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O
 ano 2016, um dos mais difíceis – senão o mais 
difícil para o Brasil – chega ao fim. E perma-
nece a pergunta: a democracia republicana, 

como posta em prática, tem garantido a ordem e o pro-
gresso de nossas instituições? E a maçonaria que pra-
ticamos – cópia equivocada dos sistemas políticos 
republicanos – contribuiu para tornar feliz a humani-
dade, combatendo a tirania, a ignorância, os precon-
ceitos e os erros, promovendo o bem estar da Pátria?

A maçonaria é uma criação humana fundada nos 
princípios tradicionais da liberdade, igualdade e fra-
ternidade entre as pessoas. Essa tríade, composta pela 
independência legítima dos cidadãos e das nações, 
pela submissão às mesmas leis, direitos e obrigações 
assim como pela harmonia entre os que lutam por uma 
mesma causa, é que torna nossa Ordem um organismo 
vivo.

Definida como organismo vivo, composto de 
seres humanos vivos, a maçonaria está sujeita ao 
desenvolvimento ou passagem por etapas sequenciais 
distintas. Está sujeita à lei natural do crescimento pela 
absorção e reorganização cumulativa de sua cultura 
no meio em que atua.  Organismo vivo que é, a maço-
naria tem que ter movimento, interno e externo, com 
resposta aos estímulos e sempre avaliando as caracte-
rísticas do ambiente e agir seletivamente em resposta 
às mudanças em tais condições.

Noutras palavras, a maçonaria tem que se reprodu-
zir e transformar-se gradualmente, adaptando-se ao 
meio por sucessivas gerações, sob pena de vir a mor-
rer pelo inexorável processo de excreção dos excessos 
sociais não atuantes ou indesejados.

Enfim, tudo isso seria mera biologia se não com-
portasse um psicologia paralela. O ano 2016 chega ao 
fim com a ordem e o progresso seriamente ameaçados 
na república, certamente com uma humanidade 
menos feliz, com o recrudescimento das tiranias, da 
ignorância e dos preconceitos.

As novas gerações da maçonaria nasceram durante 
o regime militar de 64 e cresceram grudadas nos apa-
relhos de televisão. Chamam isso de "cultura da 
modernidade", mas na verdade é a maior mudança de 

paradigma já encarada pela sociedade atual.
Frente ao caos que se instalou em diversas nações 

do mundo, seja pelo populismo de governos corrup-
tos, seja pela desarmonia entre os poderes republica-
nos, a maçonaria ainda se debate em fórmulas arcai-
cas de "poderes", tais como "legislativos maçônicos", 
"judiciários maçônicos" ou mesmo "executivos maçô-
nicos". Repito o que disse numa mensagem anterior: 
"Vocês podem vasculhar as Constituições de Ander-
son de cabo a rabo, os Landmarks de rabo a cabo; e 
não encontrarão uma linha sequer, uma só palavra, 
sobre "poderes" na maçonaria, tais como um "legislati-
vo", um "judiciário" ou mesmo um "executivo".

Ao referirem-se como "executivos maçônicos", 
estabeleceu-se um novo valor no seio da "moderna" 
maçonaria com as palavras de ordem LÍDER, 
LIDERANÇA e LIDERAR, conceitos inexistentes 
em toda a filosofia maçônica, pois a Maçonaria (agora 
com "M" maiúsculo) foi concebida para aperfeiçoar o 
homem, não para torná-lo comandante dos outros, 
forjando modificações sobre o pensamento e compor-
tamento internos e externos mediante autoridade, 
prestígio ou pretexto de coordenação. Este é um ponto 
muito delicado que merece ser analisado através dos 
princípios da retórica – arte da eloquência e de bem 
argumentar, uma das três disciplinas de que se consti-
tuía o trivium – que na maioria das vezes, em "moder-
na maçonaria" vem se transformando em armadilha 
do sofisma (argumentação ou raciocínio que aparen-
tam verdade mas que cometem incorreções internas 
inconsistentes ou deliberadamente enganosas).

É verdade que Albert Pike, referência maior do 
REAA, refere-se a "força cega do povo" que deve ser 
economizada e também "gerenciada"; mas é pelo inte-
lecto – escreve ele em "Moral e Dogma" – que é para 
as pessoas o que a fina agulha da bússola é para o 
navio ("It must be regulated by Intellect.Intellect is to 
the people and the people's Force, what the slender 
needle of the compass is to the ship"…)

Um rebanho de carneiros segue obediente um 
script definido pelo pastor; uma alcateia segue os pas-
sos do lobo alfa. Mas em nenhum desses casos o pas-

tor ou o lobo alfa promovem mais intelecto aos carne-
iros, ovelhas ou lobos – portanto não são "líderes", 
mas autoridades impostas pelo medo ou pela força. 
Recolham as pedras os que já se preparam para lança-
rem imprecações contra mim, pois quando falo de 
intelecto não me refiro a "intelectual", mas à faculda-
de de compreender e à atividade pensante inerente à 
condição humana.

O intelecto é diferente, como se expressou Albert 
Pike: fina agulha da bússola (the slender needle of the 
compass), objeto delicado e frágil capaz de organizar 
o curso e a "força cega" de um navio ou transatlântico.

A Maçonaria fundamentou-se no Iluminismo, "mo-
vimento intelectual do século XVIII, cuja principal 
característica é centralidade da racionalidade crítica e 
o questionamento (filosófico) que recusa todas as 
formas de dogmatismo. A colocação de um "homem 
alfa condutor" contaria todo o pensamento da prepon-
derância racionalista em benefício de princípios da 
"certeza absoluta".

Repito aquela narrativa da Grécia antiga: após a 
derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso, Calíbio, 
tentou agredir Autólico com um cajado; este o segu-
rou pelas pernas e o derrubou afirmando que ele "não 
sabia governar homens livres". O excesso de leis se 
deve à diminuição do amor entre as pessoas; deve-se 
ao aumento da desconfiança entre as pessoas.

Nas Lojas, o Venerável Mestre de Loja não precisa 
ser um líder, mas uma pessoa que incentive o questio-
namento mediante a racionalidade crítica ou intelec-
to. Daí a complexidade do dever de governar homens 
livres. De outra forma permaneceremos como uma 
espécie de igreja ou seita onde as ideias de uma pessoa 
(ou grupo) prevalecem sobre a verdade e a razão. Esse 
tipo de "liderança" é o refúgio para quem não possui o 
DNA maçônico.

Quem carece de líderes é a política, e isso também 
não temos; sequer temos!

Repito, este é um ponto muito delicado que precisa 
ser analisado através dos princípios da lógica e da 
retórica. Para bons entendedores, meia palavra bas-
ta... ou bastaria.

Apesar de tudo, nossas cerimônias, juramentos, 
atos, e ações são concretizados em plena e total reve-
rência às Constituições de Anderson e aos imutáveis 
Landmarks; até os Neófitos juram obedecê-los, desde 
o primeiro dia, sem saberem do que tratam. Faltam, 
portanto, o questionamento e a racionalidade crítica; 
sobra com excesso a obediência cega e a eterna repeti-
ção de erros.

A Maçonaria precisa permanecer fiel aos princípi-
os tradicionais quanto ao conteúdo; mas deve se 
reproduzir e transformar-se na forma, adaptando-se 
ao meio social, sob pena de vir a desaparecer ou trans-
formar-se noutra coisa. A dialética histórica conduziu 
muitas instituições ao esquecimento ou embalsama-
ção, inexorável processo de eliminação dos excessos 
sociais não atuantes ou indesejados.

"Vamos aproveitar o recesso e estudar as instru-
ções de Aprendiz?"
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Através desse trabalho de pesquisa sobre as origens do 
Natal, não temos a menor intenção de ofuscar, e nem 
mesmo conseguiríamos, a beleza das festas natalinas. 

Momentos de confraternização, onde a solidariedade, a fra-
ternidade entre os povos estão mais em evidência. Os feste-
jos natalinos têm um clima de harmonia e paz, remetendo-
nos à interiorização e à reavaliação de valores. Cabe-nos o 
compromisso de fazer luz sobre o que muitos, ainda, igno-
ram. Por isso, preparamos este singelo trabalho de cunho 
elucidativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mais recentemente, atendidos os interesses católicos, o 
nascimento de Jesus passou a servir ao novo poder mundial: 
o capitalismo. Data máxima do marketing e do comércio, a 
partir do século XX, o Natal, desde então, arrasta multidões 
aos shoppings e supermercados, em obediência à ordem 
suprema da publicidade para o consumo desenfreado e irra-
cional. A mensagem é tentadora: compre e será feliz!

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi 
inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Tur-
quia em 280 d.C. O bispo, homem de bom coração, costuma-
va ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moe-
das próximos às chaminés das casas.

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

Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado 
com uma roupa de inverno na cor marrom. Porém, em 1881, 
uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o bom 
velhinho com uma roupa, também de inverno, nas cores 
vermelha e branca (as cores do refrigerante) e com um gorro 
vermelho com pompom branco. A campanha publicitária fez 
um grande sucesso, e a nova imagem do Papai Noel espa-
lhou-se rapidamente pelo mundo.

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

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

A Igreja católica, sempre, deu muita importância para o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

GERAL
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Na tarde de 25 de outubro de 1975, o Destacamento 
de Operações de Informações — Centro de Opera-
ções de Defesa Interna (DOI-Codi) informou que o 

jornalista Vladimir Herzog, diretor de Jornalismo da TV 
Cultura de São Paulo, havia se suicidado naquelas instala-
ções do Exército. Eram anos de chumbo, com os militares 
no poder desde 1964. A censura à imprensa e a truculência 
contra os que se opunham ao regime atingiram em cheio 
Vlado, como o jornalista era conhecido, barbaramente 
torturado e morto. Os militares queriam sua ligação com o 
Partido Comunista Brasileiro (PCB). Como não entregou 
amigos, foi seviciado até a morte. Uma voz se levantou 
contra a versão do suicídio: dom Paulo Evaristo Arns, arce-
bispo emérito de São Paulo e cardeal da Igreja Católica 
desde 1973, que morreu no dia 14 de dezembro do corrente 
ano.

Muito antes da morte de Herzog, apenas uma das bata-
lhas que travou contra o regime militar (1964-1985), dom 
Paulo já se preocupava com inúmeros cadáveres que 
vinham sendo jogados em valas na periferia de São Paulo, 
matança atribuída ao Esquadrão da Morte, mas que a Igreja 
Católica desconfiava tratarem-se do assassinato de jovens 
da luta contra o arbítrio. E fundou a Comissão de Justiça e 
Paz, da Diocese de São Paulo, para denunciar os crimes dos 
militares. Foi na luta contra a ditadura que dom Paulo come-
çou a escrever sua história de um homem sem medo, o “ar-
cebispo da esperança”, como ficou conhecido.

Entre 1979 e 1985, quando tudo o que os militares 
menos queriam era ver suas mazelas expostas pelo proces-
so de redemocratização, dom Paulo foi ágil. Instituiu o 
projeto “Brasil Nunca Mais”, com a ajuda do pastor evan-
gélico Jaime Wright. O grupo conseguiu copiar um milhão 
de processos que haviam tramitado no Superior Tribunal 
Militar. Depois de tudo compilado, o “Brasil Nunca Mais” 
denunciou toda a perseguição e a violência da ditadura. Os 
dados foram copiados, microfilmados e enviados para 
Genebra, onde o pastor Wright tinha relações com o Con-
selho Mundial de Igrejas. Dom Paulo temia que os docu-
mentos fossem apreendidos pelos militares brasileiros e 
destruídos. Os documentos só voltaram ao Brasil em 2012, 
já com o país na plenitude democrática, e estão à disposi-
ção do público para consulta. Em vez do medo, dom Paulo 
preferiu lutar para defender a memória de um período 
negro.

— Dom Paulo não avisou nem a Conferência dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) que estava constituindo o “Brasil 
Nunca Mais” — lembra o ex-ministro de Direitos Huma-
nos Paulo Vannuchi, que assessorou dom Paulo no projeto. 
— Formou um grupo pequeno de auxiliares, para que não 
vazasse. Pediu que não falássemos nem em casa. Foram 
cinco anos de trabalho, de 1979 a 1985. Foi a primeira 
Comissão da Verdade do país. Até hoje ninguém contesta 
um único dado do levantamento do “Brasil Nunca Mais”. 
Dom Paulo foi um marco na luta contra a ditadura.

Quando a agonia da tortura assolava os porões, sobretu-
do na década de 70, dom Paulo peregrinava de quartel em 
quartel. Usou sua influência para libertar dezenas de presos 

políticos. No meio de toda aquela incerteza, o líder católico 
servia de referência para políticos brasileiros, que faziam 
romaria à Arquidiocese em busca de seus conselhos. Do 
sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que na época lidera-
va as greves de metalúrgicos no ABC, ao então sociólogo 
Fernando Henrique Cardoso, Ulysses Guimarães e Mário 
Covas, como lembra o jurista Dalmo Dallari, amigo de 
dom Paulo que foi o primeiro presidente da Comissão de 
Justiça e Paz, em 1972.

— Ele não fazia distinção de partido ou motivação polí-
tica. Assim, circulava em todos os segmentos da sociedade. 
Como era essencialmente franciscano, atendia a todos com 
espírito de fraternidade e sempre com muito equilíbrio — 
recorda Dallari.

Outro amigo do religioso, o jurista Hélio Bicudo diz 
que o arcebispo recebia Lula com cordialidade, mas tinha 
relação mais próxima com Fernando Henrique.

— Em 1978, quando Fernando Henrique se lançou 
candidato ao Senado pela primeira vez, eu também deseja-
va concorrer ao Senado. Dom Paulo me pediu para desistir 
em favor de Fernando Henrique, e eu desisti — revela Bicu-
do.

Dom Paulo também apoiou a Teologia da Libertação. 
Não hesitou em desagradar ao Vaticano conservador ao se 
posicionar publicamente ao lado de um dos maiores expo-
entes daquele movimento católico de esquerda-socialista, 

Leonardo Boff. Por conta disso, especula-se que o arcebis-
po foi punido pela Igreja, que, em 1989, fragmentou a 
Arquidiocese de São Paulo em quatro novas dioceses: 
Osasco, São Miguel Paulista, Santo Amaro e Campo Lim-
po.

Em outro embate com a cúpula da Igreja, o religioso 
nascido em Forquilhinha (SC) no dia 14 de setembro de 
1921, mostrou-se contrário ao celibato obrigatório em uma 
entrevista ao GLOBO, em 2002. Mais uma vez, enfrentou 
a fúria do Vaticano.

