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BRIGA DO PAPA COM CAVALEIROS DE MALTA
 REVELA A POSIÇÃO DO PAPA FRANCISCO
 CONTRA A MAÇONARIA
Começou como uma briga por recursos humanos. Então veio uma disputa sobre preser-
vativos, seguida por preocupações papais sobre Maçonaria. Agora tornou-se uma guer-
ra total por procuração entre  Papa Francisco  e os tradicionalistas do  Vaticano  que se 
opõem a ele, tendo como campo de batalha um palácio renascentista ladeado pelas 
vitrines de Jimmy Choo e Hermès na Via dei Condotti, a rua mais exclusiva de Roma. >03

Papa Francisco durante sua reunião em junho com o líder dos Cavaleiros de Malta, Matthew Festing

MAÇONARIA E OS BATISTAS NO BRASIL
A maior organização Protestante-Evangélica dos Estados Unidos da 
América, a Convenção Batista do Sul, responsável através da Junta 
de Richmond pela implantação do trabalho Batista no Brasil, 
possuía, naquela época, e, ainda hoje, possui um grande número de 
membros Maçons.    > 10
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O ingresso do Brasil ao Primeiro Mundo não pode 
se cingir a um exercício de retórica. Deve ser 
algo muito mais consistente, que passa pelos 

cuidados com a educação, a ciência e a tecnologia.
Se investirmos apenas 0,5% do Produto Interno 

Bruto em Ciência aí está o sintoma claro de que nos dis-
tanciamos de nações mais desenvolvidas, como é o caso 
da Coreia do Sul, que hoje coloca 2% do seu PIB em 
pesquisa científica e tecnológica. Com um pormenor 
notável: 70% desses recursos são oriundos da iniciativa 
privada, que acredita nesse investimento, o que infeliz-
mente não ocorre entre nós.

A Suécia é o país que mais investe em educação. Só 
em 2016, gastou 7,6% do seu Produto Interno Bruto 
nessa área, superando os Estados Unidos, a França, o 
Japão e a Itália, que aplicaram índices inferiores do seu 
PIB no mesmo setor. Com uma população de 8,4 
milhões de habitantes, o país passou por uma intensa 
reforma educacional, a partir dos anos 50.

Hoje, dedica nove anos à escolarização obrigatória, 
que abrange alunos dos sete aos dezesseis anos de idade; 
dispõe de classes integradas para o ensino médio, objeti-
vando acomodar indivíduos a partir dos 16 anos; possui 
um sistema municipal de educação de adultos oferecen-
do a mesma qualidade-padrão dada aos mais jovens; e 
conta com um nível superior aberto a qualquer um, com 
qualificações bastante diversificadas.

Todas as crianças entram no pré-escolar pelo menos 
um ano antes de iniciar a escolarização obrigatória. As 
instituições que realizam esse trabalho não pertencem 
ao sistema regular de ensino, mas a programas governa-
mentais de auxílio à criança.

A parcela do orçamento voltada para o ensino é dis-
tribuída de tal forma que aumenta os incentivos, estimu-
lando os estudantes. A pré-escola, a educação obrigató-
ria e o ensino médio são controlados pelas autoridades 
municipais, mas os gastos com a manutenção são dividi-
dos com o Estado.

As escolas são gratuitas e seus alunos recebem ainda 
o material escolar, a refeição e o transporte. Existem 
poucas escolas particulares. Os pais dos estudantes rece-
bem o salário-família, que é idêntico para todos, até que 
os dependentes completem 16 anos. A partir daí, os 
jovens que desejam continuar os estudos recebem bol-
sas. Chegando ao nível superior, essas bolsas passam a 
ser empréstimos reembolsáveis.

As administrações municipais proporcionam a um 
número cada vez maior de crianças atendimento durante 
todo o dia e atividade fora do horário escolar, por preços 
módicos. A educação em nível universitário é totalmen-
te controlada pelo governo, existindo mais de 30 institu-
ições que proporcionam ensino gratuito.

Na Suécia, as pessoas com retardamento mental cur-
sam uma escola especial, que não é apenas um direito, 
mas faz parte da escolarização obrigatória, na faixa dos 
7 aos 21 anos. A integração entre o ensino regular e o 
especial cria condições para uma cooperação mútua, 
oferecendo aos deficientes mentais as mesmas facilida-
des de que dispõem os outros estudantes.

Observando o sistema educacional sueco, nota-se 
uma forte preocupação em manter um currículo homo-

gêneo, igual para todas as escolas do país. Ele contém 
exigências expressas quanto às tarefas escolares, de 
maneira que elas se adaptem às necessidades intelectua-
is e sociais dos alunos.

O objetivo principal do governo é beneficiar o desen-
volvimento da personalidade da criança, aumentar suas 
possibilidades de uma boa colocação no mercado de 
trabalho e garantir uma intensa participação na vida da 
comunidade. Para um país das suas dimensões, o siste-
ma funciona de modo bastante adequado, o que resulta 
na posição invejável da Suécia no conceito internacio-
nal.

No Japão, o ensino é obrigatório durante os primeiros 
nove anos de escolarização ( seis no primário e três no 
secundário inferior) . A partir daí, tudo é opcional. Em 
consequência, praticamente todos os japoneses dos seis 
aos 15 anos de idade encontram-se nas escolas, num 
fenômeno elogiável de universalização do ensino.

Alcançando esse ideal, os educadores agora se vol-
tam para a discussão em torno da qualidade do ensino, 
procurando-se valorizar a criatividade, de que eles 
andam bastante divorciados.

Condena-se hoje o excesso de memorização nas esco-
las, quando o desejável é a compreensão maior e melhor 
das lições transmitidas por seus mestres.

Outro aspecto a ser ressaltado é o excesso de compe-
titividade, responsável pela enorme frequência de suicí-
dios entre os jovens. Não serve estudar em qualquer 
escola, mas nas que têm renome, sobretudo universida-
des.

As melhores oportunidades são oferecidas aos que 
têm históricos escolares exemplares, o que é compulsa-
do pelos caçadores de talentos das empresas japonesas. 
Para oferecer essas oportunidades aos seus estudantes, o 
Japão investe 12% do orçamento em educação.

Os Estados Unidos investem nada menos de 13,6 %. 
Numa comparação sem maior análise, do que faz o Bra-
sil. O problema é que temos uma dívida social imensa, 
que precisa ser resgatada com investimentos maciços na 
educação. Enquanto isso não se fizer, continuaremos a 
conviver com números e carências verdadeiramente 
absurdos.

A quase totalidade dos nossos fracos investimentos 
na área são devidos a recursos federais, colocados à dis-
posição das universidades. Não se deve desconsiderar o 
valor dos recursos hoje aplicados no Brasil aos setores 
de desenvolvimento científico e tecnológico.

São 2,4 bilhões de dólares, resultado das muitas cam-
panhas realizadas e da aquisição de uma consciência 
generalizada a respeito da sua importância. Mas é tam-
bém claro que estamos muito longe dos recursos ideais.

Veja o caso dos EUA: as universidades americanas 
disporão este ano um orçamento de 158 bilhões de dóla-
res, mais da metade para projetos de pesquisa básica. 

Por aí se entende porque cientistas americanos vence-
ram os Prêmios Nobel distribuídos desde 1901.

Quando se coloca a questão da inserção do Brasil no 
clube do Primeiro Mundo, gostaria de deixar claro o 
meu ponto de vista: entrar no Primeiro Mundo não signi-
fica vencer a corrida tecnológica, mas acompanhá-la. 
Um país pertence ao Primeiro Mundo quando contribui 
para o desenvolvimento da humanidade como um todo.

O Brasil poderia estar dedicando maior atenção ao 
desenvolvimento de vacinas contra a meningite do tipo 
B e o dengue. No primeiro caso, temos importado vaci-
nas de Cuba, gastando milhões de dólares, quando isso 
poderia estar sendo feito em nossos próprios laboratóri-
os, com economia e eficiência.

O mesmo pode ser dito em relação à genética. O 
nosso país tinha resultados apreciáveis, em nível mundi-
al, nas décadas de 50 e 60, mas por falta de apoio a nossa 
presença foi definhando, tornando-se hoje secundária.

A origem da falha encontra-se no sistema escolar ("a 
escola está preocupada em ensinar - e não fazer o aluno 
aprender"- Prof. Dr. Arnaldo Niskier). A escola quer 
formar os cidadãos médios, mas é preciso valorizar os 
bons alunos, aqueles que irão compor as elites científica 
e intelectual, de onde são extraídos os elementos capa-
zes de sustentar a liderança em setores determinados do 
conhecimento ou do pensamento. Há exemplos interna-
cionais do que deve ser feito, como é o caso da Bronx 
School of Science (NY), que trabalha com alunos super-
dotados para o ensino de Ciências. Eles são estimulados, 
por mestres competentes, em laboratórios devidamente 
apetrechados, para que se ampliem as suas possibilida-
des de acesso a outros patamares da ciência moderna.

O povo brasileiro considera a educação como princi-
pal fator de mudança na sociedade. Por falta de marke-
ting e a existência de circunstâncias sobre as quais não 
se tem domínio, como é o caso da segurança e da saúde, 
a educação passou a uma posição secundária, o que difi-
culta considerá-la prioridade. Para o leigo, ela deixou de 
ter a mesma importância de dez ou 20 anos atrás.

Entre as reformas preconizadas para a educação bra-
sileira, seria originalíssimo pensar numa estratégia de 
marketing que valorizasse a vontade política do país, no 
sentido de dar à educação a precedência que lhe é devi-
da. Só assim, viveríamos novos tempos de esperança, no 
setor que é fundamental para o nosso crescimento rápido 
e autossustentado.

As nações desenvolvidas agem dessa forma. Não 
temos outra saída senão seguir os seus passos.

 
Nelson Valente é professor universitário, jornalista 

e escritor.

Fonte: Diário do Poder
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BRIGA DO PAPA COM CAVALEIROS DE MALTA REVELA A
 POSIÇÃO DO PAPA FRANCISCO CONTRA A MAÇONARIA

GERAL

omeçou como uma briga por recursos humanos. CEntão veio uma disputa sobre preservativos, segui-
da por preocupações papais sobre Maçonaria. 

Agora tornou-se uma guerra total por procuração entre  
Papa Francisco  e os tradicionalistas do  Vaticano  que se 
opõem a ele, tendo como campo de batalha um palácio 
renascentista ladeado pelas vitrines de Jimmy Choo e 
Hermès na Via dei Condotti, a rua mais exclusiva de Roma.

O palácio é a sede dos Cavaleiros de Malta, a ordem 
medieval católica romana. Durante meses, um conflito 
feio, ainda que silencioso sobre recursos humanos, se 
desenrolou por trás dos muros da ordem antes de derramar 
do outro lado do rio Tibre até o Vaticano, desencadeando 
um vai-e-vem entre os dois campos. Francisco e seus tenen-
tes enviaram cartas iradas. Os Cavaleiros as ignoraram, 
alegando soberania.

Na semana passada, a disputa finalmente explodiu. 
Com o saco cheio, Francisco tomou as medidas extraordi-
nárias exigindo a renúncia do líder da ordem – uma decisão 
que os Cavaleiros aceitaram oficialmente sábado – e anun-
ciaram que um delegado papal intervirá.

Os conservadores prontamente denunciaram o que cha-
maram de uma anexação ilegal e purgação ideológica de 
um pontífice obcecado por poder, enquanto observadores 
liberais viram todo o episódio como resultante de um ato de 
subterfúgio pelo crítico mais público do papa na hierarquia 
do Vaticano, o cardeal americano Raymond Burke.

Uma disputa intracatólica aparentemente obscura tinha 
irrompido em um choque inesperado para a igreja com 
linhas falhas ideológicas correndo até o topo do Vaticano.

“O Vaticano é uma coisa construída de tradição”, disse 
John Thavis, o autor de “Diários do Vaticano” e um vetera-
no analista da igreja, ” e uma vez que essas partes tradicio-
nais começam a brigar uns com os outros, isso é um sinal 
perigoso”.

Francisco continua a ser uma das figuras mais populares 
do mundo, mas a briga com os Cavaleiros é um pequeno 
indicador de como as reverberações de tensões políticas em 

todo o mundo estão vivas também no Vaticano. Apenas um 
ano atrás, os apelos de Francisco para combater as altera-
ções climáticas e ajudar os migrantes parecia colocá-lo na 
liderança de uma vanguarda mundial progressista, ao man-
ter sua pressão por uma igreja mais acolhedora.

Agora, de repente, ele está mais isolado politicamente. 
A eleição do Presidente Trump e a ascensão da extrema-
direita populista na Europa introduziram o início de uma 
era mais irada – e encorajou os tradicionalistas dentro do 
Vaticano que sentem que o papa outrora inexpugnável pode 
estar vulnerável.

Os Cavaleiros de Malta são um bastião da tradição cató-
lica. Fundada no século 11 por comerciantes Amalfitanos 
para ajudar peregrinos cristãos na Terra Santa, ela mais 
tarde se tornou uma força militar, em defesa da fé durante as 
Cruzadas e, eventualmente, afastando os exércitos do Impé-
rio Otomano de sua fortaleza em Malta. O grupo, agora 
com membros ricos e aristocráticos de católicos de elite que 
desfilam em vestuário ornamentado, ela se especializou 
mais recentemente em ajudar os refugiados e os pobres em 
mais de 100 países.

Até a semana passada, a ordem era liderada pelo conser-
vador e elaboradamente intitulado Eminentíssima Alteza, o 
Príncipe e Grão-Mestre da Ordem de Malta, Matthew Fes-
ting da Grã-Bretanha, um ex-representante da Sotheby que 
prestou um juramento monástico.

Tensões longamente acumuladas entre o Sr. Festing e o 
Grande Chanceler da Ordem, Albrecht von Boeselager da 
Alemanha, cujo pai participou de uma conspiração para 
assassinar Adolf Hitler, intensificaram-se nos últimos 
meses em meio a acusações de que o Sr. Boeselager tinha 
conhecimento e supervisionou a distribuição de preservati-
vos enquanto chefe do braço filantrópico da ordem. Nesta 
situação volátil, entrou o Cardeal Burke.

Em 2014, Francis rebaixara o Cardeal Burke, um líder 
do movimento tradicionalista da Igreja, de sua posição na 
Corte Suprema do Vaticano. Os apoiadores do cardeal 
dizem que Francisco fez isso devido à oposição do Cardeal 

Burke à tentativa de abertura do papa e à possibilidade de 
permitir que católicos divorciados recebam a comunhão.

