convívio 
entre os Irmãos proporciona e fomenta e seu papel no desen-
volvimento de uma sociedade mais justa e digna; Scientia et 
Caritas 3758, com o tema “São João na Maçonaria”, apresen-
tando pesquisa e considerações sobre a hospitalaria maçônica 
e a figura de São João Esmoler; Cavaleiros de São Paulo 
4180, com o tema “O Livro da Lei nos Diferentes Ritos” abor-
dando os ritos praticados e reconhecidos pelo Grande Oriente 
do Brasil, dentre outras que igualmente devem receber men-
ções honrosas e congratulações pelos trabalhos apresentados.

Já os Mestres Instalados se reuniram no auditório do Colé-
gio, a fim de discutir e tratar de assuntos relevantes à moder-
nização do Grande Oriente de São Paulo, como o programa 
JIVE, a Rede Social do GOSP e, ainda, assuntos de impres-
cindível caráter social como a atuação do Grupo GEAP.

Os trabalhos e apresentações foram até às 12h30. O 
encontro reforça os laços de fraternidade e união nesse even-
to de estudo e interação maçônica, na certeza de ter sido um 
dia em que ótimos frutos foram colhidos.

Sec. Est.de Comunicação e Imprensa – GOSP
Irmão Odair E. Ivasco

Oficial de Comunicação e Imprensa da 2ª Macror-
região

COM CERCA DE 200 IRMÃOS, ERAC DA 1ª E 2ª
MACRORREGIÕES DO GOSP FOI UM SUCESSO
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Por Ir\ Elson Luis de Oliveira Streb M\M\
Aparentemente, numa interpretação rápida, deste títu-
lo, um ponto preto, sobre um papel branco, pode sig-
nificar muitas coisas.

Uns diriam que é maneira de vermos nossos erros e 
nossas falhas. E, que além deste ponto preto, há um 
mundo de branco, significando que temos muito ao 
nosso redor. Porém, não estamos acostumados a ver, 
sob um ângulo diferente ou não estamos acostumados 
e quem sabe, preparados, para o infinito de oportuni-
dades que este mundo branco nos oferece.

Meus Irmãos! Pensem, num ponto preto, sobre um 
papel branco! 

O que significa para vocês?
Seria somente uma brincadeira?
Um teste psicológico para avaliação de perso-

nalidade?
Nenhum, nem outro eu diria!
Para esta reflexão trata-se apenas de uma pará-

bola para chamar a sua atenção.
Se pararmos, para analisar essa parábola, 

segundo os conceitos da Maçonaria, poderíamos 
dizer: Um ponto preto seria as nossas imperfeições 
e o branco, imenso, a purificação, a clareza das 
nossas atitudes e a conduta das nossas vidas.

Outros dirão: O ponto preto, no papel branco, 
significa o profano, imperfeito, sozinho, sem tra-
balhar a pedra bruta, enquanto o branco representa 
a Maçonaria, sem manchas, sem problemas, sem 
mácula, esperando que ele ingresse nos seus 
augustos mistérios e passe a trabalhar a pedra bru-
ta, em busca da perfeição.

Alguns, mais exotéricos, diriam tratar-se de 
DUALIDADE, que está sempre presente em nos-
sas vidas, pois representa os opostos e a diversida-
de da raça humana.

Eu, na minha modesta forma de pensar, vejo que o 
significado de um ponto preto sobre um papel branco, 
pode muito bem, simbolizar um Irmão, em meio à 
multidão de Maçons, que pode, ou não, fazer a dife-
rença, no lugar onde está.

Ao pensarmos em Dualidade, chamo-lhes a aten-
ção, para observarem o nosso Pavimento Mosaico. A 
representação pura da Dualidade! Porém, neste 
momento, ao observá-lo mais atentamente, veremos 
que ele, apesar de suas diferenças, representa a união 
entre Maçons de todo o planeta. E como tal, ele nos 
remete ao Amor, Tolerância, Criatividade, Iniciativa, 
Amizade, Admiração, Ajuda, Facilidade e Inclusão.