Formado em Teologia e Filosofia no Brasil, na década 
de 40, e em Letras na França, no início da de 50, dom Paulo 
escreveu 56 livros e recebeu 24 títulos honoris causa em 
universidades do mundo todo. Nos anos 60, atuou como 
padre em Petrópolis (RJ). Ele se tornou bispo em 2 de maio 
de 1966, aos 44 anos, e foi nomeado arcebispo pelo papa 
Paulo VI em 22 de outubro de 1970. Exerceu o cargo até 
1998, quando completou 75 anos. Foi substituído pelo 
arcebispo dom Cláudio Hummes e virou arcebispo-
emérito de São Paulo. Era o mais antigo de todos os mem-
bros do Colégio Cardinalício. Como cardeal eleitor, parti-
cipou de dois conclaves, os de agosto e de outubro de 1978, 
que escolheram os papas João Paulo I e João Paulo II, a 
quem recepcionou em São Paulo em 1980.

 O “ARCEBISPO DA ESPERANÇA”  PASSA AO ORIENTE ETERNO
Influente e ousado, líder católico escreveu sua história de coragem na luta contra a ditadura militar

D. Paulo Evaristo Arns
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No interior dos templos maçônicos notamos doze 
colunas, dispostas seis ao norte e seis ao sul, repre-
sentando os doze signos zodiacais, Áries, Touro, 

Gêmeos, Câncer, Leão, no lado norte; Libra, Escorpião, 
Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, no lado sul. Essas 
colunas, diz-nos Raul Haendchen, em seu artigo “As Doze 
Colunas”, não devem ser confundidas com as colunas B e J, 
que são de Ordem Coríntia e situam-se à entrada do templo, 
e nem com as colunetas do Venerável Mestre, 1º e 2º Vigi-
lantes, respectivamente, de Ordens Jônica, Dórica e Corín-
tia. 

O Zodíaco é a faixa da esfera celeste pela qual se movem 
o Sol, a Lua e os planetas. A linha central do zodíaco é a 
eclíptica, trajetória aparente do Sol em torno da terra. A 
faixa compreendida sobre ela, de 360º, é dividida em 12 
partes, e cada uma corresponde a uma constelação. Como a 
eclíptica é inclinada em relação ao equador celeste, o ângu-
lo dessa inclinação varia com o tempo, o que é chamado de 
obliquidade da eclíptica. Dessa forma, há 22 séculos, quan-
do o astrônomo grego Hiparco, considerado o fundador da 
astronomia científica e Pai da Trigonometria, descobriu 
esse fenômeno, denominado precessão dos equinócios, o 
Sol, ao cruzar, em março, o equador celeste, encontrava-se 
no signo de Áries, que passou a ser o signo representativo 
desse mês. O movimento de precessão dos equinócios, 
contudo, deslocou os pontos de cruzamento do equador 
celeste para Peixes, não havendo mais, hoje em dia, corres-
pondência entre o zodíaco real e o representado nos “horós-

copos”. 
Alguns astrólogos defendem que, atualmente, deva-se 

fazer a “correção” dos signos, enquanto outros são pela 
manutenção do zodíaco tradicional, alegando ser ele mais 
simbólico do que real. Tais posições derivam do enfoque 
que se adote. A astrologia tradicional, ensina-nos Teixeira 
de Freitas, foi desenvolvida, principalmente, a partir do 
trabalho do astrólogo francês Jean Baptiste Motina de Vil-
lefranche (1583-1656), que serviu ao cardeal de Richelieu e 
à corte francesa de sua época. Posteriormente, duzentos 
anos mais tarde, uma nova vertente do pensamento astroló-
gico se desenvolveu a partir da Teosofia, movimento políti-
co e espiritualista iniciado em fins do século passado, por 
Helena Petrovna Blavatski, influenciando, significativa-
mente, o trabalho atual da astrologia através de nomes 
como Annie Besant e Alice Bailey. 

Tanto a posição de Villefranche quanto a visão teosófi-
ca, baseada no carma, são fortemente deterministas, dei-
xando ao homem pouca possibilidade de interferir com seu 
“destino”, já que este ou é obra dos deuses ou é resultado 
dos pecados de vidas passadas. Com o trabalho do pintor, 
músico, escritor e astrólogo norte-americano Dane Rhud-
yar, a astrologia do século XX, a partir dos anos trinta, vem 
alternando esse enfoque determinista. Em lugar de uma 
astrologia “centrada nos eventos, Rhudyar propôs uma 
centrada na pessoa", que chamou de astrologia humanísti-
ca. Entendendo que as ações das pessoas refletem necessi-
dades profundamente arraigadas nelas, mesmo que incons-

cientes, propunha uma astrologia que visasse descobrir 
essas razões do agir humano, permitindo a possibilidade de 
escolhas mais conscientes. Com essa perspectiva, do ponto 
de vista desse autor, “destino” passou a ser visto como uma 
possibilidade predefinida dentro da própria pessoa, vindo a 
manifestar-se pela seleção, inconsciente, que essa pessoa 
faz dos eventos ou objetos no mundo fenomênico.

Dentro dessa visão, não há signos bons ou maus, mais 
fáceis ou mais difíceis. Cada signo é, apenas, o indicativo 
de um dos caminhos - estilos, poderíamos dizer - através 
dos quais a pessoa busca a sua totalidade, a sua individua-
ção. A astrologia passa assim a ser vista como simbolizando 
os impulsos inconscientes do comportamento emocional, 
representando-os nas várias constelações. Por isso, em seus 
primórdios, a astrologia só “aceitava” cinco planetas, depo-
is sete e, posteriormente, dez, dependendo, assim da evolu-
ção do conhecimento humano. Adotando essa perspectiva 
simbólica, para Teixeira de Freitas, o Sol representa o cen-
tro da consciência humana, o Ego, representando o impulso 
de auto realização, cujo objetivo é integrar harmoniosa-
mente as várias partes do psiquismo. A Lua, simbolizando o 
lado feminino, representa a vivência emocional instintiva, 
com a qual a vivência consciente se combina para permitir a 
totalidade do psiquismo. 

Os doze signos, portanto, são caminhos da vida psíquica 
e simbolizam, arquetipicamente, as possibilidades tanto do 
indivíduo quanto da coletividade. O número doze se apre-
senta, também, sob outras formas: no número de apóstolos, 
de filhos de Jacó, de tribos de Israel, de trabalhos de Hércu-
les. Também, está representado na figura da abeta sobre o 
avental e da pirâmide sobre o cubo. 

Tomados na sua totalidade, ainda, segundo Teixeira de 
Freitas, os signos podem ser vistos como uma espiral evolu-
tiva de três ciclos de quatro signos cada, representando o 
ciclo completo do amadurecimento humano: Áries, símbo-
lo cardeal de fogo, positivo, iniciando o impulso da vida, 
que surge do inconsciente indiferenciado no início da pri-
mavera no hemisfério norte (equinócio vernal); impulso 
que tem que ser contido e direcionado pela praticidade de 
Touro, para poder explorar o mundo exterior com a veloci-
dade e superficialidade de Gêmeos, até consolidar possessi-
vamente, em Câncer, as informações assim obtidas. Com 
isso se cumpre o primeiro ciclo. 

Em Leão, a intuição se acentua, marcando mais a auto-
consciência, que produz em Virgem uma maior capacidade 
de discriminação e crítica, exigindo um equilíbrio, em 
Balança, que integre o outro em si mesmo, o que faz com 
que se inicie um recesso emocional profundo, em escor-
pião, preparando a morte do Ego no inverno, que se prenun-
ciava nesse outono. Cumpre-se o segundo ciclo. 

Saindo de si em busca de princípios coletivos mais uni-
versais, em Sagitário, há maior inclinação à comunidade e à 
fraternidade. Mas o que foi adquirido é posto à prova, exi-
gindo a perseverança e a paciência em Capricórnio. Todas 
as experiências do coletivo, intelectualmente analisadas em 
Aquário, devem, finalmente, integrar-se aos traços da 
personalidade individual, o que exige profundo sentimento, 
em Peixes. E tudo recomeça em um nível superior. 

Podemos relacionar esses ciclos aos três graus da Maço-
naria Simbólica, visando o desenvolvimento da Intuição, 
da Análise e da Síntese, como ensina o escritor maçom José 
Castellani. Por esse prisma podemos entender os quatro 
animais do Evangelho de Mateus: águia, boi, leão e 
homem, como sendo a representação das quatro funções 
básicas do processo de individuação: intuição (fogo); sen-
sação (terra); pensamento (ar) e sentimento (água). 

Temos a mesma representação no enigma clássico da 
Esfinge de Gisé que interpelou Édipo, na peça de Sófocles. 
Como coloca muito bem o escritor maçom Jorge Elias 
Adoum - o Mago Jefa, embora, com conotação mais mística 
que simbólica: “quem domina esses elementais torna-se 
senhor de si mesmo. Quem não o faz, será devorado”.

Por Francisco Pucci
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Por Francisco Feitosa

O mais enigmático de todos os Mestres de Sabedoria, 
que a humanidade já conheceu, o Conde de Saint 
Germain, abrilhanta esta edição. Sua Vida e Obra 

são cercadas de grande mistério, e seus feitos marcaram 
sua trajetória terrena.

A mais preeminente figura do ocultismo ocidental e 
uma fascinante personalidade da história, cuja vida 
assombrosa está cercada de um halo de lenda e mistério. 
Parece ter ficado, definitivamente, estabelecido que era 
filho legítimo de Franz Leopold, príncipe Rakoczy da 
Transilvânia, educado pela família Médici, na Itália, tendo 
adotado o nome de Saint Germain da localidade de São 
Germano, no Tirol italiano, onde seu pai tinha terras. 
Existe uma grande divergência em matéria de datas. 
Algumas fontes fixam seu nascimento em 28 de maio de 
1696, outras em 1710. Da mesma forma, embora os 
registros da Igreja de Eckernfarde estabeleçam sua morte 
em 1784, outros autores dão evidências da presença física 
do Conde depois desta data. 

Por outro lado, a lenda popular atribuía-lhe vários 
séculos de idade. De sua primeira juventude, nada é 
definitivamente conhecido, e, para seus contemporâneos, 
sua verdadeira identidade foi indecifrável. O literato 
Horace Walpole, em uma carta datada em 1743, diz dele: 
"É considerado espanhol, italiano, polonês; alguém que 
obteve, através do matrimônio, uma grande fortuna no 
México e fugiu com ela para Constantinopla; um 
sacerdote; um violinista; um grande nobre". Em 15 de 
abril de 1758, escrevendo a Frederico, o Grande, Voltaire 
diz: "Saint Germain é um homem que nunca morre e 
conhece todas as coisas". É, também, citado como homem 
de mistério por Frederico, o Grande, Rousseau, Grimm, 
Von Hessen, Cagliostro e outros. Os testemunhos 
existentes descrevem-no como de estatura normal, de 
feições regulares e agradáveis, dotado de grande graça e 
dignidade de porte e ambidestro a um grau prodigioso. Seu 
controle e tato perfeitos nas mais díspares situações 
testemunhavam seu refinamento e cultura inatos. Vestia-se 
constantemente de negro e tinha predileção pelos 
diamantes, que usava em profusão. 

Foi o grande erudito e linguista de sua época. Conhecia 
a fundo todos os idiomas europeus e podia, também, falar e 
escrever em árabe, chinês, grego, latim e sânscrito. Sua 
versatilidade se estendia à química (sobre a qual se 
embasava sua reputação), à história, à poesia, à pintura e à 
música. Foi um pintor de notáveis efeitos luminosos, um 
brilhante crítico de arte, um compositor musical e um hábil 
violinista. Do ponto de vista oculto, seus conhecimentos 
alquímicos e herboristas foram, sem dúvida, excepcionais. 
Pretendia possuir o elixir da longa vida e dominar a 
transmutação dos metais, tendo descoberto, também, um 
processo para o tratamento das pedras preciosas. 

Curava enfermidades com um elixir preparado por ele, 
possuía amplos conhecimentos relativos a cosméticos e 
lançou as bases dos processos modernos para a coloração 
industrial de materiais. Suas faculdades paranormais 
parecem, também, ter sido de ordem extraordinária. Podia 
realizar comunicações telepáticas, tinha o dom da 
clarividência, detectava segredos e afirma-se que podia se 
tornar invisível. Empregava sistemas de meditação e 
concentração de origem oriental. 

Sua atuação na vida europeia pode ser sintetizada da 
seguinte forma: entre 1731 e 1742, parece ter residido nas 
cortes da Rússia, Itália e Holanda e como convidado do Xá 
da Pérsia. Em 1743, é mencionado por Walpole vivendo 
em Londres, como partidário dos Stuarts destronados. Em 
1745, desenvolveu atividades relacionadas com a 
composição química de corantes na Áustria e na 
Alemanha. Por volta de 1748, aparece na corte francesa, 
onde exerceu extraordinária influência e, logo, chegou a 

ser confidente de Luís XV, que o empregou em missões 
diplomáticas secretas, segundo provas documentais 
existentes. 

Interveio, especialmente, em 1759, em Haia, nas 
negociações de paz entre a França e a Inglaterra, missão, 
que lhe granjeou a hostilidade do Duque de Choiseul, 
Ministro de Assuntos Estrangeiros, tendo, então, que 
residir, temporariamente, em Londres. Em 1758, o Rei 
Luís XV lhe havia cedido o Castelo de Cahaborn como 
residência. Supõe-se que, também, tenha sido empregado 
por outros governos europeus em missões diplomáticas 
diversas, e a Senhora Cooper-Oakley cita uma extensa lista 
de apelidos, adotados a partir de 1710 pelo Conde 
(Marquês de Monserrat, Conde de Bellamye, Cavaleiro 
Weldon, etc.), para encobrir suas atividades. 

Parece ter atuado nas negociações de paz entre a 
Alemanha e a Áustria, em 1761, sendo-lhe atribuído, 
também, um importante papel na conspiração contra o 
Czar Pedro III, que, em 1762, levou Catarina ao trono, em 
São Petersburgo. Em 1763, instalou em Tournai uma 
fábrica para tingir seda, lã e madeiras e, entre 1764 e 1770, 
é visto na Itália, Rússia, Índia (já havia estado, 
anteriormente, em Calcutá, em 1756), Egito e, também, na 
África e Ásia Menor.

Depois de viver, novamente, em Paris, em 1774, 
radicou-se, definitivamente, em Schleswig-Holstein, para 
cultivar as ciências ocultas junto com seu amigo o “land 
grave” Charles Von Hesse. Diversas fontes, não obstante a 
fixação de sua morte, em 1784, afirmam que foi visto em 
Viena, em 1788, na França, em 1792, 1835 e 1842-45, e em 
Roma (Leadbeater), em 1901. Teria estado, também, em 
Buenos Aires, em 1910, e participado de acontecimentos 
anteriores à guerra de 1914-18 e à Revolução Russa. 

A tradição ocultista ocidental atribuiu ao Conde de 

Saint Germain o papel mais proeminente nas atividades 
rosa-cruzes e maçônicas de sua época, considerando-o um 
Adepto elevado, que, como emissário da Fraternidade 
Branca, consagrou-se ao progresso e elevação da 
humanidade. Acha-se devidamente estabelecido que foi 
maçom e templário, e as memórias de Cagliostro citam sua 
iniciação nas mãos de Saint Germain como templário.