O exílio do Cardeal Burke era, pelo menos, confortável, 
pois o papa o nomeou como patrono dos Cavaleiros e ofici-
al de ligação com o Vaticano, onde ele estaria fora do cami-
nho.

Mas o cardeal de fala mansa fez sentir a sua presença.
Durante o verão, à medida que tensões cresceram dentro 

da ordem, Michael Hichborn, o presidente do Instituto 
Lepanto, uma organização católica conservadora na Virgí-
nia, conduziu o que ele chamou de uma “curta investiga-
ção” sobre o braço internacional de auxílio da ordem, que o 
Sr. Boeselager supervisionara.

O Sr. Hichborn disse ter descoberto que a organização 
de ajuda promovera o uso de preservativos e outros contra-
ceptivos na África e em Myanmar, uma violação das regras 
da igreja.

“Quando eu estava cavando por aí, pensei, 'Bem, o Car-
deal Burke deve saber sobre isso'”, disse o Sr. Hichborn em 
uma entrevista.

Em novembro, ele enviou um resumo ao escritório do 
Cardeal Burke e disse que lhe foi dito que o cardeal “estaria 
trabalhando em algo” a respeito da informação.

Poucos dias depois, o Cardeal Burke transmitiu suas 
preocupações sobre o Sr. Boeselager a Francisco. De acor-
do com os apoiadores do cardeal, o papa, em seguida, deu-
lhe instruções para erradicar da ordem os elementos da 
Maçonaria, taquigrafia Vaticana para adeptos de uma visão 
moral secular. Mas outras pessoas familiarizadas com os 
eventos dentro da ordem, disseram que o papa também 
pediu ao Cardeal Burke e à liderança que resolvessem a 
disputa através de diálogo.

Em vez disso, o Sr. Festing e o Cardeal Burke reuniram-
se com o Sr. Boeselager em 6 de dezembro e pediram a sua 
renúncia, alegando, conforme o Sr. Boeselager disse em um 
comunicado, “que isso estava de acordo com os desejos da 
Santa Sé”.

Continua...
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O Sr. Boeselager negou saber sobre o programa de 
distribuição de preservativos e considerou o movi-
mento um golpe e uma tentativa de manchar sua repu-
tação de “católico liberal”. Ele argumentou que uma 
vez que havia descoberto o programa, ele informou o 
Vaticano e o encerrou.

Ele também se recusou a sair, dando início a um 
processo disciplinar que levou à sua suspensão, e 
pediu ao Vaticano a confirmação de que o papa dese-
java sua remoção. O Sr. Boeselager se recusou a 
comentar para este artigo.

Francisco, aparentemente, não estava satisfeito 
com a demissão e não queria que a disputa se tornasse 
pública, o que ocorreu quando  The Tablet  , uma 
publicação católica na Inglaterra, deu a notícia.

O papa já era crítico da vestimenta enfeitada usada 
pelos Cavaleiros (jaqueta militar vermelha e e drago-
nas de ouro) e pelo Cardeal Burke (uma longa túnica 
esvoaçante de seda vermelha conhecida como uma 
cappa magna). Francisco também tinha uma história 
de desentendimentos com os Cavaleiros durante seu 
tempo como cardeal na Argentina.

Então, em 21 de dezembro, Francisco escreveu 
diretamente ao Sr. Festing, transmitindo as suas deci-
sões sobre o que ele chamou de “circunstâncias dolo-
rosas” e deixando claro que essas decisões tinham 
“valor, independentemente de qualquer outra coisa 
em contrário”. Em anexo à sua carta, assinada sim-
plesmente “Francesco”, estavam mais cartas de seu 
oficial de mais alta patente, em segundo lugar na hie-
rarquia, o Secretário de Estado Pietro Parolin, afir-
mando que “Sua Santidade pediu diálogo como forma 
de enfrentar e resolver eventuais problemas” e que 
“ele nunca falou, em vez disso, em chutar alguém para 
fora! ”

O Cardeal Parolin também escreveu que a demis-
são “não devia ser atribuída à vontade do papa.” Criti-
camente, ele observou que os Cavaleiros, devido ao 
status do grupo como uma ordem religiosa leiga, esta-
va sob a autoridade do papa, e que o papa tinha forma-
do uma comissão para investigar a demissão do Sr. 
Boeselager. Mas o Sr. Festing recusou-se a cumprir as 
determinações da comissão papal, citando o status da 
ordem como uma entidade soberana e levantando 
questões sobre a integridade de uma comissão cheia 
de aliados do Sr. Boeselager.

“Eu acho que talvez ele esteja recebendo maus 
conselhos” do Cardeal Burke, disse um funcionário 
sênior do Vaticano, que pediu anonimato porque não 
estava autorizado a falar pelo Vaticano. (O Cardeal 
Burke e o Sr. Festing recusaram-se a comentar.)

Outros dizem que o Sr. Festing dificilmente preci-
sava ser encorajado pelo Cardeal Burke, e nota que 
apesar de não ter território, a ordem é, na verdade, 
soberana, emitindo seus próprios passaportes e selos e 
realizando missões diplomáticas.

De qualquer maneira, o Vaticano não estava feliz. 
Em 17 de janeiro, ele emitiu uma declaração invulgar-
mente dura apoiando a Comissão e rejeitando “qual-
quer tentativa de desacreditar estes membros do 
grupo e seu trabalho”. A comissão, em última instân-
cia decidiu que o papa tinha autoridade sobre os Cava-
leiros de Malta.

Na terça-feira, ele a exerceu. Ele convocou o Sr. 
Festing ao Vaticano e pediu sua renúncia, um movi-
mento que o Vaticano anunciou no dia seguinte. A 
ordem foi acompanhada de sua própria declaração, 
dizendo que a renúncia do Sr. Festing se tornaria ofici-
al, uma vez que os conselheiros da Ordem se reunis-
sem na Via dei Condotti a aceitassem formalmente. 
No sábado, eles fizeram exatamente isso, restabele-
cendo imediatamente o Sr. Boeselager e prometendo 
colaborar com o delegado do papa.

Isso encantou os adeptos do papa, que disseram 
que ele mostrou que conservadores coniventes não o 
empurrariam de um lado para outro.

Mas os seguidores do Sr. Festing ficaram horrori-
zados a tomada de facto do Vaticano. Apoiadores do 

Cardeal Burke se queixaram de que o papa, com toda 
sua conversa de estimular o debate, era intolerante 
com pontos de vista opostos, especialmente os mais 
ortodoxos.

“Ele envia uma mensagem ao resto do mundo cató-
lico de que se você tentar se levantar pela ortodoxia na 
igreja, você será afastado”, disse o Sr. Hichborn. “E as 
pessoas impondo a heterodoxia serão colocadas no 
poder”.

O que não estava sujeito a debate era que, no Vati-
cano, Francisco segue seus próprios caminhos.

Na sede da ordem, uma caixa de correio de madei-
ra, imponente, está pendurada na parede da portaria. 
Os três escaninhos superiores são reservados para os 
três mais altos oficiais da Ordem. Na quarta-feira de 
manhã, o nome do Sr. Boeselager tinha sido apagado. 
O do Sr. Festing logo desapareceria.

O terceiro escaninho pertencia ao líder interino da 
ordem, Grande Comandante Ludwig Hoffmann von 
Rumerstein. Mas somente, conforme uma declaração 
do Vaticano deixou claro, “enquanto se aguarda a 
nomeação do delegado papal”.

Fonte: Bibliot3ca

http://viniltapetes.com.br/
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Por Cristina Galindo

Os comportamentos narcisistas nos rodeiam. 
Famosos que se exibem nas redes sociais, a 
obsessão pelas 'selfies'. Fala-se em epidemia, 

mas, é assim tão preocupante?
Foi o belo e vaidoso Narciso, personagem da mitolo-

gia grega incapaz de amar outras pessoas e que morreu 
por se apaixonar pela própria imagem, que inspirou o 
termo narcisista. O conceito foi depois reinterpretado 
por Freud, o primeiro que descreveu o narcisismo como 
uma patologia. Nos anos setenta, o sociólogo Christop-
her Lasch transformou a doença em norma cultural e 
determinou que a neurose e a histeria que caracterizavam 
as sociedades do início do século XX tinham dado lugar 
ao culto ao indivíduo e à busca fanática pelo sucesso 
pessoal e o dinheiro. Um novo mal dominante. Quase 
quatro décadas depois ganhou força a teoria de que a 
sociedade ocidental atual é ainda mais narcisa.

Este comportamento parece expandir-se como uma 
praga na sociedade contemporânea. E não só entre os 
adolescentes e jovens que inundam as redes sociais. “A 
desordem narcisista da personalidade –um padrão geral 
de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de 
empatia– continua sendo um diagnóstico bastante raro, 
mas as características narcisistas estão certamente em 
alta”, explica a psicóloga Pat MacDonald, autora do 
trabalho Narcissism in the Modern World (narcisismo no 
mundo moderno). “Basta observar o consumismo galo-
pante, a autopromoção nas redes sociais, a busca da fama 
a qualquer preço e o uso da cirurgia para frear o envelhe-
cimento”, acrescenta em uma entrevista por telefone.

As pesquisas realizadas a partir de 2009 por Jean 
Twenge, da Universidade do Texas, são uma das princi-
pais referências para as hipóteses mais catastróficas. 
Depois de estudar milhares de estudantes norte-
americanos, a psicóloga proclamou que esses comporta-
mentos tinham aumentado no mesmo ritmo que a obesi-
dade desde 1980” e haviam alcançado níveis de epide-
mia. Ela publicou dois livros –The Narcissism Epidemic 
(a epidemia do narcisismo), com Keith Campbell, da 
Universidade da Geórgia, e Generation Me (geração 
eu)—, nos quais afirma que os adolescentes do século 
XXI “se acham com direito a quase tudo, mas também 
são mais infelizes”.

Os traços narcisistas nem sempre são fáceis de reco-
nhecer e, sendo moderados, não há por que serem um 
problema. São comportamentos egoístas, pouco empáti-
cos, às vezes um tanto exibicionistas, de pessoas que 
querem ser o centro da atenção, ser reconhecidas social-
mente, que costumam resistir a admitir seus erros ou 
mentiras e que se consideram extraordinárias (embora 
sua autoestima seja, na realidade, baixa). Um exemplo 
extremo, contado por Twenge, é o de uma adolescente 
que em um reality da MTV tenta justificar assim o blo-
queio de uma rua para realizar sua festa de aniversário, 
sem se importar que haja um hospital no meio: “Meu 
aniversário é mais importante!”.

Em outras ocasiões este tipo de comportamento é 
mais sutil, mais comum e, às vezes, mais prejudicial. É 
aquela pessoa que exige uma atenção exagerada a seus 
comentários e problemas e, se não consegue, conclui que 
é diferente dos outros e que nunca recebe o respeito que 
merece. Ou um chefe encantador que, de repente, faz 
você se sentir culpado por um projeto fracassado que era 
ideia dele. “Para tampar seus problemas, uma pessoa 
com elevado nível de narcisismo costuma buscar uma ou 
duas vítimas próximas, não precisa mais do que isso, 
mas pode tornar-lhes a vida impossível”, afirma o psica-
nalista francês Jean-Charles Bouchoux, autor de Les 
Pervers Narcissiques (os perversos narcisistas), que 
acaba de ser traduzido para o espanhol e vendeu mais de 
250.000 exemplares na França. “Há um aumento do 
narcisismo porque agora a imagem conta mais do que o 
que fazemos e porque queremos ter muitos êxitos sem 
esforço”, opina.

Proliferam os casos na política –é difícil navegar na 
Internet sem ver o nome de Donald Trump associado ao 

narcisismo– e na televisão. O assunto fascina, como 
mostram os índices de audiência dos realities. Talvez a 
principal novidade sejam as redes sociais, lugar onde os 
millennials (nascidos entre 1980 e 1997) e os não tão 
millennials, os famosos e os não tão famosos, transfor-
mam o corriqueiro em algo extraordinário. Todos os dias 
são colocadas no Instagram 80 milhões de fotografias, 
com mais de 3,5 bilhões de curtidas: “Eu, comendo”, 
“Eu, com minha melhor amiga”, “Eu em um novo bar”. 
No Facebook, milhões de usuários dão detalhes de sua 
vida ao mundo. A Internet está nos convertendo não só 
em espectadores passivos, mas em narcisistas ávidos 
pela notoriedade fácil, obcecados por conseguir amigos 
virtuais e pelo impacto de nossos posts?

Convém ter muito cuidado com as fotos de si mesmo. 
Nem todos os que tiram selfies são narcisistas, mas um 
estudo realizado por Daniel Halpern e Sebastián Valen-
zuela, da Pontifícia Universidade Católica do Chile, 
concluiu que as pessoas que tiraram mais fotos de si mes-
mas durante o primeiro ano da pesquisa mostraram um 
aumento de 5% no nível de narcisismo no segundo ano. 
“As redes sociais podem modificar a personalidade. 
Autorretratar-se, quando se é narcisista, alimenta esse 
comportamento”, explica, por telefone, Halpern. “Nas 
redes podemos nos mostrar como queremos que nos 
vejam. Essa imagem perfeita que acreditamos que os 
demais têm de nós pode alterar a que nós temos de nós 
mesmos”, adverte. Ter impacto nas redes pode causar 
dependência e também temor (o medo do vazio de uma 
postagem sem uma curtida sequer).

Além disso, o narcisismo crescente movimenta 
dinheiro. Um recente relatório do Bank of America Mer-
rill Lynch calcula que o consumo relacionado com os 
produtos que nos fazem sentir melhor e tornam possível 
uma aparência à prova de selfies –chamam a isso de 
vanity capital– movimenta no mundo 3,7 trilhões de 
dólares (11,65 trilhões de reais). A lista inclui carros e 
outros artigos de luxo, cirurgias estéticas, vinhos de qua-
lidade, joias e cosméticos.

Como chegamos até aqui? A inabalável corrida por 
conquistas pessoais exigida de jovens e adultos explica 
parte da ânsia narcisista. “A sociedade é hiperdemandan-
te e hiperexigente. Agora, por exemplo, é preciso ter 
muitos amigos, vivemos hiperconectados. Meu pai não 
tinha amigos, tinha sua família, e era feliz”, explica Rafa-
el Santandreu, psicólogo e autor de Ser Feliz en Alaska, 
que vincula o narcisismo –e a frustração que pode provo-
car– com a depressão, a ansiedade e a agressividade.