Mas, quando falamos em um único ponto preto, e, 
em Dualidade, não poderíamos deixar de pensar nos 
TRÊS PONTOS. Esses, que usamos para nos identifi-
carmos e para abreviarmos nossas palavras.

Pontos estes que sabemos tratar-se de um símbolo 
maçônico, que para nós vem a ser o símbolo da discri-
ção, os quais constantemente nos vêm à memoria no 
momento em que os colocamos, em nossas assinatu-
ras, em qualquer documento.

Ao mesmo tempo em que os três pontos, produzem 
o triângulo, primeira figura das superfícies geométri-
cas e aquela de deu origem a trigonometria, base de 
todas as medidas, os simbolistas dão ao triângulo a 
idéia de eternidade ou de Deus, sendo que os três ângu-
los significam Sabedoria, Força e Beleza.

Ou seja: Atributos do Grande Arquiteto do Univer-
so.

Neste sentido, os três pontos, formam, uma das 
mais simples figuras geométricas, tornando-se, para 
nós Maçons, uma representação gráfica da IDÉIA 
TERNÁRIA, a qual poderá estar ligada a existência 
de centenas de ternários. Basta-nos, pensar e formá-
los:

Pode ser Pai, Mãe e Filho, Passado, Presente Futu-
ro,  Vontade, Sabedoria e Inteligência e muitos outros 
ternários. 

Mas, para a nossa reflexão de hoje, ao iniciar falan-
do de um ponto preto sobre um papel branco, quero 
perguntar: 

Será que esta parábola, não poderia estar represen-

tando um Irmão que se sente sozinho, numa loja?
Não poder ia  ser  um Irmão sent indo-se 

PRETERIDO pelos demais?
Ou seria um Irmão, que está sozinho, porque não 

conseguiu vencer suas paixões e, ao contrario do que 
pregamos, somente ergueu templos aos seus vícios? 
Deixando, nesse momento, a VAIDADE exacerbar 
sobre suas virtudes?

Ao contrário de pensarmos que somos apenas um 
ponto preto, sobre um papel em branco, porque não 
pensamos que poderíamos ser TRÊS PONTOS 
PRETOS sobre um papel em branco, representando a 
UNIÃO e a MAÇONARIA, como deve ser, enquanto 
instituição coesa?

Sim! Meus irmãos! Podemos ser três pontos pre-
tos, como um ternário, denominado FORÇA, UNIÃO 
E ALIANÇA.

Não queremos pensar na idéia desses três pontos, 
formarem Lojas onde estes, não representam a união e 
sim TRÊS PONTOS que simbolizam grupos diferen-
tes, com idéias divergentes dentro de uma mesma Ofi-
cina.

Penso na Maçonaria, ou em Lojas, onde este terná-
rio seja: Clareza, Transparência e Nitidez. 

E sei que este também é o pensamento de vários 
Irmãos, de muitas outras Lojas.

É para mudarmos isso que participamos em assem-
bleias de Maçons.

Porque, quando nos foi dada a LUZ, ao entrarmos 
para a Ordem, essa LUZ, deveria advir deste ternário: 
Clareza, Transparência e Nitidez.

E, este ternário, deve ser seguido à luz do que diz as 
escrituras e os ensinamentos da Ordem.

É por isso que continuamos!
É por isso que visitamos lojas!
É por isso que estudamos nos graus filosóficos!
É por isso que buscamos seus mistérios!
É por isso que trazemos nossas peças de arquitetu-

ra em loja;
E para que meus Irmãos? Porque queremos Lojas, 

unidas como um time, fazendo diferenças, fazendo-
nos sentir úteis e incluídos.

É para isso que trazemos as mensagens a todos os 
Irmãos, mas, principalmente aos Irmãos Aprendizes 

que são, e sempre serão, os sustentáculos da Maço-
naria do futuro.

