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2017: UM ANO DE TRAGÉDIAS
Se 2016 foi o ano do impeachment da primeira presidente mulher no Brasil 
e da maior crise econômica da história brasileira, este 2017 está sendo o 
ano das tragédias. Começou com os assassinatos bárbaros em presídios 
do Norte e Nordeste e chega agora à morte do ministro Teori Zavascki, que 
não era apenas um a mais no STF, mas justamente o relator da Lava Jato, a 

mais explosiva investigação sobre corrupção no Brasil.      > 20

MÁRIO SOARES FOI DA MAÇONARIA? SIM E NÃO…

A sua relação com a Maçonaria e da sua Maçonaria com 
a nossa Maçonaria, e da sua pessoa com os nossos 
maçons. De como ele se entediava de morte com tudo 
isso e de como alguém pagou por ele as quotas em atra-
so.                                                                                  >04

LAÇOS DE AMIZADE QUE NOS UNEM
COMO VERDADEIROS IRMÃOS

Saímos de Caraguatatuba-SP, rumo à Bahia. Mas quis Deus que 
nossa viagem fosse interrompida em uma cidade do Espirito 
Santo, um estado que se tornou, com absoluta certeza, o nosso 
destino das próximas férias. Não só por sua beleza, como pelo 
seu povo e sua admirável compaixão.
                                                                                                     > 16

PARA ONDE TRUMP LEVARÁ O MUNDO?
>06

E AGORA? 
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A conhecida e dramática frase “ser ou não ser, 
eis a questão” reflete a angústia existencial 
e antológica dúvida do príncipe na obra “A 

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

A situação de dúvida acima relatada é uma cons-
tante que persegue o ser humano na sua trajetória 
terrena, presentes em momentos decisivos e 
impregnados de dualidades, envolvendo o que que-
remos ser ou sermos o que podemos. Enfim, como 
viver a vida. Alguns chegam a afirmar que felizes 
são aqueles que, ao viverem permanentemente 
alienados e não se verem confrontados com cho-
ques de verdades, não percebem as realidades do 
mundo e fazem sua caminhada de forma descom-
promissada ou por vezes também construída ou 
fruto de um mito onde cada um a percebe de um 
modo diferenciado, como bem representadas na 
conhecida “Alegoria da Caverna” ou “Mito da 
Caverna”, uma passagem de “A República”, do 
filósofo grego Platão (400 a.C).

É amplamente sabido que ao longo da história 
muitas pessoas procuram se estruturar em clubes 
de serviços, grupos, associações, fraternidades, 
entidades com mais variados objetivos, de cunho 
material, social, cultural, religioso, civil, etc., onde 
prevalece a cooperação, a partilha, a ajuda mútua e 
a solidariedade. Aos membros e dirigentes de tais 
entidades cabe, dentre outras ações, encontrar pes-
soas com as qualificações e o ideal necessários 
para dar prosseguimento aos trabalhos, que se com-
prometam e se envolvam de forma plena a garantir 
a melhoria e continuidade dos objetivos colima-
dos.

A Ordem Maçônica não foge a esse receituário, 
por isso condiciona a seleção de seus futuros mem-
bros a rígidos valores como probidade, honra iliba-
da e consciência cidadã, pois nesse aspecto reside a 
sua força. Uma vez aceita a proposta de ingresso e 
superada a fase de sindicância e iniciação ritualísti-
ca, outros valores são incutidos nos estudos e dis-
cussões regulares, de forma que o iniciado aprimo-
re a tolerância, a compreensão do verdadeiro amor 
ao próximo e à Pátria, despertando o interesse e 
exaltando a necessidade de trabalho pela felicidade 
do gênero humano e à consagração da solidarieda-
de como a primeira das virtudes e o combate aos 
vícios inerentes ao ser humano, que é o escopo a ser 
perseguido diuturnamente.

A seguirem-se os critérios e regulamentação 
previstos para a escolha e o escrutínio dos candida-
tos, observada a cautela nas diligências encetadas 
para aquilatar o grau de qualificação e valores 
demonstrados pelos possíveis interessados, não 
haveria espaço para frustrações e desistência ao 
longo da caminhada maçônica. Isso não obstante, 

verificam-se por vezes procedimentos sumários de 
escolha e convite, com vistas a manter ou repor os 
quadros de algumas Lojas com número reduzido 
de obreiros, que desaguam em danos irreversíveis, 
decorrentes do comprometimento dos valores tão 
caros à Ordem, facultando a entrada de pessoas 
despreparadas, em busca de vantagens ou com o 
simples objetivo de serem chamados de “irmãos” e 
distribuir tapinhas nas costas a demonstrar camara-
dagem e proximidade, para angariar simpatias pes-
soais e popularidade.

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

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

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

comportamento típicos dos discípulos de Bakunin.
Nesse contexto, algumas reflexões precisam ser 

feitas pelas Lojas e pelos obreiros que se identifi-
cam em uma dessas situações. Quanto às Lojas, 
várias perguntas podem ser feitas, como por exem-
plo: o quê podemos fazer para envolver e compro-
meter os obreiros? Onde estamos falhando? Nos-
sas reuniões são dinâmicas ou apenas cumprem as 
formalidades? Temos apresentações de trabalhos 
que suscitam discussões e crescimento intelectual? 
Estamos envolvendo a família nas atividades festi-
vas e de companheirismo? Estamos cuidando dos 
nossos aprendizes e companheiros, dando o supor-
te de “ ? No caso do obreiro temos ques-mentoring”
tões como: o quê tenho feito para a Loja? Tenho 
sido frequente às reuniões? Tenho interesse pelos 
assuntos tratados? Participo das atividades extra 
Loja? Recuso cargos ou substituir irmãos ausentes 
por motivo de força maior? Faço visitas a outras 
Lojas? Acompanho a evolução do(s) meu(s) afilha-
do(s)? Indico novos nomes para compor a Loja? 
Convido irmãos de outras Lojas para visitar-nos?

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

Autor: Márcio dos Santos Gomes
Márcio é Mestre Instalado da ARLS Águia das 

Alterosas – 197 – GLMMG, Oriente de Belo Hori-
zonte, membro da Escola Maçônica Mestre Antô-
nio Augusto Alves D'Almeida, da Academia Minei-
ra Maçônica de Letras.

Fonte: Ponto Dentro do Círculo
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Giuseppe Verdi, em 1830, já havia composto duas 
óperas. Em 1833, com 20 anos de idade, casou-se 
com Margherita Barezzi, então, com 22 anos e foi 

morar, com a mulher, em Milão. Com ela, teve um casal de 
filhos. Giuseppe era feliz. Margherita Barezzi faleceu em 
1840, aos 29 anos, vitimada por uma infecção. Meses depo-
is, faleceram seus dois filhos. Giuseppe Verdi desesperou-
se. Perdeu tudo: a família, a inspiração e, consequentemen-
te, o emprego. Passou a morar numa pensão, retraindo-se 
do convívio de todos. Passava o tempo todo lendo a Bíblia. 

Nesta época, o Norte da Itália estava ocupado pela 
Áustria. Havia uma guerra e o rei

Vittorio Emanulle, de Saboia, era um batalhador pelo 
“Risorgimento”, um movimento iniciado em 1815, que 
pretendia a unificação italiana. Era um conservador liberal. 
A Áustria dominava a Lombardia e o Vêneto. Os ducados 
de Parma e Piacenza, Módena e Toscana eram regidos 
pelos arquiduques austríacos. O Piemonte (Itália) 
integrava o Reino da Sardenha (França), o Ducado de 
Saboia (França) e Gênova (Itália). No centro e sul, havia os 
Estados Pontifícios e o Reino das Duas Sicílias. Exceto 
Saboia que era liberal, todos os demais governos eram 
absolutistas e autoritários. Giuseppe Verdi era um 
nacionalista italiano liberal, partido de Vitor Emanuel e 
não concordava com a ocupação austríaca. Sua depressão 
era causada, não somente pela perda da família, mas 
também, pela ocupação do norte da Itália. Os austríacos, 
amantes da música, solicitavam a Giuseppe Verdi que 
compusesse e voltasse a apresentar suas obras. Verdi se 
recusava.

Com frequência algum empresário sugeria a Giuseppe 
que lesse algum libreto, animando-o a voltar a compor 
óperas. Mas, ele se recusava e dizia que nunca mais iria ler 
uma linha de música. Um empresário mais teimoso deixou 
para ele um libreto de Temistocle Solera, sobre “Nabucco”. 
Segundo uma lenda, Verdi retornou à pensão e jogou o 
libreto sobre uma mesa. O libreto se abriu ao acaso no 
poema “Va pensiero sull'alli dorate...”, traduzindo 
literalmente: “Vai pensamento, com asas douradas...”, que 
significa, metaforicamente: “Vai pensamento, o 
movimento brilhou...” Giuseppe impressionou-se e 
entendeu que o destino dedicava estes versos a ele. Mais 
adiante, o mesmo verso dizia: “Oh mia pátria sí bela e 
perdutta!” (Oh minha pátria, tão bela e perdida!). 
Giuseppe leu todo o libreto. Para quem estava lendo a 
Bíblia, a história dos hebreus escravos na Babilônia estava 
presente e atual, na Itália ocupada. No mais: os versos  “Va 
pensiero...” são baseados no Salmo 137 ( vers. 1 - Juntos 
aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, 
quando nos lembramos de Sião). No mesmo Salmo, no 
versículo 3, (Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos 
pediam uma canção; e os que nos destruíram, que os 
alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de 
Sião.). No versículo seguinte: “Como cantaremos a 
canção do Senhor em terra estranha?” Va pensiero e o 
Salmo 137 calaram fundo em Giuseppe Verdi. A chama da 
liberdade brilhou em seu coração. A Itália amargurava sua 
própria servidão e opressão, dominada pela Áustria. Verdi 
compreendeu a intenção de Solera: traduzir o drama dos 
hebreus exilados na Babilônia para a Itália pisoteada e 
oprimida pela casa de Habsburg.

Imediatamente, começou a compor a ópera Nabuco. 
Nabuco é uma ópera em quatro atos, escrita em poucas 
semanas, em 1842. Conta a história do rei Nabucodonosor 
da Babilônia. No primeiro ato, o Templo de Salomão, em 
Jerusalém, é ocupado e destruído por Nabuco. O segundo 
ato se passa na Babilônia e conta a história dos exilados 
hebreus, seus amores e a tirania de Nabuco. O terceiro ato 
se passa nos Jardins suspensos da Babilônia, onde 
acontece uma profecia: Javé anuncia que ajudará os 
hebreus a derrotar a babilônia. Neste ato, há também, 
vários lamentos dos exilados recordando a pátria amada. O 
Coro dos Escravos Hebreus (Va pensiero...) acontece neste 
terceiro ato. No quarto ato, Nabuco é feito prisioneiro em 
seu palácio, arrepende-se e manda libertar os hebreus. O 
povo judeu reconhece o milagre e louva Javé.

A história da queda de Jerusalém e do exílio dos judeus 
na Babilônia está em 2 Reis 25: 1-30. Também, consta de 
todo livro de Daniel.

A primeira encenação da ópera aconteceu no Teatro 
Scala de Milão, em 09 de março de 1842. Todas as 

autoridades austríacas foram convidadas e compareceram 
à grande estreia. Sentaram no camarote reservado à maior 
autoridade local. Pensavam, então, que Giuseppe tivesse 
aceitado cooperar com os austríacos compondo músicas 
para seus deleites. No programa distribuído e entregue, 
solenemente, às autoridades austríacas, aparece o nome do 
autor como “Giuseppe V.E.R.D.I.”. Ninguém entendeu, 
então, porque seu sobrenome apareceu em maiúsculo e 
com pontos. Os austríacos pensavam que Verdi era, 
realmente, um orgulhoso ostensivo, com vaidade 
exagerada.

Os austríacos só entenderam que estavam em uma 
situação embaraçosa e que haviam sido tolos, parvos e 
logrados, quando viram a plateia se levantar quando, no 
terceiro ato, ouviram o Coro dos Escravos Hebreus: “Vai 
pensamento, o movimento brilhou...”. Os italianos, então, 
cantaram junto com os artistas. A plateia italiana aplaudiu, 
intencionalmente, com antecipação, antes do final do 
último ato. Giuseppe Verdi explicou, então, o porquê 
V.E.R.D.I.: uma senha, um anagrama: “Vittorio 
Emanuelle, Re D'Italia”. 

Logo após a primeira audição da ópera, houve 
manifestações em Milão com muitos mortos e feridos. 
Aqui cabe uma citação de Thomas Jefferson: “A árvore da 
liberdade deve ser regada, de quando e quando, com o 
sangue dos patriotas e dos tiranos. É seu adubo natural.” 
A chama da liberdade começou a brilhar na Itália. Va 
pensiero... se converteu num hino para os patriotas 
italianos identificados com o povo hebreu cativo na 
Babilônia. A canção, cujo tema é o exílio, expressa 
nostalgia pela pátria natal: “Oh mia pátria, si bela e 
perduta!”

As manifestações se alastraram por toda a Itália até que, 
em 24 de março de 1849, Vitor Emanuel assinou um 
armistício, em Vignale (na Córsega francesa), com o 
marechal austríaco Radetzly. Posteriormente, o tratado de 
paz foi ratificado pelos parlamentares de Sardenha e da 
Áustria. Porém, somente em 1861, a Itália foi unificada, os 

austríacos expulsos e Vittorio Emanuelle II foi coroado rei 
da Itália, em Turim, unindo-se ao Reino de Sardenha. O 
Reino da Itália foi governado com base em uma 
constituição liberal adotada. Giuseppe Verdi foi eleito 
deputado, em 1861, e foi nomeado, pelo rei, senador, em 
1874.

Considerações finais: Va pensiero... é um hino à 
l iberdade.  Tornou-se uma música s ímbolo do 
nacionalismo italiano da época e é, até hoje, em todo o 
mundo, uma canção à liberdade.