Também, parece ter tido alguma relação com o 
Martinismo. Além de ter sido, ocasionalmente, citado por 
H. P. Blavatsky como possuidor de um manuscrito rosa-
cruz cifrado, o mito de sua relação com a Fraternidade 
Rosa-Cruz mereceu especial atenção (como no caso de 
Francis Bacon) por parte da teosofia moderna, bem como 
através de supostas revelações dos anais akhasicos, 
expostas por distintos autores teosóficos. 

Saint Germain teria sido, através de sucessivas 
reencarnações, S. Albano, Proclo, Roger Bacon, 
Christhian Rosenkreutz (o mítico fundador da 
Fraternidade), J. Hunyadi, Francis Bacon, Ferdinando 
Rakoczy e o Barão Hompsech. Também, outros autores, 
como Cooper-Oakley e M. P. Hall, se identificam, 
totalmente, com a tese rosa-cruz, sem trazer provas 
concludentes.

A. E. Waite defende, por seu lado, que não existem 
evidências, nas fontes rosa-cruzes europeias de fins do 
século XVIII, da participação do Conde nas atividades da 
Fraternidade, embora reconheça seus grandes poderes 
ocultos e sua inatacável conduta, através de sua atuação 
nas cortes europeias, qualificando-o como um verdadeiro 
cavaleiro de seu tempo. Não o considera um místico ao 
estilo de Saint-Martin e não aceita o julgamento do land 
grave Von Hesse de que tivesse sido um grande filósofo, 
embora o reconheça como um grande amigo da 
humanidade. 

O MISTERIOSO CONDE DE SAINT GERMAIN
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T
eólogo, filósofo e musicólogo e maçom francês. O 
filho de um pastor protestante, a sua atividade se 
estende a uma estudos teológicos tempo, filosofia, 

música e medicina. A aldeia da Alsácia de Gunsbach foi a 
primeira etapa de sua infância, que ele sempre manteve 
boas recordações; lá fez seus primeiros estudos. Ele passou 
a Mulhouse, onde cursou o ensino médio e começou no 
órgão sob a direção de Eugène Munch. Mais tarde, em 
Paris, estudou teologia e filosofia na Sorbonne e órgão no 
Conservatório com Charles-Marie Widor.

Doutor em Filosofia em 1899, formou-se em Teologia 
em 1900, dois anos mais tarde foi nomeado o "professor" 
na Faculdade de Teologia Protestante de Estrasburgo, onde 
se distinguiu -se por seus pontos de vista originais sobre o 
Novo Testamento que apresentaram na tese De Reimarus 
para Wrede; história da pesquisa sobre a vida de Jesus 
(1905). No o mesmo tempo, observou-se como um conhe-

cedor e intérprete de Bach.
No entanto, em 1913, Albert Schweitzer abruptamente 

interrompeu sua carreira de casal e brilhante, ele formou-se 
em Medicina e partiu para o francês Congo, a fim de encon-
trar um hospital que atende os negros, na aldeia de Lamba-
réné. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi colocado 
em uma situação delicada por causa de sua nacionalidade 
alemã; Ele internados na França, aproveitou a preparar um 
concerto de música de turismo de Bach, que fez imediata-
mente após o fim da guerra, considerando que foram liber-
tados e autorizados a recolher os fundos necessários para a 
reabertura do hospital em Lambarene. Desde então, sua 
reputação como um filantropo estava aumentando; Sua 
obra de médicos e apóstolo ganhou o Prêmio Goethe em 
1928. Legião de Honra em 1948 eo Prémio Nobel em 1945.

Como o autor de pesquisas sobre o Novo Testamento , 
Schweitzer é justamente celebrado por seu trabalho sobre a 

historiografia da vida de Jesus. Este trabalho inicial foi 
seguido por estudos notáveis sobre São Paulo: A mística de 
Paulo (1930), A história da pesquisa em São Paulo, desde 
a Reforma até o presente momento (1933), A tese argumen-
ta Schweitzer é o seguinte: o cristianismo é essencialmente 
uma escatologia, ou seja, anúncio da vinda do Reino de 
Deus. Essa espera pode parecer muito longe de nossas 
concepções modernas. mas a moral que o contém não é de 
forma alguma, como é um comportamento ativo, nem pes-
simista nem otimista em relação ao mundo.

O "veneração da vida", um resultado desse comporta-
mento ativo, é o princípio da religião Schweitzer e a inspi-
ração para a sua actividade no serviço do homem. Ele pró-
prio tomou nota dos pontos de contacto dos seus pontos de 
vista com a espiritualidade de algumas das grandes reli-
giões orientais como o hinduísmo eo budismo, com o qual 
concordam a "veneração da vida", mas que se desviam por 
um "afirmação da vida" net mais e o mundo, ligada à esca-
tologia cristã. As seguintes obras são os frutos deste con-
fronto: o cristianismo e religiões do mundo (1924) e os 
grandes pensadores da Índia. Estudos comparativos da 
filosofia (1952).

Como um músico e organista atividades Schweitzer 
pode ser resumido em nome de Johann Sebastian Bach, 
que dedicou uma grande parte ea maioria de sua existência. 
Instado por Widor, Schweitzer escreveu uma monografia 
sobre a natureza da arte de Bach, destinado a estudantes na 
classe no Conservatório dedicados a do professor. Este 
trabalho ( J.-S. Bach, o músico poeta , 1905), que atingiu 
várias edições em francês, foi também muito favoravel-
mente recebido na Alemanha.

O autor mais tarde publicou uma versão em alemão 
(1908), que pode ser considerado como um novo livro, 
ambas as notas inéditas fornecidas ao sujeito, e seu desen-
volvimento, muito mais extensa. Neste trabalho, Schweit-
zer enfatiza fortemente objetividade (e não abstração) 
língua J.-S. Bach, que inventou uma relação musical enge-
nhosa entre imagens e intuição pictórica.

Como virtuose do órgão e especialista sobre este instru-
mento, que estabeleceu em 1906 uma monografia funda-
mentais (a arte de fazer órgãos e da arte de órgãos na Ale-
manha e França) Schweitzer dá intérpretes dicas e orienta-
ções para a interpretação prática das obras Bach para 
órgão, cujas composições publicadas, juntamente com seu 
professor Widor, uma edição completa. Suas memórias da 
minha infância (1924) foram traduzidas para o francês.

Em 1953 ele foi premiado com o Nobel da Paz. Outras 
publicações são Schweitzer História pesquisa biográfica 
sobre Jesus ( Geschichte der Leben-Jesu-Forschung , 
1913); Da filosofia da Civilização (1923); Mitteilungen 
aus Lambarene (1925-1928); Minha vida e pensamentos ( 
Aus meinem Leben und Denken , 1931); Do meu notebook 
africano (1939) e o problema da paz no Mundo de Hoje 
(1954).

MAÇONS FAMOSOS

ALBERT SCHWEITZER
Kaysersberg, 1875 - Lambaréné, 1965 

http://www.revistaartereal.com.br/?p=1276
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E
stava em Maceió para os festejos dos 106 anos do 
Teatro Deodoro, quando li a notícia da prisão do ex-
governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. Estre-

meci. No dia seguinte, vi as fotos de Cabral de cabeça ras-
pada em Bangu e com a camisa de prisioneiro, como um 
detento qualquer, bandido pé-rapado. Naquele momento, o 
Brasil inteiro estava vendo o noticiário. Meu mal-estar 
piorou. Porque me veio à mente a figura do Sérgio Cabral, 
que os amigos passaram a chamar de o velho, amigo, 
homem honrado, jornalista e escritor. Pensei, como a imen-
sa maioria dos amigos do velho Cabral: ele estará vendo 
tudo isso neste momento? E sente o quê?

O velho Cabral (temos um ano apenas de diferença de 
idade) fez jornalismo político na UH carioca, foi repórter 
geral, escreveu a história das escolas de samba cariocas, as 
biografias de Nara Leão, Elizeth Cardoso, Pixinguinha, 
Almirante, Ary Barroso, Tom Jobim, Grande Otelo, Ataulfo 
Alves, compôs algumas músicas, produziu shows, foi vere-
ador. Cabral pai, íntegro, bem-humorado, irônico, fundador 
do Pasquim ao lado de Jaguar, Tarso de Castro e Ziraldo. 
Uma vez, indaguei dele por que não conseguia encaixar 
nenhum texto meu no Pasquim. “Me disseram que por ser 
paulista, verdade?” perguntei. Ele riu, nem confirmou nem 
negou, apenas respondeu: “Deixe de bobagem, esqueça”. 
Tinha razão, eu não possuía o estilo Pasquim, não tinha 
humor, era duro. 

Ali em Maceió, imaginei o choque de um pai testemu-
nhando o filho em tal situação, escândalo nacional, num 
momento sombrio para o Rio de Janeiro. Do aeroporto mes-
mo, enviei pelo fone, um e-mail para Antônio Torres, inda-
gando se ele tinha notícias do estado de espírito de Cabral 
pai. E o que poderíamos fazer para abraçá-lo. Mal cheguei 
ao hotel, recebi resposta: “Coincidência: a Nélida Piñon fez 
perguntas parecidas ontem, na Academia Brasileira de 
Letras. Todos que o conhecemos ficamos com preocupa-
ções iguais às suas. Cabral, o pai, é o que antigamente cha-
mávamos de boa-praça. Alguém informou que o velho 
Cabral está doente, um tanto quanto fora do ar”.

Fiquei matutando: quanto fora do ar? Quanto ele está 
vendo, sabendo e sofrendo? Como receber informação 
segura? Lembrei-me de Ruy Castro, escritor ligado à músi-
ca brasileira. Igualmente, a resposta veio rápida, deixando 
transparecer que a preocupação era geral, um buscava no 

outro algo que nos tranquilizasse ou entristecesse mais. 
Ruy respondeu: “Nos últimos três anos, Sérgio pai tem 
passado por um processo galopante de Alzheimer ou algu-
ma outra forma de demência - você não sabia? Sempre 
fomos amigos. Estive com ele há seis meses. Me reconhe-
ceu e rimos muito, mas só parecia fazer sentido quando 
falávamos do passado. Estamos todos torcendo para que ele 
já não perceba o que se passa ao seu redor”.

De Maceió fui direto a Pirenópolis, Goiás, para a segun-
da parte da Flipiri, festa literária que já pertence ao calendá-
rio cultural brasileiro. A primeira parte foi no início deste 
ano. Quando lá cheguei, a pergunta era a mesma: o que 
Cabral pai estará pensando e sofrendo com este show de 
horror com que o filho brindou o Brasil? 

A última vez que o vi foi no final dos anos 1990. Flanava 
por Paris, quando alguém segurou meu braço, forte: “O que 
um araraquarense faz nesta cidade olhando para a Opera. 
Não tem disso na sua cidade, não é?”. Era Sérgio Cabral, o 
pai, jovial, afetuoso.

Agora em Pirenópolis, entre uma palestra e outra, o 
assunto veio à baila: o velho Cabral aguentaria aquele tran-
co? No dia seguinte, fui à pousada onde Ziraldo, o homena-

geado da Flipiri, estava hospedado. Era uma calma noite 
goianense, do jardim vinha o som de água regando plantas. 
Não rodeei, fui direto: “Fale-me do Sérgio pai”. E Ziraldo: 
“Viu que coisa? Que todos sabiam. O que aconteceu teria 
sido uma tragédia com uma figura como o velho Cabral. 
Mas olhe o que é a vida! As névoas do Alzheimer se insinua-
ram, mas provavelmente se acentuaram quando Sérgio 
sentiu a realidade. Seria uma forma de negá-la? Hoje, ele já 
não distingue o que é e não é, não identifica quem é. Mergu-
lhou no escuro total, a memória dissolvida”.

Estranha é a vida. Ficamos os dois em silêncio, sucum-
bidos. Era uma coisa cruel demais, surreal. Que tempos 
estamos vivendo? Quando nos alegramos considerando 
que uma catástrofe como o Alzheimer é bem-vinda, é por-
que o mundo está muito ruim. Alegramo-nos que uma notí-
cia terrível como o Alzheimer seja saudada como bem-
vinda para aliviar, suavizar o choque e tornar desimportante 
uma notícia tenebrosa que pode matar uma pessoa de triste-
za.

Fonte: O Estado de S Paulo

DIANTE DA SITUAÇÃO TENEBROSA,
 A NOTÍCIA RUIM É BÊNÇÃO

Ignácio de Loyola Brandão
Jornalista

CULTURA

Quando nos alegramos considerando que uma catástrofe como o Alzheimer é bem-vinda

Jornalista Sérgio Cabral

www.pousadadobezerra.com.br
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Regras são indispensáveis ao convívio social

O aviso para colocar a poltrona na vertical ecoa no 
avião. Zelosos comissários verificam logo em 
seguida. Muitas pessoas continuam reclinadas. 

Com simpatia firme, os funcionários indicam a cada 
passageiro que siga a instrução de segurança. O rosto 
estampa um sorriso treinado; por dentro, podem estar 
gritando: “Não ouviu, sua anta surda!”. Aeroportos e 
aviões são uma fonte gigantesca de informações claras 
e didáticas, usualmente ignoradas pelos usuários. Por 
quê?

Do ponto de vista pedagógico, o excesso de instru-
ções corresponde ao esvaziamento delas. Provas com 
muitos detalhes de “faça” e “não faça”, como todo pro-
fessor percebe, costumam perder foco. E-mails de 
empresa longos, com dezenas de regras, são um convite 
à não leitura. Nossa Constituição Federal é imensamen-
te maior do que a norte-americana e muito mais exata. 
Nosso cumprimento da lei é, em média, mais baixo. 
Nossos artigos da Carta Magna chegam a detalhes ini-
magináveis para a tradição jurídica do irmão do Norte. 
Aumenta a precisão? Há controvérsias. A Suprema 
Corte dos EUA parece menos açodada de processos do 
que o nosso Supremo Tribunal Federal. Há muitos 
outros motivos que colaboram para isso. Porém, creio 
em um axioma: multiplicar texto esvazia a ordem pre-
tendida.

Regras são indispensáveis ao convívio social. Moro 
num planeta de 7 bilhões de pessoas, num país de mais 

de 200 milhões de brasileiros, numa cidade (SP) com 12 
milhões de corpos compartilhando o mesmo espaço 
municipal. Se cada um fizer o que deseja, por sedutora 
que seja a ideia, haverá dificuldades. Em qual medida a 
norma facilita e em qual momento ela é um ato autoritá-
rio e tolo de uniformização? A resposta é sempre com-
plexa.

Existe um primeiro problema da norma que é o con-
senso. Devemos achar utilidade na regra. Itens desacre-
ditados são um convite à infração. O humano sempre 
tende ao mais prático. Vejam a grama. O caminho dos 
passantes será o mais curto, mesmo que pisoteie solo 
interditado. Com o tempo, será formada uma nova trilha 
sobre uma área outrora interditada. A água corre para o 
ponto mais baixo e nós, humanos, caminhamos pelo 
trajeto mais curto, ainda que ilegal. A coerção cede espa-
ço ao consenso. A mente coletiva é prática. Vossa mercê 
virou você e deste surgiu o vc da internet. A mesma lógi-
ca faz surgir o caminho ilícito no gramado. Expulsem a 
natureza pela porta, afirmavam os romanos, e ela volta-
rá correndo pela janela.