Há causas que nascem na infância. As teorias de Twen-
ge tocaram em um nervo cultural ao culpar pais e educa-
dores por terem criado uma geração de narcisistas dizen-
do-lhes o quanto são especiais, sem se importar com suas 
conquistas. Um estudo europeu publicado em 2015 na 
revista PNAS mostra que o narcisismo está relacionado a 

uma educação parental que sobrevaloriza os filhos, haja 
ou não fundamento. “São elogiados em excesso e, com o 
tempo, as crianças se consideram únicas”, explica um 
dos autores, Eddie Brummelman, do Instituto de Pesqui-
sa para o Desenvolvimento Infantil, da Universidade de 
Amsterdam. “A autoestima é confundida com narcisis-
mo. O que é preciso cultivar é a autoestima, que se con-
segue com carinho, apoio, atenção e limites”, acrescen-
ta.

Quer dizer que não se deve pensar grande? Não exata-
mente. Cultivar certo ego saudável é benéfico. É o que 
afirma Craig Malkin, psicólogo clínico da Escola de 
Medicina de Harvard. “Um pouco de narcisismo na ado-
lescência ajuda os jovens a suportar a tempestade e o 
ímpeto da juventude. Só as pessoas que nunca se sentem 
especiais ou as que se sentem sempre especiais são uma 
ameaça para elas mesmos ou o mundo. O desejo de se 
sentir especial não é um estado mental reservado para 
imbecis ou sociopatas”, afirma em Rethinking Narcis-
sism (repensando o narcisismo).

Craig integra o grupo que considera que a maioria dos 
estudos sobre narcisismo não tem sido justo com os 
jovens e que os que falam de epidemia exageram. O 
Inventário da Personalidade Narcisista, um questionário 
básico para os pesquisadores do mundo todo, incluindo 
Twenge, é falho, argumenta Craig. Entre outras coisas, 
esta ferramenta considera negativo querer ser um líder 
ou alguém dizer que é decidido. “As pessoas que gostam 
de dizer o que pensam ou que querem liderar são clara-
mente diferentes dos narcisistas, que costumam recorrer 
à manipulação e à mentira.” Um exaustivo estudo publi-
cado em 2010 em Perspectives on Psychological Scien-
ce tenta refutar a teoria da epidemia. Foi realizado com 
um milhão de adolescentes nos EUA entre 1976 e 2006. 
Os pesquisadores encontraram pouca ou nenhuma dife-
rença psicológica entre os millennials e as gerações ante-
riores, a não ser mais autoestima. Em uma tentativa de 
relativizar o problema, o estudo é aberto com uma frase 
de Sócrates: “As crianças de hoje [século V a. de C.] são 
umas tiranas. Contradizem seus pais, engolem a comida 
e tiranizam os professores”.

De um lado e outro do debate, não parece haver dúvi-
da de que é recomendável fugir das pessoas com eleva-
dos níveis de narcisismo. Kristin Dombek resume isso 
bem em The Selfishness of Others (o egoísmo dos 
outros), ensaio em que analisa a abundância no mundo 
virtual anglo-saxão de informações relacionadas com os 
narcisistas, sobre como reconhecê-los e enfrentá-los: 
“Um desses blogueiros dizia: o que uma pessoa deve 
fazer quando conhece um narcisista? Colocar os tênis e 
sair logo correndo”.

VIVEMOS NA ERA DO NARCISISMO. COMO
 SOBREVIVER NO MUNDO DO EU, EU, EU

Os selfies mais icónicos de 2016, agrupados por elpais.com.

CULTURA



06 Fevereiro de  2017

Por Ir.'. Rui Bandeira

Todo o ser humano, mais tarde ou mais cedo, mais 
ou menos frequentemente, se interroga sobre o 
sentido da vida. As religiões resultam, em última 

análise, dessa primordial interrogação, procurando 
cada uma delas dar resposta à mesma. 

Confrontado com a crença religiosa que a sua 
cultura lhe disponibiliza, o indivíduo tem, basicamente, 
uma de três reações. Ou aceita essa doutrina, ou a 
rejeita ou aceita elementos, ainda que modificando-os, 
dessa tradição, mas busca ir mais além e mais fundo.

Se o indivíduo aceita a doutrina da crença religiosa 
que a sua cultura lhe disponibiliza, o seu problema está 
resolvido: o sentido da sua vida contém-se nos 
princípios dessa doutrina, cumpre, ou procura cumprir, 
os preceitos dessa religião e busca a Salvação ou a 
Evolução que a doutrina da sua religião preconiza. 
Sabe qual é o seu lugar e a sua função no mundo e na 
vida. Não precisa de se questionar mais.

Se o indivíduo rejeita a crença religiosa que a sua 
cultura lhe disponibiliza, das duas, uma: ou fá-lo 
porque se identifica com outra doutrina religiosa, a que 

se converte, ou, pura e simplesmente não crê. Na 
primeira hipótese, o seu problema de responder à 
interrogação primordial sobre o sentido da vida fica 
resolvido, em termos semelhantes à situação anterior. 

Se a rejeição da crença religiosa ocorre porque, pura 
e simplesmente, não crê, o seu problema fica também 
resolvido, mas com outra resposta: não existe qualquer 
sentido na vida, a vida, como o Universo, resulta de 
uma combinação de fatores físicos e químicos, tudo se 
resume ao mundo material, onde se nasce, vive-se o 
melhor que se pode e um belo dia morre-se e nada de 
nada resta, para além do que se enterra ou é cremado, 
para dar lugar a outros que, sucessivamente, nascerão, 
viverão e morrerão, sem que deles nada reste também, 
para além do que se enterra ou é cremado, até que um 
dia uma qualquer combinação de fatores físicos e 
químicos a tudo ponha fim - do começo ao final nada 
faz sentido, tudo sucede, sucedeu e sucederá por acaso, 
por mecânica combinação de uma miríade de fatores 
físicos e químicos.

Se o indivíduo, confrontado com a crença religiosa 
da sua cultura, aceita, ainda que modificando-os, 
elementos dessa tradição, mas busca ir mais além e 
mais fundo, esse é o que mais longa e persistentemente 

se debate com a interrogação sobre o sentido da vida. A 
resposta institucional não o satisfaz, a opção no ateísmo 
materialista também não. Esse rejeita que tudo sucedeu 
por acaso, por mera consequência de fatores físicos e 
químicos e que a vida não tenha sentido. Esse considera 
que existe, sim, um sentido na vida, ainda que ele o 
desconheça, mas entende que existe um Propósito, um 
Objetivo, na existência do Universo e, principalmente, 
da Vida. O que materialmente vê e sente é apenas uma 
parte do quadro da Vida. Acredita que outros planos de 
existência ocorrem, que a passagem por este plano 
material tem um propósito, simplesmente não se 
satisfaz plenamente com as respostas dadas pela 
religião da sua cultura - nem com as respostas dadas 
pelas demais religiões.

Esse, ou se conforma com o desconhecimento e vive 
segundo os preceitos da sociedade em que se insere, 
ainda que porventura os não aceitando plenamente, ou 
busca, por si, com a sua Razão, resposta ou caminhos 
para resposta suscetível de o satisfazer. É crente, mas 
não se identifica com nenhuma religião em concreto. É 
crente porque a sua Razão o conduz a que o seja, mas, 
por isso mesmo, procura as respostas por si mesmo. É o 
que se denomina de deísta.

Há ainda os que - talvez a maioria - vão evoluindo ao 
longo da sua vida, em resultado do seu crescimento, das 
suas experiências, dos seus encontros e desencontros 
com pessoas, ideias e ideais. O mesmo indivíduo pode, 
ao longo da sua vida, passar por mais do que um - no 
limite, até por todos - dos estádios acima referidos.

Cada um é como cada qual. A pergunta - qual o 
sentido da vida? - é a mesma, impõe-se a todos, mas 
cada um dá-lhe a resposta que entende ou que pode dar 
e, se muda os termos dessa resposta, uma ou várias 
vezes, é porque a sua natureza o impele a assim fazer.

Muitos, a maioria, interrogam-se sobre o sentido da 
vida na solidão do diálogo consigo próprio ou podem 
apenas obter as respostas institucionalizadas da sua 
tradição religiosa. Outros confrontam a sua 
interrogação com as similares interrogações de outrem, 
e daí resultam apostasias, conversões, mas também 
lutas, por vezes ferozes, ou indiferenças perante as 
diferenças.

Há uns quantos, porém, que têm a possibilidade de 
colocar essa interrogação em conjunto com outros, sem 
confrontos, com aceitação das respostas de cada um, 
com partilha de pontos de vista e de experiências, 
pondo todos em comum o que cada um tem, de forma a 
que cada um retire do todo posto em comum o que 
necessite para ir mais além e mais fundo, na sua busca 
pessoal de resposta à interrogação primordial que o 
venha a satisfazer.

Esses são os maçons!

Fonte: A Partir Pedra
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Autor: Charles Evaldo Boller

A gigantesca e verdadeira obra da Maçonaria é propi-
ciar ao seu iniciado um lugar adequado para a modi-
ficação da personalidade, a moderação de paixões e 

desejos e o desenvolvimento de virtudes; numa escalada 
que inicia numa operação denominada: desbastar a pedra 
bruta.

Esta atividade consiste no trabalho, básico e rústico, de 
arrancar da pedra, arestas, deformidades e protuberâncias, 
de modo que ela possa vir a adaptar-se ao seu lugar reserva-
do numa importante construção.

Traduzindo, significa: o aprendiz recebe instrução, é 
dotado de ferramentas, de conhecimentos elementares, é 
assistido por método e simbologia próprios que, manipula-
dos por seu intelecto, culminam em desenvolver suas capa-
cidades racionais, intelectuais, lógicas e filosóficas nos 
assuntos da Maçonaria.

E estas, por sua vez, o auxiliam a subir uma escada que 
parte de um ambiente onde domina a matéria, e o eleva até 
um estágio onde ocorre a predominância do espírito sobre 
a matéria.

O interessante é que, o potencial adquirido com o uso da 
sua própria intelectualidade, dependendo de suas raízes 
culturais, não o precipita na geração de dogmas que pos-
sam torná-lo fanático; ao contrário, o treinamento o leva ao 
suave equilíbrio entre racionalidade e espiritualidade.

Gradativamente, o processo “abre portas inefáveis” até 
então invisíveis. Sua sensibilidade lhe revela, a cada reu-
nião, no templo especialmente preparado para o seu desen-
volvimento pessoal, onde, sob efeito de sons e incenso, 
ocorre sua integração com a força do maçom, um campo 
energético gerado pelo seu grupo de companheiros.

A vida mística e profunda da essência dos símbolos vai 
gradativamente revelando o que até então não enxergava. 
Desvelando apenas uma parte onde ele mesmo é material 
de construção, uma pedra que depois de trabalhada, consti-
tuirá parte integrante do grande templo moral da humani-
dade.

Dentre as ferramentas de trabalho do aprendiz estão o 
maço e o inseparável cinzel que desbastam a pedra bruta, 
ele mesmo. O cinzel representa o intelecto e ambos concor-
rem para o mesmo objetivo. É exemplo de dualismo cons-

trutivo, eficaz e positivo.
O cinzel é o símbolo do trabalho inteligente. Seguro 

pela mão esquerda corresponde ao aspecto passivo da cons-
ciência, à penetração, à receptividade intelectual, ao dis-
cernimento especulativo, indispensável para descobrir as 
protuberâncias ou falhas da personalidade. Serve de inter-
mediário entre o homem e a natureza. Sozinho seu uso é 
quase nulo. Sem a ajuda do maço ele não produz muita 
coisa, exige participação da outra ferramenta. Assemelha-
do com a razão humana que, isolada, nada constrói. O cin-
zel carece da parte operativa, ação, força e trabalho do 
maço.

A lógica representada pelo cinzel torna o aprendiz inde-
pendente, sem torná-lo mesquinho. Sem sua intervenção, o 
resultado do trabalho seria inútil, senão perigoso. A sua 
falta representa as soluções aprisionadas no espírito. Além 
de ser emblema da escultura, arquitetura e belas artes, é 
também a imagem da causticidade dos argumentos que 
permite destruir os sofismas do erro.

O cinzel é usado para o trabalho mais bruto, no alicerce 
de uma construção. Um trabalho básico. É o aço aplicado 
sobre a pedra, ambos duros, mas, a dureza do cinzel é mai-
or, ademais, está afiado, daí sua capacidade de penetração, 
de corte das asperezas. Com ele corta-se fora o que o 
homem tem de feroz, levando-o a uma condição mais ele-
vada diante da natureza e aproximando-o do conceito de 
Grande Arquiteto do Universo.

A Terra seria um deserto se os seres humanos deixassem 
de fazer por polidez o que são incapazes de fazer por amor, 
e seria quase perfeito, se cada um conseguisse fazer por 
amor o que só faz por polidez; isto porque, ela faz a pessoa 
parecer por fora, como deveria ser por dentro.

Quem não for bastante delicado e cortês não pode ser 
muito bom.

Cerimônias são diferentes em cada país, mas a verdade-
ira cortesia é igual em todos os lugares.

Assim como a cera, naturalmente dura e rígida, torna-
se, com um pouco de calor, tão moldável que se pode levá-
la a tomar a forma que se desejar. Também se pode, com um 
pouco de cortesia e amabilidade, conquistar os obstinados 
e os hostis.

Partindo do princípio de que uma virtude não é natural, 
mas uma qualidade desenvolvida ao longo do crescimento 

individual, do ponto de vista moral, a polidez é uma virtu-
de. Como exemplo: o que acorreria com as quatro virtudes 
cardeais: justiça, prudência, temperança e coragem, se o 
indivíduo não é polido ou destituído de qualquer educação 
ou cortesia? Seriam inúteis!

Sem a educação e o respeito não há como desenvolver 
virtudes. E como a polidez é algo de aparente pouca impor-
tância, é neste “quase nada” que reside seu mérito. Ela 
pode ser definida como o caráter ou a qualidade do que é 
polido, da fina educação, da gentileza.

É também uma forma do discurso que indica cortesia e 
civilidade daquele que fala. Ao que se esforça no uso de 
expressões que atenuem o tom autoritário, do imperativo e 
outras fórmulas de etiqueta linguística.