A história da destruição do Templo de Salomão, do 
exílio dos hebreus na Babilônia é venerada em vários Altos 
Graus na Maçonaria. No REAA, o Grau 15° - Cavaleiro do 
Oriente ou da Espada; no Rito Moderno, o Grau 6° - 
Cavaleiro do Oriente; no Rito Brasileiro, Grau 15° - 
Cavaleiro da Liberdade; no Rito Adonhiramita, Grau 15° - 
Cavaleiro do Oriente ou da Espada ou da Águia; no Rito de 
York, o Sagrado Arco Real. A história essencial dos judeus 
cativos na Babilônia é bíblica. Na Bíblia, a liberdade 
aparece como oposição à escravidão e como libertação e 
salvação. Na Maçonaria, trata da liberdade dos vícios, 
maldades e imoralidades, como condição ao caminho da 
virtuosidade. Em quase todos os ritos maçônicos, a 
liberdade e a história do cativeiro hebreu na Babilônia, é 
ilustrada pela canção do Coro dos Escravos Hebreus, Va 
pensiero...

Para terminar, duas citações sobre a liberdade: uma, de 
Sartre, parece que escrita, especialmente, para Giuseppe 
Verdi: “és livre, escolhe, ou seja: inventa, escreva, 
componha.” Outra, um pensamento de Diógenes, muito 
emblemático para Mestres Maçons, sobre a liberdade 
interior: “Só é, verdadeiramente, livre quem está 
preparado para morrer.”

Por Walter Celso de Lima

VÁ PENSIERO – UM HINO À LIBERDADE

 Giuseppe Verdi

Cultura
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 Histórias sobre a vida de Mário Soares. Hoje sobre 
a sua relação com a Maçonaria e da sua Maçona-
ria com a nossa Maçonaria e da sua pessoa com os 
nossos maçons, de como ele se entediava de 
morte com tudo isso e de como alguém pagou por 
ele as quotas em atraso

Soares foi da Maçonaria? Sem dúvida? E foi 
maçom? Sobre esta segunda pergunta a doutrina 
divide-se. Há os que pensam que basta ter sido 

iniciado numa Loja Maçônica para se ser maçom; e há 
os que pensam que ser maçom é ter uma vivência e uma 
permanência na maçonaria, não apenas ter sido inicia-
do. Digamos, em linguagem mais corrente, que Mário 
Soares é como aquelas pessoas que são batizadas, mas 
não são praticantes.

No fundo, qual é a história?
Que Soares estava rodeado de maçons em Portugal 

(dos poucos que sobreviveram ao decreto que a extin-
guiu em 1935 e trabalharam clandestinamente) é clarís-
simo. No entanto, foi preciso esperar pelo ano de 1972, 
tinha Mário Soares 47 anos, a caminho dos 48, para que 
o convencessem a entrar na organização. Esse papel 
coube a Atilano dos Reis Ambrósio, que usava o pseu-
dónimo literário de Jorge Reis e tem como romance 
mais famoso “Matai-vos uns aos outros”. Reis vivia em 
Paris, onde aliás faleceu há pouco mais de um ano, 
estando enterrado no cemitério do Père Lachaise, mas 
mantinha uma casa em Cascais. Militante do PCP nos 
anos 40, como Soares, exilou-se em Paris depois de se 
desligar do PCP e entrou na Grande Loja de França, a 
mais ritualística e rigorosa que pratica o Rito Escocês 
Antigo e Aceite e o Rito Escocês Retificado. Foi para 
uma Loja do Rito Escocês Antigo e Aceite que Reis 
levou Soares: Les Compagnons Ardents, na qual foi 
recebido como Aprendiz e, depois, elevado a Compa-
nheiro, ainda antes do 25 de Abril.

O percurso de Jorge Reis afastá-lo-ia, mais tarde, de 
Soares. Aquele tinha uma amizade que chegava à vene-

ração a Vasco Gonçalves, primeiro-ministro pró-
comunista de quatro governos do PREC (1974-1975), 
contra o qual Soares mobilizava todo o país e, em espe-
cial, os socialistas.

“ERA MUITO MAÇADOR...”
Durante a sua permanência na Grande Loja de Fran-

ça Mário Soares convidou a entrar um amigo, que havia 
de ser seu ministro da Cultura – António Coimbra Mar-
tins, atualmente à beira de fazer 90 anos. Porém, a sua 
própria adesão aos ideais e rituais maçónicos nunca 
foram entusiasmados. “Era muito maçador e não cor-
respondia a nada do que eu pensava ser”, disse-me um 
dia. “Mas não tenho nada contra os maçons, a começar 
pelo meu filho e por ti, que também és”.

E sou. É sabido. Por isso posso continuar a história 
com algum conhecimento.

Após o 25 de Abril e por interferência de outras pes-
soas, que nada tinham a ver diretamente com Soares, a 
Grande Loja de França (GLDF) foi fundamental no 
restabelecimento ritualístico e organizativo do Grande 
Oriente Lusitano. Curiosamente, o tempo encarregou-
se de tornar o GOL mais próximo do Grande Oriente de 
França (GODF) do que da GLDF, mas Soares jamais 
teve a ver com o GODF. Por seu lado, o GOL manteve 
sempre relações com as duas organizações francesas.

Com 39 anos de clandestinidade, quase todos eles 
dirigidos por Luís Rebordão (1937-1975), após o afas-
tamento do último Grão-Mestre do GOL não clandesti-
no, Norton de Matos, foram-se perdendo práticas ritua-
lísticas e simbólicas. Rebordão, que conta, mais tarde, 
com o apoio do médico Dias Amado (também ligado a 
Soares) e ainda de outros maçons ilustres como Álvaro 
de Athayde (o cirurgião de Salazar) ou Adelino da 
Palma Carlos (o primeiro primeiro-ministro depois do 
25 de Abril), entre outros, passa o testemunho justa-
mente a Dias Amado (1975-1981) que consegue o 
apoio da GLDF para refazer os rituais, nomeadamente 
nas iniciações e nas passagens a Mestre que, devido à 

complexidade das respetivas cerimónias, eram difíceis 
ou impossíveis de realizar em clandestinidade, utili-
zando-se, nessa altura, sobretudo as chamadas 'passa-
gens administrativas' (ou seja, sem provas e sem ritual).

S O A R E S ,  U M  “ C O M P A N H E I R O 
ADORMECIDO”

Porém, na altura, o 'Companheiro' Soares já se desli-
gara totalmente da organização estando, como se diz na 
Maçonaria, 'adormecido'. O contato só volta a ser esta-
belecido nos anos 90, quando era Presidente da Repú-
blica. A determinada altura, a GLDF decide entregar-
lhe uma medalha e, simultaneamente, aumentar o seu 
grau administrativamente para o 4º do Rito Escocês 
Antigo e Aceite (o primeiro dos altos graus escoceses, o 
que tornou Soares numa espécie de Mestre Maçon 
honorário). A decisão e a carta que a acompanhava foi 
do Grão-Mestre da GLDF da época, Jean-Louis Man-
dinaud, que a fez chegar a Portugal via uma Loja do 
GOL que tinha particulares relações com aquela orga-
nização maçônica francesa.

Soares recebeu, então a carta e a medalha, que lhe 
foram entregues por Luís Nunes de Almeida, juiz do 
Tribunal Constitucional, e presidente da loja contacta-
da pelos franceses, acompanhado do então Grão-
Mestre do GOL, João Rosado Correia, que fora minis-
tro do Equipamento Social do governo do Bloco Cen-
tral, chefiado por Soares.

Além da medalha, havia uma pequena dívida a 
pagar à GLDF. Mas Soares nunca soube dessa parte. 
Nunes de Almeida, abriu os cordões à bolsa e pagou-a – 
gesto que foi do conhecimento de pouca gente.

Não sei se esta verdade é incomoda, desmente ou 
confirma preconceitos, desilude quem acreditou em 
mitos ou qualquer outra coisa. Sei que este foi o percur-
so de um homem, que apesar de achar as reuniões da 
Maçonaria entediantes, no essencial, procedeu de acor-
do com os seus valores.

MÁRIO SOARES FOI DA MAÇONARIA? SIM E NÃO…
Por Henrique Monteiro - Fonte: Expresso
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A Pedra Bruta à primeira vista, é apenas um pedaço 
de pedra tosca e imperfeita, um bocado de rocha 
com arestas vincadas e ásperas, sem forma defini-

da. Tal se assemelha ao Aprendiz Maçom quando entra em 
Loja pela primeira vez. 

-Ele próprio é essa pedra grosseira-. 
Ela representa o seu estado e o longo caminho que ele 

tem ainda a percorrer…
O trabalho do Aprendiz consiste no desbastar dessa 

pedra bruta; no seu aprimoramento pessoal e moral.
O Aprendiz com o auxílio do malho e do cinzel, com 

sua vontade própria e o desejo de melhorar, deve desbastar 
essa pedra bruta (ele) e dar-lhe forma, torna-la perfeita, 
com as suas faces bem polidas e transformar essa pedra, 
numa pedra cúbica.

E essa transformação, passa por numa fase primária, 
burilar as pontas, as arestas que a pedra tem. Tentar ele 
próprio, vencer os seus medos e receios, “acalmar” as suas 
ansiedades, adquirir a concentração e disciplina 
necessárias à tarefa a que se propõe. 

Só dominando os seus pensamentos poderá ele então 
dominar as suas atitudes. Pensando com a clareza e 
discernimento necessário para que nada diga ou nada faça 
que não tenha a certeza de o fazer.  E só depois desse 
“pequeno/grande trabalho”, no qual, também expôs o 
interior da pedra à vista de todos, o seu Interior (Alma), é 
que poderá então tornar a pedra mais harmoniosa, alisando 
e polindo a sua face, através da sua persistência em se 
tornar melhor pessoa, sendo mais solidário, mais tolerante 
e mais fraterno com o seu próximo.

Só assim, a pedra começará a ganhar a forma desejada, 
e se poderá concluir então, se o trabalho efetuado, se 
encontra no caminho certo.

E só pesando os prós e os contras, o antes e o depois, se 
conseguirá analisar o que se tem conquistado com este 
labutar. Que será sempre mais do que o que se perdeu ou 
gastou em tempo e energia para se poder dedicar a essa 
árdua tarefa.

Certamente durante esse processo aumentou o seu 
conhecimento sobre várias matérias, mas acima de tudo, 
melhorou o seu auto-conhecimento (o mais importante 
deste processo). Como proporcionalmente, se perderam 
vícios e comodismos que nada trazem de melhor à sua 

vida, e que só o “atrasam” na percepção do mundo em que 
vive.

E é nesse mundo profano, em que o Aprendiz vive, que 
deve ele usar os seus conhecimentos e a experiência 
adquirida no polir a sua pedra, que ele deverá exercer a sua 
influência. Sendo um exemplo de boa conduta para os 
demais, sempre cumpridor dos deveres e regras tal como 
qualquer outro cidadão seja obrigado a cumprir e a 
respeitar. Nunca estando acima da Lei, mas ao seu nível.

E apesar do trabalho de se desbastar a pedra bruta, ser 
um trabalho e caminho (evolução) pessoal, ele não se faz 
solitariamente. Existe sempre alguém pronto para o ajudar 
nesse percurso, nunca o facilitando, mas servindo apenas 
de apoio e guia. E esse acompanhamento, esse “guia”, ele 
pode encontrar na sua Respeitável Loja, refletido nos seus 
Irmãos.

E na sua Respeitável Loja, através da partilha mútua de 
conhecimentos e experiências em Loja com os seus 
Irmãos, fazendo uso do seu tempo disponível (às vezes 
sacrificando inclusive a sua família), se envolvendo mais 
nas atividades da Loja, estudando o catecismo, tomando 
atenção ao que lhe dizem e cumprindo de forma laboriosa o 
ritual, que o aprendizado do Aprendiz se faz (o próprio 

desbastar a pedra bruta, é um processo de aprendizagem e 
ensino). E ele aprende porque usufrui da informação e 
experiências que os seus Irmãos lhe podem oferecer, mas 
também deve ele ensinar os seu Irmãos, partilhando o que 
sabe e auxiliá-los no que eles mais precisem.

Porque um dos seus próprios deveres, é também 
auxiliar os seus Irmão no desbastar das suas pedras… Pois 
também ele os “transforma”, com a sua forma de estar, 
exemplo de conduta e conhecimento.

Somente partilhando o que se tem, é que se pode obter 
mais, nunca num sentido material, mas antes, num sentido 
espiritual. 

Só doando parte dele próprio, poderá conquistar mais 
Conhecimento, ser Respeitado e ter a Amizade dos seus 
Irmãos.

Às vezes pensa-se que partir pedra e polir a mesma, é 
um trabalho fácil.

Mas desengane-se quem assim pensa. Se fosse assim 
tão fácil, eu não seria Maçom!

Fonte: A Partir Pedra

Ir\Nuno Raimundo
R\L\ Mestre Affonso Domingues

Lisboa - Portugal
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O 45º presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, assume o cargo mais cobiçado da 
política internacional na sexta-feira 20. Ele 

ainda nem chegou ao Salão Oval da Casa Branca e 
suas medidas populistas e reações exacerbadas já 
assustam o mundo. Nas semanas que antecederam 
a cerimônia da posse, Trump se meteu em várias 
confusões: brigou com a imprensa por conta de um 
suposto dossiê relatando negócios escusos e orgias 
com prostitutas; xingou a atriz Meryl Streep pelas 
críticas endereçadas a ele durante um discurso na 
cerimônia de entrega do prêmio Globo de Ouro; se 
contradisse a respeito de ataques feitos por hackers 
russos à campanha eleitoral adversária e, se não 
bastasse, começou um incidente diplomático com 
China e Taiwan. Tudo isso, repetindo, antes de ocu-
par a cadeira presidencial.

Sob intenso bombardeio daqueles contrários às 
suas posturas, Trump comparou os tempos atuais 
com a Alemanha nazista. Nessa farsa, os cínicos 
diriam, quem faz o papel de Adolf Hitler é o próprio 
Trump. Devido à sua xenofobia e ao seu discurso 
inflamado – e com a apreensão de quem sabe que 
muito mais está por vir – líderes globais e cidadãos 
comuns se perguntam: e agora? “Grandes, grandes 
notícias vão ser anunciadas nas próximas sema-
nas”, afirmou Trump, com seu linguajar caracterís-
tico, durante entrevista coletiva para jornalistas na 
quarta-feira 11. “Na inauguração, vamos fazer um 
belo evento. Temos grande talento, tremendo talen-
to.”