Participamos, para não precisarmos ler Peças de 
Arquitetura falando sobre Evasão Maçônica, para 
não recebermos e-mails ou informativos falando 
sobre fechamento ou desligamento de lojas.

Eu, particularmente, gostaria de receber e-mails, 
falando sobre os principais motivos que levam os 
Profanos a entrar para a Maçonaria.

Esforçamo-nos, para não ouvir Veneráveis Mes-
tres lendo, no Oriente, pranchas de irmãos, solici-
tando licenças desligamentos, Kits Placet's, exata-
mente, TALVEZ, por sentirem-se... Apenas um 
ponto preto, sobre um papel branco.

Participamos sim! Para que todos saibam, que 
nenhum Maçom, deve sentir-se, apenas um 
SIMPLES ponto preto, sobre um papel branco.

Antes disso, seremos Três! Cinco! Sete! E depois 
mais!

E o branco, a nossa volta, será o universo de pos-
sibilidades que nós Maçons, temos bem ali, ao nosso 
alcance.

Basta nos unirmos, com AMOR, VONTADE e 
INTELIGÊNCIA. 

Mas, antes de tudo, eu vos convido a refletir e per-
gunto-lhes:

Você! Enquanto “apenas” um ponto preto, sobre 
um papel em branco (que representa a sua loja) está 
em que posição?

Um Excluído?
Um Soberbo?
Ou um Agregador?
Se estiver na posição de Excluido, grite! Manifes-

te-se! Afinal,  não somos irmãos?
Se te encontras na posição de Soberbo, desculpe-

me, mas... NÃO SOIS MAÇOM!
Agora, se a sua escolha foi AGREGADOR, então 

meu irmão, você, poderá parar, pensar, fechar os 
olhos, respirar fundo, dar um sorriso com o canto dos 
lábios, olhar em frente, levantar a cabeça, sentir o 
vento tocar-lhe levemente a face e falar pra si mesmo: 

É verdade! Eu não sou apenas um ponto preto 
sobre um papel em branco.

Eu sou um Maçom, Eu acredito, Eu participo, Eu 
compartilho... Eu faço a diferença!!!!

E  C O M O  TA L . . .  M E U S  I R M Ã O S  M E 
RECONHECERÃO!!!

Que a Paz do G.:A.:D.:U.: descanse sobre vossos 
corações.

Texto: M.: M.: Elson Luis de Oliveira Streb –
A.:R.:B.:L.:S.: CAVALEIROS DA LUZ – Oriente 

de Campinas/SP – Grande Oriente Paulista

UM PONTO PRETO SOBRE O PAPEL BRANCO
GERAL

http://malheteshopping.com/d-278042-ANEIS-MACONICOS
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O Ilustre Conselho Federal reuniu-se no dia 7 de 
outubro, sexta-feira, no Palácio do Lavradio, no 
Rio de Janeiro, com a presença dos seguintes Pode-

rosos Conselheiros Federais: Ariovaldo Santana da 
Rocha, Bento Oliveira Silva, Carlos Frederico Zimmer-
mann Neto, Eduardo Ferreira Telles, Francisco G. M. 
Apolonio Cometti, Hélio Moreira, Hélio Pereira Leite, 
Iracildo Gonçalves do,Nascimento, Iran Velasco Nasci-
mento, Jocelyn Mariano Silva, José Emílio Coelho Chie-
righini, José Ricardo Roquette, Lindemberg Castorino da 
Costa, Maurílio Gomes de Oliveira, Mauro Alves Ferrei-
ra, Márcio César de Castro Morais, Milton Carlos Paixão, 
Olavo Junqueira de Andrade, Paulo Gomes dos Santos 
Filho, Raymundo Regner de Oliveira Filho, Renilson 
Ribeiro Pereira, Rogério Antonio Pereira, Vicente de 
Paulo Azevedo e Waldemar Pereira Borges.