Quase ninguém acredita que o celular derrube 
aviões. Muitos de nós soltam o cinto de segurança logo 
após a voz da comissária ter afirmado que deveríamos 
permanecer com ele afivelado. Ficamos de pé para 
pegar nossos pertences de mão antes de o aviso de atar 
cintos ser desligado. Seria nossa pequena rebeldia, o 
anarquismo aéreo, o espaço do indivíduo ser ele mes-
mo, contrariar ordens e dar seu gritinho do Ipiranga na 
colina solitária do seu assento? Vingança contra um 
lugar apertado ou um lanche pífio?

As normas podem ter destino distinto. Quando eu 
era criança, desconhecíamos o uso do cinto de seguran-
ça nos carros. Meu irmão menor nunca sentou numa 
cadeirinha no banco de trás. A vitória das normas foi 
lenta, mas vingou. Coerção (multa) e consenso (educa-
ção) colaboraram. As coisas mudam. Quando eu vejo os 
motoristas de Brasília pararem de forma automática 

quando o pedestre entra na faixa de segurança, entendo 
que ali houve uma campanha e uma punição na base do 
processo.

O rio de Heráclito flui sem cessar. Não somos excluí-
dos do tempo e das metamorfoses. Nada foi sempre do 
mesmo jeito e tudo pode ser diverso. Os otimistas acre-
ditam, com frequência, no papel formativo, o já deno-
minado consenso. Pessimistas enfatizam a coerção. 
Advogo ambas. Quanto menor o grupo, mais fácil o 
consenso. Quanto maior e complexo, mais necessária a 
coerção. Muita educação de trânsito, na escola, na tele-
visão e em casa. Multas para infratores. Trânsito mata e, 
na escala de valores, multas são remédio leve para doen-
ça grave.

Confiança e transparência são essenciais com todos, 
em especial alunos, filhos e subordinados. Que meu 
grupo sinta a presunção da inocência como base. Que-
brada a confiança, coerção surge de forma clara. Regras 
claras, de preferência debatidas de forma democrática. 
Depois, avaliação sobre a eficácia e sentido das regras. 
Mudanças, quando as normas ficarem obsoletas. O 
objetivo não é a lei, mas a harmonia social e a justiça 
como caminhos e a felicidade geral como fim. A lei não 
se esgota na lei, mas mira na possibilidade de existência 
equilibrada de todos. Fixação no caráter sacro da lei 
caracteriza o farisaísmo: o que está escrito fica mais 
importante do que o que se pretende com aquilo que 
está escrito.

Por fim: não tratar as pessoas como imbecis que 
precisem ser monitoradas sempre; não torná-las como 
príncipes mimados que devam ser desculpadas pela 
eternidade. Esse parece ser um bom caminho para refle-
tir sobre a família, a escola, as empresas e a sociedade 
em geral. A observância do equilíbrio entre coerção e 
consenso não garante o paraíso, mas, certamente, cola-
bora para evitar o inferno. Que o resto da nossa semana 
seja equilibrado!

CULTURA

Leandro Karnal
Historiador

http://malheteshopping.com/c-774701-Aneis-de-Prata
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A todo instante, está colocada também a possibi-
lidade de que a vida cesse. Somos o único ani-
mal que sabe que um dia vai morrer. Aquele 

gato, que dorme ali, vive cada dia como se fosse o úni-
co. Nós vivemos cada dia como se fosse o último. Isso 
significa que você e eu, como humanos, deveríamos 
ter a tentação de não desperdiçar a vida. Escrevi um 
livro chamado “Qual É a Tua Obra?”, que começa 
com uma frase de Benjamin Disraeli, primeiro-
ministro britânico no século 19. Ele disse: “A vida é 
muito curta para ser pequena”.

Como não apequenar a vida? 
Dando-lhe sentido. A espiritualidade ou religiosi-

dade é uma das maneiras de fazê-lo. A religiosidade, 
não necessariamente a religião. Religiosidade que se 
manifesta como convivência, fraternidade, partilha, 
agradecimento, homenagem a uma vida que explode 
de beleza. Isso não significa viver sem dificuldades, 
problemas, atribulações. Mas, sim, que, apesar disso 
tudo, vale a pena viver. Meu livro “Viver em Paz para 
Morrer em Paz”,  parte de uma pergunta: “Se você não 
existisse, que falta faria?” Eu quero fazer falta. Não 
quero ser esquecido.

Fale mais da diferença entre religiosidade e reli-
gião. 

Religiosidade é uma manifestação da sacralidade 
da existência, uma vibração da amorosidade da vida. 
E também o sentimento que temos da nossa conexão 
com esse mistério, com essa dádiva. Algumas pessoas 
canalizam a religiosidade para uma forma institucio-
nalizada, com ritos, livros – a isso se chama “reli-
gião”. Mas há muita gente com intensa religiosidade 
que não tem religião. Aliás, em minha trajetória, jama-
is conheci alguém que não tivesse alguma religiosida-
de. Digo mais: nunca houve registro na história huma-

na da ausência de religiosidade. Todos os primeiros 
sinais de humanidade que encontramos estão ligados 
à religiosidade e à ideia de nossa vinculação com uma 
obra maior, da qual faríamos parte.

De onde vem essa ideia? 
Existe uma grande questão que é trabalhada pela 

ciência, pela arte, pela filosofia e pela religião. A 
pergunta mais estridente: “Por que as coisas existem? 
Por que existimos? Qual é o sentido da existência?” 
Para essa pergunta, há quatro grandes caminhos de 
reposta: o da ciência, o da arte, o da filosofia e o da 
religião. De maneira geral, a ciência busca os comos”. 
A arte, a filosofia e a religião buscam os “porquês”, o 

sentido. A arte, a filosofia e a religião são uma recusa à 
ideia de que sejamos apenas o resultado da junção 
casual de átomos, de que sejamos apenas uma unidade 
de carbono e de que estejamos aqui só de passagem. 
Como milhões de pessoas no passado e no presente, 
acho que seria muito fútil se assim fosse. Eu me recu-
so a ser apenas algo que passa. Eu desejo que exista 
entre mim e o resto da vibração da vida uma conexão. 
Essa conexão é exatamente a construção do sentido: 
eu existo para fazer a existência vibrar. E ela vibra em 
mim, no outro, na natureza, na história.

Trecho de uma entrevista concedida ao Planeta 
Sustentável.

MÁRIO SERGIO CORTELLA:“NÃO ADIE O SEU
ENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE”

Professor Mário Sérgio Cortella

Tenho acompanhado, com grande alegria, notícias 
divulgadas através dos jornais impressos e até da tele-
visão, a respeito de um novo incentivo à formação do 
hábito da leitura. Chamam-no de “esquecer” um 
livro. Simples, mas muito motivador! 

Consiste em um amante da leitura “esquecer”  um 
livro no banco da praça. Ou na banca de centro da sala 
de espera do médico. Ou em algum assento do ônibus. 
Em qualquer lugar, a que as pessoas tenham acesso.

A sua destinação encontrar-se-á lavrada na primei-
ra folha do livro, com dizeres mais ou menos assim – 
“Lembrei-me de você. Leia-o. E depois esqueça-o em 
lugar igual a este”. Surtirá efeito, ao menos aguçan-
do-lhe a curiosidade com a surpresa do achado e da 
mensagem!

É como se a gente estivesse completando ou reno-
vando, em nossos tempos, os amores de nosso Ir.'. 
Castro Alves pela leitura, ao escrever o admirável 
poema “O livro e a América”. Alí, ele anuncia um 
grande prêmio a quem amar o livro, certamente a 
quem fizer dele o melhor uso – a sua leitura. Garante-
lhe o título de “Bendito!” 

Para ajudar na formação do hábito da leitura, toda 
iniciativa é de muita validade, especialmente entre 
nós, que tivemos nosso começo na contramão dessa 

bênção .  Recordo  que 
durante mais de 300 anos, 
nada se imprimia aqui no 
Brasil. Era proibida a posse 
das prensas por mais precá-
rias que fossem. 

Como se há de convir e 
por conseqüência, a exten-
são era a desqualificação 
para o aprender a ler. A 
ausência total do despertar 
para um bem de tão alto 
valor para o progresso da 
humanidade – a leitura.

A leitura traz o mundo 
para o aconchego de quem 
a exercita. Mais ainda: 
abre-o a seu conhecimento. 
A maravilha dos cenários 
descritos. O exemplo dos 
personagens que protagonizam as cenas narradas nos 
conteúdos que constituem os livros.

Causa tristeza a constatação do que entre nós impe-
de maiores conquistas no crescimento do amor à lei-
tura.  Fatores negativos à nossa cultura escrita, os 
quais precisamos combater. Reporto-me a dois deles. 
Ao grande percentual de analfabetos em nossa popu-
lação. Analfabetos reais e os funcionais. E, ao que se 
comenta, a existência de escolas sem biblioteca, quan-
do a lei* obriga o seu funcionamento  com tantos títu-
los quantos sejam os alunos matriculados. Mas um 
dia, (que seja breve!) essas barreiras serão ultrapassa-

das ... Que o Grande Arquiteto do Universo nos favo-
reça.

Vale o esforço  com que todos devemos estar 
envolvidos em favor da educação, combatendo a igno-
rância – “a mãe de todos os vícios”. O hábito da leitu-
ra será um produto que haverá de vir com esse esfor-
ço.  Então, nesse sentido, “esquecer” um livro é aten-
der ao apelo de nosso Irmão Castro Alves – “semear 
livros à mão cheia” e por isso ser merecedor do título 
de “Bendito”.

*) Lei federal nº 12.244/2010.

COMPORTAMENTO

UM NOVO INCENTIVO À LEITURA
Ir\Antônio do Carmo Ferreira

Grão-Mestre do GOI-PE

Or\Recife - PE
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Atenção e carinho estão para a alegria da alma, 
como o ar que respiramos está para a saúde do 
corpo. Nestas últimas décadas surgiu uma geração 

de pais sem filhos presentes, por força de uma cultura de 
independência e autonomia levada ao extremo, que impac-
ta negativamente no modo de vida de toda a família. Mui-
tos filhos adultos ficam irritados por precisarem 
acompanhar os pais idosos ao médico, aos laboratórios. 
Irritam-se pelo seu andar mais lento e suas dificuldades 
de se organizar no tempo, sua incapacidade crescente 
de serem ágeis nos gestos e decisões.

A ordem era essa: em busca de melhores oportunidades, 
vinham para as cidades os filhos mais crescidos e não 
necessariamente os mais fortes, que logo traziam seus 
irmãos, que logo traziam seus pais e moravam todos sob 
um mesmo teto, até que a vida e o trabalho duro e honesto 
lhes propiciassem melhores condições. Este senhor, com 
olhos sonhadores, rememorava com saudade os tempos em 
que cavavam buracos nas terras e ali dormiam, cheios de 
sonho que lhes fortalecia os músculos cansados. Não 
importava dormir ao relento. Cediam ao cansaço sob a luz 
das estrelas e das esperanças.

A evasão dos mais jovens em busca de recursos de 
sobrevivência e de desenvolvimento, sempre ocorreu. 
Trabalho, estudos, fugas das guerras e perseguições, a 
seca e a fome brutal, desde que o mundo é mundo pres-
sionou os jovens a abandonarem o lar paterno. Também 
os jovens fugiram da violência e brutalidade de seus pais 
ignorantes e de mau gênio. Nada disso, porém, era vivido 
como abandono: era rompimento nos casos mais drásticos. 
Era separação vivida como intervalo, breve ou tornado 
definitivo, caso a vida não lhes concedesse condição futura 
de reencontro, de reunião.

Separação e responsabilidade
Assim como os pais deixavam e, ainda deixam seus 

filhos em mãos de outros familiares, ao partirem em busca 
de melhores condições de vida, de trabalho e estudos, 
houve filhos que se separaram de seus pais. Em geral, 
porém, isso não é percebido como abandono emocional. 
Não há descaso nem esquecimento. Os filhos que partem e 
partiam, também assumiam responsabilidades pesadas de 
ampará-los e aos irmãos mais jovens. Gratidão e retorno, 
em forma de cuidados ainda que à distância. Mesmo quan-
do um filho não está presente na vida de seus pais, sua 
voz ao telefone, agora enviada pelas modernas tecnolo-
gias e, com ela as imagens nas telinhas, carrega a melo-
dia do afeto, da saudade e da genuína preocupação. E os 
mais velhos nutrem seus corações e curam as feridas de 
suas almas, por que se sentem amados e podem abençoá-
los. Nos tempos de hoje, porém, dentro de um espectro 
social muito amplo e profundo, os abandonos e as distânci-
as não ocupam mais do que algumas quadras ou quilôme-
tros que podem ser vencidos em poucas horas.

Nasceu uma geração de 'pais órfãos de filhos'. Pais 
órfãos que não se negam a prestar ajuda financeira. 
Pais mais velhos que sustentam os netos nas escolas e 
pagam viagens de estudo fora do país. Pais que cedem 
seus créditos consignados para filhos contraírem dívidas 
em seus honrados nomes, que lhes antecipam herança. Mas 
que não têm assento à vida familiar dos mais jovens, seus 
próprios filhos e netos, em razão – talvez, não diretamente 

de seu desinteresse, nem de sua falta de tempo – mas da 
crença de que seus pais se bastam.

Este estilo de vida, nos dias comuns, que não inclui 
conversa amena e exclui a 'presença a troco de nada, só 
para ficar junto', dificulta ou, mesmo, impede o comparti-
lhar de valores e interesses por parte dos membros de uma 
família na atualidade, resulta de uma cultura baseada na 
afirmação das individualidades e na política familiar 
focada nos mais jovens, nos que tomam decisões ego-
centradas e na alta velocidade: tudo muito veloz, tudo 
fugaz, tudo incerto e instável.

Vida líquida, como diz Zygmunt Bauman, sociólogo 
polonês. Instalou-se e aprofundou-se nos pais, nem tão 
velhos assim, o sentimento de abandono. E de desespe-
ro. O universo de relacionamento nas sociedades líqui-
das assegura a insegurança permanente e monta uma 
armadilha em que redes sociais são suficientes para 
gerar controle e sentimento de pertença. Não passam, 
porém de ilusões que mascaram as distâncias interpessoais 
que se acentuam e que esvaziam de afeto, mesmo aquelas 
que são primordiais: entre pais e filhos e entre irmãos.