CHANTAGEM

No mesmo dia em que Barack Obama se despe-
dia da presidência após cumprir dois mandatos 
(leia no quadro), Trump realizou uma audiência 
para apresentar o governo e se defender de acusa-
ções que haviam sido publicadas na véspera. De 
acordo com a imprensa americana, um relatório 
atribuído a um ex-espião do serviço secreto britâni-
co diz que a Rússia juntou dados comprometedores 
sobre Trump com o objetivo de chantagear o 
empresário. Cópias circularam em Washington 
durante a campanha do ano passado, e, ainda 
segundo a mídia local, um resumo de duas páginas 
do dossiê foi dada ao magnata e a Obama. O docu-
mento afirma que o presidente eleito aparece em 
um vídeo de sexo com prostitutas russas em um 
hotel de Moscou. Relata ainda que sua empresa 
fechou contratos na China e em países emergentes 
por meio de pagamento de propinas. Como as 
informações não foram confirmadas, sua publica-
ção causou controvérsia nos meios de comunica-
ção dos Estados Unidos. A rede CNN e o site Buzz-
feed, que divulgaram a notícia, foram ameaçados 
de banimento da cobertura da Casa Branca e classi-
ficados como “monte de lixo” durante a coletiva. 
“As agências de inteligência nunca deveriam ter 
deixado essas notícias falsas vazarem”, disse 
Trump horas antes, em seu Twitter. “Estamos 
vivendo na Alemanha nazista?”

A difusão do conteúdo, verdadeiro ou não, revi-
veu velhas desconfianças sobre a relação entre 
Trump e a Rússia. Semanas atrás, as principais 
agências de inteligência dos Estados Unidos, como 
a CIA, o FBI e a NSA (National Security Agency), 
certificam que hackers russos invadiram o comitê 
de campanha dos democratas e liberaram informa-

ções comprometedoras da rival, Hillary Clinton. 
Trump passou todo esse tempo negando que o ata-
que havia acontecido, mas mudou de tática na 
entrevista coletiva, quando admitiu “achar” que a 
Rússia interferiu no pleito, sem dar mais detalhes 
nem reconhecer que a manobra o beneficiou direta-
mente. Com a posse de Trump, o diálogo entre os 
países, que não ia bem com Obama e não mudaria 
com Hillary, realmente será outro. A mudança afe-
tará principalmente o futuro do conflito na Síria (do 
qual os russos participam ativamente) e a expansão 
do poder do Kremlin sobre seus vizinhos, em 
regiões como a Ucrânia e a Crimeia. “Se Putin 
gosta de Donald Trump”, se gabou o americano na 
entrevista, “vejam só, pessoal, isso é uma vanta-
gem, não uma desvantagem.”

“Deve ser levado em conta que há apenas 

uma China, e Taiwan é parte inalienável da Chi-
na” Geng Shuang, porta-voz do presidente chi-
nês Xi Jinping (foto), repreendendo Trump por 
dialogar com a líder de Taiwan

E AGORA? PARA ONDE TRUMP LEVARÁ O MUNDO
Donald Trump, que promete anunciar grandes notícias nas próximas semanas: o medo é que ele faça o que prometeu
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 Dias antes dessas declarações, o estilo boquirroto 
do presidente eleito ajudou a armar uma briga com um 
dos maiores responsáveis pela influência cultural dos 
Estados Unidos no mundo: Hollywood. Em seu dis-
curso no Globo de Ouro, a atriz Meryl Streep disse 
que a indústria do cinema é construída com base na 
diversidade e criticou a imitação vexatória que Trump 
fez de um jornalista com deficiência, comparando-o 
com um valentão de escola que humilha aqueles sem 
condições de revide. Como líder da nação mais pode-
rosa do mundo, esse é o tipo de opinião contrária com 
a qual o empresário deveria saber lidar. Sua resposta, 
porém, além de ser o oposto do que se espera de um 
chefe de estado, acaba referendando a posição de 
Meryl Streep. Ele chamou a intérprete de “superesti-
mada” e alegou que ela seria “amante” de Hillary Clin-
ton. A comunidade do cinema e da TV ficou em polvo-
rosa e as redes sociais ficaram repletas de críticas a 
Trump. Nada dá a entender que seu estilo vá mudar, 
nem que ele deixará de espalhar ódio pelo Twitter, 
como tem feito até hoje. Pelo contrário, seus apoiado-
res aplaudem o político que fala o que pensa e que não 
está amarrado pelo politicamente correto. “Como 
muitos populistas, Trump enxerga críticas como ofen-
sas pessoais”, afirma Oliver Stuenkel, membro do 
Instituto Global de Políticas Públicas, em Berlim. “A 
discussão é o que torna as decisões de um governo 
melhores, e ele está se privando disso.” Esse tempera-
mento agressivo pode prejudicar sua própria adminis-
tração.

“Se Putin gosta de Donald Trump, vejam só, 
pessoal, isso é uma vantagem, não uma desvanta-
gem” Donald Trump, presidente eleito dos EUA

Além de causar estrago no âmbito doméstico, as 
afirmações intempestivas de Trump podem queimar 
relações dos Estados Unidos com países aliados. E até 
fazer com que o mandatário seja manipulado por 
adversários que conhecem seu comportamento. O 
presidente venezuelano Nicolás Maduro, por exem-
plo, tem tudo a ganhar com ataques vindos de Trump, 
através dos quais poderá fortalecer a narrativa de que 
seus problemas são culpa dos “yankees”, como sus-
tentava Hugo Chavez. Uma prévia do que pode estar 
por vir na era Trump foi o incidente diplomático inici-
ado com os chineses depois que o presidente eleito 
dos EUA atendeu à ligação da mandatária de Taiwan. 
O regime comunista da China não aceita que outras 
nações reconheçam a soberania da ilha. Por isso, o 
contato de quase todo o mundo com o território se dá 
de maneira não oficial. No entanto, o empresário con-
fessou que foi parabenizado por telefone pela taiwa-
nesa, o que despertou a ira de Pequim.

O Ministério do Exterior da China emitiu nota de 
protesto depois de a conversa vir à tona. “Deve ser 
levado em conta que há apenas uma China, e Taiwan é 
parte inalienável da China”, escreveu o porta-voz 
Geng Shuang. “O governo da República Popular da 
China é o único governo legítimo que representa a 

China.”

FANFARRONICE
O episódio pode ser tanto fruto da ingenuidade como um 
cálculo político de Trump. Isso porque, ao lado do México, 
os chineses são pintados pelo presidente como os grandes 
vilões da economia dos Estados Unidos. Em sua campa-
nha, ele prometeu combater sem descanso as importações 
dos dois países para gerar mais empregos em solo america-
no. O magnata pode ter criado o imbróglio justamente para 
disfarçar o fato de que a maior parte de suas declarações 

não passa de fanfarronice. Em primeiro lugar, porque a 
maior beneficiária da promessa de Trump de sair do Acor-
do Transpacífico é justamente a China, que estará livre 
para expandir sua influência no leste asiático. O mesmo 
vale para o isolacionismo do presidente eleito em relação à 
África e América Latina, territórios para onde os chineses 
poderão crescer. Em segundo lugar, porque as economias 
das duas nações são profundamente conectadas. Se, por 
um lado, Washington importa toneladas e toneladas de 
componentes chineses, por outro, Pequim é o maior porta-
dor de títulos da dívida pública americana. Um embate 
entre as duas potências afetaria drasticamente o mundo, 
mas os grandes prejudicados seriam justamente os princi-
pais envolvidos. “Temos que ver se essa briga vai ou não 
existir”, diz Ricardo Mendes, responsável pelo escritório 
em Miami da consultoria internacional Prospectiva. “Os 
chineses são muito pragmáticos, aguentam essa retórica. E 
os maiores perdedores disso seria os próprios americanos.”
No âmbito doméstico, o risco é maior para a população 
mais vulnerável. “Quem vai sofrer mais são os mais 
pobres”, afirma Geraldo Zahran, professor de relações 
internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Para ele, o cenário que se desenha é de 
“estudantes endividados, minorias perseguidas e imigran-
tes deportados”. Um dos exemplos de como o novo gover-
no pode piorar a vida dos mais humildes está personificada 
no Procurador-Geral de Trump, Jeff Sessions. Ele enfren-
tou diversas acusações de racismo no passado, e sua sabati-
na no Senado contou até com manifestantes contrários 
vestidos de membros do grupo supremacista branco Ku 
Klux Klan. Em 1986, Sessions foi recusado para uma vaga 
de juiz federal sob a justificativa de que era muito retrógra-
do para os valores americanos. Em 2017, ele será provavel-
mente aceito pela maioria dos senadores, majoritariamente 
republicanos aliados. O Senado também referendará a 
nomeação de Rex Tillerson, presidente da companhia 
petrolífera ExxonMobil, para o cargo de secretário de Esta-
do, responsável pelas relações exteriores dos Estados Uni-
dos. Apesar de o empresário ter negócios na Rússia, o que 
implica em conflito de interesses, ele é dado como certo no 
cargo. A única nomeação que corre algum risco de ser bar-
rada é a de Jared Kushner, genro do presidente eleito e esco-
lhido como assessor sênior da Casa Branca. Sua aprovação 
não passa pelo Congresso, mas pode ser vetada pela lei 
contra o nepotismo. Mesmo assim, a jurisprudência ameri-
cana dá brechas para que ele seja efetivado. No fim das 
contas, Trump levará com ele essas e outras figuras ligadas 
ao que há de mais obscurantista nos Estados Unidos. São 
eles que vão definir as pequenas e grandes questões da 
política americana daqui para frente.

ISOLAMENTO
Ao menos o muro separando Estados Unidos do México, 
promessa mais emblemática de Trump, não deverá ser 
erguido. Apesar de o presidente eleito ter confirmado na 
coletiva de imprensa da quarta-feira 11 que a construção 
está de pé e que pretende enviar a conta para os mexicanos, 
os custos superiores a US$ 25 bilhões e as dificuldades 
operacionais de um projeto desse porte inviabilizam a 
obra. Para não desagradar seus eleitores, no entanto, o 
empresário deve recorrer a uma barreira policial, ao invés 
de física, com endurecimento de leis de imigração e 
aumento do aparato de segurança das fronteiras. O mesmo 
se dá em relação à reforma de saúde do Obamacare. A pro-

messa inicial era acabar com o projeto, mas as 20 milhões 
de pessoas atendidas pela medida inviabilizam sua dissolu-
ção. Trump prometeu substituir o programa, mas não 
explicou exatamente pelo quê. “Em relação ao muro, em 
relação ao Obamacare, em relação à política internacional, 
a retórica de Trump é sempre mais forte do que a prática”, 
diz Ricardo Mendes, da Prospectiva.
Como homem mais poderoso do mundo, o presidente dos 
Estados Unidos serve de exemplo para os líderes de outros 
países. Como empresário que é, vê o comando de uma 
nação como um balcão de negócios em que se deve buscar 
o acordo mais vantajoso. Por esse lado, o magnata possui 
uma visão reducionista, porém legítima, das responsabili-
dades do cargo que conquistou. “De grão em grão, ele vai 
buscar vantagens pontuais. Mas não possui um grande 
plano de mudanças”, afirma Zahran, da PUC-SP. No entan-
to, seu desprezo pelos valores e pelas normas de conduta da 
democracia é um perigo não só para os americanos, mas 
para todas as nações do mundo. Uma onda de populistas, 
oportunistas e aventureiros vem conquistando espaço nos 
quatro cantos do mundo, inclusive no Brasil. Eles já alcan-
çaram vitórias eleitorais expressivas, como a saída do 
Reino Unido da União Europeia. Em 2017, podem se ele-
var à posição mais alta de países importantes como a Fran-
ça. “Os Estados Unidos são uma referência cultural. Quan-
do a coisa vai mal por lá, isso é ruim para todas as democra-
cias”, diz Stuenkel, do Instituto Global de Política Pública. 
O problema é Trump, mas não só ele. O problema é tam-
bém o que vem pela frente justamente por causa dele.

As confusões que o novo presidente já arranjou

Dossiê secreto
A imprensa americana publicou um suposto relatório de 
espionagem informando que a Rússia possui informações 
sobre negócios escusos do presidente eleito e vídeos de 
orgias dele com prostitutas. O conteúdo, porém, não foi 
confirmado
Briga com Hollywood
Criticado pela atriz Meryl Streep por conta de sua política 
para imigrantes e de sua imitação vexatória de um 
jornalista com deficiência, Trump referiu-se a ela como 
superestimada e disse que era amante da candidata 
derrotada Hillary Clinton
Espionagem da Rússia
Mesmo com as principais agências de inteligência 
americana confirmando que hackers russos atacaram a 
campanha oposicionista do Partido Democrata, o 
presidente eleito segue negando que a gestão de Vladimir 
Putin o tenha beneficiado
Gafe com a China
O magnata recebeu uma ligação da presidente de Taiwan e 
abriu uma crise diplomática com os chineses. O regime 
comunista considera o país como parte de seu território e 
não tem relações com quem reconheça o governo 
oficialmente
Nomeações suspeitas
Trump apontou o genro como assessor sênior da Casa 
Branca, mas ato pode ser barrado pela lei contra o 
nepotismo. Indicações incluem também empresário com 
conflito de interesses com a Rússia e procurador-geral 
acusado de racismo.

Fonte: Istoé

CONFLITO DE INTERESSES Rex Tillerson, indicado por para 
o cargo de secretário de Estado: ele tem negócios na Rússia

DESPEDIDA Barack Obama, com Michelle e a filha Malia: no último discurso
 como presidente, ele disse que é preciso combater a discriminação
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Sociólogo denunciou com lucidez o individualis-
mo e a desigualdade até o fim de seus 91 anos

Com Zygmunt Bauman se apaga uma das vozes mais 
críticas da sociedade contemporânea, individualista e 
desumana, que definiu como a “modernidade líquida”, 
aquela em que nada mais é sólido. Não é sólido o Esta-
do-nação, nem a família, nem o emprego, nem o com-
promisso com a comunidade. E hoje “nossos acordos 
são temporários, passageiros, válidos apenas até novo 
aviso”. Essa voz soou lúcida até o fim de seus 91 anos. 
Escrevia um, dois ou até três livros por ano, sozinho ou 
com outros pensadores, dava palestras e respondia aos 
jornalistas em entrevistas em que era preciso escolher 
muito bem as perguntas, porque as respostas se estendi-
am por vários minutos, como em uma sucessão de bre-
ves discursos. Esses sim, muito sólidos.