Presidência dos trabalhos
Na ausência do Sapientíssimo Presidente, irmão Eurí-

pedes Barbosa Nunes, em missão maçônica no Estado da 
Bahia, os trabalhos foram conduzidos pelo Poderoso 
irmão Raymundo Regner de Oliveira Filho, Vice-
Presidente no exercício da presidência, conforme disposi-
ção regimental.

Menção Honrosa
Registre-se a presença do Soberano Grão-Mestre 

Geral, irmão Marcos José da Silva, que fez explanações a 
respeito de intervisitação e sobre a necessidade de aprova-
ção da padronização dos Paramentos dos Grandes Orien-
tes Estaduais e do Distrito Federal, ocasião em que teceu 
esclarecimentos técnicos relativos ao assunto. Também, 
fez alusão às obras de reparos e de restauração do Palácio 
do Lavradio.

A sessão contou, também, com  as presenças, do Emi-
nente irmão Edimo Muniz Pinho, Grão-Mestre do GOB-
RJ e do Poderoso irmão Aildo Virginio Carolino, Grão-
Mestre Adjunto do GOB-RJ, além dos seguintes Venerá-
veis irmão Secretários Estaduais do GOB-RJ, Vandir 
Encarnação dos Santos, Manoel Peixoto Barbosa, Eduar-
do Gomes de Souza, Augusto Cesar Carvalho Pimentel e 

Aderaldo Madureira Lima, respectivamente, de Entida-
des Paramaçônicas, de Administração e de Patrimônio e 
da Guarda dos Selos, Geral de Orientação Ritualística do 
GOB, de Finanças e Adjunto do Secretário de Administra-
ção. Também, com as presenças dos Poderosos irmão 
André Luiz Lima Storni Rocha, Procurador-Chefe do 
Ministério Público Estadual Maçônico do GOB-RJ e Ario-
valdo Torresson.

Pauta
As discussões e votações consistiram em processos 

relatados pela Comissão de Educação e Cultura (autoriza-
ção de Confecção de Medalha Comemorativa, relatado 
pelo Poderoso Conselheiro Hélio Moreira, com a aprova-
ção com ressalvas); Comissão de Constituição e Justiça 
(pleito da Loja Luz e Caridade, Oriente de Uberlândia-
MG, sobre reflexo financeiro no custo de medalhas, na 
relatoria do  Poderoso irmão Bento Oliveira Silva, com 
pedido de vista do Poderoso irmão Paulo Gomes dos San-
tos Filho e na mesma relatoria o MANUAL DOS 
PARAMENTOS OFICIAIS DO GRANDE ORIENTE 
DO BRASIL – ESTADUAL E DISTRITAL, aprovado 

por unanimidade); Comissão de Orçamento e Finanças 
(Balancetes Financeiros do GOB, encerrados em 
30/6/2016, 30.7.2016 e 31.8.2016, na relatoria do Podero-
so irmão Lindemberg Castorino da Costa, aprovados por 
unanimidade); Comissão Especial dos Normativos do 
GOB (ciência, pelo Poderoso irmão Lindemberg Castori-
no da Costa, Presidente, sobre a atualização que abrange o 
período de 01/1/1930 a 30/9/2016); Diversas Comissões 
(aprovados 30 pareceres referentes a Estatutos de Lojas, 
alguns com a determinação de diligências, cujas provi-
dências constituem exigências para melhor instrução dos 
pleitos).

Apoio logístico
Foi substancial a acolhida a todos os Conselheiros 

Federais, sem exceção, da servidora Rosa Maria da Silva, 
do GOB, em exercício no Palácio do Lavradio. Também, 
da Direção Superior do Supremo Conselho do Rito Esco-
cês Antigo e Aceito, tendo como cicerone a servidora 
Esther Lopes.