Adicionalmente, designa o indivíduo que possui gran-
des virtudes e elevada cultura e conhecimento em determi-
nadas áreas do saber.

Na luta para obter maior controle do espírito sobre a 
matéria, a polidez lustra o coração, de modo que revele o 
não visto. Sua transparência é proporcional ao quanto foi 
polido.

Para quem mais poliu sua sensibilidade manifestam-se 
mais formas invisíveis e revelam-se verdades para as quais 
a mais sofisticada racionalidade é impotente.

E o cinzel deve ser afiado continuamente, permanente-
mente, exigindo constante aporte de novos conhecimen-
tos, para não embotar. É a Polidez, o conhecimento apro-
fundado de temas da vida que o afia. Afiar o cinzel signifi-
ca receber fina educação, ser cortês e atencioso. E estas são 
atividades nas quais denodadamente deve-se investir com 
força, com a ação do maço, e gradativamente ir galgando a 
escada que leva à perfeição que pertence ao Grande Arqui-
teto do Universo.
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Fonte: O Ponto Dentro do Círculo

O ABRASIVO QUE AFIA O CINZEL
GERAL
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(*) Por Tim Harford - BBC Radio 4

Na Fleet Street, uma das mais movimentadas do 
centro de Londres, a dez minutos à pé da Trafalgar 
Square, existe um arco de pedra pelo qual muita 

gente pode passar e viajar no tempo.
Um pátio tranquilo leva a uma capela estranha, circu-

lar, e a uma estátua de dois cavaleiros em cima de um 
único cavalo. A capela é a Temple Church, construída pela 
Ordem Dos Templários em 1185, quando ficou conhecida 
como a "casa londrina dos cavaleiros do Templário".

Mas a Temple Church não tem apenas uma importân-
cia arquitetônica, histórica e religiosa. Ela também foi o 
primeiro banco de Londres.

Os cavaleiros templários eram monges guerreiros. Era 
uma ordem religiosa, com uma hierarquia inspirada na 
teologia e uma missão declarada - além de um código de 
ética -, mas também um exército armado e dedicado à 
"guerra santa".

Mas então como eles chegaram ao negócio dos ban-
cos?

Os templários dedicaram-se inteiramente à defesa de 
peregrinos cristãos a caminho de Jerusalém. A cidade 
havia sido capturada na primeira Cruzada em 1099, e 
ondas de peregrinos começaram a chegar, viajando milha-
res de quilômetros pela Europa.

Esses peregrinos precisavam, de alguma forma, ban-
car meses de comida, transporte e acomodação para todos 
eles, sem precisarem carregar grandes somas de dinheiro 
consigo - já que isso os tornaria alvo fácil para ladrões.

Afortunadamente, os Templários tinham uma solução. 
Um peregrino poderia deixar seu dinheiro na Temple 
Church em Londres, depois pegá-lo de volta em Jerusa-
lém. Em vez de carregar o dinheiro até lá, ele só precisaria 
levar uma carta com o crédito. Os Cavaleiros do Templá-
rio eram a Western Union (conhecida empresa que faz 
transferência de dinheiro entre países) das Cruzadas.

Nós não sabemos direito como os Templários faziam 
esse sistema funcionar, nem como se protegiam contra 
fraudes. Havia um código secreto para verificar o docu-
mento e a identidade do viajante?

Banco privado
Os Templários não foram a primeira organização no 

mundo a oferecer esse tipo de serviço. Diversos outros 
países haviam feito isso antes, como a dinastia Tang na 
China, que usava o "feiquan" - "dinheiro voador", um 
documento de duas vias que permitia a comerciantes depo-
sitarem seus lucros em um escritório regional e depo-
is pegarem o dinheiro de novo na capital.

Mas esse sistema era operado pelo governo. O 
sistema bancário oferecido pelos Templários funcio-
nava muito mais como um banco privado - embora 
pertencesse ao papa - aliado a reis e príncipes ao redor 
da Europa e gerenciado por uma parceria de monges 
que tinham feito voto de pobreza.

E os Cavaleiros do Templário fizeram muito mais 
do que apenas transferir dinheiro por longas distânci-
as. nforme Em seu livro Money Changes Everything 
("Dinheiro muda tudo", em tradução livre), William 
Goetzmann diz que eles ofereciam uma série de ser-
viços financeiros reconhecidamente avançados para 
a época.

Se você quisesse comprar uma ilha na costa oeste 
da França - como o rei Henrique 3º da Inglaterra fez 
nos anos 1200 com a ilha de Oleron, a noroeste de 
Bordeaux -, os Templários poderiam ajudar a fechar o 
negócio.

Henrique 3º pagou 200 libras por ano por cinco anos 
para os Templários em Londres, e quando seus homens 
tomaram posse da ilha, os Templários zelaram para que o 
vendedor tivesse recebido todo o dinheiro.

Ainda nos anos 1200, as Jóias da Coroa foram manti-
das no Templo como uma forma de segurança para um 
empréstimo - com os Templários atuando como uma espé-
cie de casa de penhor.

Os Cavaleiros do Templário não foram o banco da 
Europa para sempre, claro. A Ordem perdeu sua razão de 
existir depois que os cristãos europeus perderam comple-
tamente o controle de Jerusalém em 1244, e os Templários 
foram dissolvidos por completo em 1312.

Então quem assumiu essa função bancária que eles 
deixaram?

Se você tivesse presenciado a grande feira de Lyon em 
1555, poderia conhecer a resposta. Ela foi o maior merca-
do para comércio internacional de toda a Europa.

Mas nessa edição da feira, começaram a circular rumo-
res sobre a presença de um comerciante italiano que esta-
va fazendo fortuna no local.

Ele não estava comprando, nem vendendo nada. Tudo 
o que ele tinha à frente era uma mesa e um tinteiro.

Dia após dia, ele recebia comerciantes e assinava peda-
ços de papel - e, de certa forma, ficava rico.

Os moradores locais olhavam para ele com suspeita.
Mas para uma nova elite internacional das grandes 

casas de mercadoria da Europa, suas atividades eram per-
feitamente legítimas.

Ele estava comprando e vendendo dívidas - e, ao fazer 
isso, estava gerando um considerável valor econômico.

Continua...

A INCRÍVEL HISTÓRIA DE COMO OS CAVALEIROS
 TEMPLÁRIOS 'INVENTARAM' OS BANCOS

Temple Church, em um pátio meio escondido no coração de Londres, foi o primeiro banco da cidade

O Papa garantiu a oficialização dos Cavaleiros Templários em 1128

GERAL

Rei Henrique 3º comprou uma ilha na França usando
os serviços financeiros oferecidos pelos templários
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Um comerciante de Lyon que quisesse com-
prar, digamos, lã de Florença, poderia ir a esse 
banqueiro e pedir um tipo de empréstimo cha-
mado de "conta de troca". Era um documento 
de crédito, que não especificava a moeda de 
transação.

Seu valor era expressado em "ecu de marc", 
uma moeda privada usada para essa rede inter-
nacional de banqueiros.

E se os comerciantes de Lyon ou seus agen-
tes viajassem a Florença, a "conta de troca" do 
banqueiro de Lyon seria aceita pelos banquei-
ros de Florença, que trocariam sem problemas 
o documento pela moeda local.

Por essa rede de banqueiros, um comercian-
te local podia não só trocar moedas, mas tam-
bém "traduzir" seu valor de compra em Lyon 
para valor de compra em Florença, uma cidade 
onde ninguém havia ouvido falar sobre ele. 
Era um serviço valioso, que valia a pena.

De meses em meses, agentes dessa rede de 
banqueiros se encontravam em grandes feiras 
como a de Lyon, conferiam suas anotações e 
acertavam as contas entre si.

Nosso sistema financeiro de hoje tem muito 
a ver com esse modelo.

Um australiano com um cartão de crédito 
pode fazer compras em um supermercado de 
Lyon. O supermercado checa com um banco 
francês, que fala com um banco australiano, 
que aprova o pagamento ao comprovar que ele 
tem o dinheiro em conta.

Contrapontos
Mas essa rede de serviços bancários sempre 

teve também seu lado obscuro.
Transformando obrigações pessoais em 

dívidas negociáveis internacionalmente, esses 
banqueiros medievais passaram a criar seu 
próprio dinheiro privado, fora do controle dos 
reis da Europa.

Ricos e poderosos, eles não precisavam 
mais se submeter às moedas soberanas de seus 

países.
O que de certa forma ainda é feito hoje em 

dia. Os bancos internacionais estão fechados 
em uma rede de obrigações mútuas difícil de 
entender ou controlar.

Eles podem usar seu alcance internacional 
para tentar contornar impostos e regulamenta-
ções.

E considerando que as dívidas entre eles são 
um tipo claro de dinheiro privado, quando ban-
cos estão fragilizados ou com problemas, o 
sistema monetário do mundo todo também 
fica vulnerável.

Nós ainda estamos tentando entender o que 
fazer com esses bancos.

Nós não podemos viver sem eles, ao que 
parece, mas também não temos certeza de que 
queremos viver com eles. Governantes há 
muito tempo procuram formas de controlá-los.

Às vezes, essa abordagem tem sido no 
esquema "laissez-faire" ("deixai fazer"), 
outras vezes não.

Poucos governantes tem sido mais duros 

com os bancos do que o rei Felipe 4º, da Fran-
ça. Ele devia dinheiro para os Templários, e 
eles se recusaram a perdoar seu débito.

Então, em 1307, no local onde hoje fica a 
estação Temple do metrô de Paris, Felipe lan-
çou um ataque ao Templo de Paris - o primeiro 
de uma série de ataques ao redor da Europa.

Os templários foram torturados e forçados a 
confessar todos os pecados que a Inquisição 
pudesse imaginar. A ordem acabou sendo dis-
solvida pelo papa.

O Templo de Londres foi alugado para advo-
gados.

E o último grande mestre dos Templários, 
Jacques de Molay, foi trazido ao centro de 
Paris e queimado publicamente até a morte.

*Tim Harford escreve uma coluna de eco-
nomia no Financial Times. "As 50 coisas que 
fizeram a Economia Moderna" é tem um pro-
grama transmitido no Serviço Mundial de 
rádio da BBC.

Continuação

http://www.revistaartereal.com.br/?p=1276
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s emigrados dos EUA que se estabeleceram em OSanta Bárbara, São Paulo, fundaram, nessa 
cidade, a primeira Igreja Batista em solo brasi-

leiro, em 10 de setembro de 1871, pelo Maçom e Pastor 
americano Richard Ratcliff (1831-1912); fundaram, 
também, em 1874, a Loja Maçônica “George Washing-
ton”, onde se encontravam oito Batistas, sendo que, 
pelo menos, cinco deles foram também fundadores da 
Primeira Igreja e, entre eles, o Maçom americano, Pas-
tor Robert Porter Thomas (1825-1897).

O Pastor Thomas foi interino, por diversas oportu-
nidades, tanto na Primeira Igreja, quanto na Igreja da 
Estação 2ª., fundada em 02 de novembro de 1879, pelo 
Maçom americano, Pastor Elias Hoton Quillin (1822-
1886). O pastorado, interino, do Pastor Thomas, nas 
duas Igrejas, somou cerca de 30 anos de profícuo traba-
lho, sendo o que mais tempo pastoreou tais Igrejas. 

Em 12 de julho de 1880, a pedido da Igreja da Esta-
ção 2ª., foi formado um Concílio reunindo as duas Igre-
jas, para Recepção e Consagração ao Ministério do 
Irmão Antonio Teixeira de Albuquerque (1840-1887), 
tendo sido batizado pelo Pastor Thomas. Foi modera-
dor do Concílio, realizado no salão da Loja Maçônica, 
o Pastor Quillin, conforme consta na carta, subscrita 
pelo moderador e o secretário do Concílio, ao Foreign 
Mission Board of the Soufhern Baptist Convention 
(Richmond, USA).

Destacamos o fato curioso de que o Primeiro Pastor 
Batista Brasileiro, além de ter sido batizado por um 

Pastor que era Maçom, foi ainda consagrado ao Minis-
tério da Palavra no salão de uma Loja Maçônica. É 
importante recordar que a Igreja em Santa Bárbara era 
uma Igreja missionária. Foi ela que insistiu e conse-
guiu que a “Junta de Richmond” nomeasse missionári-
os para o Brasil, estabelecendo-se, então, em Santa 
Bárbara, a “Missão Batista no Brasil”. O primeiro mis-
sionário foi o Pastor Quillin, em 1878, com sustento 
próprio. Seguiram-se, sustentados pela “Junta”, sendo 
todos Maçons: William Buck Bagby (1855-1939), em 
1880; Zachary Clay Taylor (1851-1919), em 1882; 
Edwin Herbert Soper (1859-1948), em 1885; Edward 
Allen Puthuff (1850-1932), em 1885; e outros, sendo 
que Bagby, Soper e Puthuff foram Pastores da Igreja 
em Santa Bárbara, que tinha, entre seus membros, um 
expressivo grupo de Maçons. 

A Maçonaria também ajudou os Batistas brasileiros 
e ao Pastor Salomão Luiz Ginsburg, Missionário da 
Junta de Missões Estrangeiras de Richmond e, tam-
bém, Maçom, na construção do Primeiro Templo 
Batista, em Campos de Goytacazes e da denominada 
“Egreja de Christo”, chamada Batista, em São Fidélis, 
ambas no Estado do Rio de Janeiro. Em 1921, Salomão 
Ginsburg publicou o seu livro “Um Judeu Errante no 
Brasil”, sua autobiografia. Encontra-se, em algumas 
partes de seu relato, a descrição de sua condição de 
Maçom. 

Segundo nos informa o Pastor Ebenezer Soares 
Ferreira, no Jornal Batista no 30, de 24 de julho de 

1894, Ginsburg foi o fundador, na cidade de São Fidé-
lis, no Estado do Rio de Janeiro, da Loja Maçônica 
“Auxílio à Virtude”, em 02 de julho de 1894 e da 
“Egreja de Christo”, Chamada Batista”, em 27 de julho 
de 1894, que foi a primeira Igreja Batista em São Fidé-
lis. Segundo o mesmo autor, o primeiro Templo Batis-
ta, construído no Brasil, foi o da Primeira Igreja Batista 
de Campos, edificado sob o pastorado de Salomão 
Ginsburg e com a colaboração financeira dos Maçons. 