Falava devagar porque lapidava cada uma de suas 
frases, um fio de ideias que daria para mais livros do que 
assinou em sua prolífica carreira. Alguns ditados, cabe 
acreditar que de um fôlego só. Talvez com uma ou outra 
pausa para fumar um cachimbo.

O sociólogo e filósofo de origem polonesa (Poznan, 
1925) morreu no domingo “na sua casa em Leeds, junto 
da família”, anunciou a colaboradora Aleksandra Kania 
em nome dos familiares. Em sua longa vida sofreu os 
horrores do século XX — a guerra, a perseguição, os 
expurgos, o exílio — mas nada disso o tornou confor-
mista em relação ao que veio depois.

Durante mais de meio século, foi um dos mais influ-
entes observadores da realidade social e política, o fla-
gelo da superficialidade dominante no debate público, 
crítico feroz da bolha liberal inflada por Reagan e That-
cher nos anos 1980 e que estourou mais de 30 anos depo-
is. Retratou com agudeza o desconcerto do cidadão de 
hoje diante de um mundo que não oferece seguranças às 
quais se agarrar. Referia-se ao novo proletariado como 

“precariado”, com a diferença de que não tem consciên-
cia de classe. Figura muito respeitada pelos movimentos 
de indignados do novo século (do 15 de Março espanhol 
ao Occupy Wall Street), ele entendia seus motivos e se 
interessava por suas experiências, mas apontava suas 
debilidades e incongruências, convencido de que é mais 
fácil unir no protesto que na proposta. Desconfiava do 
“ativismo de sofá”, que quer mudar o mundo por meio 
de cliques, e relativizava o poder que se atribui às redes 
sociais, porque pensava que o verdadeiro diálogo só se 
produz nas interações com os diferentes, e não nessas 
“zonas de conforto” onde os internautas debatem com 
quem pensa igual a eles.

Sua trajetória corroborava sua autoridade intelectual. 
Tinha 13 anos quando sua família — judia, mas não reli-
giosa — escapou da invasão nazista na Polônia em 1939 
e se refugiou na União Soviética. Mais tarde, o jovem 
Zygmunt se alistou na divisão polonesa do Exército 
vermelho, o que lhe valeu uma medalha em 1945. Depo-
is da guerra, voltou a Varsóvia, casou-se com Janina 
Lewinson (sobrevivente do gueto de Varsóvia, também 
escritora e sua companheira até a morte, em 2009) e 
conciliou sua carreira militar com os estudos universitá-
rios, além da militância no Partido Comunista.

A decepção chegou quando se viu, mais uma vez, na 
mira do antissemitismo durante os expurgos realizados 
na Polônia em 1968, depois de uma série de protestos 
estudantis e de grupos de artistas contra a censura do 
regime e no contexto internacional da Guerra dos Seis 
Dias. Naquele mesmo ano, Bauman teve de deixar sua 
terra natal pela segunda vez. Instalou-se primeiro em Tel 
Aviv e, a partir de 1972, na Universidade de Leeds 
(Inglaterra), de onde só saía para explicar seu pensa-
mento pelo mundo.

Quando chegou a Leeds, Bauman já era uma autori-
dade no campo da sociologia. Logo se tornou o equiva-
lente mais próximo a uma celebridade que poderia haver 

nessa disciplina: foi a partir do livro Modernidade 
Líquida, publicado em 2000, o mesmo ano que surgiu 
em Seattle o movimento de protesto contra a globaliza-
ção.

Resistente ao termo “pós-modernidade” (porque 
falta perspectiva histórica para dar por terminada a 
modernidade), Bauman dizia: “O que temos é uma ver-
são privatizada da modernidade”. Hoje a esfera pública 
se resume a um “palco onde se confessam e se exibem as 
preocupações privadas”. E advertia contra as “comuni-
dades-cabide”, momentâneas, declarava “o fim da era 
do compromisso mútuo”, alertava que “não há mais 
líderes, só assessores”. E concluía: “Uma vez que as 
crenças, valores e estilos foram privatizados (....), os 
lugares que se oferecem para a reacomodação lembram 
mais um quarto de hotel que um lar”.

Voltou a essas obsessões em dezenas de livros. Em 
alguns dos mais recentes (Estado de Crise e A Riqueza 
de Poucos Beneficia Todos Nós?), dirigiu seu olhar aos 
perdedores de uma crise que ele não via como um bura-
co, mas como o novo cenário. E, em sua última obra 
publicada, Estranhos à Nossa Porta, observa a crise dos 
refugiados a partir da compreensão da ansiedade que 
gera na população e da rejeição a cercas e muros. O pen-
sador voltava, assim, a um dos temas que mais o preocu-
param: a rejeição do outro, o medo do diferente, de que 
já tinha tratado em seus primeiros anos em Varsóvia em 
relação ao antissemitismo.

Com sua figura espigada, seus cabelos brancos revol-
tos e seu cachimbo nos lábios, Bauman posava para o 
fotógrafo há um ano nas ruas de Burgos com a atitude de 
uma estrela do rock. Podia ser pessimista, mas nunca foi 
ranzinza. Nunca quis escrever para nos agradar. Mas 
para nos agitar.

Fonte: El Pais

MORRE O PENSADOR ZYGMUNT BAUMAN,
'PAI' DA “MODERNIDADE LÍQUIDA”

Cultura
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Camilo Castelo Branco (1825-1890) foi um escri-
tor português. "Amor de Perdição" foi sua nove-
la mais importante. Foi considerado o criador da 

novela passional portuguesa. Escreveu irreverentes 
crônicas para jornais. Dedicou-se à atividade literária, 
foi um dos primeiros escritores portugueses a viver 
exclusivamente do que escrevia. Recebeu o título de 
Visconde concedido pelo rei de Portugal, D. Luís I.

Camilo Castelo Branco (1825-1890) nasceu na fre-
guesia dos Mártires, em Lisboa, Portugal, no dia 16 de 
março de 1825. Filho de Manuel Joaquim Botelho Cas-
telo Branco e de Jacinta Rosa do Espírito Santo Ferrei-
ra, ficou órfão de mãe com um ano e de pai com 10 
anos. Foi morar com uma tia e depois com sua irmã 
mais velha. Em 1841, com apenas 16 anos, casou-se 
com uma jovem de 15 anos, Joaquina Pereira, mas logo 
a abandonou.

Em 1843 ingressou na Escola Médico-Cirúrgica na 
cidade do Porto, mas entregue à boemia, não conseguiu 
concluir o curso. Em 1845 publicou seus primeiros 
trabalhos literários. Em 1846 fugiu com a jovem Patrí-
cia Emília, mas a abandona, poucos anos depois. No 
ano seguinte morreu sua esposa legítima, de quem esta-
va separado, e a filha do casal morreu no ano seguinte.

Camilo Castelo Branco passou por uma crise espiri-
tual em 1850, e ingressou no seminário do Porto, pre-
tendendo seguir a vida religiosa. Nesse ano conheceu 
Ana Plácido, que casada com um comerciante brasilei-
ro, abandonou o marido em 1859 e foi viver com Cami-
lo. Em 1860 é processado e preso por crime de adulté-
rio, mas é absolvido no ano seguinte, passando a viver 
com Ana. O casal foi morar em Lisboa e depois em São 
Miguel de Seide, sempre com muitos problemas finan-
ceiros.

Em 1863 publica "Amor de Perdição", sua novela 
mais famosa. Sua vida atribulada lhe deu inspiração 
para os temas de suas novelas. Também reconstituiu em 
suas obras o panorama dos costumes de Portugal de seu 
tempo, quase sempre com uma profunda sintonia com 
as maneiras de ser e sentir do povo português.

Camilo foi um dos primeiros escritores portugueses 
a viver da literatura. Sua produção é composta de mais 
de cem obras, a maior parte de novelas satíricas, de 
mistério ou terror, históricas e passionais, publicadas 
em folhetins. Com uma linguagem simples e histórias 
repletas de emoção, fazia grande sucesso. Em 1889, 
quando se torna uma celebridade nacional como escri-
tor, recebe uma homenagem da Academia de Lisboa.

Uma doença nos olhos que pouco a pouco lhe tirava 
a visão, fez Camilo mergulhar em profunda depressão. 
Depois de saber que ficaria definitivamente cego Cami-
lo suicida-se em São Miguel de Seide, Vila Nova de 
Famalicão, no dia 01 de junho de 1890.

Obras de Camilo Castelo Branco

Os Mistérios de Lisboa, 1854
Duas Épocas na Vida, 1854
O Livro Negro do Padre Dinis, 1855
Vingança, 1858
Carlota Ângela, 1858
A Morta, 1860
O Romance de um Homem Rico, 1861
Doze Casamentos Felizes, 1861
Estrelas Funestas, 1861

Amor de Perdição, 1862
Coração, Cabeça e Estômago, 1862
Estrelas Propícias, 1863
Amor de Salvação, 1864
O Olho de Vidro, 1866
O Retrato de Ricardina, 1868
A Mulher Fatal, 1870
Novelas do Minho, 1876
Perfil do Marquês de Pombal, 1882
Vulcões de Lama, 1886
Nas Trevas, 1890

Maçons Ilustres e Famosos

CAMILO CASTELO BRANCO - ESCRITOR PORTUGUÊS

www.pousadadobezerra.com.br
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Hernani M. Portela

O fogo não é um elemento, e, sim, um princípio divino. 
A chama física é o veículo objetivo do espírito supre-
mo. Os elementais do fogo são os de maior categoria. 

Todas as coisas desse mundo têm o seu aura e o seu espírito. 
O granito não arde porque seu aura é ígneo. Os elementais do 
Fogo carecem de consciência física, porque são muito eleva-
dos e refletem a natureza humana.

O éter é fogo. A parte ínfima do éter é a chama que fere 
nossa vista. O fogo é a presença subjetiva da Divindade no 
universo. O fogo universal, em diferentes condições, conver-
te-se em água, ar e terra. É o “Kriyashakti” de todas as formas 
de vida. Dá calor, luz, vida e morte. É o próprio sangue em 
todas as suas diversas manifestações, é o fogo essencialmen-
te uno.

No fogo, sintetizam-se os Sete Cosmocratores. Na mais 
grosseira modalidade de sua essência, o fogo é a primeira 
forma e reflete as formas inferiores dos primeiros seres obje-

tivos do universo. Os elementais do fogo são os primeiros 
pensamentos caóticos divinos. Na terra, eles tomam a forma 
de salamandras ou elementais inferiores do fogo, que revolu-
teiam nas chamas. No ar, existem milhões de seres vivos e 
conscientes, que se apoderam de nossos emitidos pensamen-
tos, também, ali existentes. Os elementais do fogo estão 
relacionados com o sentido da vista e absorvem os elementa-
is dos demais sentidos. Assim, só com o sentido da vista, 
podemos ouvir, cheirar e saborear, posto que todos os senti-
dos sintetizam-se no da vista.

Segundo Simão, o Mago, toda a criação culmina no fogo. 
Este era para Ele, como para nós, o princípio universal, a 
infinita potência emanada da oculta Potencialidade. O fogo 
era a primitiva causa do manifestado mundo da existência e 
tinha duplo aspecto: manifesto e secreto. O aspecto secreto 
do fogo está oculto em seu aspecto objetivo, que, do primei-
ro, dimana. Para Simão, era inteligência tudo quanto se podia 
pensar e tudo aquilo sobre que se podia atuar. O fogo conti-
nha o todo. E como todas as partes do fogo eram dotadas de 

inteligência e de razão, eram suscetíveis de desenvolvimento 
por emanação e extensão. Essa é, precisamente, a nossa dou-
trina do Logos manifestado, e as partes, primordialmente, 
emanadas são os nossos “Dhyan Chohans”, os “Filhos da 
Chama e do Fogo” ou os Eões Superiores. Esse fogo é o sím-
bolo do ativo e vivente aspecto da Natureza Divina. Nele, 
subjaz a “infinita potencialidade na Potencialidade”, que 
Simão chamava “o que existiu, existe e existirá”, ou a estabi-
lidade permanente e a imutabilidade personificada.

Da Potência Mental, a Divina Ideação se tornava concre-
ta em ação. Donde as séries de emanações primordiais do 
pensamento engendram o ato, cuja mãe é o aspecto objetivo 
do fogo, e cujo pai é o aspecto oculto. Simão denominava 
“sicigias” (unidades pares) tais emanações, porque emana-
vam de duas em duas, uma como Adão ativo e outra como 
Adão passivo. Assim, emanaram três pares (seis Eões no 
total, que, com o Fogo, eram sete), aos quais Ele nominou: 
“Mente e Pensamento; Voz e Nome; Razão e Reflexão”, 
sendo o primeiro de cada par masculino, e o segundo femini-
no.

O direto resultado desse poder é produzir emanações, 
possuir o Dom de

“Kriyashakti” , cujo efeito depende de nossa própria 
ação. Portanto, esse poder é inerente ao homem, como o é aos 
Eões Primordiais e, também, às secundárias emanações, 
posto que, tanto eles como o homem, procedem do único e 
primordial princípio da Potência infinita.

No “Philosophumena”, Simão compara os Eôes com a 
Árvore da Vida. E, na “Revelação”, disse: “Escreveu-se que 
há duas ramificações dos Eões universais que não têm princí-
pio nem fim, como dimanantes ambas da mesma raiz, a Invi-
sível e Incompreensível Potencialidade, cujo nome é Sigê (o 
Silêncio). Uma dessas séries de Eões procede de cima. É a 
Grande Potência, a Mente Universal (Ideação Divina ou 
“Mahat” dos hindus). É masculina e regula todas as coisas. A 
outra procede de baixo. É o grande Pensamento Manifesta-
do, o Eão Feminino, gerador de todas as coisas. Ambas se 
correspondem mutuamente, acoplam-se e se manifestam à 
meia distância (a esfera ou plano intermediário) no Ar Inco-
ercível, que não tem princípio nem fim”. Este Ar Feminino é 
o nosso éter, é a luz astral dos cabalistas; portanto, correspon-
de ao Segundo Mundo de Simão, nascido do Fogo, ou o prin-
cípio de todas as coisas. Nós o chamamos de Vida Una, a 
Onipresente, a Infinita, a Inteligente e Divina Chama.