REUNIÃO DO CONSELHO FEDERAL REALIZADA NO RIO DE JANEIRO

Com a presença do Grão-Mestre Américo Pereira da Rocha, autoridades do 
GOB- ES e irmãos visitantes de 12 lojas, a ARLS Rufino Manoel de Olivei-
ra, do Oriente de Aracruz, promoveu sessão magna festiva na noite de quin-
ta-feira 27, em comemoração aos seus 35 anos de fundação. Em seguida 
houve confraternização, com música ao vivo, em um cerimonial da cidade.
Os irmãos Euclésio Ribeiro da Silva e Jayme Henrique Rodrigues dos San-
tos, membros fundadores, contaram detalhes da história da fundação, em 28 
de setembro de 1981. A Rufino foi fundada pela ARLS Linhares Unido 

Texto: Danilo Salvadeo
Fotos: Paulo Renan

ARLS RUFINO MANOEL DE OLIVEIRA COMEMORA 35 ANOS

No dia 07/10/2016 a Loja Maçônica Ir.: Prof.: Carlos Magno Rodrigues Bravo, realizou um grande 
evento no Teatro Municipal de Alegre-ES.
Abrilhantando as ações, estavam presentes Maçons de várias Lojas Maçônicas da região do 
Caparaó, cunhadas, sobrinho(a)s, convidados e autoridades locais.
Na ocasião foram realizadas as seguintes ações abaixo:
- Lançamento de um selo postal em homenagem aos "10 anos de fundação" da Loja Maçônica Ir.: 
Prof.: Carlos Magno Rodrigues Bravo, sendo entregue um exemplar para cada membro da Loja.
- Palestra com a Polícia Federal ministrada pelo nosso Ir.: Expedito Jorge Tavares de Souza, 
Coordenador do Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas da PF/ES.
- Premiação dos ganhadores do 1º Concurso de Fotografias da Loja, com o tema "Fauna e Flora 
Capixaba".
- Lançamento de uma campanha e a arrecadação de brinquedos para crianças carentes para doação 
no "Dia das Crianças" no município de Alegre-ES.
Ao final do evento, nossos IIr.: da Polícia Federal Expedito Jorge e o Delegado da PF Ir.: Paulo César 
Dias Magalhães, receberam um título de reconhecimento maçônico, em reconhecimento aos 
serviços prestados na Maçonaria.

Fotos: Ir.: Luizinho

MAÇONARIA NA REGIÃO DO CAPARAÓ

GERAL
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Quantas estradas um homem deve percorrer 
antes de sair consagrado como o artista mais 
importante do século? Bob Dylan caminhou 

mais uma, e das grandes, na quinta-feira, 13 de outu-
bro. O Prêmio Nobel de Literatura concedido pela 
primeira vez pelas letras de um cantor e compositor 
causou uma reação negativa em alguns poucos litera-
tos, mas agradou uma quantidade muito maior. Sua 
nomeação pode ter mudado o Nobel para sempre, isso 
depois que a sua arte, em 54 anos de atividade pratica-
mente ininterrupta, mudou o mundo.

Aos 75 anos, Dylan era nome frequente nas casas 
de apostas nos últimos anos, mas o anúncio realizada 
na manhã de ontem, em Estocolmo, pegou o mundo 
cultural de contragolpe - usualmente cedido a escrito-
res “tradicionais”, quase sempre fora do mainstream, 
o Nobel reconheceu Dylan por “ter criado novas 
expressões poéticas no interior da grande tradição da 
canção americana”.

O livro que garantiu a entrada de Dylan num pan-
teão que reúne Ernest Hemingway, William Faulkner, 
Gabriel García Márquez, Samuel Beckett, Albert 

Camus e Thomas Mann vai ter uma nova edição ainda 
este ano, segundo a editora americana Simon & 
Schuster. The Lyrics: 1961-2012, lançado em edição 
limitada em 2014, terá uma versão mais acessível, 
assegurada pela editora nesta quinta-feira, 13, após o 
anúncio do Prêmio (já em pré-venda na Amazon, por 
US$ 37,75). 