Da imensa obra de Ginsburg, desejamos destacar 
ainda três tópicos: foi Ginsburg o editor do Cantor Cris-
tão, hinário das Igrejas Batistas do Brasil, inicialmente, 
com 16 hinos, em 1891, e, na edição atual do referido 
Cantor, ele aparece como autor ou tradutor de 102 
hinos. 

Ginsburg fundou, em 1902, o Seminário Teológico 
Batista do Norte do Brasil, e foi um porta-voz da neces-
sidade dos Batistas brasileiros organizarem-se em uma 
Convenção Nacional, o que aconteceu em 1907, com a 
criação da centenária Convenção Batista Brasileira.

O Missionário Salomão Luiz Ginsburg foi membro 
de diversas Lojas maçônicas, as quais destacamos; 
“Duke de Clarence Lodge”, na cidade de Salvador, 
BA; “Restauração Pernambucana”, em Recife, PE; 
“Progresso”, em Campos, RJ; “Auxílio à Virtude”, em 
São Fidélis, RJ, e, na jurisdição da Grande Loja Maçô-
nica do Estado do Espírito Santo, é patrono da Loja 
“Salomão Ginsburg” no 3.

MAÇONARIA E OS BATISTAS NO BRASIL
A maior organização Protestante-Evangélica dos Estados Unidos da América, a Convenção Batista do 
Sul, responsável através da Junta de Richmond pela implantação do trabalho Batista no Brasil, possuía, 
naquela época, e, ainda hoje, possui um grande número de membros Maçons

GERAL
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MAÇONS PROTESTANTES NO BRASIL
Segundo David Mein (Reitor do Seminário Teoló-

gico Batista do Norte do Brasil, durante quarenta 
anos; Pastor da Igreja Batista do Cordeiro; segunda 
Igreja Batista fundada na Capital; Presidente da Con-
venção Batista Brasileira, em várias oportunidades e 
Maçom atuante como membro da Loja “Cavaleiros da 
Cruz”) inúmeros outros Homens de Fé, verdadeiros 
cristãos, inclusive Batistas de relevância na Denomi-
nação, têm sido Maçons, sem encontrar incompatibi-
lidades entre a Fé Cristã e a prática Maçônica. Entre 
eles cita: o Pastor José de Souza Marques; o Pastor 
Presbiteriano Jorge Buarque Lyra; Bruno de Bonis, 
Descartes de Souza Teixeira, Athos Vieira de Andra-
de, etc.

JOSÉ DE SOUZA MARQUES
O Pastor José de Souza Marques foi presidente da 

Convenção Batista Carioca e da Convenção Batista 
Brasileira tendo, em 1940, na Convenção da Bahia, 
organizado a Aliança dos Pastores Batistas Brasilei-
ros, que, mais tarde, tomou o nome de Ordem dos 
Ministros Batistas do Brasil, permanecendo em sua 
presidência até 1962, cujos frutos todos conhecem. 
Exerceu cargos importantes na administração maçô-
nica, tendo sido, inclusive, presidente, por muito tem-
po, do Supremo Tribunal de Justiça Maçônica. Ainda 
hoje, a única foto existente no salão do Conselho, no 
Palácio Maçônico do Lavradio (ex-sede do Grande 
Oriente do Brasil, hoje sede do Grande Oriente do 
Estado do Rio de Janeiro), é a do Pastor Souza Mar-
ques. No mesmo Palácio, a sala do Tribunal de Justiça 
tem seu nome. Foi, também, membro efetivo do 
Supremo Conselho do Brasil para o Rito Escocês Anti-
go e Aceito, encontrando-se em sua sede, em exposi-
ção, seu retrato pintado a óleo.

JORGE BUARQUE LYRA
Jorge Buarque Lyra foi Pastor da Igreja Presbiteri-

ana do Riachuelo, no Rio de Janeiro, nas décadas de 
1930 a 50; Meritíssimo Inspetor Federal do Ensino 
Secundário do Rio de Janeiro; escritor; poeta; jorna-
lista militante por mais de 40 anos; membro das Aca-
demias de Letras de São Paulo, Rio de Janeiro e do 
Cenáculo Fluminense de História e Letras; e membro, 
ainda, da Associação Fluminense de Jornalistas. Foi 

Maçom atuante do Grande 
Oriente do Brasil, tendo sido Iniciado em 27 de setem-
bro de 1938, na Loja “Propter  Humanitaten”, no Ori-
ente de Manhumirim, Minas Gerais; e Grau 30 do 
Supremo Conselho do Brasil do Rito Escocês Antigo 
e Aceito. Além disso, foi professor em vários colégios 
no Rio de Janeiro e Niterói; escreveu mais de 50 livros 
e trabalhos, vários deles sobre o Evangelho de Cristo, 
a Igreja Presibiteriana e sobre Maçonaria, tais como: 
“A Bíblia e a Ciência Moderna”; “Movimento Pente-
costal no Brasil”; “Maçonaria e Religião”; “As Vigas 
Mestras da Maçonaria”; “A Maçonaria e o Cristianis-
mo”; “A Maçonaria e a Política no Brasil”, entre mui-
tos outros. Foi um ardente defensor da compatibilida-
de da Maçonaria com o Cristianismo e as Igrejas Cris-
tãs; em seus livros maçônicos, sempre apresentou 
magistrais respostas como réplicas aos ataques inimi-
gos à Maçonaria que tenham sido feito por parte de 
outros grupos religiosos, ateus ou agnósticos, além de 
profunda filosofia maçônica. Seu livro “As Vigas 
Mestras da Maçonaria” devia ser tratado como “livro 
de cabeceira” de todo Maçom inteligente e estudioso. 

BRUNO DE BONIS
Bruno de Bonis é cristão evangélico, diácono da 

Igreja Batista do Méier, no Rio de Janeiro, e membro 
ativo da Loja Maçônica “Trabalho e Liberdade” no 
1391, filiada ao Grande Oriente Estadual do Rio de 
Janeiro (GOB). Possui vários artigos e trabalhos 
publicados sobre Maçonaria. 

DESCARTES DE SOUZA TEIXEIRA
Descartes de Souza Teixeira, Cristão Batista, 

Maçom ativo, membro da Grande Loja Maçônica de 
São Paulo, na sua obra “Antimaçonaria e os Movi-
mentos Fundamentalistas do Fim do Século XX”, 
traça um perfil detalhado dos movimentos antimaçô-
nicos entre os evangélicos. 

ATHOS VIEIRA DE ANDRADE
Athos Vieira de Andrade é professor, promotor de 

justiça, advogado, deputado estadual e federal, balu-
arte e expoente da Igreja Presbiteriana do Brasil e 
Maçom, desde 1952. Escreveu, entre outros, o mara-
vilhoso livro “O Evangelho e a Maçonaria – uma par-
ceria que deu certo”. Neste livro, entre muitos temas 

de fundamental importância no relacionamento das 
Igrejas Protestantes e Evangélicas com a Maçonaria, 
fez veementes réplicas a uma Resolução de 2003, do 
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
órgão máximo da entidade, impedindo que membros 
da Igreja, pertencentes à Maçonaria, sejam conduzi-
dos ao oficialato daquela. 

Um dos “considerando” dessa Resolução, diz que: 
“A participação do crente na Maçonaria impede que 
ele seja transparente para com seu Conselho, devido 
ao caráter secreto e místico de seus Ritos e Símbolos”.

No referido livro, o Irmão Athos faz a seguinte 
réplica a esse “considerando”:

"Quanta ingenuidade contida neste considerando. 
Se tivesse ele qualquer procedência ou justificativa, o 
crente não poderia ser militar; não poderia trabalhar 
em certos setores de um banco comercial; não pode-
ria usar cartão de crédito, que exige senha para a sua 
utilização; não poderia fazer parte de um Conselho 
de Sentença, num julgamento pelo Tribunal do Júri 
Popular e, consequentemente, não poder exercer mui-
tas atividades profissionais que lhe exijam sigilo na 
palavra e no comportamento. E mais: crente não pode-
ria ser presbítero, pois, de acordo com a Constituição 
da Igreja (art. 72): As Sessões dos Concílios serão 
abertas e encerradas com oração e, EXCETUADAS 
AS DO CONSELHO, serão públicas, salvo em casos 
excepcionais."

Está claro que a Constituição da Igreja determina 
que as reuniões do Conselho “Não serão públicas”. 
Este artigo da Constituição exige sigilo de todos os 
presbíteros que não podem e não devem revelar fora 
do Conselho a maneira como os assuntos foram trata-
dos. Então, não é só a Maçonaria que tem segredos. A 
Igreja Presbiteriana também os têm, da mesma manei-
ra que o Governo, o Exército, os médicos, os bancos e, 
muito mais que todos, os pastores presbiterianos.

Fonte: Site da ARBLM Martin Luther King - 63
Bibliografia: 

Oliveira Filho, Denizart Silveira de.Palestras 
Maçônicas: para Loja de Estudos / Denizart Silveira 
de Oliveira Filho – 1ª. Ed. – Londrina; Ed. Maçôni-

ca “A Trolha”, 2015 – pg. 118 a 125.

http://malheteshopping.com/index.php
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por Lilian Monteiro

O estilo de vida é determinado pelo que uma pes-
soa faz na maior parte dos dias. E a conclusão é 
que o brasileiro está cada vez mais sedentário, 

o que afeta a saúde e o bem-estar
“No final da década de 1980, o brasileiro andava 

cerca de 10 mil passos diariamente e tinha uma ali-
mentação 70% in natura. Nada de celulares, elevado-
res, controle remoto e escada rolante por todo lado. O 
meio ambiente levava para o movimento. Atualmente, 
ele caminha muito menos e tem 70% da alimentação 
baseada em produtos industrializados. O brasileiro 
deixou de gastar 350 calorias por dia, isso é cerca de 
uma hora na esteira da academia.” Esse panorama é 
traçado por Marcio Atalla, professor de educação físi-
ca com especialização em treinamento de alto rendi-
mento e pós-graduação em nutrição pela Universidade 
de São Paulo (USP).

Um dos profissionais da Casa do BemStar, espaço 
elaborado para atender às particularidades de cada um 
com uma equipe multidisciplinar formada por educa-
dores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas e médicos 
do esporte, Marcio Atalla alerta que, além de o corpo 
sofrer, começa a cobrar um preço grande por parar de 
movimentar-se, um custo alto. “Estudo feito nos EUA 
aponta que cinco doenças em decorrência do sedenta-
rismo custam US$ 68 bilhões ao ano. Ou seja, é todo o 
orçamento de São Paulo, que é de US$ 55 bilhões. A 
cada dois minutos uma pessoa morre vítima do seden-
tarismo, que já é um problema de saúde pública. Prova 
disso é que nos EUA se gastam US$ 11 mil ao ano por 
habitante e mesmo assim a expectativa de vida caiu.”

Marcio Atalla diz que o Brasil segue no mesmo 
caminho e uma hora a conta não fecha porque, além da 

questão da saúde, tem ainda a Previdência, gastos com 
o envelhecimento e os aposentados. “Em 2030, um 
terço da população brasileira será acima de 60 anos. Se 
ela não chegar produtiva, sem tanto custo, a conta da 
saúde não vai fechar. E se nada for feito, será um caos”, 
alerta.

No fim da década de 1980, cerca de 13% das pesso-
as tinham sobrepeso no Brasil. Hoje, são mais de 50%. 
“Somente 5% da população brasileira está matriculada 
em academia e a frequência é mais baixa ainda no país. 
No fim, menos de meio por cento se mexem, porque o 
movimento do dia a dia já era. É muito grande o núme-
ro de pessoas abandonando a academia. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da 
população brasileira é pouca ativa ou sedentária”, des-
taca Marcio Atalla.

Marcio Atalla reafirma que a atividade física ajuda 
a combater muitos dos males modernos. Mas ele 
observa que muitas pessoas, erradamente, confundem 
sobrepeso e obesidade como culpa da alimentação. 
Antigamente, só tinha pão branco, nada de dietas, 
nenhum terror com a lactose e as pessoas não eram 
“gordas” porque caminhavam mais, se movimenta-
vam. Hoje, elas pararam e aí fica difícil perder calori-
as. A alimentação é superimportante alinhada com o 
estilo de vida. Estudo na Inglaterra comprova que é 
melhor ter sobrepeso sendo ativo do que magro e 
sedentário.

Ele cita políticas de sucesso das cidades de Cope-
nhague e Amsterdã, na Holanda, que foram planejadas 
para a mobilidade e hoje têm mais bicicletas do que 
carros, contribuindo para a qualidade de vida da popu-
lação. “O melhor movimento é aquele que consegui-
mos incorporar no dia a dia, como trabalhar mais 

tempo em pé, acumular passos (10 mil por dia), subir 
escadas e andar de bicicleta em trajetos diários. No 
caso do Brasil, é preciso pensar em um sistema que 
premia as pessoas. Por si só será difícil, porque a pri-
meira preocupação do brasileiro é cobrar das autorida-
des obras em hospitais e médicos, e não dá contraparti-
da. Mas a via é de mão dupla, cada um é responsável 
pela sua saúde, tem de se cuidar.”

MORTES E CRIANÇAS Marcio Atalla conta que 
crianças ficam cinco horas por dia, conforme a OMS, 
na frente de uma tela, sendo que o ideal recomendado 
pela entidade é de duas a três horas. “Elas não brincam 
mais, aliás, só 22% brincam uma hora por dia. Ativida-
de física é positiva para a cognição, aumenta a produ-
ção de novos neurônios e ajuda para uma maior oxige-
nação do sangue, contribuindo para o aprendizado e 
atividades do dia a dia. Tenho um amigo construtor 
que revelou gastar 70% com a´área de lazer e espaço 
fitness em prédios e condomínios, mas só 6% a usam. 
E se pensarmos na população menos favorecida, tudo 
é mais difícil. Mas sempre há saída, como caminhar 
mais, trocar o elevador pela escada, enfim, encontrar 
alternativas”, diz.

Com cenário cada vez mais preocupante, Marcio 
Atalla enfatiza que apenas 35% da população brasilei-
ra pratica atividade física três vezes por semana, sendo 
que o ideal é 30 minutos por dia e cinco vezes por sema-
na. A falta de exercícios mata todos os anos cerca de 
cinco milhões de pessoas no mundo, número equiva-
lente ao de mortes por tabagismo e maior do que pela 
obesidade.