Geral

http://busca.saraiva.com.br/?q=ma%C3%A7onaria
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Uma equipe do King's College de Londres desenvol-
veu uma substância química que, em testes com 
ratos, estimulou células da polpa dental a taparem 

pequenos buracos nos dentes.
Para isso, uma esponja biodegradável embebida no 

produto foi colocada na cavidade.
Em um estudo publicado pela revista científica Scienti-

fica Reports, a substância teve, segundo os cientistas, efei-
to reparativo "completo, eficaz e natural".

Dentes têm capacidade limitada de regeneração. 
Podem produzir uma pequena faixa de dentina - a camada 
abaixo do esmalte - se a polpa fica exposta, mas não podem 
consertar cavidades maiores. Isso é feito com obturações, 
em que dentistas usam um amálgama metálico ou um com-
posto feito de vidro em pó e cerâmica.

Só que esses reparos frequentemente precisam ser subs-
tituídos ao longo da vida. Os pesquisadores, então, tenta-
ram ampliar a capacidade regenerativa natural dos dentes - 
foi assim que descobriram a droga, chamada Tideglusib.

A substância aumentou a atividade de células-tronco na 
polpa dental dos ratos - elas conseguiram fazer reparos em 
buracos de 0,13mm nos dentes dos roedores.

Novo tratamento
"A esponja é biodegradável, isso é a chave", disse à 

BBC Paul Sharpe, um dos cientistas do King's College.
"O espaço ocupado pela esponja fica cheio de minerais 

enquanto a dentina regenera, então você não tem nada ali 
que possa falhar no futuro."

A equipe agora quer descobrir como conseguir aumen-
tar o poder de ação da Tideglusib.

"Não acho que vamos esperar muito tempo. Tenho espe-
ranças de que (o tratamento) estará comercialmente dispo-
nível em três a cinco anos", completou Sharp.

Mais pesquisas
O campo da medicina regenerativa, que encoraja célu-

las a se dividir rapidamente para reparar danos, volta e 
meia desperta temores sobre o risco de câncer.

A Tideglusib altera uma série de sinais químicos nas 
células, o Wnt, algo que já foi ligado à ocorrência de alguns 
tipos de tumor. Mas a droga já foi usada em testes com paci-
entes humanos em pesquisas sobre demência.

"Os testes de segurança já foram feitos - e em concen-
trações bem maiores (da droga)", explica Sharpe.

Essa é apenas a mais recente abordagem em termos de 
reparos dentais. Outro grupo de cientistas do mesmo 
King's College estuda, por exemplo, o uso de eletricidade 
para reconstituir o esmalte com minerais.

Cálcio e fosfato produzidos por bactérias na boca con-
tribuem para a perda de minerais pelos dentes - os pesqui-
sadores conseguiram reverter esse efeito usando um 
coquetel de minerais conduzido por uma corrente elétrica 
de baixa intensidade.

O método foi batizado de Remineralização Eletrica-
mente Acelerada e pode fortalecer os dentes, reduzindo 
cáries.

Por James Gallagher Repórter
 de Saúde e Ciência da BBC

CIENTISTAS BRITÂNICOS CRIAM SUBSTÂNCIA QUE 
PODE REGENERAR DENTES E APOSENTAR OBTURAÇÕES
Uma nova droga pode tornar as obturações obsoletas, afirmam cientistas britânicos.

Uma pesquisa britânica revelou que um grande 
número de crianças e adolescentes estão correndo 
risco de ficar com os dentes enfraquecidos ou desen-
volver obesidade por consumir bebidas isotônicas 
com alto teor de açúcar.

A Universidade de Cardiff entrevistou crianças 
entre 12 e 14 anos e constatou que 68% disseram 
usar o produto uma vez por semana.

Os pesquisadores afirmaram que a maioria dos 
pais e crianças não sabe que esse tipo de bebida não é 
adequada para crianças.

A associação britânica dos refrigerantes afirmou 
que essas bebidas foram criadas para serem usadas 
depois da prática de "atividade física vigorosa".

A Faculdade de Odontologia da Universidade de 
Cardiff, que publicou a pesquisa, entrevistou 160 
crianças de quatro escolas no sul do País de Gales. A 
entidade concluiu que os estudantes são atraídos 
pelas bebidas isotônicas por causa de seu sabor ado-
cicado, preço baixo e disponibilidade.

Metade das crianças disseram usar a bebida iso-
tônica mais socialmente do que após praticar espor-
tes. Além disso, só 18% disseram usar o produto por 
perceber efeitos positivos no desempenho esporti-
vo.

Porém, os pesquisadores disserem ter ficado preo-
cupados ao constatar que um quarto das crianças 
havia adquirido isotônicos em locais de recreação.

'Água ou leite são suficientes'
"O propósito das bebidas isotônicas está sendo 

mal compreendido e esse estudo mostra evidências 
claras de que crianças em idade escolar estão sendo 
atraídas por essas bebidas de alto teor de açúcar e 

baixo nível de pH (áci-
do), que levam a um 
aumento no risco de cári-
es, desgaste do esmalte 
dos dentes e obesidade", 
afirmou Maria Morgan, 
pesquisadora de saúde 
pública focada na ques-
tão odontológica.

A FSEM (Faculdade 
de Esporte e Medicina do 
Exercício) está propon-
do uma maior regulação 
na propaganda de isotô-
nicos para proteger as 
crianças.

"Bebidas isotônicas 
são destinadas a atletas 
que estão participando de eventos esportivos inten-
sos e de resistência. Elas também estão ligados à 
deterioração dos dentes em atletas e devem ser usa-
dos sob a orientação de dentistas e equipes médicas 
que cuidam desses atletas", disse Paul Jackson, pre-
sidente da FSEM

"Água ou leite são suficientes para hidratar crian-
ças ativas. Bebidas isotônicas para esportes com alto 
teor de açúcar não são necessárias para crianças nem 
para a maioria dos adultos".

'Novo compromisso'
Russ Ladwa, da Associação Dental Britânica 

afirmou: "Bebidas para esportes raramente são uma 
escolha saudável e fazer propaganda delas para a 
população em geral, em particular para jovens, é 

uma grande irresponsabilidade".
"Atletas de elite podem ter motivos para usá-las, 

mas para a maioria das outras pessoas elas represen-
tam um risco para a saúde oral e geral".

Gavin Partington, da associação Britânica de 
Refrigerantes, disse que bebidas para esportes 
foram criadas para reidratação durante ou depois de 
atividades físicas vigorosas e devem "ser usadas 
com moderação".

"Neste ano, as fabricantes de refrigerantes con-
cordaram em não fazer propaganda de nenhuma 
bebida com altos índices de açúcar para menores de 
16 anos nos canais de mídia, inclusive na internet. O 
novo compromisso também inclui restrições de 
anúncios perto de escolas".

Consumo de isotônicos pode causar obesidade
e perda de dentes em crianças e adolescentes
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Mas esta parte do corpo, que até bem 
pouco tempo era considerada apenas 
um ligamento do aparelho digestivo, 

acaba de ser reclassificada.
Ao fim de um estudo que durou mais de seis 

anos, cientistas acreditam agora que a estrutura é, 
na verdade, um órgão único e contínuo.

Trata-se, portanto, da mais nova descoberta no 
corpo humano.

"A descrição anatômica de cem anos atrás era 
incorreta. Este órgão está longe de ser fragmenta-
do; é uma estrutura simples, contínua e única", 
assinalou J. Calvin Coffey, pesquisador do Uni-
versity Hospital Limerick, na Irlanda, responsá-
vel pela equipe que realizou a descoberta.

A reclassificação foi publicada em um artigo 
assinado por Coffey e por seu colega Peter 
O'Leary na prestigiada revista científica The Lan-
cet Gastroenterology & Hepatology.

"No estudo, que foi revisado e aprovado por 
colegas, dizemos que agora temos um órgão no 
corpo que até esta data não era reconhecido como 
tal", assinalou Coffey.

Novo órgão, nova ciência
O mesentério é uma dobra dupla do peritônio - 

como se chama o revestimento da cavidade abdo-
minal - que une o intestino com a parede do abdô-
men e permite que ele se mantenha no lugar.

Dessa forma, o estudo das funções deste novo 
órgão pode abrir caminho para novos métodos 
cirúrgicos do aparelho digestivo.

Em 2012, Coffey e seus colegas mostraram os 
resultados de sua pesquisa com microscópio nos 
quais sugeriam que o mesentério tinha uma estru-
tura contínua, característica necessária para que 
fosse considerado um órgão.

Desde então, os pesquisadores se dedicaram a 
coletar provas para embasar a reclassificação 
dessa parte do corpo humano, que culminaram na 
publicação do artigo.

E embora o funcionamento do aparelho diges-
tivo não mude com a descoberta, a confirmação 

de que esta estrutura é efetivamente um órgão 
"novo" abre caminho para novos estudos.

"Podemos categorizar doenças digestivas rela-
cionadas a este órgão", exemplifica Coffey.

Função
No entanto, depois de detalhar estrutura e 

características anatômicas, cientistas pretendem 
agora entender melhor a função do novo órgão, 
além de proporcionar sustentação e permitir a 
irrigação sanguínea às vísceras.

"Esse é o próximo passo. Se entendemos sua 
função, podemos identificar as anomalias, e esta-
belecer quando há uma doença, ou seja, quando o 
órgão passe a funcionar de modo anormal", afir-
ma Coffey, em nota enviada à imprensa.

O estudo, afirmam os especialistas, pode ser a 
chave para entender melhor algumas doenças 
abdominais e digestivas, bem como aprimorar os 
tratamentos atuais.

Ou seja, pode permitir, por exemplo, o desen-
volvimento de novas técnicas cirúrgicas menos 
invasivas, com menos complicações ou com uma 

melhor taxa de recuperação do paciente.
Enquanto a pesquisa não é concluída, uma das 

mudanças mais imediatas, contudo, será no ensi-
no da medicina, que passará a incluir o mesentério 
na lista dos quase 80 órgãos do corpo humano que 
conhecemos.

O QUE É E ONDE FICA O MESENTÉRIO, O 'NOVO' ÓRGÃO
 DO CORPO HUMANO IDENTIFICADO POR CIENTISTAS

A primeira menção ao mesentério publicamente conhecida foi feita por Leonardo da Vinci em um de seus escritos sobre a 
anatomia humana no início do século 16.

J. Calvin Coffey chefiou equipe irlandesa dedicada a provar que mesentério era um órgão

Mesentério é uma dobra dupla do peritônio

Saúde

http://viniltapetes.com.br/
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Quando falamos em atividade física para pessoas da 
terceira idade, é importante, antes de tudo, saber 
quem é o idoso que vai praticá-la. Algumas pessoas 
tendem a logo associar exercícios para essa faixa 

etária à hidroginástica, musculação e pilates, que são exce-
lentes atividades, como outras também são.

Mas o praticante pode ter sido lutador e gostar de lutar, 
ou corredor ou nadador e preferir voltar a praticar essas 
atividades. Essas experiências precedentes influenciam 
muito na escolha e no sucesso da atividade como promotora 
da qualidade de vida. O mais importante é ter orientação e 
saber como dar os primeiros passos. 

Confira algumas sugestões de atividades:

1. Dança:
É uma atividade física que pode ter várias intensidades 

de acordo com cada um. Além de trabalhar o corpo e a coor-
denação, é altamente indicada para a socialização com 
outras pessoas.

2. Natação:
É uma atividade bastante segura e com baixo risco de 

lesão. Também trabalha a coordenação e, principalmente, o 
ritmo de respiração. Se o praticante já tiver praticado o 
esporte, melhor ainda. Os nados crawl, peito e costas são 
bem indicados e mexem a musculatura de uma forma glo-
bal. O nado borboleta não precisa ser praticado, a não ser 
para àqueles que quiserem.

3. Corrida:
Por que não correr? 

Quase todo mundo pode 
correr se seguir um plano 
bem orientado e que respei-
te e acompanhe as evolu-
ções. Não existe idade para 
começar a correr. Encare 
isso como uma oportunida-
de.

4. Hidroginástica:
É um trabalho de força e 

equilíbrio que pode trazer 
excelentes adaptações mus-
culares. E, como é praticada 
com mais de metade do 
corpo na água, se torna uma 
ótima sugestão para àqueles 
que têm algum problema 
com equilíbrio.

5. Musculação:
É uma atividade curinga. Pode ser facilmente ajustada 

para um trabalho específico em qualquer parte do corpo. 
Como os pesos dos aparelhos e halteres são graduados, uma 
progressão bem suave pode ser feita. Para os iniciantes, os 
aparelhos podem ser mais eficientes, mas com o ganho 
gradual de força e prática, uma boa sugestão é fazer alguns 
exercícios com pesos livres também.

(*) GUSTAVO LUZ
É educador físico formado pela Estácio de Sá, treina-

dor de corrida e triatlo desde 2006 e praticante há quase 
18 anos. Diretor técnico da G-LUZ Top Team, vive atento 

a tudo que se refere à fisiologia do exercício. Também 
fala com conhecimento empírico de quem está sempre 

frequentando as competições.

NUNCA É TARDE: IDOSOS PODEM E DEVEM 
FAZER QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA
Por Gustavo Luz (*)

Fitness

Usar o sábado e o domingo para cumprir toda a cota de 
exercícios recomendada para a semana pode ser suficien-
te para gerar benefícios à saúde, revela um novo estudo.

Os resultados se baseiam no monitoramento de 64 mil 
pessoas com mais de 40 anos na Inglaterra e na Escócia.

Pesquisadores da Universidade Loughborough, na 
Inglaterra, e da Universidade de Sydney, na Austrália, 
analisaram a saúde dos participantes e o tempo usado por 
eles para exercícios durante 18 anos.

E concluíram que, independentemente da frequência 
da prática de exercícios ao longo de uma semana ou de 
quanto tempo uma pessoa se exercita, os benefícios à 
saúde são similares desde que sejam seguidos alguns 
parâmetros.