A edição é o conjunto dos versos que Dylan trans-
formou na música que, como nenhuma outra, costu-
rou as mutações sociais do século 20. O movimento 
dos direitos civis foi capturado na ventania poderosa 
de Blowin' in the Wind (1963), embora as frases ines-
quecíveis também apreendam sentimentos infinitos 
(“quantas vezes as balas de canhão devem voar antes 
que sejam banidas para sempre?”). As rimas rápidas e 
espertas deSubterranean Homesick Blues (1965) ante-
ciparam em duas décadas a popularidade do hip hop - 
no mesmo ano de Like a Rolling Stone, considerada 
pela revista que leva seu nome (e o de uma outra banda 
famosa, é verdade) a melhor canção de todos os tem-
pos. Tangled Up in Blue, 10 anos depois, é um conto 
bem acabado. Hurricane, de 1976, poderia ser uma 
peça de jornalismo literário - com a licença poética 
que lhe era permitida. As canções do álbumTime Out 
of Mind, duas décadas depois, ainda revelam um poeta 
amoroso, preocupado com a mulher de quem ele está 
longe “um milhão de milhas”, mas já de olho na últi-
ma das estradas de todos nós - “estive tentando chegar 
ao céu antes que eles fechem a porta”.

O mundo ainda espera, agora mais ansioso, pelos 
segundo e terceiro volumes das suas Crônicas, a auto-
biografia cujo primeiro tomo saiu em 2004. Há 4 anos, 
em 2012, Dylan disse à Rolling Stone que estava tra-
balhando nelas. “Vamos esperar (que elas aconte-
çam)”, disse o autor, na época. “Estou sempre traba-
lhando em partes delas.” No Brasil, Crônicas - Volu-
me Um saiu pela Planeta em 2005, que permanece 
com os direitos da obra e vai providenciar uma reim-

pressão, já que a obra - que passeia entre o início da 
carreira de Dylan, nos anos 1960, até mais ou menos o 
lançamento do álbum Oh Mercy, em 1989 - está esgo-
tada.

Dylan é uma inegável aproximação do Nobel com 
a cultura pop - e talvez tenha sido isso que despertou 
tantas paixões nas repercussões por parte de escrito-
res, músicos e até chefes de estado. Obama disse que 
ele é um dos seus “poetas preferidos”. Salman Rush-
die escreveu que a “excelente” escolha honrou o “bri-
lhante herdeiro da tradição dos bardos”. Por outro 
lado, Irvine Welsh, num espasmo característico, falou 
que este era “um mal concebido prêmio de nostalgia 
arrancado das próstatas rançosas de hippies senis e 
balbuciantes”.

“Ele é um grande poeta na tradição inglesa e, por 
54 anos, vem se reinventando, criando novas identi-
dades”, disse a secretária permanente da Academia, 
Sara Danius, logo após o anúncio, como que se justifi-
cando. “Pode parecer uma decisão radical, mas, se 
olharmos lá para trás, há Homero, Safo, que escrevi-
am poemas para serem ouvidos, cantados, e é a 
mesma coisa com Bob Dylan. Ainda lemos esses 
dois.”

Em termos de medalhas, Dylan só fica atrás, por 
pouco, de Michael Phelps. Ele se tornou ontem o pri-
meiro artista a colecionar o Prêmio Nobel, e pelo 
menos um Oscar, Globo de Ouro e Grammy - ele 
ainda tem um Príncipe das Astúrias, um Pulitzer, a 
Medalha da Liberdade e a Legião de Honra (os prêmi-
os civis mais importantes de EUA e França) e o Polar 
Music Prize (chamado de “Prêmio Nobel da Música” 
na Suécia), entre outros.

Dylan nasceu numa cidadezinha no Minnesota em 
1941, e por enquanto só podemos imaginar o que ele 
está sentindo. A resposta, meu amigo..

Fonte: El Pais

BOB DYLAN PISA DE VEZ NO PANTEÃO DOS GRANDES POETAS
Artista era nome frequente nas casas de apostas nos últimos anos, mas decisão da Academia Sueca foi surpreendente
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