O desespero calado dos pais desvalidos, órfãos de quem 
lhes asseguraria conforto emocional e, quiçá material, não 
faz parte de uma genuína renúncia da parte destes pais, que 
'não querem incomodar ninguém', uma falsa racionalidade 
– e é para isso que se prestam as racionalizações – que 
abala a saúde, a segurança pessoal, o senso de pertença. É 
do medo de perder o pouco que seus filhos lhes concedem 
em termos de atenção e presença afetuosa. O primado da 
'falta de tempo' torna muito difícil viver um dia a dia 
em que a pessoa está sujeita ao pânico de não ter com 
quem contar.

A irritação por precisar mudar alguns hábitos. Muitos 
filhos adultos ficam irritados por precisarem acompanhar 
os pais idosos ao médico, aos laboratórios. Irritam-se pelo 
seu andar mais lento e suas dificuldades de se organizar 
no tempo, sua incapacidade crescente de serem ágeis 
nos gestos e decisões. Desde os poucos minutos dos sinais 
luminosos para se atravessar uma rua, até as grandes filas 

nos supermercados, a dificuldade de caminhar por calça-
das quebradas e a hesitação ao digitar uma senha de com-
putador, qualquer coisa que tire o adulto de seu tempo de 
trabalho e do seu lazer, ao acompanhar os pais, é causa de 
irritação. Inclusive por que o próprio lazer, igualmente, é 
executado com horário marcado e em espaço determinado.

Nas salas de espera veem-se os idosos calados e seus 
filhos entretidos nos seus jornais, revistas, tablets e celula-
res. Vive-se uma vida velocíssima, em que quase todo o 
tempo do simples existir deve ser vertido para tempo útil, 
entendendo-se tempo útil como aquele que também é 
investido nas redes sociais. Enquanto isso, para os mais 
velhos o relógio gira mais lento, à medida que percebem, 
eles próprios, irem passando pelo tempo. O tempo para 
estar parado, o tempo da fruição está limitado. Os adultos 
correm para diminuir suas ansiosas marchas em aulas de 
meditação. Os mais velhos têm tempo sobrante para escu-
tar os outros, ou para lerem seus livros, a Bíblia, tudo aqui-
lo que possa requerer reflexão. Ou somente uma leve 
distração.

Os idosos leem o de que gostam. Adultos devoram arti-
gos, revistas e informações sobre o seu trabalho, em suas 
hiper especializações. Têm que estar a par de tudo just in 
time – o que não significa exatamente saber, posto que 
existe grande diferença entre saber e tomar conhecimento. 
Já, os mais velhos querem mais é se livrar do excesso de 
conhecimento e manter suas mentes mais abertas e em 
repouso. Ou, então, focadas naquilo que realmente lhes faz 
bem como pessoa. Restam poucos interesses em comum a 
compartilhar. Idosos precisam de tempo para fazer nada e, 
simplesmente recordar. Idosos apreciam prosear. Adultos 
têm necessidade de dizer e de contar. A prosa poética e 
contemplativa ausentou-se do seu dia a dia. Ela não é útil, 
não produz resultados palpáveis.

Ensaio da psicóloga Ana Fraiman – Publicado ori-
ginalmente, com o título “Idosos órfãos de filhos vivos 

– Os novos desvalidos”, em seu site oficial 

A TRISTE SINA DOS IDOSOS ÓRFÃOS DE FILHOS VIVOS
OS MARGINALIZADOS DA PÓS-MODERNIDADE

COMPORTAMENTO
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Um novo tratamento de câncer de próstata está 
sendo saudado por médicos como um avanço 
significativo no combate à doença.

A nova abordagem foi desenvolvida pelo Instituto Weiz-
mann de Ciências, em Israel, juntamente com a empresa 
Steba Biotech. Já foi testada em diversos países europeus e 
usa lasers, bem como uma droga feita de bactérias mari-
nhas, para eliminar os tumores, mas sem causar os severos 
efeitos colaterais de outros tratamentos.

De acordo com um artigo publicado pela revista médica 
The Lancet Oncology, testes em 413 homens mostraram 
que quase metade deles não apresentou vestígios da doença 
depois do tratamento.

As terapias atuais, envolvendo cirurgia e radioterapia, 
têm frequentemente a impotência e diferentes graus de 
incontinência urinária como efeitos colaterais permanentes 
- quase 90% dos pacientes desenvolvem disfunção erétil e 
um em cada cinco sofrem para controlar suas bexigas.

Isso explica porque muitos homens não procuram trata-
mento nos estágios iniciais da doença, mudando de atitude 
apenas quando o câncer de próstata fica mais agressivo.

"Isso (o novo tratamento) muda tudo", explica Mark 
Emberton, cientista e médico que testou a nova terapia no 
University College, de Londres.

Engatilhado para matar
A droga utilizada pelo novo tratamento é feita de bacté-

rias que vivem em regiões profundas do oceano, pratica-
mente na escuridão, e que ativam suas toxinas quando 
expostas à luz.

A intervenção com o laser é feita através da inserção de 
10 fibras óticas na região do períneo - o espaço entre o ânus 
e os testículos para alcançar a próstata.

Quando os laseres são ativados, eles ativam a droga, 
injetada na corrente sanguínea e que "mata" os tumores.

Os testes com o novo tratamento foram realizados em 47 
hospitais europeus e 49% dos pacientes entraram em remis-
são completa. Posteriormente, apenas 6% dos pacientes 
precisaram ter a próstata removida, em comparação com 
30% dos pacientes que não foram submetidos à terapia.

E o impacto na potência sexual e no ato de urinar durou 
apenas três meses - nenhum dos pacientes teve efeitos cola-
terais significativos após dois anos.

Um desses pacientes, o britânico Gerald Capon, de 68 
anos, contou à BBC que "está totalmente curado".

"Sinto-me extremamente afortunado por ter sido aceito 
no programa de testes. Sinto que poderei passar o resto da 
minha vida sem preocupações", contou.

Capon teve alta do hospital um dia após o tratamento.

Emberton explica que a nova tecnologia pode ser um 
momento tão significativo para o tratamento de câncer de 
próstata em homens como a remoção localizada do tecido 
canceroso em vez do seio inteiro foi para as mulheres com 
câncer de mama.

"A decisão de buscar tratamento sempre foi um balanço 
entre benefícios e danos. Os danos sempre foram os efeitos 
colaterais - a incontinência urinária e as dificuldades sexua-
is para a maioria dos homens", disse Emberton.

"É uma grande transformação termos um novo trata-
mento que é virtualmente livre de sequelas", acrescentou o 
médico.

Milhares de mortes
Mais de 46 mil homens são diagnosticados por ano com 

câncer de próstata por ano no Reino Unido e pelo menos 11 
mil morrem por ano. No Brasil, segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer, estima-se que serão 61 mil novos casos da 
doença em 2016 e 13 mil mortes.

A nova terapia ainda precisa ser aprovada pelas autori-
dades médicas do Reino Unido no início de 2017 antes de 
ser disponibilizada para pacientes em geral.

Há outras terapias com menor risco de efeitos colaterais, 
como o uso de ultrassom, mas estes tratamentos ainda não 

estão disponíveis universalmente.
Matthew Hobbs, da ONG britânica Prostate Cancer UK, 

disse que a nova tecnologia pode ajudar os homens que 
enfrentam o dilema do tratamento.

"Tratamentos focais como esse têm o potencial de ofere-
cer uma opção para homens com câncer de próstata que 
ainda não se espalhou", diz Hobbs.

Triagem
Para Hobbs, o próximo desafio é dividir os pacientes 

entre os que precisam esperar, os que deveriam se submeter 
à nova terapia e os que deveriam passar por tratamentos 
mais invasivos.

"Até que saibamos a resposta para essa questão, é 
importante que esses resultados não levem a uma situação 
de tratamento desnecessário de homens com baixo risco de 
câncer ou tratamento de menos para pacientes de alto ris-
co".

By James Gallagher
Editor de Ciência da BBC

TERAPIA COM LASER E BACTÉRIA MARINHA PROMETE AVANÇO EM
TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA SEM EFEITOS COLATERAIS

SAÚDE

O uso da fibra ótica torna o procedimento menos invasivo

Por Ana Claudia Arantes - Veja

O processo é intenso e necessário, mas 
requer cuidado com a saúde - em todas as suas 
dimensões

Luto é a manifestação social de um sentimento 
de pesar assumido socialmente diante de uma 
experiência de perda. Acontece sempre que nossa 
vida é afetada para sempre pelo término de uma 
relação, situação, projeto, sonho. As reações mais 
comuns na experiência de luto podem ser de natu-
reza emocional, física, cognitiva e comportamen-
tal que podem durar tempo variável, desde apenas 
alguns dias, ou até mesmo, alguns meses. Senti-
mentos tais como choque, tristeza, culpa, raiva e 
hostilidade, solidão, agitação, ansiedade, fadiga, 
anseio; desejo de estar com a pessoa falecida; 
desamparo e alívio. Podem estar acompanhados 
de sensações físicas descritas em geral como vazio 
no estômago, aperto no peito, nó na garganta, 
hipersensibilidade ao barulho, sensação de des-
personalização: “Eu caminho na rua e nada me 
parede real, inclusive eu”; falta de ar, respiração 
curta; fraqueza muscular; falta de energia; boca 
seca; queixas somáticas; suscetibilidade a doen-
ças, principalmente aquelas ligadas à baixa imuni-

dade, stress ou falta de cuidados com a saúde.
Do ponto de vista cognitivo, a experiência de 

perda pode levar a pessoa a apresentar quadro de 
descrença, confusão, déficit de memória e concen-
tração; pensamentos obsessivos; sensação da pre-
sença; alucinações. Mudanças no comportamento 
social da pessoa em luto são manifestadas através 
de distúrbio de sono; perda/aumento de apetite; 
aumento no consumo de psicotrópicos, álcool e 
fumo; comportamento “aéreo”; isolamento social; 
da necessidade de evitar lugares, objetos, assuntos 
etc. que lembrem a pessoa que faleceu; do impulso 
de procurar e chamar pela pessoa; sonhos com o 

falecido; hiperatividade e inquietação.
Nem todos morrem em decorrência da evolu-

ção de uma doença crônica. Às vezes, a morte 
chega repentinamente. As pessoas podem falecer 
na mesa de operações, num acidente de avião, de 
carro, num assalto ou na sala de emergência do 
hospital. Nesse contexto, a morte súbita é um fator 
de risco importante para a complicação da expe-
riência de luto. Isso também pode ocorrer quando 
familiares e cuidadores não aceitam a possibilida-
de de uma condição de doença grave poder ser 
fatal e não esperam pela morte do paciente quando 
ela acontece.

Os efeitos do período de luto sobre a saúde e até 
mesmo o risco de mortalidade em pessoas mais 
vulneráveis, como os idosos, por exemplo, são 
bem conhecidos e documentados. Embora a evi-
dência seja demonstrada, pouco ou nada é feito 
para minimizar o risco de que problemas ameaça-
dores à vida possam ocorrer em pessoas em pro-
cesso de luto. Por isso é muito importante lembrar 
que esse é um processo intenso e necessário, mas 
que o cuidado com a saúde da pessoa em luto, em 
todas as suas dimensões, é fundamental para que a 
dor vá embora e fique apenas o amor na forma da 
saudade. Se você perdeu alguém que ama muito, 
cuide-se como se a pessoa amada estivesse por 
aqui para sorrir para você.



Dezembro 2016 13

Dr. Drauzio Varella

Há crimes contra a sociedade que se perpetuam. 
Os aditivos nos cigarros fazem parte dessa cate-
goria.

São chamados de aditivos os produtos acrescentados ao 
fumo para mascarar o gosto repulsivo, potencializar os 
efeitos da nicotina ou dilatar os brônquios. São preparados 
com açúcar, essências de maçã, morango, chocolate e 
outros sabores agradáveis ao paladar infantil. O mais popu-
lar é o mentol, que anestesia a garganta para torná-la insen-
sível ao calor e ao efeito irritativo da fumaça.

A combustão desses aditivos forma novos reagentes que 
se juntam aos 4 mil ou mais inalados a cada tragada. Da 
queima do mentol, por exemplo, resultam compostos com-
provadamente cancerígenos.

Conscientes de que mais de 90% dos usuários começam 
a fumar antes dos 25 anos, o objetivo claro da indústria é 
tornar o cigarro mais viciante e palatável ao público infan-
til. Essa trama perversa ajuda a explicar por que tantas meni-
nas e meninos se tornam dependentes de nicotina, algumas 
vezes, aos dez ou onze anos. Não é à toa que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) classifica o tabagismo como 
doença pediátrica.

A partir dos anos 1990, a indústria investiu pesado nessa 
área. Hoje, os aditivos chegam a representar 10% do peso 
bruto de alguns cigarros.

Que motivos nos levam a permitir a perpetuação dessa 
estratégia criminosa?

Em primeiro lugar, o desconhecimento: a maioria das 
pessoas não se dá conta da gravidade dos malefícios do 
fumo e da natureza da dependência causada pela nicotina. 
Na própria imprensa, fumar é tratado como “hábito”.

Hábito? Hábito é começar a barba pelo lado esquerdo do 
rosto, calçar primeiro o sapato do pé direito ou tomar banho 
antes de ir para a cama; fumar é dependência de droga. A 
mais feroz delas, capaz de provocar crises insuportáveis de 
abstinência em alguns minutos.

Já disse, nesta coluna, que a experiência em cadeias me 
convenceu de que é mais fácil largar do crack. Mantido 
longe do crack, das pessoas sob o efeito dele e dos ambien-
tes em que era consumido, o usuário se conforma sem entrar 
em desespero. O fumante, ao contrário, sem o cigarro ao 
alcance da mão, enlouquece, esteja onde e com quem esti-

ver – digo por experiência pessoal.
A segunda razão é menos farmacológica: a indústria 

tabaqueira nega que os aditivos sejam prejudiciais. Inescru-
pulosos como sempre e com a desfaçatez de quem explora 
um produto que deve matar 1 bilhão de pessoas apenas no 
século 21, questionam os pareceres dos especialistas e da 
OMS, que alertam sobre os perigos dos aditivos e recomen-
dam sua proibição definitiva.

A Associação Brasileira da Indústria do Fumo (Abifu-
mo) tem o desplante de ofender nossa inteligência, ao afir-
mar que os aditivos “não tornam o cigarro mais atrativo ou 
tóxico e que não há relação direta entre o consumo de cigar-
ros com ou sem aditivos e as faixas etárias dos consumido-
res”.

Devem nos considerar um bando de mentecaptos, pron-
tos a acreditar que investem uma fábula na fabricação de 
cigarros “aditivados” e na pesquisa de novas substâncias 
com as mesmas características, sabendo que eles “não tor-
nam o cigarro mais atrativo”.

Para quem comanda um negócio que ganhou nas cortes 

americanas o título de a Maior Fraude à Saúde Pública da 
História, que valor têm as palavras dessa gente?

Há anos a Anvisa tenta proibir os aditivos, mas enfrenta 
o poder do lobby milionário da indústria e dos políticos 
cooptados por ela. Apesar da proibição, os aditivos continu-
am sendo usados por força de uma liminar.