Fonte: Saúde Plena

MARCIO ATALLA: A ATIVIDADE FÍSICA AJUDA 
A COMBATER MUITOS DOS MALES MODERNOS

"A cada dois minutos uma pessoa morre vítima do sedentarismo, que já é um problema de saúde pública" (foto: Arquivo Pessoal)

SAÚDE
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Diana Brito - De Londres para a BBC Brasil

As pernas pesadas, o inchaço nos pés e a dificulda-
de de andar fizeram a dona de casa Vera Lúcia 
Amaral Marques, de 45 anos, usar sandálias 

especiais ortopédicas e muleta um ano após ser diag-
nosticada com o vírus da febre chikungunya no Recife.

Ela integra o grupo de pacientes que participam de uma 
pesquisa inédita do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), que revela lesões vascu-
lares irreversíveis provocadas pela doença.

"Tanto as minhas pernas como os meus pés ficam horrí-
veis de tão inchados. Sinto câimbras antes de dormir e 
tenho vergonha de usar short ou vestido curto. Pareço mais 
velha, não vou mais para academia e até os meus sapatos eu 
tive que deixar de lado porque já não cabem mais", disse a 
pernambucana à BBC Brasil.

Dos 32 pacientes analisados com os sintomas, 29 volta-
ram para serem acompanhados pelos especialistas no estu-
do. Destes, 20 repetiram o exame e foi constatado que 65% 
mantinham as alterações vasculares crônicas.

"Manifestações vasculares na chikungunya estavam 
restritas a fases iniciais da doença. Agora, o estudo mostra 
não só uma nova manifestação como a cronificação dela, já 
que os sintomas persistiram por mais de três meses", desta-
ca Catarina Almeida, cirurgiã vascular responsável pelo 
estudo, que defende o tema em sua tese de mestrado.

Os pacientes apresentaram problemas como linfedema 
agudo (acúmulo de líquido nas pernas devido ao bloqueio 
do sistema linfático) e edema no dorso do pé.

As alterações linfáticas foram detectadas pelo exame de 
linfocintigrafia. Ainda é desconhecido o motivo das lesões 
vasculares crônicas atingirem apenas os membros inferio-
res.

"Nosso próximo passo, agora, é fazer uma investigação 
molecular e entender o motivo disso acontecer. Se é res-
posta imunológica a infecção exacerbada do paciente ou 
ação direta do vírus", disse Almeida à reportagem.

Os pesquisadores explicam ainda que a morbidade do 
paciente aumenta com essas lesões e eles ficam mais sus-
cetíveis a terem infecção nos membros inferiores. "Além 
disso, o linfedema crônico não tem cura - é irreversível."

O levantamento foi feito de março a novembro de 2016. 
Assim como a dengue e a zika, a chikungunya também é 
uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegy-
pti.

Convivendo com a dor
Um ano e três meses após sentir os primeiros sintomas 

da febre, o aposentado pernambucano José Severino 
Pedrosa, de 76 anos, diz que o uso de analgésicos acaba 
sendo inevitável.

"Aprendi a conviver com a dor, mas tem vezes que eu 
não aguento e tenho que tomar analgésico. Antes caminha-
va todos os dias. Agora, se caminho num dia, tenho que 
descansar dois ou três porque fico todo dolorido. Também 
não posso com muito peso como antes", conta.

Funcionária de uma escola municipal de Recife, Jacia-
ne Braz, de 57 anos, passou a usar sapatos de número maior 
por conta do inchaço. Ela conta que ficou com a pele escura 
e escamosa nos membros inferiores e não aguentar ficar 
muito tempo em pé.

"Sofri um AVC e logo depois veio a febre chikungunya. 
Mas só consegui marcar consulta para confirmar a doença 
sete meses depois porque não tinha vaga no hospital", 
lamentou.

A grande maioria dos pacientes que participaram da 
pesquisa são mulheres - segundo médicos, isso acontece 
porque os homens buscam com menos frequência o siste-
ma de saúde.

Para amenizar o problema, a orientação é o uso de 
meias de compressão, drenagem linfática e elevação dos 
membros.

Preocupação
De acordo com o último boletim epidemiológico divul-

gado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do governo 
federal, em 2016 foram registrados 271.824 mil casos de 
chikungunya no país - um aumento expressivo se compara-
do a 2015, que teve 36 mil casos.

Segundo o Ministério da Saúde, houve ocorrência de 
casos em todo o país, mas com maior incidência no Nor-
deste (235.136 casos) e no Sudeste (24.478).

No Brasil, a transmissão autóctone (contraída na cidade 
em que se vive) foi confirmada no segundo semestre de 
2014, inicialmente nos Estados do Amapá e da Bahia.

O número de mortes passou de 14 em 2015 para 196 em 
2016. Os Estados que apresentaram o maior número de 
vítimas são Pernambuco (54), Paraíba (32), Rio Grande do 
Norte (25), Ceará (21) e Rio de Janeiro (9).

"Surpreendentemente não temos epidemia como era 

previsto neste verão, mas o aumento de casos e mortes 
preocupa e, indiscutivelmente, os números são muito maio-
res do que esses e a tendência é continuar, infelizmente", 
disse o infectologista Rivaldo Venâncio da Cunha, coorde-
nador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referên-
cia da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

"Em campo, temos visto muitas lesões vasculares em 
doentes - mas muitos deles já tinham uma certa idade e uma 
certa insuficiência vascular", acrescentou.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que "o gover-
no federal intensificou a atuação contra o mosquito trans-
missor da febre de Chikungunya, Dengue e Zica com cam-
panhas publicitárias em TV, rádio, internet e outros meios, 
distribuição de testes rápidos de Zika, campanhas educati-
vas e mutirões de faxina".

Europa
Um levantamento feito pelo Hospital para Doenças 

Tropicais de Londres mostra, em um mapa, que pouco 
mais de 100 países já registraram casos reportados em pos-
sível transmissão local. Na América Latina, apenas Chile e 
Uruguai ficaram de fora do índice de ocorrência.

De acordo com Mike Brown, médico especialista em 
doenças infecciosas e medicina tropical da instituição, tem 
havido alta incidência global de chikungunya nos últimos 
dez anos e os vetores ainda têm potencial para propagação 
em outras regiões.

"Para a maioria dos pacientes é uma doença viral autoli-
mitada (seus sintomas acabam desaparecendo sozinhos), 
mas para muitos a artralgia pode ser muito prolongada e 
debilitante. A mortalidade devido a condição é considerada 
baixa, mas complicações como encefalite, especialmente 
em indivíduos imunodeprimidos, pode ocorrer (também)", 
afirmou à BBC Brasil.

O médico diz que organizações como Geosentinel (rede 
de vigilância global e tropical de medicina) já registraram 
casos de pacientes com chikungunya importados para a 
Europa - na França e Itália - e adquiridos localmente no sul 
do Mediterrâneo.

"Cerca de dois, três anos atrás, alguns hospitais, como o 
nosso, passaram a ter atendimento clínico dedicado a paci-
entes com chikungunya com uma equipe formada por reu-
matologistas e especialistas em medicina tropical para 
melhor gerenciar e entender casos relacionados de artral-
gia e artrite", destacou.

CHIKUNGUNYA PROVOCA DOENÇAS VASCULARES 
IRREVERSÍVEIS EM PACIENTES, REVELA PESQUISA

SAÚDE

Funcionária de uma escola municipal de Recife,
 Jaciane Braz sofre com problemas vasculares
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ADQUIRA A COLEÇÃO COMPLETA DE LIVROS
MAÇÔNICOS DO ESCRITOR JORGE VICENTE

http://malheteshopping.com/p-8417866-9-COLECAO-DE-LIVROS-MACONICOS-DE-JORGE-VICENTE
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Uma palavra cresceu muito recentemente: meri-
tocracia. Sua raiz está em muitos lugares. 
Começa com a crítica à sociedade estamental 

do Antigo Regime. No mundo dos reis absolutos, as 
pessoas eram definidas pelo nascimento. No século de 
Luís XIV, por exemplo, a nobreza tinha privilégios de 
foro jurídico, acesso a cargos, presença na Corte, pre-
cedências sociais e, até, o direito de usar certos tecidos 
e cores (leis suntuárias).

A maioria da população (o povo) viu com desconfi-
ança um mundo definido pela loteria do nascimento e 
não pela capacidade de alguém. Reivindicou-se a iso-
nomia, ou seja, a igualdade diante da lei. Quem garan-
tiria que era melhor ter como comandante militar um 
duque ou príncipe de sangue, se um humilde oficial 
poderia ter mais preparo e melhor estratégia, mesmo 
que nascido de berço simples? 

Uma das reações ocorreu no novo modelo de exér-
cito liderado pelo puritano Oliver Cromwell contra as 
tropas absolutistas de Carlos I Stuart. O sucesso de um 
exército disciplinado com oficiais promovidos por 
mérito foi evidente: o rei foi decapitado e os ingleses 
conheceram uma inédita República. A meritocracia 
era eficaz.

Ao final do Antigo Regime, a ascensão de Napo-
leão Bonaparte foi a consagração da capacidade sobre 
a origem. O corso venceu vários imperadores. Claro 
que tudo tem seu custo e, mesmo Napoleão, tão práti-
co, fez uma concessão simbólica ao se coroar.

O conceito de meritocracia aumentou em impor-
tância com a ascensão do capitalismo liberal, especial-

mente no século 19. De Adam Smith a Stuart Mill, 
domina a ideia de que o esforço pessoal seja o distinti-
vo de cada ser. Riqueza e pobreza eram fruto de uma 
correlação entre capacidade e trabalho. 

Nos Estados Unidos, o empreendedor bem-
sucedido transformou-se na encarnação do Liberalis-
mo. A meritocracia seria similar à evolução das espé-
cies: em um mesmo ambiente, apenas as mais adapta-
das e hábeis sobrevivem. 

Quase ao mesmo tempo, ideias socialistas deram 
explicação contrária. A sociedade capitalista era con-
centradora de renda e impedia a ascensão de forma 
igualitária. Para liberais clássicos, a desigualdade era 
uma decorrência natural dos diferentes talentos e 
esforços. Para os socialistas, era uma situação artifici-
al criada para garantir o domínio de uma pequena eli-
te. A meritocracia era uma construção ideológica para 
parte da esquerda e era uma verdade pétrea para uma 
parte dos conservadores. Parte dessa crítica está na 
obra de Thomas Piketty, O Capital no Século XXI.

Liberais gostam de citar, no Brasil, Machado de 
Assis. Nascido em condição social humilde, mulato, 
educou-se e galgou postos profissionais por exclusivo 
esforço pessoal. O fundador da Academia Brasileira 
de Letras seria o exemplo de que todos têm oportuni-
dades, basta empenho. 

Os inimigos da ideia do esforço como motor maior 
pensam em Machado como exceção. Usá-lo seria 
como dizer a todo atleta de várzea: jogue bastante bola 
porque Neymar ficou milionário assim. Para críticos 
da meritocracia, os exemplos excepcionais de um 
Machado só servem para reforçar a ideia de que, para a 
maioria, os caminhos estariam fechados. 

O tema é complexo e não tem apenas dois polos: é 
preciso lembrar que o pensamento aristocrático conti-
nuou a encontrar eco em boa parte do século 20, 
negando a ideia de mérito e as críticas socialistas. Sán-
dor Márai capta essa terceira via no romance As Bra-
sas, ao narrar o quase monólogo do general Henrik 

acusando seu amigo de infância, Konrad, de invejar 
seu berço aristocrático e sua vida abastada na corte de 
Francisco José. Konrad era mais inteligente e esforça-
do, tinha mais mérito em tudo. Vinha de origem mais 
humilde. Mas jamais seria como Konrad por uma ques-
tão de nascimento. Isso tudo em 1941! Arno J. Mayer 
analisa a persistência da nobreza como referência até 
1914 no clássico A Força da Tradição. 

No plano individual, um aluno que se esforce mais 
tem mais chances de sucesso. Não seria justo que 
todos colhessem o mesmo com sementes e esforços de 
plantio bem distintos. No plano mais amplo, uma for-
mação ruim e até uma ingestão insatisfatória de ali-
mentos em alguns momentos pode representar danos 
muito difíceis de serem superados. Em processo de 
ensino, nem todo degrau pode ser recuperado. A per-
gunta incômoda é se todos possuem condições de 
esforço. Em outras palavras: querer é poder, mas... 
será que todos podem querer? Eu não tenho resposta 
clara. Sempre achei que somos mais livres do que 
deterministas de toda espécie imaginam, mas menos 
autônomos na vontade do que liberais idealizam.

Óbvio concluir que dar boas condições a alguns 
também não garante o êxito. O esforço é necessário 
independentemente da origem do esforçado. Seria ele 
suficiente? Responder a esta questão complexa sobre 
meritocracia está na base de políticas como Bolsa 
Família e cotas em processos seletivos. Na verdade, 
toda política pública dessa natureza nasce da ideia de 
que as condições não são iguais para todos e que seri-
am necessárias medidas para garantir, de fato, merito-
cracia.

As perguntas básicas são: 
A) há condições de crescimento para todos medi-

ante esforço? 
B) a meritocracia ainda é o critério básico para dis-

tinguir sucesso e fracasso? 
Talvez o questionamento derradeiro seja: quem 

merece o quê?

Leandro Karnal
Historiador

GERAL

http://malheteshopping.com/index.php
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Por Cristovam Buarque

A indignação com a negação de liberdade 
aos escravos só começou a contaminar a 
mentalidade da sociedade a partir da 

segunda metade do século XIX. Ao longo de 300 
anos, a Igreja Católica apoiava, os proprietários 
de terra precisavam, as classes médias se benefi-
ciavam, e raros intelectuais criticavam a escravi-
dão. A escravidão era cômoda e natural para a 
“classe” branca: não havia indignação nem pre-
textos morais para extingui-la.

Enquanto era defendida por razões lógicas ou 
econômicas, a causa abolicionista adquiria 
algum apoio, mas não conseguia os seguidores 
necessários para se impor sobre a mentalidade 
histórica que aceitava como natural a desigualda-
de entre brancos e negros. A abolição só se conso-
lidou quando os abolicionistas conseguiram pas-
sar a indignação moral contra a escravidão.

Mais de cem anos depois, a população brasile-
ira ainda não sente indignação moral com a 
moderna escravidão, decorrente da desigualdade 
no acesso educacional de cada criança, depen-
dendo da renda da família.