A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do 
Esporte alerta, porém, sobre alguns riscos para a saúde 
quando a prática de exercícios físicos é feita apenas aos 
finais de semana, sem maior regularidade.

Um deles seria para o coração, que não está com o 
condicionamento cardiorespiratório adequado para a 
prática de um atividade física intensa - sendo assim, exer-
cícios como caminhadas mais prolongadas, corridas, 
futebol ou outros esportes aumentariam em até oito vezes 
o risco de parada cardíaca para pessoas que praticam 
atividade de forma irregular.

Outro problema seriam as lesões de músculo e tendão 
que são mais comuns nos atletas de fim de semana pela 
falta de preparo da musculatura.

Menos riscos
O estudo é uma boa notícia para os "atletas de fim de 

semana", aquelas pessoas que, seja pela rotina atribulada 
ou outro motivo, deixam para realizar toda a atividade 
física indicada nos dias de folga.

Em comparação com quem não fez qualquer exercí-
cio, as pessoas que se exercitaram de alguma forma - 
regular ou irregularmente - apresentaram menos risco de 
morrer de câncer ou doenças cardiovasculares, que 
podem levar a infartos e acidente vascular cerebral, o 
AVC.

Os "atletas de fim de semana" que cumpriram sua cota 
semanal em apenas dois dias reduziram suas chances de 

problemas vasculares em 
41% e de câncer em 18% 
se comparados com pesso-
as sedentárias.

Quem praticou exercí-
cios regularmente em três 
ou mais dias da semana 
reduziu os riscos em 41% e 
21%, respectivamente.

Mesmo quem praticou 
alguma atividade física, 
ainda que ela fosse consi-
derada "insuficiente", apre-
sentou uma queda dos ris-
cos de 37% para doenças 
vasculares e 14% para 
câncer, assinalou o artigo 
publicado na revista cientí-
fica JAMA Internal Medicine.

Recomendações
A recomendação de médicos e cientistas é de que pes-

soas com idades entre 19 e 64 anos façam ao menos 150 
minutos (2h30) de atividade aeróbica moderada, como 
pedalar ou caminhar em ritmo mais acelerado, semanal-
mente.

Ou 75 minutos (1h15) de atividade aeróbica intensa, 
como corrida ou jogar tênis. Ainda é possível combinar 
sessões de diferentes intensidades, como correr por 30 
minutos duas vezes por semana e caminhar uma vez por 
30 minutos.

Exercícios de força, como musculação, devem ser 
praticados duas ou mais vezes na semana, envolvendo 
todos os músculos.

Gary O'Donovan, autor do estudo e especialista em 
atividade física e saúde da Universidade Loughborough, 
diz que o importante é se exercitar "com um propósito, 
fazer isso para melhorar sua saúde".

Ele acrescenta que o comprometimento com um estilo 
de vida mais ativo deve vir acompanhado pela adoção de 
outros hábitos positivos, que contribuem para a saúde 
independentemente do índice de massa corporal, medida 

internacional usada para calcular o peso ideal de uma 
pessoa.

No entanto, O'Donovan afirma que não se sabe ainda 
qual é a melhor forma de cumprir a cota de exercícios 
semanal indicada.

'Cada minuto ajuda'
O estudo não foi capaz de estabelecer uma relação de 

causalidade precisa e direta entre a prática de exercícios e 
a redução dos riscos à saúde.

Mas diversas pesquisas mostram que a atividade físi-
ca e uma dieta saudável diminuem as chances de desen-
volver uma série de doenças, como câncer, problemas 
cardíacos e diabetes tipo 2, assim como ajudam no con-
trole de peso e da pressão arterial e na redução de sinto-
mas de depressão.

Justin Varney, chefe para saúde de adultos e bem-estar 
da Public Health England, agência do departamento de 
Saúde do governo britânico, diz que "o máximo de bene-
fícios é obtido com 150 minutos (2h30) de atividade físi-
ca moderada por semana".

"Mas cada minuto ajuda, e se exercitar por só 10 minu-
tos já gera benefícios à saúde", ressalva Varney.

'Atletas de fim de semana' também reduzem
 chances de morrer prematuramente, diz estudo
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Entre milhares de habilidades, algumas são uni-
versais e trabalharão a seu favor, não importa a 
situação em que está. Le Figaro compilou estas 

qualidades essenciais.
“Se eu decidi me apresentar a esta eleição presidencial é 

que entendi que eu nunca poderia ser Bruce Springsteen,” 
disse o presidente Barack Obama à sua esposa Michelle, 
após um concerto do rockstar em Nova York, informou a 
revista Rolling Stone em 2008. A graça e humor que refle-
tem bem a personalidade do presidente dos Estados Unidos 
que se vai. É um fato: ele nunca será Bruce Springsteen, 
que tem habilidades que muitos invejam. Por outro lado, 
Obama também tem habilidades que Springsteen e muitos 
outros gostariam de ter.

Ninguém pode pretender ser perfeito. O perfil ideal 
com todas as habilidades para todas as atividades e em 
todas as culturas não existe. De acordo com nossas perso-
nalidades, nossa escolha de carreira, as habilidades exigi-
das são diferentes… No entanto, existem habilidades que 
são valores seguros, essenciais em qualquer contexto da 
vida cotidiana? Esta é a pergunta que foi feita no site  Quora
e retransmitida pelo site Business Insider. Naturalmente, a 
resposta é positiva. Aqui estão dez habilidades universais, 
competências “rainhas” que serão úteis para você até o 
final da sua carreira … e de sua vida.

Empatia. É uma qualidade que se perde no mundo do 
trabalho e da empresa moderna… No entanto, ela é uma 
base que todos os seres humanos deveriam ter. “Você pode 
ser a pessoa mais disciplinada, brilhante, rica que seja, mas 
se você não se preocupa com os outros e é incapaz de socia-
lizar, então você é um sociopata”, escreve Kamia Taylor 
em Quora.

Gerenciar o tempo. Saber gerenciar os minutos, horas 

e não importa qual prazo, sem se estressar é essencial para 
realizar projetos pessoais e profissionais. Felizmente, gra-
ças ao trabalho sobre si mesmo, é possível encontrar um 
sistema e reflexos que combinam com você. “A coisa mais 
difícil de aprender para mim foi como planejar”, escreve 
Alina Grzegorzewska em Quora.

Ousar pedir ajuda. Muitas vezes, por orgulho e medo 
de passar por incompetente ou fraco, preferimos permane-
cer em silêncio, em vez de pedir uma força aos colegas… 
Um grande erro. É precisamente permanecer no escuro e 
fazer mal-feito que mais provavelmente será prejudicial a 
você. A prova: de acordo com estudo da Harvard Business 
Review, quando você pede ajuda ou informação a alguém, 
você valida ao mesmo tempo a sua experiência e seu know-
how. Essa pessoa ficará lisonjeada por sua pergunta.

“Enviar flores” a si mesmo. Estamos todos em busca 
de reconhecimento. Infelizmente, os elogios muitas vezes 
não florescem tanto quanto críticas e reprimendas. É 
assim. Quando as coisas dão errado, todo mundo fala sobre 
isso, mas quando as coisas vão bem, todos se calam… Uma 
pena! Para preencher esta lacuna, não hesite em atribuir 
elogios a si mesmo. “Em última análise, o que os outros 
pensam de você importa muito pouco. O mais importante é 
o que você pensa de si mesmo “, explica Shobhit Singhal 
em Quora.

Saber se calar. Nervosismo, impaciência, queixas … A 
tentação de se manifestar para enviar sinais positivos é, por 
vezes, grande! No entanto, saber se calar quando necessá-
rio é uma qualidade essencial. A prova: quem nunca se 
arrependeu a posteriori de ter falado sobre um determinado 
assunto, deixando-se levar por sua espontaneidade? Como 
diz o ditado, “o silêncio é ouro”.

Ouvir os outros. Saber se calar é uma coisa. Ouvir os 

outros é outra… Se você não consegue, nunca é tarde para 
aprender! Uma dica para uma escuta ativa? Repetir o que 
você acabou de ouvir ao seu entrevistador. Um mimetismo 
que pode parecer redundante, mas que garante a você ter 
bem escutado – e, assim, bem entendido – o que lhe é dito.

Honestidade. Uma transparência total de seus pensa-
mentos em relação aos outros pode às vezes levar a situa-
ções embaraçosas. Mas a honestidade é uma habilidade 
crucial para progredir. Este é também o lema da COO do 
Facebook, Sheryl Sandberg, que fez dele um dos princípi-
os de sua gestão. “Fazer as pessoas progredir através dos 
comentários positivos e negativos, não filtradas”, disse ela 
à Business Insider.

Aprender um novo idioma. Falar várias línguas é 
sempre um trunfo, mesmo que seja apenas para ser enten-
dido quando se viaja ou para aumentar suas oportunidades 
profissionais. As dificuldades – e a relutância – dos france-
ses em falar inglês é um exemplo suficiente para destacar o 
fenômeno! Mas para falar um novo idioma, é preciso 
ousar. Atrever-se a se interessar por uma nova cultura, 
novas emoções, novas formas de pensar. Isso exige traba-
lho!

Falar em público. Seja em um jantar, uma reunião, ou 
em qualquer momento em que você tem que falar em públi-
co, saber se expressar com clareza e eloquência é uma qua-
lidade essencial que só pode lhe fazer bem. Enquanto 
alguns chegam lá com bastante facilidade, para muitas 
pessoas é uma verdadeira fobia. O bilionário americano 
Warren Buffett revela em sua biografia que ele tinha tanto 
medo de falar em público que isso o fazia vomitar. A chave 
para superar este medo: “Prática. É preciso ousar para 
começar. E por força do esforço e perseverança, acaba por 
valer a pena. “

HABILIDADES QUE LHE SERÃO ÚTEIS DURANTE TODA A SUA VIDA
Por Quentin Périnel - Tradução José Filardo - Fonte: Le Figaro

Geral
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O título do texto é minha passagem preferida no evan-
gelho de João (8,32). Parece ser um programa de 
vida útil a almas piedosas e a ateus empedernidos. É 

princípio científico, mas também é místico e programa 
pessoal. Amanheço com a dúvida de Pilatos para Jesus: o 
que é a verdade? O Mestre não respondeu.

Minha formação básica ocorreu no colégio São José, em 
São Leopoldo. Lá os karnais estudam/ensinam há três gera-
ções. Há uma história que atravessa as décadas da escola 
fundada em 1872: o corredor do diabo. Como num velho 
filme de terror de Zé do Caixão, advirto aos leitores de sen-
sibilidade aguçada: a narrativa é assustadora. Cardíacos ou 
pessoas impressionáveis: interrompam a leitura aqui! 
Foram avisados!

Não existe uma data precisa. O fato está inserido na 
lógica atemporal do terror. Havia uma capela no último 
andar da escola. Uma freira rezava, concentrada. De repen-
te, ela sentiu um forte cheiro de enxofre no ar. Estava sozi-
nha. Ao cheiro, somaram-se sons de cascos. A franciscana 
apavorou-se. Gritou em vão: o som se perdia nas paredes 
grossas. Sim! Era ele: o próprio Satanás! Por motivos des-
conhecidos, o príncipe do inferno tinha vindo levar a alma 
da freira estupefata. Por que levar uma irmã ao mundo 
demoníaco? Dante Alighieri povoou o reino do capeta com 
papas. Nada impede que uma humilde freira, por motivos 
desconhecidos, faça companhia a tão ilustre grupo. Foi-se a 
orante para a danação. Prova concreta do encontro: a mão 

peluda e quente do rei da mentira ficou impressa na capa da 
Bíblia da condenada. A capela foi fechada.

Nunca mais houve sacramentos no espaço. O medo 
venceu. O silêncio caiu sobre a comunidade. 

A história era desmentida e isso aumentava o interesse. 
Um calouro que chegasse ao São José já perguntava aos 
veteranos: onde ficava o corredor do diabo? As irmãs 
advertiam que era boato. A insistência em desmentir atiça-
va nossa certeza. Por que tanta gente dizia que era mentira? 
Óbvio: era verdade!

Na infância, acompanhado de bravos amigos, subia aos 
recantos da vasta escola. Havia dezenas de salas fechadas, 
corredores escuros, velhos espaços de pé-direito alto e 
silêncio aterrador. De repente, algum zombeteiro gritava e 
saíamos em disparada. Nunca encontramos o famoso cor-
redor, tampouco o livro queimado com a manopla infame 
de Lúcifer. Sem problemas: crença tem relação ambígua 
com provas materiais. A verdade do corredor do diabo nos 
escapava ano a ano.

Teria ocorrido a cena horrenda? Uma única vez roçamos 
nela. Em uma pequena capela de uma ala do colégio que, 
até então, não tínhamos notado. Tudo indicava ser o local 
famoso. Era um fim de tarde e encontramos, num nicho 
lateral, uma assustadora imagem de Nossa Senhora da 
Cabeça. No lusco-fusco da hora vimos aquela imensa ima-
gem de uma mulher que segurava um decapitado na mão. 

O leitor incréu pode buscar no Google a imagem de 
Nossa Senhora da Cabeça. Alguém gritou: é a cabeça do 
diabo! Nunca corremos tanto. Parecia que os cascos capri-
nos de Belzebu nos perseguiam. 

Jamais apuramos a verdade verdadeira. Era uma época 
de liberdade de imaginação. O mundo mudou. Surgiu um 
conceito novo: a pós-verdade. O que seria uma verdade 
desvinculada do factual? 

O debate público é dominado por apelos emotivos. Não 
importam fatos ou dados precisos, vale apenas a manipula-

ção de medos. Na crítica ao stalinismo e a todo totalitaris-
mo, George Orwell fez do romance 1984 uma advertência 
de como a mentira pode ser transformada de tal forma que 
dela surgisse uma verdade. Tal como a Inquisição, o Estado 
Totalitário não quer apenas eliminar a oposição, mas con-
vertê-la, fazê-la crer, sinceramente, na verdade estatal. O 
traço totalitário está nas democracias.