Está para ser julgada uma ação no STJ movida pela Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), com a alegação de 
que a Anvisa “extrapolou suas competências, usurpando-as 
do Congresso Nacional, ao banir os aditivos sem a demons-
tração de risco imediato e urgente”.

Dá para acreditar que uma associação com a relevância 
da CNI se preste a esse papel infame? Questiona a compe-
tência de um órgão técnico e responsável como a Anvisa 
para definir o que é nocivo à saúde da população, para 
atribuí-la aos nobres deputados e senadores.

Justamente a eles? Por que será, não? Até eu que sou 
meio bobo fico desconfiado.

 

O CRIME CONTINUADO DOS ADITIVOS
SAÚDE

André Cáceres   -  O Estado de S. Paulo
Uma aposta foi o suficiente para transformar a vida do 

publicitário Fabiano Lacerda. Em outubro de 2014 ele 
tinha 193 kg e seus amigos o desafiaram a eliminar 60 kg 
em apenas seis meses. Embora a meta fosse ambiciosa, o 
soteropolitano não se deixou intimidar. “Força de vonta-
de é uma coisa que você conquista diariamente”, acredita 
o rapaz de 33 anos.

Como regra para a aposta, Lacerda não podia tomar 
nenhum tipo de remédio ou fazer cirurgia. Ele passou a 
falar com uma nutricionista dia sim, dia não, e fazer visi-
tas quinzenais para iniciar uma reeducação alimentar. 
Paralelamente, ele passou a praticar exercícios físicos 
acompanhado por um personal trainer diariamente e por 
um fisioterapeuta no início. “Ele acompanhou de perto 
para não ter nenhum tipo de lesão. Era mais preventivo”, 
relembra o baiano.

“Desde a infância sempre fui o gordinho da turma. Eu 
fazia atividade física quando criança mas, quando entrei 
na faculdade e comecei a trabalhar, parei de fazer. Fiquei 
desleixado”, lamenta Fabiano, que diz que todo mundo 
tem uma atividade física de que gosta ou com a qual se 
identifique.

Passados seis meses da aposta, ele conseguiu perder 
os 60 kg com muito esforço e às custas de restrições rígi-
das. “As pessoas sempre perguntam o que eu tomei, e eu 
respondo que tomei vergonha na cara”, brinca o publici-
tário. “Mesmo assim eu ainda tinha 130 kg, então estava 
obeso”, pondera.

Após cumprir a o objetivo, Fabiano se comprometeu a 
perder mais 40 kg nos seis meses seguintes mantendo a 
mesma rotina de exercícios físicos aliados à dieta saudá-
vel. Ao todo, perdeu 103 kg em um ano. “Os amigos que 
estavam no dia a dia acabam convivendo mais e não viam 
uma mudança tão drástica, mas as pessoas que ficaram 
sem me ver por meses nem me reconheciam”.

Nem mesmo a rotina agitada do publicitário foi um 
obstáculo para o processo de emagrecimento. “Muitas 
vezes damos a desculpa de que o trabalho é puxado. Meu 
tempo continuou tão corrido quanto antes, mas agora eu 
me organizo para fazer a atividade física. Não adianta 
ficar reclamando, porque isso não vai mudar”, aconselha 
Lacerda.

Apesar de ter se controlado rigidamente durante um 
ano para concluir o processo, Fabiano afirma que a parte 
mais difícil está sendo agora: manter o peso que conse-
guiu. “Antes eu seguia uma dieta rígida e agora não sigo. 

Quando você está tentando seguir o objetivo, tem que ser 
100% restrito. Depois que atinge, pode se permitir. O 
mais difícil é saber colocar na balança quando vale a pena 
comer e quando não vale”.

Agora Fabiano pretende publicar um livro contando 
sua experiência e vai correr a São Silvestre de 2016 como 
um rito de passagem para coroar esse período de transfor-
mação. “Não me imaginava correndo nem um quilôme-
tro, imagina 15. Hoje em dia a minha meta é me manter 
ativo”, conclui o publicitário.

'FORÇA DE VONTADE VOCÊ CONQUISTA DIARIAMENTE', DIZ PUBLICITÁRIO QUE PERDEU 103 KG
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Muita tinta tem sido gasta por conta desse 
tema, especialmente a “tinta digital” das 
publicações não impressas. O objetivo 

deste trabalho é esclarecer alguns pontos sobre esse 
Rito, que no ano de 2015 foi o que percebeu o maior 
crescimento no Grande Oriente do Brasil, com o 
aumento de 18 novas Lojas no território nacional.

UM POUCO DE HISTÓRIA: A ORIGEM DO 
RITO E DA MAÇONARIA 

A estrutura maçônica que conhecemos com o siste-
ma obediencial regido por Grandes Lojas ou Grandes 
Orientes – como é o caso brasileiro – tem origem na 
Inglaterra, no ano de 1717, prestes a completar 300 
anos de atividade ininterrupta. Não é objetivo neste 
ensaio ater-me aos detalhes e quais as causas que leva-
ram à fundação desse tipo de estrutura maçônica na 
Inglaterra, mas comprometo-me a descrevê-los num 
próximo texto. O fato é que a Maçonaria moderna, 
especulativa, congregada num sistema obediencial, 
teve origem em Londres, em 24 de junho de 1717 (não 
coincidentemente no dia de São João Batista), onde 
reuniram-se quatro Lojas:

· Goose and Gridiron Ale-House (Cervejaria do 
Ganso e da Grelha) 

• The Crown Ale-House (Cervejaria da Coroa) 
• The Apple-Tree Tavern (Taverna da Macieira) 
• The Rummer and Grapes Tavern (Taverna do 

Copo e das Uvas)

CERVEJARIA DO GANSO E DA GRELHA – 
ONDE TUDO COMEÇOU 

Na época, as Lojas não tinham nome, sendo identi-
ficadas pelo local onde se reuniam. Essas quatro Lojas 
fundaram a Grande Loja da Inglaterra, também conhe-
cida como Premier Grand Lodge ou ainda Loja dos 
Modernos – um apelido jocoso que foi outorgado por 
uma Grande Loja rival, fundada em 1751, que se auto-
denominou “dos Antigos”. No solo inglês, foram fun-
dadas mais três Grandes Lojas que tiveram duração 
efêmera, até que, em dezembro de 1813, as Lojas rema-
nescentes (dos “Modernos” e dos “Antigos”) se fundi-
ram em uma só, a Grande Loja Unida da Inglaterra – 
Glui. A direção da recém-fundada Grande Loja optou 
por criar um novo ritual, pois seu entendimento fora 
que, se fossem mantidos os rituais dos “Antigos” e dos 
“Modernos”, não haveria uma união “de fato”.

Para obter o (então) novo ritual, foi fundada, no dia 
da assinatura do Act of Union (Tratado de União) i.e. 
27 de dezembro de 1813, uma Loja especificamente 
com essa finalidade, a Lodge of Reconciliation (Loja 
de Reconciliação), oriunda de duas Lojas, mais preci-
samente da Burlington Lodge e Perseverance Lodge.

Após quase três anos, os Maçons notáveis dessas 
duas Lojas entraram em consenso sobre o novo ritual, 
submetido à direção da Glui. Após aprovado, fora 
ensaiado por cerca de sete anos e, em 2 de outubro de 
1823, ocorre sua primeira demonstração para o 
público maçônico em geral – ou seja, entre a funda-
ção da Glui e a primeira apresentação do ritual passa-
ram quase 10 anos. Em seguida, a Lodge of Reconci-
liation foi dissolvida e o encargo de demonstrar o 
(então) novo ritual ficou para a Emulation Lodge of 
Improvement for Master Masons – Loja de Emula-
ção para Aperfeiçoamento de Mestres Maçons, ou 
simplesmente ELoI. Desde então, a ELoI reúne-se 
todas as sextas-feiras, de outubro a junho, a partir das 
18h15, DEMONSTRANDO os trabalhos dos três 
graus e de instalação de Venerável Mestre.

Na Inglaterra, não existe o conceito de 'rito'. Lá, 
existe apenas um, elaborado pela Lodge of Reconci-
liation e demonstrado pela ELoI semanalmente. Mas 
não é o único ritual praticado pelos ingleses. Atual-
mente, por lá, existem mais de 30 sistemas, e os mais 
conhecidos são (além do Emulation): Bristol, Cam-
bridge, Stability, West-End, Logic, Oxford, Taylor´s 
e Perfect Ceremonies, entre outros. Apontei proposi-
talmente o sistema Perfect Ceremonies por último 
porque quero citá -lo mais adiante. De modo muito 

distinto do que ocorre no Brasil, esses sistemas têm 
pequenas, sutis, variações entre si. Basicamente, são 
releituras do que fora inicialmente demonstrado pela 
ELoI, agregado com os costumes das Lojas que prati-
cavam Maçonaria antes da união das Lojas e dos ritos. 
Por esse motivo, na Inglaterra, não existe o conceito 
de 'rito'. O Ofício Maçônico é chamado indistintamen-
te de craft.

O ritual demonstrado na ELoI não é “mais um” 
entre os quase 50 sistemas: corresponde ao que foi 
convencionado pela Lodge of Reconciliation, na ori-
gem do (então) novo sistema litúrgico, concluso em 
1816 e demonstrado pela primeira vez em 1823.

Tanto os “Antigos” quanto os “Modernos” foram 
fundados em Londres. Alguns autores, alheios aos 
fatos históricos, afirmam que os “Antigos” origina-
ram-se em York. Mil vezes não! A “Grande Loja de 
Toda a Inglaterra” (nome oficial dos “Antigos”) foi 
formada por Maçons irlandeses e escoceses que não 
encontraram abrigo na Premier Grand Lodge. Como 
não encontraram guarida, fundaram uma Grande Loja 
rival, e por conta de certas supressões que os Maçons 
da Premier Grand Lodge realizaram, apelidaram de 
“modernos” – o que efetivamente não era nada bom 
para uma associação que tinha como uma das premis-
sas a antiguidade. O apelido “pegou” e perdura até 
hoje.

O fator determinante para a união entre “Moder-
nos” e “Antigos” foi a “Lei das Sociedades Ilegais”. 
Tenha em mente que o continente europeu fervilhava 
de conspirações e derrubadas de tronos, e original-
mente a Magistratura Civil pretendia excluir todas as 
sociedades secretas – e a Maçonaria era uma delas. 
Por conta da grande influência de seus respectivos 
GrãoMestres - Edward, Duque de Kent, Grão-Mestre 

dos “Antigos”, e Augustus Frederick, Duque de Sus-
sex, Grão-Mestre dos “Modernos” -, a Maçonaria foi 
preservada, mas desde que se fundisse numa única 
associação – e foi o que ocorreu em 27 de dezembro de 
1813, dia de São João Evangelista. Estava formada 
então a Maçonaria inglesa de forma única, e assim 
permanece até hoje.

Embora existam mais de 30 sistemas litúrgicos na 
Inglaterra, a flagrante maioria das Lojas trabalha 
seguindo as diretrizes elaboradas pela Lodge of 
Reconciliation, e demonstradas pela ELoI de outubro 
a junho, às sextas-feiras, no Freemason's Hall, em 
Londres, conhecido como Emulation Ritual, exata-
mente por conta do nome da Loja que tomou para si o 
encargo de demonstrá-lo.

O RITUAL DA MAÇONARIA INGLESA NO 
BRASIL

 Os primeiros Maçons ingleses vieram em profusão 
ao Brasil na construção das estradas de ferro no Rio de 
Janeiro. É importante salientar que apenas pouco mais 
de 20 anos após a consolidação do invento da locomo-
tiva na Inglaterra, ela foi trazida ao Brasil pelas mãos 
do Barão e depois Visconde de Mauá – mais precisa-
mente em 30 de abril de 1854. Junto com os engenhei-
ros e demais especialistas ingleses, vieram Maçons, 
que não encontravam nas Lojas maçônicas brasileiras 
um ritual que atendesse seus costumes originais. No 
mesmo período, chegaram norte-americanos no Bra-
sil, pela fuga dos Confederados após sua derrota na 
guerra civil em seu país de origem. Esses imigrantes 
se estabeleceram no interior de São Paulo, em Santa 
Bárbara d'Oeste, e depois fundaram o município de 
Americana. Nesse fluxo migratório, também vieram 
Maçons dos EUA, que praticavam seu ritual – diferen-
te dos rituais praticados em terras brasileiras.

Embora falassem o mesmo idioma, Maçons ingle-
ses e norte-americanos não tinham (e nem têm) o 
mesmo ritual. A Maçonaria dos EUA pratica um ritual 
pretensamente praticado pelos “Antigos” (1751). Isso 
não se pode afirmar categoricamente, pois o ritual não 
era escrito, tampouco publicado – mas, nos EUA, foi 
patenteado por Thomas Smith Webb, juntamente com 
um sistema progressivo de graus. De forma semelhan-
te à Inglaterra, em relação ao que conhecemos com 
“Simbolismo”, não existe o conceito de 'rito'. As Lojas 
norte-americanas trabalham num mesmo sistema 
litúrgico, conhecido lá como “Blue Lodges”. Em rela-
ção à prática litúrgica, igualmente se pode garantir que 
o sistema elaborado pela Lodge of Reconciliation não 
foi alterado em sua origem, pelo mesmo motivo.

Por Cezar A. Mingardi, Deputado Federal - Loja 
Tempo de Estudos 3830 - Rito de York (CIM 
169581)

Fonte: Revista Luzes - Gosp

O RITO DE YORK NO GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Cervejaria do Ganso e da Grelha

GERAL



Dezembro 2016 15

O
utro dia matutava sobre a questão da tecnologia 
nacional. E cheguei a uma conclusão sombria: Não 
há tecnologia desenvolvida no Brasil em quase 

nada de relevante produzido no mundo. A mera produção 
de equipamentos de alta tecnologia em solo pátrio em nada 
altera a conclusão inicial pois quem detêm o “know how” 
são multinacionais sediadas em outros países.

Vejamos alguns exemplos:
Equipamentos de diagnóstico médico (Tomógrafos, 

Aparelhos de Ressonância Magnética Nuclear, de ultrasso-
nografia): Siemens (Alemanha), General Electric (EUA), 
Toshiba (Japão), Philips (Holanda)

Informática ( Hardware ): Cisco, IBM, Dell (todas dos 
EUA)

Informática ( Software ): Microsoft, Oracle, Google 
(todas dos EUA)

Processadores (chips): Intel e AMD Advanced Micro 
Devices (todas dos EUA)

Turbinas aeronáuticas: GE (EUA), Pratt & Whitney 
(Canadá), Rolls Royce (Inglaterra), Volvo (Suécia)

Satélites: Intelsat, Hughes (EUA)
Medicamentos: Rhodia e Sanofi (França) Bayer (Ale-

manha) Schering-Plough e Pfizer (EUA)
Toda tecnologia utilizada na internet, seja de hardware 

ou software, foi produzida nos EUA, Europa e Japão. 
Todos sabemos que a “rede” comanda o mundo. E quem 
comanda a rede ??? Quem detém a tecnologia que faz a 
rede funcionar !!! Simples assim. Se nos encantamos com 
as maravilhas do Google Maps ao ver a foto da nossa casa 
ao simples digitar do endereço no navegador, deveríamos 
pensar: Se “eles” nos dão acesso a essa informação, o que 
mais podem ver de substancioso sem que nós saibamos ???