A má educação ainda não é vista como um 
navio negreiro que leva milhões de crianças 
carentes em direção à pobreza e leva o país a 
baixa produtividade, má distribuição de renda, 
violência, ineficiência e injustiças.

Não se consegue visualizar que uma criança 
fora de uma boa escola é como se ela fosse uma 
pessoa sendo jogada ao mar, crescendo para ser 
explorada e excluída devido à negação da educa-
ção. Não há nem mesmo um nome para indicar 
“negação de educação”, como havia a palavra 
escravidão para indicar “ausência de liberdade”.

A negação da liberdade a um escravo era visí-
vel em sua servidão, no trabalho forçado, na 
venda dele próprio e de seus filhos, mas a nega-
ção de acesso à educação não é vista como um 
crime nacional contra a humanidade; nem como 
uma burrice contra o futuro do país.

A partir do século XIX, a escravidão passou a 
ser uma aberração moral, mas ainda era um ins-
trumento técnico para uso do mais importante 
vetor econômico, que eram os braços dos escra-
vos; no século XXI, a negação da educação – “an-
educação” – é uma aberração moral, mas também 

é uma estupidez nacional ao impedir o aproveita-
mento do mais importante vetor do progresso nos 
tempos atuais: o conhecimento de cidadãos livres 
e educados.

Apesar disso, a ausência de educação de quali-
dade para todos ainda não é vista como uma inde-
cência social e uma estupidez econômica.

Lamentavelmente, é difícil provocar a indig-
nação da população contra essa tragédia. E, sem 
esse despertar moral, o Brasil continuará seu atra-
so em relação ao resto do mundo e manterá as 
injustiças a que nos acostumamos dentro de 
nosso território, como acontecia nos séculos da 
escravidão.

Continuará com a moderna escravidão da nega-
ção de educação à maior parte de sua população, 
diante dos olhares dos empresários, das religiões, 
das classes médias e dos intelectuais, sem indig-
nação diante da tragédia da educação de base, 
deficiente e desigual.

 

Cristovam Buarque é senador do 
PPS-DF.

FALTA INDIGNAÇÃO COM A TRAGÉDIA DA EDUCAÇÃO
CULTURA

https://www.magazinevoce.com.br/magazinemalheteshop/busca/lenovo/
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Por João Anatalino

Um simbolismo interessante é aquele que associa as 
diferentes fases do ensinamento maçônico com 
certas cores, denotando aqui mais uma influência 

do magistério de Hermes. Sabe-se que as fases do processo 
de obtenção da pedra filosofal são reconhecidas pelas cores 
que a matéria prima apresenta. Em cada uma dessas fases é 
a cor dessa matéria que indica se o alquimista está ou não no 
caminho certo. Da mesma forma, em cada uma das fases do 
aprendizado maçônico o iniciado frequentará uma Loja da 
Maçonaria azul, branca ou vermelha, indicativa do desen-
volvimento filosófico que ostenta. Essas reuniões, em soci-
edades iniciáticas similares, são conhecidas como capítu-
los, ou graus.

     Maçonaria azul é a denominação dada as chamadas 
Lojas simbólicas, onde se praticam os três primeiros graus: 
aprendiz, companheiro e mestre. O Rito Escocês Antigo e 
Aceito chama a essas Lojas, Lojas de São João. Não se sabe 
exatamente qual é o São João que patrocina a Maçonaria 
azul. Alguns autores afirmam ser o São João Evangelista, 
outros dizem ser o Batista. Há os que dizem ser o São João 
“Esmoler”, fundador da Ordem do Hospital de São João, 
durante as Cruzadas.

   Essa crença foi disseminada principalmente pelo 
maçom André Michel de Ramsay, que no seu famoso dis-
curso, feito em 1736 para os maçons franceses, afirmou a 
existência de uma interação entre a Maçonaria e os cavalei-
ros membros do Hospital de São João, ocorrida por ocasião 
da primeira Cruzada. “Certo tempo depois, nossa Ordem se 
uniu com os Cavaleiros de São João de Jerusalém”, diz 
Ramsay. “Desde então, nossas Lojas todas trouxeram o 
nome de Lojas de São João. Essa união foi feita a exemplo 
dos israelitas quando construíram o Segundo Templo. 
Enquanto manipulavam a trolha e a argamassa com uma 
mão, traziam na outra o escudo e a espada”[1] 

   Quem era esse São João ele não diz, mas não é difícil 
descobrir, pois quem fundou a Ordem dos Cavaleiros de 
São João, conhecida como Ordem dos Hospitalários, foi 
exatamente o São João “Esmoler”, filho do rei de Rodes, 
que se deslocou para a Terra Santa junto com a primeira 
Cruzada para ali servir como monge. Quanto ao São João 
Evangelista, o seu patrocínio só aparece na Maçonaria a 
partir da introdução dos temas gnósticos em seus ritos, ocor-
ridos a partir do advento da transição do operativo para o 
especulativo. São João Evangelista é um santo de grande 
prestígio entre os autores esotéricos.  

     Ele é tido como verdadeiro introdutor da gnose cristã 
na Bíblia. Seu evangelho é francamente inspirado em temas 
gnósticos e cabalísticos, e a ser verdadeiro que ele também 
é o autor do Apocalipse, então não há qualquer dúvida que 
ele foi, realmente, um pensador formado naquela escola, já 
que esse livro foi claramente escrito sob a inspiração dessas 
duas disciplinas.

   As alusões a São João Batista, porém, já são mais anti-
gas. Elas já aparecem nas tradições maçônicas medievais, 
nas quais esse santo era homenageado com grandes festas. 
Na Escócia, segundo informa Jean Palou, a festa de São 
João Evangelista era celebrada pelos maçons escoceses em 
27 de dezembro, época em que se escolhiam o supervisor da 
guilda (Venerável Mestre), seus diáconos e oficiais para 
presidirem a Loja. São João Batista também é um persona-
gem muito venerado entre os filósofos gnósticos. Para algu-
mas seitas praticantes dessa doutrina, inclusive, ele seria o 
verdadeiro Messias, e não Jesus, como pregam os Evange-
lhos canônicos. [2]

   Para os discípulos de Hermes (os alquimistas), a histó-
ria de São João Batista é uma alegoria de grande significa-
do. Como “precursor” da Grande Obra de redenção univer-
sal, realizada por Jesus, ele simboliza o “mediador, aquele 
que tem a missão de “abrir” a porta da iniciação, da mesma 
forma que o vitríolo filosófico no trabalho dos alquimis-
tas.[3] Por isso, na iconografia alquímica, esse composto é 
representado por uma caveira em um prato de prata, signifi-
cando que é preciso o sacrifício dessa matéria para que a 
bela Salomé (símbolo da natureza), possa apresentar-se ao 
adepto em toda sua deslumbrante nudez. Salomé, como 
sabemos, foi a dançarina responsável pela execução de 
João Batista ao pedir a cabeça do profeta ao rei Herodes. 

   Daí a razão de alguns autores maçons justificarem a 
escolha de São João Batista para patrocinador das Lojas 
simbólicas. Ela tem sua fundamentação em temas alquími-
cos. Esse santo, que provavelmente foi membro da seita dos 
essênios, é considerado pelos autores esotéricos um media-
dor entre as duas estruturas cósmicas, representadas pela 
suas partes material e espiritual. Ele preside também, na 
tradição romântica dos povos ocidentais, a união dos cônju-
ges, quando esta se consuma na noite a ele consagrada (24 
de junho).  

     Para a Maçonaria, a tradição de invocar esse santo 
como patrocinador da sua arte, teria o condão de despertar a 
sua mediação para a realização da transmutação do caráter 
profano do néofito, para o estado de consciência superior 
que caracteriza o iniciado. Essa idéia é interessante por-
quanto São João Batista é o introdutor do cristianismo. Foi 
ele o “mestre” que iniciou Jesus. Na verdade, foi ele tam-
bém que rompeu com as velhas estruturas do judaísmo, 
inaugurando uma nova era teológica, na qual o Deus de 
Israel deixou de ser um deus local, confinado á um povo, 
para ser um Deus universal, pai de toda a criação.

    João Batista, com seu batismo em água, antecedeu o 
batismo em fogo que Jesus traria em seguida. Observe-se 
que essa simbologia foi apropriada na iniciação maçônica, 

na qual o iniciando é purificado primeiro pela água e depois 
pelo fogo. Nesse simbolismo também se pode identificar o 
processo alquímico operatório, pois a “matéria prima da 
obra” não pode ser levada ao fogo antes de ser conveniente-
mente purificada pela água. Aqui está, como se vê, mais um 
legado dos alquimistas á Arte Real. 

   Por fim, é interessante registrar que não importa saber 
qual dos três santos é o verdadeiro patrono da Maçonaria. 
Seja qual for o escolhido, todos tiveram mérito suficiente 
em suas vidas para receber essa homenagem. São João, o 
Esmoler, ao fundar a Ordem de São João do Hospital, dei-
xou um dos maiores legados que um homem pode deixar á 
humanidade. Pois a Ordem dos Hospitalários foi a respon-
sável pela fundação dos hospitais filantrópicos que ainda 
hoje servem ao povo de baixa renda em vários países do 
mundo. Essa Ordem, que nos dias atuais é conhecida como 
Ordem dos Cavaleiros de Malta deu origem ás nossas 
conhecidas Santas Casas de Misericórdia e á Cruz Verme-
lha. Embora hoje essas instituições não estejam mais liga-
das aos Cavaleiros de Malta(antigos hospitalários), foi 
dessa céluma mater que elas nasceram. Por isso as Lojas 
Maçônicas ainda consagram, até hoje, a tradição de manter 
um "Irmão Hospitaleiro" entre os oficiais da Loja para reco-
lher as contribuições para o "Hospital".

Quanto aos outros dois "São João", o Batista e o Evange-
lista, suas histórias são bem conhecidas e não é necessário 
referi-las aqui. Seja qual for o nosso santo padroeiro, que 
ele nos ilumine e proteja, para que as Lojas de São João 
prosperem e cumpram, de fato, a missão pela qual elas 
foram criadas. 

[1] Jean Palou-A Franco-Maçonaria Simbólica e Iniciá-
tica, pg. 72. 

[2] A seita dos mandeanos, que sobrevive em algumas 
regiões da Pérsia, ainda conserva a tradição que faz de 
João Batista o verdadeiro Messias de Israel.

PORQUE AS LOJAS MAÇÔNICAS SÃO
 CHAMADAS "LOJAS DE SÃO JOÃO"
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M
açonaria e política..., este assunto é mais velho 
do que Matusalém, está de barbas brancas e nós 
estamos carecas de saber.

O mesmo acontece com "Maçonaria e religião". Mas 
não quero enlouquecer meus pacientes leitores. Vou me 
deter na questão da política.

No ano 170 antes de Cristo, o romano Publius Terentius 
Afer dizia: "Nihil humani a me alienum puto", quer dizer: 
"nada do que é humano me é estranho".

Um axioma da Maçonaria diz que nossa Ordem não 
impõe limites à livre investigação da Verdade. Apesar dis-
so, os temas Políticos são evitados nas Lojas por causa da 
confusão entre o que é Política (com 'P' maiúsculo – ciên-
cia política, arte da organização, direção e administração 
das nações ou dos Estados) e política (com 'p' minúsculo – 
os jogos de interesses pessoais e mesquinha troca de favo-
res).

Por absurdo que pareça, em flagrante inversão de valo-
res, prevalece à solta as políticas miúdas – seja apoiando 
candidatos nas eleições, seja paparicando governantes que 
não gozam de apoio popular..., ou promovendo interminá-
veis galerias de fotos ao lado de políticos que, mais dia, 
menos dia, estarão nos corredores do noticiário policial e 
cumprindo penas; seja na indiscriminada distribuição de 
homenagens a homens e mulheres da vida pública, 
maçons-políticos e políticos-maçons – tudo política per-
mitida; política sem discussão, sem contraditório, sem 
análise crítica.

Vocês sabem que estou dizendo a verdade: basta se 
aproximarem as eleições profanas (federais, estaduais e 
municipais) para que nossos Templos sejam transformados 
de Sagrados em meros palanques de culto a gente interes-
seira.

Por outro lado, em se tratando de Política com 'P' mai-
úsculo, vocês sabem que sou contra a ideia ultrapassada, 
absurda, monarquista e imperialista – vinda da Inglaterra 
dos Séculos XVII e XVIII – de que temas de Relevância 
Social e Política não possam ser discutidas pelos maçons 
em Loja. Se impedíssemos a reflexão e o trabalho intelec-
tual em prol da justiça, da solidariedade e da paz entre os 
homens, a filosofia maçônica sucumbiria e a indiferença 
deslocaria o homem do centro das preocupações humanís-
ticas, transformando nossas Lojas em meros clubes de 
uma-vez-por-semana voltados para o diletantismo e a pre-
guiçosa letargia. A propósito, verdade seja dita: isso já vem 
acontecendo.

Pertence ao escopo (alvo, objetivo) da Maçonaria a 
constante defesa dos direitos e garantias individuais de 
todos os povos. Ninguém pode negar isso, a não ser aqueles 
que "entraram na maçonaria" com interesses inconfessáve-
is, ambições por cargos (especialmente por primeiros-
malhetes), ou para trampolinagem nas eleições municipa-
is, depois estaduais e... quem sabe?? de olhos fixos no pla-
nalto central.

Propositadamente escrevo maçonaria ('m' minúsculo) e 
Maçonaria ("M" maiúsculo). Quem não souber a diferença 
entre uma e outra, está perdido!! – nós estamos perdidos!!!, 
e mal pagos...

No fundo, são os "primos" de avental que insistem na 
proibição de quaisquer discussões Políticas em nossas 
reuniões, pois qualquer conscientização, nas Lojas e nas 
Potências, impediria as ações sub-reptícias dessa classe de 
mandriões que profanam nossa Ordem.

Na verdade, a maçonaria vem se imiscuindo na política 
profana, essa é a verdade. Se vocês olharem em volta, per-
ceberão que "a maçonaria" está fazendo política, muitas 
vezes de forma precipitada e sem ouvir a voz do povo maçô-
nico. Mas... nada do que é humano nos é estranho, mesmo 
quando erramos por omissão e pelo silêncio. Por isso, pre-
cisamos DISCUTIR SIM.