O dicionário Oxford data o conceito de pós-verdade no 
ano de 1992. Não precisamos mais do fato concreto, basta a 
crença. Nas sociedades democráticas de livre-trânsito de 
ideias, o que confirma minha convicção prévia é verdadei-
ro. Não busco argumentos ou debate, busco reforço dos 
valores do meu gueto. Exemplo? O filho de um conhecido 
político seria dono de uma empresa de produção e distribui-
ção de carne. Verdade? Que absurdo! A empresa desmen-
tiu. Todos os envolvidos desmentiram. Mas vale a lógica 
que eu tinha na infância: se as freiras desmentem é porque é 
verdade. Por que é verdade? Aparentemente porque tenho 
um cunhado cujo primo mora ao lado de um vizinho da 
manicure de uma contabilista da empresa que jura que é 
verdade. Também há juízes que são ponta de lança do FBI. 
Foram treinados nos EUA para desestabilizar o Brasil. Vale 
tudo na minha crença.

Minha posição prévia deseja que seja verdade. Todos os 
argumentos serão acolhidos como verdade de acordo com a 
posição prévia. A era da pós-verdade não é apenas uma era 
de mentiras. Todas as eras foram de mentiras. A diferença é 
que, antes, nós poderíamos crescer e descobrir que o corre-
dor do diabo era um mito. Hoje, quase todos ficam felizes 
na infância mental. Crescer é arriscado. Corro o risco de 
descobrir que não sou o centro do universo. Pensar dói. 
Lúcifer se foi, envergonhado pela concorrência desleal. 
Quem precisa do príncipe da mentira quando se tem rede 
social? Bom domingo a todos vocês!

Fonte: Estadão

CONHECEREIS A VERDADE E
 A VERDADE VOS LIBERTARÁ

Hoje, quase todos ficam felizes na infância mental. Crescer é arriscado

Leandro Karnal
Historiador

Crônicas

Eu tinha 14 anos e muita coisa me assustava na cidade. 
Mas nada me assustava tanto quanto os pregões proféticos do 
Zé Chorumela. O que me deixava encabulado é que parece 
que ninguém dava a mínima às coisa que ele dizia. Mas eu, 
quando escutava seus berros ainda difusos, virava na primeira 
esquina para cortar volta e não entender o que ele dizia. É que 
suas palavras sempre me deixavam pior do que eu já me sen-
tia.

Ele andava acima e abaixo, como quem cumpre uma sina 
fatal, com sua tralha enorme nas costas, de coisas sem serven-
tia. Mas se alguém tocasse nela era o bastante para Zé Choru-
mela virar bicho. Aí ele trocava seu pregão profético por xin-
gatórios, praguejamentos e até jogava pedras. De trivial ele 
vivia gritando à bandeira despregada: “Irmãos! cuidai 
enquanto é tempo. Porque o fim está próximo. Não ficará 
pedra sobre pedra e vós ocês que não se humilhais sereis lan-
çados no fogo do inferno. Haverá choro e ranger de dentes.” 
Eu me sentia humilhado, mas não sabia se minha humilhação 
era eficaz. 

Seus pregões sempre me encabulavam. Às vezes sentia até 
um certo mal-estar. Como se alguma coisa fosse crescendo 
dentro do estômago, uma bola de capotão. E um remorso nas 
pernas, forçando um caminhar claudicante. Me dava vontade 
de desistir de estudar. Pra que tanto esforço se nada vai adian-
tar de nada? Minhas mãos suavam frio e me dava um desejo 
enorme de correr pra ficar junto de minha mãe. É que, se fosse 
pra morrer, que pelo menos eu pudesse receber a proteção 
dela até o último instante. Às vezes eu me relaxava um pouco 
e pensava umas coisas engraçadas: minha avó ia ser mais feliz 
do que todos os outros, porque ela já estava velhinha e o preju-

ízo dela não ia ser tão grande. Além do mais, ela não ia ter que 
ranger os dentes. Ela já não tinha nenhum. Mas logo me batia 
um arrependimento por pensar coisas desse tipo. Será que eu 
estaria zombando de Deus. Porque eu mesmo já ouvi o Zé 
Chorumela dizer que quem zomba de Deus, mesmo que só em 
pensamento, vai pro fogo do inferno. Aí meu pavor aumenta-
va ainda mais.

Aquele dia não deu para torcer do pregador fatalista. Ia ter 
prova na escola. Quando vi, ele já estava bem perto além de 
que eu estava meio atrasado. Temia até que a bedel não me 
deixasse entrar na primeira aula. Se eu perdesse a prova ia ser 
um problemão. Encarei a passagem pelo pregoeiro desatina-
do e para o meu azar ele estava eu seu dia mais afiado. Ele não 
se limitou a dizer que o fim estava próximo. Ele estava garan-
tindo que o mundo ia acaba exatamente naquele dia: 23 de 
setembro de 1966. Ele espumava e berrava aos quatro ventos: 
arrependei todos vós porque é chegada a hora. O mundo acaba 
hoje ao por do sol. 

Cheguei à escola correndo. A bedel vendo o meu apavora-
mento me deixou entrar atrasado. Fiz a prova e acertei muito 
pouco. Assisti às aulas voando nas palavras terríveis do prega-
dor. Saí no fim da aula e sentia uma vagueza medonha. Não 
tinha certeza se ainda estava totalmente vivo ou já estava no 
exercício de algum estágio da morte. Uma nuvem negra, 
como um toldo de silo, de repente encobriu o sol antes de se 
pôr. Veio um vento repentino e levantou poeira, papel velho e 
arrancou até para-lamas de Lambreta, revirando tudo no ar. 
Trovejou forte. Ao passar pela pensão Binguan, o dono chinês 
saiu à porta e gritou: mundo acabando, né? Trêmulo e fatiga-
do, cheguei em casa, abracei minha mãe e falei: se tiver que 
morrer quero morrer abraçado com a senhora. E ela disse. 
Preocupa não, filhinho: é só o tempo mudando pra chuva!

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO
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Ir.'. Edilson Henrique do Amaral

No dia 19 de Dezembro de 2016, saímos de carro 
de nossa cidade Caraguatatuba, Litoral Norte 
de São Paulo, rumo à Bahia. Todo o trajeto seria 

feito pela costa e iríamos parando ao longo de várias 
praias. Mas quis Deus que nossa viagem de férias desse 
ano fosse interrompida em uma cidade de um Estado 
que estava fora dos planos. O Espirito Santo era apenas 
um estado por onde passaríamos e se tornou, com abso-
luta certeza, o nosso destino das próximas férias. Não 
só por sua beleza, como pelo seu povo e sua admirável 
compaixão.

Por volta de 17h do dia 20 de Dezembro sofremos 
um grave acidente na rodovia BR 101, na altura do km 
250, localizado na Cidade de Serra-ES. Depois de uma 
ultrapassagem irregular de um terceiro carro, viemos a 
sofrer as consequências dessa imprudência, e uma car-
reta acabou se chocando com a traseira da caminhonete 
e acabamos capotando.

Graças ao bom Deus, mesmo o acidente tendo sido 
de grave, todos saímos praticamente ileso, com exce-
ção de minha esposa que sofreu algumas fraturas no 
rosto e necessitaria de cirurgia.

Me senti muito só nesse momento, totalmente inca-
pacitado por não conhecer ninguém e não saber o que 
fazer para resolver tudo e ajudar minha família. estáva-
mos longe de casa, longe da família, em um lugar total-
mente desconhecidos e que estava fora de nossos pla-
nos, assim sem nenhum tipo de contato. Mas todas 
essas questões nem tiveram tempos de atormentar 
minha cabeça. 

Desde o momento do acidente, até nosso regresso 
para casa, 10 dias depois, contamos com ajuda de todos 
em absolutamente todos os momentos. A começar 
pelos paramédicos da ambulância já de prontidão um 
dos socorristas me passou o contato de alguém que ele 
conhecia que também era na nossa região.

Já no hospital, minha esposa teve todos os cuidados 
necessários para sua recuperação. Foi examinada por 
três médicos especializados em situações de traumas. 
Foi internada e, mesmo ela não sendo idosa, consegui-
mos, graças ao humanismo das assistentes sociais do 
hospital, que ela tivesse direito à acompanhante duran-
te todo o tempo que ela esteve no hospital.

Não foram poucas as pessoas que nos deram supor-
te. Primeiramente as enfermeiras e acompanhantes dos 
que se encontravam na “Área Amarela”, onde ela ficou 
nos primeiros dias, aguardando um leito. Todos muito 
atenciosos e condolentes ao nosso sofrimento. Até na 
fase do pós operatório em que aguardávamos, ansiosa-
mente por sua alta.

Somente no segundo momento, depois que a situa-
ção já estava estável, porém ainda estamos muito ator-
mentados é que resolvi informar aos familiares e ami-
gos o que tinha ocorrido. Afinal, nosso planejamento 
para a viagem tinha sido compartilhada com eles e 
todos aguardavam notícias. Foi aí que contei todo o 
ocorrido para os IIr:. de loja.

Nesse mesmo instante, o Ir:. Roberto comunicou o 
fato por meio da redes sociais da maçonaria e, em 
pouco tempo, vários IIr:. entraram em contato direta-
mente comigo. Desse momento em diante, eu me senti 
completamente amparado. Todos se prontificando a 
me ajudar. Foi aí que surgiu o Ir.: Coutinho, o qual eu 
nunca esquecerei.

O adorado irmão se prontificou, não só a me dar 
apoio, como ofereceu sua casa e de sua família para 
receber a mim e a minha filha, posto que até então está-
vamos hospedados em um hotel. Essa atitude tão subli-
me do querido irmão encheu meu coração de alegria e, 
a partir de então, até o momento de embarcarmos de 
volta para casa, nos sentimos parte da família dele.

O apoio que tivemos de todos que cruzaram nosso 

caminho por esse tempo em que estivemos aí, serviu 
como uma forma de aprendizado para mim e para 
minha família. Não imaginávamos que esse livramento 
que ocorreu em nossas vidas, onde G.A.D.U., nos tirou 
de uma possível tragédia, além de colocar em nossos 
caminhos pessoas incrivelmente prestativas, que não 
se abstiveram em nenhum momento em nos ajudar.

Seria impossível citar o nome de todos que nos aco-
lheram e nos deram apoio estrutural e psicológico, mas 
cabe aqui transcrever a mensagem de minha esposa, 
Eneide, que relata a gratidão de todos nós:

“Gostaria de agradecer ao Hospital Estadual Dr. 
Jayme Santos Neves na Cidade de Serra-ES pela aco-
lhida durante os 9 dias que fiquei internada. Lá fui 
muito bem atendida. Agradeço a todos que cuidaram 
de mim, os médicos Dr. Renato, Dr. Manoel, Dr. Agui-
mar, o anestesista, o rapaz da tomografia, as enfermei-
ras, em especial Maraneide do PS e as que estiveram 
comigo na internação: Paula, Fabiana, Sandra, Fran-
cisca e Carol. Todas muito atenciosas e carinhosas 
comigo. Meu muito obrigada! Agradeço, em especial, 

ao casal maravilhoso que conhecemos através do auxi-
lio da maçonaria. O cunhado Coutinho, a cunhada 
Maira, o sobrinho Pedro, assim como a sra. que traba-
lha com eles. Todos muito carinhosos e preocupados 
conosco, nos acolhendo em sua casa.”

Passamos a noite de Natal em um hospital agrade-
cendo a Deus por ter nos livrado de algo pior e por ter 
colocado pessoas tão generosas em nosso caminho. 
Gostaria de dizer que todo esse apoio, em uma hora tão 
difícil, causou uma verdadeira lição a nós três. E hoje 
vejo que estender a mão para o próximo modifica a 
vida de ambos. 

Aqui deixo o nosso “Muito Obrigado” a todos os 
que cruzaram nosso caminho nesse tempo em que esti-
vemos aí, principalmente aos envolvidos dos Hospital 
Jayme e a Maçonaria que, se já era muito importante 
para mim, depois de tudo, se tornou fundamental. 

LAÇOS DE AMIZADE QUE NOS UNEM
 COMO VERDADEIROS IRMÃOS!

Geral

Irmãos  Edilson Henrique e Coutinho
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Escolher palavras para definir o significado de sauda-
de é um desafio que o filósofo Mario Sergio Cortella 
cumpre com discurso envolvente e permeado de 

reflexões. Ao contrário dos dicionários que associam essa 
emoção à melancolia ou nostalgia, o escritor apresenta 
uma visão positiva e ainda pondera sobre a busca das pes-
soas pela felicidade, em meio às expectativas para 2017.

Durante conversa com o G1 e a EPTV, afiliada da TV 
Globo, o professor explica que a saudade é um sentimento 
atrelado principalmente aos acontecimentos bons que mar-
cam as pessoas.

"Saudade é aquilo que nos deixa saudáveis, isto é, que 
permite que a gente faça uma saudação, uma boa lembran-
ça daquilo que já foi e que a gente gosta de fazer passar de 
novo pelo coração. [...] Já a lembrança que dói, a gente 
não chama de saudade, chama de nostalgia", conta o filó-
sofo antes de realizar uma palestra em Sumaré (SP).

O docente, que atualmente tem 720 mil seguidores no 
Facebook, afirma que o termo é expresso de outras manei-
ras no exterior.

"Quando se diz que saudade é uma palavra exclusiva 
do nosso idioma, nesse sentido, com essa expressão, sim, 
mas ela existe em outros idiomas com outros sentidos. Você 
tem a ideia em inglês de "I miss you", eu sinto tua falta, no 
sentido de eu te perdi. Ou em francês a ideia de "souvenir", 
alguma coisa que faz com que você traga junto comigo 
você naquilo que é, estando presente, por isso não há ori-
gem exclusiva."

Doutor em Educação pela PUC-SP, sob orientação de 
Paulo Freire - considerado patrono da educação brasileira 
desde abril de 2012 -, Cortella se opõe à expressão "matar a 
saudade" e, em tom de brincadeira, afirma que há "um 

pouco de crueldade" nesta frase. "Eu não quero que ela 
faleça, quero que ela persista. Não quero que seja o tempo 
todo e nem que ela doa, mas quero que ela venha de vez em 
quando me visitar, mesmo que eu esteja distraído", ressal-
ta.

Ao entoar versos da canção "Sodade, Meu Bem, Soda-
de", da dupla sertaneja Pena Branca e Xavantinho, o filóso-
fo lembra que a saudade é uma emoção capaz de mexer 
com outros sentidos e, não por acaso, inspira composições 
de artistas e escritores.