Sem satélites os GPS não funcionam, comunicações 
não funcionam, transportes não funcionam. Quantos saté-
lites o Brasil possui sob seu controle ? Nenhum ! Muitos 
citam a Embraer e a Petrobras como exemplos de empresas 
de tecnologia nacional de ponta. Vejamos: As turbinas que 
equipam os jatos produzidos pela Embraer são da  Pratt & 
Whitney. A tecnologia da aviônica embarcada nas suas 
aeronaves  é toda desenvolvida no exterior. Sem as turbi-
nas e a aviônica os jatos da Embraer não saem do chão. 
Quanto a Petrobras, sem os satélites do sistema de posicio-
namento global (GPS) os navios e plataformas não conse-
guiriam sequer chegar aos campos de petróleo. Lembro  
quando morei/trabalhei em Anchieta de ouvir de um Irmão, 
que era mergulhador profissional e trabalhava para uma 
terceirizada da Petrobras nas obras de instalação dos dutos 
que iriam trazer o gás dos campos marítimos, da sua sur-
presa a cada fase da obra com a multiplicidade de “grin-
gos” com seus aparelhos sofisticados lhe dando ordens 
para mergulhar, ora aqui, ora ali, e executar os procedimen-
tos mais variados para a instalação do gasoduto. Onde está 
a tecnologia nacional da Petrobras ???

Outro fato que chama atenção é nenhum brasileiro ter 
sido agraciado com o Prêmio Nobel, em qualquer de suas 
áreas. Pior, tirando as categorias Literatura e Paz, nem  
indicados temos. Os cursos de Doutorado visam a criação 

de novas tecnologias ou obtenção de patentes. As teses de 
doutorado deveriam ter este objetivo. Por aqui os Mestra-
dos e Doutorados são portas para uma carreira acadêmica 
baseada no tempo de serviço e não no mérito. Pesquisa 
científica em nossas universidades é ficção. As disserta-
ções de mestrado e as teses de doutorado deveriam tratar de 
temas com algum grau de ineditismo, no primeiro caso, e 
com obrigatória originalidade, no segundo caso. Não é o 
que vemos no Brasil. Boa parte dos trabalhos acadêmicos 
são repetições de estudos de temas já dissecados à exaustão 
em outros países e os demais tratam de temas irrelevantes 
para a humanidade. Há exceções, pouquíssimas. Um exem-
plo é a neurocientista Suzana Herculano Houzel que dei-
xou o Brasil, e uma carreira burocrática e promissora base-
ada no tempo de serviço, para se estabelecer nos Estados 
Unidos onde o mérito é o único critério de progressão na 
carreira. Tudo isso para o espanto dos seus pares que abo-
minam qualquer coisa que tenha a palavra mérito no seu 
cerne.

Muitos irão falar que o texto é pessimista, que sofremos 
do complexo de vira latas.   Mas evoluímos ! De colonia 
extrativista viramos colonia tecnológica do chamado pri-
meiro mundo.

Vamos a todo custo e nunca a qualquer custo !!!

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

– Marataízes (ES)
Presidente da PAEL GOB (ES) no Período Legisla-

tivo 2007/2011
Venerável Mestre da ARLS Vale do Itapemirim de 

1999/2003

Carlos Magno M. Freitas
Marataizes - ES
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A história de fundação desta nobre Instituição Maçônica 
remonta dos ido de 01 de agosto de 1926, ainda na 
então São Miguel do Veado, Distrito de Alegre, onde 

Maçons residentes na localidade se reuniram com intuito de 
criar a Instituição Maçônica, dentre eles destacamos José 
Paulino Alves Junior, fundador do Ginásio Barão de Macahu-
bas e o idealizador do nome – Guaçuí – para o então Municí-
pio, isso em 1943, Adauto Barbosa Lima, José Pedro de Souza, 
Ivo de Oliveira, José Gomes Leite, José Myssem, Sebastião 
Rodrigues dos Reis, na residência do Sr Aurélio Machado de 
Oliveira, nesta 1ª reunião nasceu a ideia de fundar em Veado, a 
Loja Maçônica. E tendo sido aprovada por todos que compare-
ceram, outras reuniões aconteceram e então resolveram eleger 
uma diretoria interina para conclusão do objetivo e para coor-
denar as reuniões que se sucediam, ficando assim composta 
pelos IIr.: V.: Mest.: Interino Sebastião Rodrigues dos Reis; 1º 
Vig.: José Pedro de Souza; 2º Vig.: Ivo de Oliveira; Or.: José 
Paulino Alves Junior; Sec.: Adauto Barbosa Lima; Tes.: José 
Myssem; Cobr.: José Gomes Leite.

Após as formalidades legais conforme costumes e Ritua-
lísticas o V.: Mest.: Int.: , propôs aos IIr.: a escolha de um nome 
para a Loja a ser instalada, ficando aprovado o nome de Loja 
Maçônica “Liberdade e Luz” em homenagem ás Lojas apadri-
nhadas Caratinga Livre, de Caratinga – MG, onde iniciou o Ir.: 
Sebastião Rodrigues dos Reis, e Fraternidade e Luz, de 
Cachoeiro de Itapemirim – ES, Loja de origem do Ir.: Adauto 
Barbosa Lima, os trabalhos continuaram para levantar recur-
sos financeiros e dados estatísticos do então Distrito de Veado, 
como estabelecimentos comerciais, números de propriedades 
agrícolas, repartições Públicas, números de habitantes, etc, 
que eram necessário para serem enviado ao Grande Oriente do 
Brasil, chegando então ao dia 01 de novembro de 1926, dia da 
1ª reunião oficial de fundação e instalação, realizada na resi-
dência do Ir.: Adauto Barbosa Lima, estando presente IIr.: das 
Lojas Caratinga Livre, Ponderação Itaocara, Labor e Virtude e 
Fraternidade e Luz. Em 09 de dezembro de 1926, recebeu a 
petição de Loja Maçônica Provisória “Liberdade e Luz e 
somente em 14 de março de 1927 recebe seu breve Constituti-
vo com o registro de nº. 1029, ficando como data de Fundação 
01 de novembro de 1926 e regularização em 18 de abril de 
1927.

ALGUMAS DATAS IMPORTANTES NESTES 89 
ANOS:

- 1º de agosto de 1926 - 1ª reunião - início de um ideal maçô-
nico;

- 1º de novembro de 1926 – Fundação e Instalação da Loja;
- 09 de dezembro de 1926 – Petição autorizativa provisória 

de funcionamento;
- 14 de março de 1927 – Expedição da Carta Constitutiva 

sob o nº 1029;
- 25 de dezembro de 1928 – Criação do Município de Gua-

çuí, onde teve a participação direta de maçons da Liberdade e 
Luz.

- 25 de abril de 1930 – Aquisição do terreno para a constru-
ção da sede da Loja;

- 29 de abril de 1930 – Lançamento da pedra fundamental 
de construção, com a presença do então Prefeito Municipal 
Manoel Monteiro Torres;

- 31 de julho de 1937 - 1º Grande Congresso Maçônico, 
com presença de centenas de Maçons representando inúmeras 
Lojas do Estados do Esp.: Santo, Minas Gerais e Rio de Janei-
ro, presidido pelo Pod.: Ir.: e V.: M.: da Loja, Coronel Leôncio 
Vieira de Resende, durante a ditadura Vargas, deste Conclave 
saiu uma mensagem ao então Chefe de Governo da República 
DR. Getúlio Vargas da qual foi portador o Senador Genaro 

Pinheiro, que ao entrega - lá ao Presidente da República, pro-
feriu a memorável frase “Eu esperava isto mesmo da ação 
benfazeja, da mais sagrada das Instituições da minha terra – a 
Maçonaria, onde tenho posto meu coração, e da qual tenho 
recebido, em meu Governo, inúmeras vezes, as provas mais 
convenientes de solidariedade e decidido apoio! Ides, pois, e 
dizei a todos os Maçons brasileiros, que o chefe de Governo, 
contando com tão valiosos amigos, e, acima de tudo, com a 
proteção de Deus, saberá jugular todos os levantes extremistas 
e, por sobre os escombros de suas ruínas, levantará, cada vez 
mais , o Brasil forte, cada vez mais, um Brasil forte e vitorioso, 
defendendo as cores do nosso Pavilhão “. Deve-se a este bri-
lhante e ardoroso Ir.: o brilhantismo deste conclave e, talvez a 
reabertura das Lojas Maçônicas do Brasil.

- 31 de dezembro de 1943 - Data em que o Município pas-
sou a ser denominado de “GUAÇUÍ”, com a influencia do 
Maçom José Paulino Alves Junior, idealizador do novo nome.

- março de 1948 – Juntamente com outras 35 Lojas Maçô-
nicas espalhadas pelo Brasil, dissidentes do G.O.B., a Loja 
Liberdade e Luz participou da criação do Grande Oriente Uni-
do, se filiando ao mesmo, seguindo o Ir.: e Grão Mestre Geral 
Osmane Vieira de Resende que tinha ligação com nosso Irmão 
e Mestre Instalado de nossa Loja Coronel Leôncio Vieira de 
Resende e outros, acompanharam ainda as Lojas Nilo Peçanha 
de Colatina – Fraternidade e Luz de Cachoeiro de Itapemirim - 
.

- 22 de dezembro de 1956 – Reincorporação da Loja ao 
Grande Oriente do Brasil, nesta data foi aprovado o convênio 
de retorno das Lojas antes pertencentes ao G.O.B e de incorpo-
ração de outras 20 Lojas criadas no Grande Oriente Unidos.

- 01 de maio de 1960 – Fundação do Departamento Social 
Feminino “Liberdade e Luz” o segundo do Estado e provavel-
mente do Brasil.

- 05 de setembro de 1969 – Em Sessão festiva se fez pre-
sente o Governador do Estado do Espírito Santo – Dr. Francis-
co Lacerda de Aguiar -

- 07 de setembro - Data em que a Loja participa do desfile 
cívico em homenagem a Independência do Brasil, tradicional-
mente todos os anos.

- 09 de setembro de 1975 – Oficializado como símbolo 

Municipal o Hino de Guaçuí com letra do Ir.: Antonio Carnei-
ro Ribeiro, Professor, Escritor e Poeta, em sua homenagem o 
Colégio Estadual recebeu o seu nome.

- 01 de novembro de 1976 – Cinqüentenário da Loja.
- 01 de junho de 2000 – Cinqüentenário do Departamento 

Social Feminino Liberdade e Luz.
- 01 de novembro de 2001 – com a presença do Grão Mes-

tre Geral, Grão Mestre Estadual, diversas autoridades Maçô-
nicas e Profanas, comemorou os 75 anos da fundação da Loja.

- 28 de maio de 2004 – Fundação e Instalação do Núcleo 
alfa Apejotista “Laelso Rodrigues nº. 65”, instituição Parama-
çônica, 1ª no Estado.

- 01 de novembro de 2006 – Comemoração dos 80 anos e a 
criação pela Loja da Comenda Ir.: José Paulino Alves Junior, a 
mais alta condecoração a ser dada pela Loja a um Ir.:, Loja ou 
Profano, que se destacar nos meios Maçônicos ou Social.

- 01 de novembro de 2011 – Comemoração dos 85 anos de 
fundação, festividade com presença do Grão Mestre Estadual, 
Presidente da PAEL/ ES e representantes de diversas Lojas, 
onde aconteceram diversas inaugurações, homenagens e uma 
festiva de confraternização.

- 01 de novembro de 2012 - Oficialização do poema “Li-
berdade e Luz” tendo como autora a cunhada Alba Martins, 
com festiva comemorativa de 87 anos da fundação da Loja.

Dentre outras datas.
Neste ano de 2016 comemoramos 90 anos de nossa funda-

ção, e a Instituição mantém seu apogeu com muitos fatos his-
tóricos ocorridos de dentro de sua sede, IIr.: da Loja passaram 
por diversos cargos Públicos em nosso Município e no Estado, 
como Vereadores, Presidente da Câmara, Prefeitos Municipal, 
Juiz, Desembargador, Presidente do Tribunal de Justiça, Dire-
tor Geral do Detran-ES, Governador do Estado Interino, 
Ministério Publico Estadual, Poetas, Escritores, Médicos, 
Comerciantes, Professores, Advogados, Agricultores, etc, 
com destaques em que atuam etc..

Na Maçonaria passaram por nossa Loja Maçons ilustres 
que se destacaram na vida maçônica da Loja, do GOB/ES e do 
GOB, onde sem desmerecer muitos outros nominamos alguns 
IIR.: como:

- Sebastião Rodrigues dos Reis – Adauto Barbosa Lima – 
José Paulino Alves Junior - Coronel Leôncio Vieira de Resen-
de – Licurgo Vieira de Resende - Antonio Carneiro Ribeiro – 
Alcir Ribeiro da Costa – Annilbal Faria - Alemer Ferraz Mou-
lim - Hermes Azevedo Carvalho – Manoel Alves de Siqueira – 
Demerval Amaral – João Ferreira Monteiro - Periandro Rodri-
gues Filho – Custódio Tristão – Jonatas Faria dentro de muitos 
outros Grandes Irmãos que marcaram a época

Seu V.: Mest.: hoje é o Ir.: M.: I.: Francisco Carlos Rangel 
Pereira, contamos com 39 IIr.: no quadro da Loja, a Fraterni-
dade Feminina “Liberdade e Luz” vem atuando no Social e 
apoiando a Loja em suas realizações nestes 56 anos de funda-
ção.

“ A TOLERANCIA É DAS VIRTUDES MAÇÔNICAS, A 
MAIS ENFATIZADA POIS SIGNIFICA A TENDÊNCIA DE 
ADMITIR MODOS DE PENSAR, AGIR E SENTIR QUE 
DIFEREM ENTRE INDIVÍDUOS, GRUPOS POLÍTICOS 
E/OU RELIGIOSOS. ”

OBRIGADO A TODOS.
Guaçuí – ES, 2016.

RESUMO HISTÓRICO DA LOJA MAÇÔNICA LIBERDADE E LUZ Nº. 1029
OR.: DE GUAÇUÍ – ES - BODAS DE ÁLAMO - 90 ANOS DE FUNDAÇÃO.

Templo Vermelho da ARLS “Liberdade e Luz” nº 1029 -  Guaçui - ES
Ao lado dele foi construído Templo Azul, bem maior, moderno, podendo ser comparado com os 

melhores do GOB-ES.

GERAL
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O
 meu sentimento neste Natal não é alegre e festi-
vo. É um misto de viver as lições de humildade e 
simplicidade que o nascimento de Jesus no ensi-

na e indignar-me com as maldades praticadas contra os 
seres humanos, por aqueles que foram levados aos mais 
altos cargos da nação, para representar o país, muito 
sofrido hoje, com milhões de desempregados, saúde e 
educação precárias. 

Temos hoje muitas famílias vivendo em crise finan-
ceira, a fome em muitos lares. Conseqüência da deso-
nestidade, do roubo, da ganância de homens e mulheres 
que integram a classe mais rejeitada e condenada no 
país, classe política. Chegamos a um momento que a 
empresa Odebrecht corrompeu, humilhou e debochou 
dos políticos brasileiros.

Parece até que os seus diretores em uma grande mesa 
regada pelas melhores bebidas decidiam o quantitativo 
de suborno para cada político e ainda aos risos os identi-
ficavam com apelidos. A imprensa divulgou esses apeli-
dos hilários e vex-atórios.

“Boca Mole”, senador Heráclito Fortes. “Caju”, 
senador Romero Jucá. “Cerrado/Pequi”, senador Ciro 
Nogueira. “Indio”, senador Eunício de Oliveira. “Cam-
pari”, senador Gim Argello. “Gripado”, senador José 
Agripino. “Justiça”, senador Renan Calheiros. “Feia”, 
senadora Lidice da Mata. “Primo”, ministro Eliseu Padi-
lha. “Angorá”, ministro Moreira Franco. “Caranguejo”, 
ex-deputado Eduardo Cunha. “Polo”, ex-ministro e ex-
governador da Bahia, Jacques Wagner. “Gremista”, 
deputado Marco Maia. “Babel”, ex-ministro Geddel 
Vieira. “Bitelo”, deputado Lúcio Vieira Lima. “Botafo-
go”, deputado Rodrigo Maia. “Misericórdia”, deputado 
Antônio Brito. “Ferrari”, ex-senador Delcídio do Ama-
ral. “Corredor”, Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão 
Preto. “Todo Feio”, Inaldo Leitão, do PP da Paraíba. 
“Jovem”, deputado estadual Adolfo Viana. “Comuna”, 
deputado Daniel Almeida. “Goleiro”, Paulo Magalhães 
Júnior. “Diplomata”, Hugo Napoleão. “Moleza”, 
Jutahy Magalhães, e por fim, entre muitos outros, o 
“Velhinho”, Francisco Dorneles, vice governador do 
Rio de Janeiro, e que exerceu na vida pública altos car-
gos da nação. A que ponto chegamos. Usando o bordão 
do jornalista Boris Casoy, “Isto é uma vergonha!”.

Estes e muitos outros que ainda serão identificados e 
estão tremendo de medo, tiraram a comida da mesa do 
Natal. Fulminaram seres humanos, perseguiram órfãos 
e viúvas. Estão sendo julgados pela justiça terrena, mas 

tem ainda de se apresentarem e o farão nus, perante o 
Divino Mestre Jesus. Não adianta querer passar de arre-
pendidos, uns com a bíblia na mão, outros em orações 
falsas, alguns vestindo-se de camisetas com dizeres 
como “Jesus Salva”. Não, Jesus é pela honradez, pela 
honestidade, pelos pobres, por aqueles que têm fome, 
por aqueles que estão desempregados, que vocês rouba-
ram e são causas pela situação que o país se encontra. 

Mas nesta noite de Natal e na passagem para o ano de 
2017, a necessidade da esperança deve ser experimenta-
da, mesmo na precariedade da vida, do desemprego, da 
insegurança das empresas, falta de direitos dos traba-
lhadores, meio ambiente ameaçado, nos desencontros 
na família, relacionamentos difíceis, falta de vida espi-
ritual. A esperança no coração de cada um de nós, bus-
cando possibilidades de um futuro melhor, não cruze-
mos os braços. Lutando construiremos algo melhor. 

Já temos uma certeza. Homens e mulheres que com o 
dinheiro do povo compraram jóias, perfumes, roupas de 
marca, luxuosas lanchas, casas de veraneio, carros de 
luxo e contas as mais recheadas estão sendo julgados 
proporcionalmente, recebendo as penas merecidas, 
inclusive, com a devolução do patrimônio amealhado 
desonestamente. Estão com justiça vivendo as prisões e 
os alimentos nas mesmas condições que outros crimi-
nosos, milhões de presos, vivendo nos porões, que são 
as penitenciárias brasileiras. Vocês não são diferentes, 
nem iguais, são criminosos de alto grau. 

A vocês, piores dos animais, ofereço esta poesia de 
autoria do cantor sertanejo, Leo Canhoto, que foi suces-
so em sua voz e seu companheiro de dupla, Robertinho, 
intitulada “O Último Julgamento”. 

“Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos 

conversar. Será que você tem coragem, de olhar nos 
meus olhos e me encarar. Agora chegou sua hora, che-
gou sua vez você vai me pagar. Eu sou a própria verda-
de, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você 
não matar, nem para roubar. Roubou e matou. Pedi pra 
você agasalhar a quem tinha frio. Você não agasalhou. 
Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. 
A vida de muitos coitados você destruiu, Você arrasou.

Meu pai te deu inteligência para salvar vidas. Você 
não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nuclea-
res você fabricou. Usando sua capacidade, você destru-
iu, você se condenou. A sua ganância foi tanta, que a 
você mesmo você ex-terminou. O avião que você 
inventou, foi para levar a paz e a esperança, não pra 
matar seu irmão, nem para jogar bomba nas minhas 
crianças. Foi você que causou essa guerra, destruiu a 
terra de seus ancestrais. Você é chamado de homem, 
mas é o pior dos animais. 

A g o r a  q u e  e s t á  a c a b a d o  p r a  s e m p r e
vou ver se você é culpado ou inocente. 

Você é um monstro covarde e profano. É um grão de 
areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo 
comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensi-
nou. A mim você não compra, com o dinheiro seu. Eu 
sou Jesus Cristo, o filho de Deus”.

Barbosa Nunes, advogado, ex--radialista, mem-
bro da AGI, delegado de polícia aposentado, profes-
sor e Grão-Mestre Geral Adjunto do Grande Orien-
te do Brasil - barbosanunes@terra.com.br

PIOR DOS ANIMAIS. CHEGOU O
MOMENTO, EU VOU TE JULGAR

OPINIÃO

Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

http://viniltapetes.com.br/
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No dia 02 de dezembro, o Grande Oriente de Pernam-
buco comemorou o seu 90º aniversário de fundação com 
uma grande série de eventos alusivos à data.

Os eventos tiveram início na manhã do dia 02 com a 
reunião solene na Câmara de Vereadores de Recife, onde a 
maçonaria pernambucana e em especial, o Grande Oriente 
de Pernambuco, foi homenageado com a concessão da 
“Medalha do Mérito José Mariano”, a mais alta honraria 
concedida pela Casa Legislativa José Mariano, grande 
maçom pernambucano.

A concessão foi de autoria do vereador Rogério de Luc-
ca, membro da casa. A sessão foi concorrida e comparece-
ram além de um bom número de irmãos maçons de várias 
lojas da capital e do interior, cunhadas da fraternidade femi-
nina cruzeiro de sul e representantes das Ordens Juvenis 
como a Ordem Internacional das Filhas de Jó, Ação Para-
maçônica Juvenil e Ordem DeMolay. Presentes também o 
representante oficial do Soberano Grão-Mestre Geral do 
GOB, Eminente irmão Paulo Alves Koo, Secretário Geral 
de Relações Exteriores, o Eminente Grão-Mestre do GOB-
Ceará, irmão Roberto Rocha Araújo, o Eminente Grão-
Mestre do GOB-Rio Grande do Norte, irmão Antônio 
Pinheiro Barbosa Braga e o Eminente irmão Márcio Moi-
sés Sperb, Presidente da Poderosa Assembleia Estadual 
Legislativa, além de diversos secretários do Grande Orien-
te de Pernambuco.

Aposição da placa comemorativa dos 90 anos e 
homenagem especial à Octávio Kelly e Zeferino Gon-
çalves Agra

Na noite do dia 02 de dezembro, o Grande Oriente de 
Pernambuco prestou uma reverência e homenagem à 
memória e história de dois grandes maçons que trabalha-
ram pela união fraternal do GOB, nos tumultuados e difíce-
is anos de 1920. Foram eles, Zeferino Gonçalves Agra, 
Grão-Mestre do Grande Oriente e Supremo Conselho para 
o Norte do Brasil e Octávio Kelly, Soberano Grão-Mestre 
Geral do GOB, que uniram forças no nordeste do país com 
o apoio dos maçons pernambucanos.

Pensando no resgate histórico e heroico de Octávio 
Kelly e Zeferino Gonçalves Agra, foram estes escolhidos 
como os homenageados principais da grande festa dos 90 
anos. Em sua homenagem foi afixada uma placa comemo-
rativa no rol de entrada do Palácio da Fraternidade em Reci-
fe.

Fundação do primeiro Capítulo Rosacruz do Rito 
Brasileiro em Pernambuco

Ainda na noite do dia 02 de dezembro, no Palácio da 

Fraternidade, fo6i realizada a cerimônia de reconhecimen-
to de diversos irmãos ao Grau 33 e outros, passando estes a 
formarem parte do Supremo Conclave do Brasil do Rito 
Brasileiro. Também aconteceu a fundação do primeiro 
Capítulo Rosacruz do Rito Brasileiro em Pernambuco, 
alavancando o desenvolvimento do Rito no estado e coro-
ando uma aspiração de todos os maçons pernambucanos 
que desejavam promover a ritualística brasilista nas terras 
do saudoso José Firmo Xavier, comerciante português que 
em fins do século XIX dera os primeiros passos na ideia da 
criação de um rito nacional.

O Sublime Capítulo foi batizado com o nome de um 
grande e saudoso maçom pernambucano, o irmão Luis 
Soares de Lima, ex-Venerável da Loja “Vigário Bartolo-
meu Fagundes”, e um maçom que em vida, foi um grande 
entusiasta do Rito Brasileiro.

A sessão foi concorrida e contou com a presença de 
várias autoridades maçônicas.

Baile e jantar comemorativo do 90º aniversário
Na noite do dia 03 de dezembro, no Clube dos Cisnes, 

foi realizado o Grande Baile e Jantar Comemorativo do 90º 
Aniversário de Fundação do Grande Oriente de Pernambu-
co.

A festividade contou com muitas homenagens às lojas 
fundadoras e às lojas centenárias do GOPE com a entre-
ga de diplomas de reconhecimento pelos seus relevantes 
serviços prestados à causa da Sublime Ordem nestes 90 
anos. Também foram homenageados os Eminentes Grão-
Mestres Roberto Rocha Araújo (GOB-CE), Antônio 
Pinheiro Barbosa Braga (GOB-RN) e Benedito Marques 
Ballouk Filho (GOSP), com o título de Grão-Mestre de 
Honra.

Em ato muito significativo, a Loja “Dever e Humanida-
de”, Oriente de Caruaru, na figura de seu Venerável Mes-
tre, irmão Antônio Carlos, fez a entrega ao Eminente Grão-
Mestre Daury Ximenes, de uma estatueta em sua homena-
gem feita em barro, como mandam as tradições do artesa-
nato da região, em agradecimento ao trabalho da gestão do 
Grão-Mestre Estadual e de toda a sua diretoria.

Na oportunidade, a Delegacia Litúrgica do REAA em 
Pernambuco, fez a entrega simbólica das comendas aos 
novos Inspetores Gerais da Ordem.

Evento contou com a presença de diversas lojas da capi-
tal e do interior do estado que trouxeram suas caravanas 
para prestigiarem o momento e se confraternizarem na 
grande comemoração.

Fonte: GOB

90º ANIVERSÁRIO DO GRANDE
 ORIENTE DE PERNAMBUCO

Na noite de 13 de Dezembro, terça-feira, 114 irmãos 
estiveram presentes em sessão, quando João Daniel e Antô-
nio Augusto Santos Casaro, receberam os títulos de Bene-
mérito e Comendador portador da Comenda Dom Pedro I.

O irmão Casaro é conhecido como semeador de Lojas na 
Região.  Solenemente adentraram ao templo os Veneráveis 
Mestres portando os estandartes das Lojas que ele fundou: 
“Estrela do Oeste Paulista”, “Estrela Bernardense”, “Aca-
dêmica Prudentina”, “Ordem e Justiça” e “Conciliação e 
Justiça”.

O Grande Oriente do Brasil foi representado pelo Grão-
Mestre Geral Adjunto, irmão Barbosa Nunes e  pelo Asses-
sor Especial, Felipe Spir; o Grande Oriente de São Paulo, 
pelo Assessor José Carlos Marques Freitas. Deputados 
Federais, Estaduais e autoridades maçônicas. A sessão foi 
presidida pelo Venerável em exercício, Antônio Ossamu 
Yamashita.

COMENDA D. PEDRO I E BENEMÉRITO
EM PRESIDENTE PRUDENTE

No dia 07 de dezembro, sobre os comando do Venerável 
Mestre Luiz Rogério Morato, a Loja “Cândido Rondon” 
Oriente de São Paulo, Capital, realizou sessão de entrega de 
títulos e medalhas.

Representando o Soberano Grão-Mestre, o Assessor de 
Gabinete do GOB, irmão Egisto Rigoli fez a entrega do 
Título de Grande Benemérito da Ordem ao irmão Henrique 
Warcman e do certificado e Medalha da AMA-Associação 
Maçônica de Artes ao Venerável Mestre Luiz Rogerio Mora-
to.

Estavam presentes 32 irmãos representando as Lojas 
“Jacques de Molay”, “Lótus Branco”, “Rei Salomão”, “Ma-
cabeus”, “P069” e “Guido Antonio Andrade” da GLESP.

Fotos: Gilvecio da Revista Somos

Entrega de Título e Diploma
na Loja “Cândido Rondon”

Sucedendo ao irmão  João Luiz Torres Neto, que exerceu o cargo 
durante 25 anos, assumiu a Delegacia Litúrgica do Rito Escocês 
Antigo e Aceito em Goiás/Goiânia, o irmão Antônio Rosário Leite 
Filho.

A sessão aconteceu no sábado, dia 10 de dezembro, e o GOB foi 
representado pelo Grão-Mestre Geral Adjunto, Barbosa Nunes, 
Presidente da Assembleia Federal, Mucio Bonifácio, Grão-Mestre 
Estadual, Luis Carlos de Castro Coelho e Conselheiros Federais 
Hélio Moreira, José Ricardo Roquete e Olavo Junqueira de Andrade.

Deputado Federal assume
Delegacia Litúrgica em Goiás

Prezados Irmãos,

O jornal e blog O Malhete necessita de sua ajuda para dar continuidade ao  trabalho de pesquisa e 
divulgação das coisas de nossa Ordem no ano de 2017.

Seja um dos nossos patrocinadores no próximo ano. 
Temos um espaço para divulgar a sua empresa, produtos ou serviços.

Contato: omalhete@gmail.com
Boas Festas e Feliz Ano Novo

Ir.’. Luiz Sérgio Castro - Editor

http://viniltapetes.com.br/