"É um sentimento magnífico de algo que só nós huma-
nos temos, naquilo que a gente conhece, que é a possibili-
dade de olhar o nosso passado. Recordar, olhar para trás e 
pensar. 'Poxa, eu já tive isso, vivi isso, seria bom que agora 
estivesse aqui'. É sempre algo que marca o caminho", com-
plementa.

Quando se recorda de momentos que expressam a sau-
dade por Londrina (PR), onde nasceu, o filósofo de 62 anos 
faz uma diferenciação entre raízes e âncoras. "A vida, ela 
necessita que eu e você tenha raízes, e não âncoras. A raiz 
alimenta, e a âncora imobiliza [...] Eu não lamento de lá 
[cidade] ter saído, eu gosto de lembrar que eu sou um caipi-
ra, mas que não sou só caipira."

Para Cortella, é preciso saber ponderar sobre o senti-
mento de saudade, para que ele não resulte em uma série de 
lamentações. "Quando você dirige um carro, você já notou 
e eu também, que um carro tem retrovisor e para-brisa. Mas 
o retrovisor é menor do que o para-brisa, porque passado é 
referência, não é direção. Passado é aquilo que eu olho para 
ter clareza daquilo que eu já vivi, passei, mas não é para lá 
que eu vou. Gente que dirige na vida com um retrovisor 
imenso e um para-brisa pequenininho não consegue entrar 

no campo da boa saudade", destaca.
Em relação ao futuro, reflexão que para muitas pessoas 

vem à tona com maior intensidade durante a época do fim 
de ano, o filósofo menciona sobre a importância dos ciclos 
de renovação.

"Todas as vezes que alguém fica imaginando que ele 
encontrará no futuro algo que já faleceu no passado, ou 
estacionou no passado, não encontrará. Uma das coisas 
mais importantes quando você tem desejos para o ano que 
chega, é ter desejo que sejam realizáveis, que não estejam 
muito elevados, pelo contrário, que isso gera é frustração 
[...] Voltar é não prestar atenção no que vem à frente e o 
novo ano tem que ser novo, não pode ser antigo reforma-
do", explica o professor.

Sobre os que buscam uma receita de felicidade, o filó-
sofo recorre à filosofia e lembra que ela apresenta uma 
fórmula antiga que define essa emoção como um resultado 
da realidade, menos expectativas. Contudo, ao dizer que 
prefere "outra noção", ele destaca que ela não é um ponto 
futuro e é preciso saber aproveitá-la da melhor maneira

"A felicidade reside nas circunstâncias da vida, ela não 
mora o tempo todo, não aparece sempre, mas está sempre 
comigo porque a vida tem turbulências, dificuldades, tris-
tezas, mas essa felicidade não é algo permanente. Ela é 
uma ocorrência eventual. E quando ela vem, você tem que 
agarrar, colocar no colo, afagá-la, cuidar dela, depois ela 
vai embora. Aliás, uma pessoa que fosse sempre feliz, ela 
seria idiota, porque ela não teria a capacidade de entender. 
A vida seria tola naquilo que faz a felicidade. Não vem 
sempre, mas a gente tem que aproveitá-la".

Fonte: G1

MÁRIO SÉRGIO CORTELLA REFLETE SOBRE SAUDADE 
E AFIRMA QUE FELICIDADE ESTÁ EM CIRCUNSTÂNCIAS
Filósofo apresenta significados da palavra e diz que sentimento é positivo.

Geral
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Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

O
 “Malhete” me propiciou a oportunidade de  cons-
truir um ponto de encontro todos os sábados, que 
passou a fazer parte da minha vida. Um aconchego, 

um canto em que me recolho, me junto aos inúmeros ami-
gos e me encontro com todos eles. Neste agora, o de núme-
ro 311. Desde 5 de fevereiro de 2011, sem falha de uma 
semana sequer. Ora alegre, triste, surpreso, indignado, mas 
sempre reforçando e plantando neste espaço a semente do 
bem, da harmonia, dos bons relacionamentos e registrando 
mensagens que nos motivam e nos encorajam na caminha-
da terrena. Busco fontes para este plantio, em vidas como a 
de Francisco Cândido Xavier.

Conhecido como Chico Xavier. Nasceu em Pedro Leo-
poldo – MG, 2 de abril de 1910 e faleceu em Uberaba, 30 de 
junho de 2002. Médium, filantropo e um dos mais impor-
tantes divulgadores do Espiritismo. Psicografou mais de 
400 livros, tendo vendido mais de 50 milhões de exempla-
res. Sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros, em 
cartório, para instituições de caridade. Também psicogra-
fou cerca de dez mil cartas, nunca tendo cobrado algo ao 
destinatário. Foi eleito o maior brasileiro de todos os tem-
pos, em votação popular.

Ofereço-lhes com muito otimismo e fé, meus amigos de 
todos os sábados, duas páginas dele, para uma leitura que 
nos transmite os melhores fluidos. A primeira, intitulada 
“Isso também passa”.

“Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificulda-
des passarão. Passarão também os dias de amargura e soli-
dão. As dores e as lágrimas passarão.As frustrações que 
nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser queri-
do que se vai, na mão da morte, passará. Os dias de glórias e 
triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melho-
res que os outros, igualmente passarão. A vaidade interna, 
que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passa-
rá.

A vida é feita de momentos, momentos pelos quais 
temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendi-
zado. Nada é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte, 
desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando 
que ela nem sempre segue o nosso querer, mas é perfeita 
naquilo que tem que ser”.

A segunda, é a que dá título a este artigo, “Lição de 
Vida”.

“Que Deus não permita que eu perca o romantismo, 
mesmo eu sabendo que as rosas não falam.  Que eu não 
perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos 
espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade 
de VIVER, mesmo sabendo que a vida é, em muitos 
momentos, dolorosa… Que eu não perca a vontade de ter 
grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do 
mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas…

Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, 
mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, 
reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilí-
brio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu 
caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo 
que a pessoa que eu mais amo, pode não sentir o mesmo 
sentimento por mim… Que eu não perca a luz e o brilho no 
olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mun-
do, escurecerão meus olhos…

Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota 
e a perda são dois adversários extremamente perigosos. 
Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações 
da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o senti-
mento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa 
ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo saben-
do que um dia meus braços estarão fracos… Que eu não 
perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que mui-
tas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por 
minha alma… Que eu não perca o amor por minha família, 

mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços 
incríveis para manter a sua harmonia.

Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor 
que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas 
vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a 
vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é 
pequeno… E acima de tudo…

Que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinita-
mente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro 
de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, 
pois…. a vida é construída nos sonhos e concretizada no 
amor”!

Concluo este artigo com uma frase de Chico Xavier, 
com os meus votos de um bom e feliz 2017 para os amigos 
de todas as semanas.

“A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais 
ou menos… Tudo bem! O que a gente não pode mesmo, 
nunca, de jeito nenhum… é amar mais ou menos, sonhar 
mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou 
menos, ter fé mais ou menos, e acreditar mais ou menos. 
Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou 
menos”.

Barbosa Nunes, é Grão-Mestre Geral Adjunto  do 
Grande Oriente do Brasil

 barbosanunes@terra.com.br

LIÇÃO DE VIDA – CHICO XAVIER
Geral

http://malheteshopping.com/


Janeiro de 2017 19

Em sessão realizada na noite de 14 de dezembro, 
quarta-feira, contando com as presenças de 
irmãos de toda a região, foi sagrado o templo da 

Loja Maçônica “Solidariedade e Firmeza”, de Drace-
na,São Paulo. A comissão sagradora foi presidida pelo 
Irmão Antônio Carlos de Faria e integrada por Sumio 
José Utsonomia, Maurício Donizete, Dirceu Apareci-
do, Wilson Pereira, Mário Bernardino, José Seisdedos, 
Luís Carlos de Moraes, Ricardo Kieda, Nelson Silva e 
Marco Aurélio.

Presentes o Sapientíssimo Irmão, Grão-Mestre 
Geral Adjunto do GOB, Barbosa Nunes, Flávio 
Batistela, Secretário Estadual do GOSP, Renato 
Machado, Delegado Regional da GLESP, Ricardo 
Reis, Delegado Distrital da GLESP e após a cerimônia 
ritualística, as cunhadas, representadas pela 
Presidente da Fraternidade Feminina Sílvia Ruela, 
sobrinhos e convidados, foram recebidos no novo 
templo. Grande número de veneráveis mestres da 
região.

O Venerável da Loja “Solidariedade e Firmeza”, 
Leandro Rodrigues Peres Ruela, com demais irmãos 

que usaram da palavra, narraram a persistência e o 
sacrifício na construção de um belo templo. O 
Sapientíssimo Irmão Barbosa Nunes foi homenageado 
recebendo lembranças, placa e o Decreto 6880 

considerando-o em documento assinado pelo Prefeito 
José Antônio Pedretti, “Hóspede Oficial do 
Município”.

SAGRADO O TEMPLO DA LOJA “SOLIDARIEDADE E FIRMEZA” DE DRACENA

A Loja “Luz do Interior”, Oriente de Pinhalzinho, 
São Paulo, recebeu no dia 12, a Loja “Triângulo e 
Luz”, Oriente de Piracaia, para sessão de homenagem 
à memória do irmão José Antonio Grossi, que passou 
ao Oriente Eterno no último dia 8.

A sessão foi presidida pelo Venerável Mestre, Cris-
tiano Lopes, e contou com a presença de  irmãos da 
região Bragantina, do Assessor Jurídico do Grão-
Mestre Geral, Osvaldo Zago, Cláudio Spozati, Depu-
tado Estadual, Venerável Mestre Carlos Humberto 
Amate (Triângulo e Luz), Orador Leandro Cesar Rapa-
nelli Tricoletti,  Ex-Veneráveis Luis Antonio Piniano 
Procacino, Carlos Augusto das Neves, Itamir Zaiden, 
dentre outras autoridades.

O irmão Grossi foi um dos fundadores da Loja “Luz 
do Interior”, obreiro muito ativo, estudioso e profundo 
conhecedor da ritualística maçônica.

SESSÃO DE HOMENAGEM NA LOJA “LUZ DO INTERIOR”

GERAL
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S
e 2016 foi o ano do impeachment da primeira 
presidente mulher no Brasil e da maior crise 
econômica da história brasileira, este 2017 

está sendo o ano das tragédias. Começou com os 
assassinatos bárbaros em presídios do Norte e Nor-
deste e chega agora à morte do ministro Teori 
Zavascki, que não era apenas um a mais no Supremo 
Tribunal Federal, mas justamente o relator da Lava 
Jato, a mais explosiva investigação sobre corrupção 
no País. O clima em Brasília é de absoluta perplexi-
dade.

Teori Zavascki era uma ilha num Supremo sacu-
dido por disputas internas, inclusive ideológicas e 
de egos. Nunca bateu de frente com algum dos dez 
colegas, teve arroubos midiáticos ou foi identifica-
do com o partido tal ou qual. Além do temperamento 
discreto e do decantado bom senso, era um homem 
do Direito, das leis, impecável na sua área. Se havia 
um consenso dentro e fora do Supremo, era de que 
Teori era a pessoa certa, na hora certa da Lava Jato.

E como substituí-lo? Ninguém é insubstituível, 
como diz a máxima, mas encontrar um jurista à altu-
ra do momento, da Lava Jato e das qualidades de 
Teori Zavascki não será fácil. Não estava no hori-
zonte de Temer nomear um dos ministros do Supre-
mo em seus dois anos e meio de Presidência, depois 
que a idade-limite de permanência no tribunal foi 

aumentada de 70 para 75 anos. Com essa mudança 
na lei, mais o imponderável da morte de Teori 
Zavascki, essa passou a ser, desde ontem, uma de 
suas prioridades. E a lista de prioridades de Temer 
não é nada modesta...

Cabe ao presidente da República nomear os 
ministros do STF e Temer deve estar sofrendo as 
mais ostensivas pressões desde o primeiro instante 
da confirmação da morte de Teori na queda de um 
pequeno avião nas águas de Paraty. São pressões da 
área jurídica em geral e dos amigos professores de 
Direito em particular, mas, sobretudo, dos políticos 
que são alvo da Lava Jato às dezenas e certamente 
resistem a um ministro “linha dura” e sonham com 
um voto “camarada”.

Teori Zavascki tinha todo o histórico da Lava 
Jato, era o guardião de quilos de informações sobre 
cada político com mandato citado nas investigações 
e estava com a caneta pronta para homologar, já na 
reabertura dos trabalhos do Judiciário, em primeiro 
de fevereiro, a chamada “delação das delações” – a 
da Odebrecht.

Com a nomeação de um novo ministro – que não 
tem prazo para acontecer –, a expectativa é de que a 
Lava Jato possa, no mínimo, atrasar, e muito. Lula 
demorou meses para nomear Joaquim Barbosa. 
Dilma Rousseff levou um ano entre o anúncio de 

que Joaquim sairia até a nomeação de Luiz Edson 
Fachin. Mas já se procuram brechas no regimento 
da Corte, em especial no artigo 68, para que a Lava 
Jato não espere a definição do novo nome e, como se 
trata de matéria penal, seja redistribuída para um 
dos dez atuais ministros.

Mais importante do que quando e como será a 
definição do novo relator da Lava Jato, porém, é 
quem pegará esse touro a unha. Independentemente 
de regimentos, tecnicidades, prazos e brechas, há 
um certo temor de que caia nas mãos de ministros 
que, apesar de brilhantes, são muito polêmicos, 
como Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e 
Ricardo Lewandowski. Sem desmerecer os demais, 
a Lava Jato é um caso para o decano Celso de Mello, 
que não é só o mais experiente, mas também muito 
criterioso e, algo bastante valioso, muito respeitado 
pelos seus pares.

A morte de Teori Zavascki é uma perda imensa, 
que joga mais um peso monumental nas mãos de 
Temer, mais tensão no Supremo e mais dúvidas na 
sociedade sobre o encaminhamento da Lava Jato. 
Sem falar nas teorias conspiratórias sobre o aciden-
te, um prato feito para a irresponsabilidade das 
redes sociais. Que tempos!

Por Eliane Cantanhêde
Fonte: Estadão

2017: UM ANO DE TRAGÉDIAS
GERAL
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