O problema está na palavra "discutir" que muitos enten-
dem como altercar, polemizar ou brigar. Nada disso; a pala-
vra discutir, significa analisar detalhadamente, questionar 
a respeito de alguma coisa. Discutir (no bom sentido) é 
essencial para a Maçonaria. Não somos um bando de alie-
nados e, se agirmos com distanciamento das causas sociais 
(e Políticas) seremos usados como massa de manobra de 

interesses obscuros (aliás, como já vem acontecendo em 
alguns segmentos da Ordem).

Discutir, no mau sentido, é altercar e brigar. Isso não 
leva a nada. Serve apenas de pretexto para aqueles "pri-
mos" que pretendem rachar uma Loja e criarem outra (mais 
fraca ainda), e com isso conseguirem o máximo que que-
rem extrair da Maçonaria: um malhete, uma comenda pen-
durada no pescoço, um pseudo-respeito dos demais e a 
esperança de "fazerem carreira na maçonaria", galgarem o 
topo da pirâmide e tornarem-se imortais por 3 ou 4 anos. O 
ideal verdadeiro não é fazer carreira, mas fazer progresso 
na Maçonaria.

É injustificado o medo de que tais discussões provo-
quem cisões nas Lojas. O que mais causa cisões nas Lojas é 
a vaidade, a ignorância e a luta fratricida por cargos. Se um 
grupo é tão frágil a ponto de não poder falar de Política sem 
rachar a Loja, melhor é que tais obreiros se limitem às festi-
nhas de comemoração, aos desfiles infantis de ocasiões 
festivas e quermesses natalinas. Não precisamos temer 
essas discussões, pois a qualidade, a boa educação e forma-
ção intelectual dos membros das Lojas, assim como a  com-
petência de suas diretorias, é que farão a diferença entre 
balbúrdia e estudo. Se ainda não alcançamos essas boas 
condições... é outra questão, e vale a pena questionarmos o 
que estamos fazendo aqui. Somos uma Ordem Iniciática ou 
um clube de amigos? Onde estão os "líderes" que aprego-
am serem formados entre colunas?, eis a questão, meus 
caroswatsons.

Se nunca tivesse havido Discussão Política (no bom 
sentido) nas reuniões maçônicas, a Maçonaria não teria 

dado um passo sequer no processo civilizatório da humani-
dade, pois nossa missão é "combater os preconceitos, os 
erros, a ignorância, a superstição e as diversas formas de 
tirania".

Aqui estão alguns exemplos de "discussões" levadas a 
efeito nas Lojas e nas Potências, no curso da história: a 
restauração da casa dos stuarts e nascimento do REAA; a 
independência americana; a revolução francesa; a inde-
pendência dos países latino-americanos e a inconfidência 
mineira; a independência do Brasil; a abolição da escrava-
tura; a declaração universal dos direitos do homem e dos 
cidadãos; unificação da Itália; a resistência francesa; a 
proclamação da republica; a revolução farroupilha, etc., 
etc., etc...

Alguns sábios dirão que isso é passado... pois bem; a 
questão é que só temos esse passado: nosso presente é ques-
tionável e nosso futuro é incerto.

Não podemos permanecer submetidos apenas às inicia-
tivas de consenso público, aplaudindo tudo e abanando a 
cabeça como boizinhos de presépio e dizendo amém; reite-
rando que o verde é diferente do azul, que pedra é diferente 
de madeira ou que a lei da gravidade é uma coisa muito 
grave. Isso perpetua apenas a uniformidades de opinião ou 
crenças de uma minoria que quer submeter e controlar a 
Maçonaria. Precisamos, com urgência, apresentar 
PROPOSTAS (ou projetos, como queiram) para os impas-
ses sociais, as crises políticas e econômicas nas quais o 
Brasil está mergulhado.

Pergunto: temos propostas para uma reforma eleitoral 
no Brasil?; temos propostas para a reforma fiscal ou tribu-
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A
 perpetuidade da Maçonaria se funda justa-
mente na manutenção de nossas tradições, sem 
nos tornamos arcaicos. Arcaico, aqui, se refere 

ao antiquado, obsoleto e não ao tradicionalismo: do 
latim traditio, que é “passar adiante” ou “entregar” 
algo.

No compartilhamento das instruções, transmiti-
mos os valores morais e éticos contidos nos símbolos, 
gestos e marchas. Através da ritualística e por meio do 
conteúdo da lenda e do respeito à hierarquia, busca-
mos o sentido da formação do Ser.

Tudo o que é novo causa algum tipo de atrito entre 
o “antigo” e o “moderno”. Assim foi quando os bala-
ústres começaram a ser gravados, já que prometemos 
nada grafar.

Hoje, não há conflitos quanto ao uso de computa-
dores para a lavratura. Mas, já ocorreram embates 
quanto à substituição do Livro de Atas lavrado à cane-
ta, na reunião pela folha impressa numa “profana 
impressora” (já que ela estaria fora do Templo) em 
data posterior a reunião.

O que dizer, então, da luz elétrica, da harmoniza-
ção feita por pen drive em micro system e dos apare-
lhos de ar condicionado?

O problema das “modernidades” 
Não está no uso, mas no mau uso.
O aplicativo WhatsApp, esta fantástica ferramenta 

de comunicação, aproximação e estreitamento de 
laços tem, frequentemente, provocado exatamente o 
contrário.

WhatsApp vem da expressão em inglês “What's 
up?” substituindo o “up” por app, de “application pro-
gram”. Se traduzido para o português a expressão tem 
significa:

- E aí?   - O que esta acontecendo?     - Qual é o 

problema?
O aplicativo tem este nome justamente para que 

possamos compreender sua missão.
A plataforma destina-se a mensagens rápidas, obje-

tivas e direcionadas.
Sejamos sinceros: O que temos praticado são, na 

maioria das vezes, desvirtuamentos. Nos grupos cria-
dos sob o tema “Filosofia”, vemos Irmãos postando 
imagens e textos sobre futebol; grupos de Lojas Maçô-
nicas com cenas de nudez, grupos de Hospitalaria 
onde o assunto predominante é política partidária.

Algumas reflexões:
Se você acorda cedo, parabéns! Mas, é realmente 

necessário enviar um mero “Bom dia”, às 5, 6, 7 horas 
da manhã, para todos os 20 grupos que você e a maio-
ria de seus Irmãos fazem parte?

Doação de sangue para um moribundo, córneas 
sobrando, 500 cadeiras de rodas para doação, vagas de 
empregos em multinacionais, sequestrados, perdidos 
e abandonados em hospitais etc, essas mensagens 
devem ser multiplicadas somente se confirmada a 
veracidade da informação.

Seja criativo. Crie sua própria mensagem. O sim-
ples “copiar/colar” e enviar para todos os grupos, só 
serve para encher a memória dos celulares. Se você 
recebeu aquela “linda mensagem” provavelmente 
todos nós já a recebemos.

Entre nós Maçons, imagens e filmes de violência, 
agregam alguma coisa?

Mensagens de WhatsApp são como flechas. Depo-
is de lançadas, não tem como pará-las. Na maioria das 
vezes, os Irmãos miram um alvo e acertam outros.

No calor e na intempestividade de se manifestar, 
magoamos, afastamos e destruímos fraternas rela-
ções.

A modernidade será sempre o próximo passo. 
Mantenha seus sentidos em alerta, a mente aberta e 
o coração puro. Temos a obrigação de usar todas as 
ferramentas a nós apresentadas apenas e exclusiva-
mente para edificar, seja agente modificador das 
vibrações dos seus grupos para que haja justiça e 
perfeição.

Este artigo foi inspirado no livro “CAIBALION – OS 
SETE PRINCÍPIOS HERMÉTICOS” que na página 29 
há o estudo do Princípio da Vibração: “Nada está para-
do; tudo se move, tudo vibra”

Neste décimo primeiro ano de compartilhamento de 
instruções maçônicas mantemos a intenção primaz de 
fomentar os Irmãos a desenvolverem o tema tratado e 
apresentarem Prancha de Arquitetura, enriquecendo o 
Quarto-de-Hora-de-Estudos das Lojas.

Precisamos incentivar os Obreiros da Arte Real ao 
salutar hábito da leitura como ferramenta de enlevo cul-
tural, moral, ético e de formação maçônico.

(*) Sérgio Quirino é Grande
 2º Vigilante da GLMMG

 WHATSAPP E A MAÇONARIA
GERAL
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No dia 04 de fevereiro, dia exato de sua fundação, sob o 
comando do Venerável Mestre, Irmão André Guedes, a 
Loja Maçônica Acadêmica “Libertas Homini” 3835, do 
Oriente de Conselheiro Lafaiete MG, realizou um jantar de 
gala no Restaurante Moinho Velho em comemoração aos 
10 anos de Fundação.

 Com mais de 90 convidados presentes, foi realizado 
uma retrospectiva desde sua criação, sendo homenageados 
os Irmãos Fundadores presentes.

 Além dos Irmãos do quadro, compareceram Irmãos 

visitantes de diversos Orientes, familiares, membros da 
Fraternidade Feminina Flores do Campo, Demolays, 
Filhas de Jó e da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência 
Mineira, destacando a presença do Grão Colar e presidente 
da PAEL/MG Ir.'. Celso Rafael e do Coordenador da XX 
região Ir.'. Gilberto. 

A Loja Maçônica Acadêmica Libertas Homini, 
agradece a presença de todos os irmãos e convidados e que 
possamos comemorar muitos outros .

12

lsfcastro@gmail.com
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A Loja Maçônica “Pensadores Livres”, Oriente de 
Vitória da Conquista, Bahia, retornou as suas ativida-
des maçônicas no último dia 02 de Fevereiro. 
Foi realizado um banquete ritualístico como tradição 
da Loja em iniciar os trabalhos anuais. A sessão foi 
presidida pelo Venerável Mestre Valter Silveira e 
contou com a presença de várias autoridades 
Maçônicas da região.

Loja “Pensadores Livres” 
realiza banquete ritualísco

Na manhã de sábado, 28 de janeiro, no templo nobre 
do Grande Oriente do Distrito Federal, foi realizada 
palestra de segurança de pilotagem em motos, ministra-
da pelo Irmão D´Lucas Barbosa, Inspetor da Polícia 
Rodoviária Federal, graduado em Publicidade e Propa-
ganda e Pós Graduado em Segurança Pública e Privada, 
motociclista de segurança de autoridades e escritor.

O palestrante D´Lucas Barbosa falou da sinalização 
de segurança do motociclista durante deslocamento em 
rodovias e apontou algumas leis criadas em benefício 
não apenas do condutor, mas também do pedestre.

Enfocou também o uso obrigatório dos equipamentos de 
segurança, como capacete, luvas, botas, roupas apropriadas 
que trouxe proteção aos motociclistas e a Lei 11.705, 
conhecida como Lei seca, que muito contribuiu com que a 

mudança de habito, diminuísse os acidentes nas estradas.
Entre os presentes, cunhadas e sobrinhos e o Eminente 

Grão-Mestre Lucas Galdeano, que muito apoiou a iniciati-
va.

Loja “Cavaleiros de Aço” realiza palestra sobre
 a Sinalização de Segurança do Motociclista

No dia 06 de Fevereiro de 2017, a Loja Luz Corumbai-
bense Nº 1166, do Oriente de Corumbaíba – Go, comemorou 
77 Anos de fundação quando homenageou várias pessoas, 
dentre elas: cunhadas, sobrinhos, visitantes e Irmãos funda-
dores da Loja.

Os trabalhos foram conduzidos pelo o Venerável Mestre 
Irmão Jacy Gomes de Jesus, tendo como auxiliares os 
Irmãos Wesley de Souza Pardim e Odimar Lemes de Almei-
da, como Vigilantes,

Na sessão estavam presentes mais 100 pessoas, com 
destaques as presenças do Eminente Grão-Mestre Irmão 
Luís Carlos de Castro Coelho e do Grão-Mestre Adjunto 
Irmão João Batista Machado.

O Irmão 1º Vigilante Wesley Gomes de Jesus fez um 
relato  histórico da Loja, desde sua fundação até os dias atua-
is, e disse do trabalho da Oficina para com os Irmãos e  soci-
edade Corumbaíbense.

O Eminente Grão-Mestre Luís Carlos de Castro Coelho 
usou da palavra, falou sobre a Maçonaria e reafirmou que os 
nossos trabalhos só iniciam depois da abertura do livro da 
lei.  Sempre venerando com humildade a nossa gratidão a 
Deus que é o Grande Arquiteto do Universo. Agradeceu e 
parabenizou a Loja pelos seus 77 anos de existência e, final-
mente disse “ fiquem todos com Deus.”

Após a sessão foi servido um jantar no salão de eventos 
da Loja.

Loja Luz Corumbaibense
 Comemora 77 Anos

Foi realizada, na noite de 28 de janeiro, no Templo 
da ARLS Luzes da Virtude 3650, Oriente de Dois Cór-
regos, Sessão de Exaltação Matrimonial para Bodas 
de Prata do Irmão Paulo Cezar Trevisanuto com a 
Cunhada Vera Regina Mamede Simões Trevisanuto.

A Cerimônia foi realizada sob a Presidência do 
Venerável Mestre Paulo Cezar Ferreira Marmontel, 
auxiliado pelos Irmãos: Antônio Cardoso Júnior (1º 
Vigilante), Tiago Augusto Fávaro Garbelini (2º Vigi-
lante), Edson Fernando Polli (Orador), Alfeu Rodri-
gues Júnior (Secretário), Antonio Henrique Casonato 
(Mestre de Cerimônias), Cauê de Almeida Prado Fran-
co (Porta-Estandarte) e Edson Daniel Mazzolini 
(Experto).

Foram padrinhos do casal os Irmãos Roque Pau-
lucci (com a Cunhada Rosa Maria Gazzoto) e Carlos 
Henrique Coutinho da Silva (com a Cunhada Maria de 
Lourdes Alves).

Prestigiaram a celebração 63 pessoas, dentre elas, 
Irmãos e Cunhadas da Loja anfitriã e familiares. Tam-
bém marcaram presença o Poderoso Irmão Marques 
Alencar (Deputado Federal pela Loja Suprema Har-

monia), os Mestres Instalados César Augusto Aravé-
chia, do Oriente de Fátima do Sul (MS), Marco Antô-
nio Campanati, do Oriente de Brotas e Luiz Monteiro, 
do Oriente de Jaú.

EM DOIS CÓRREGOS, ARLS LUZES DA VIRTUDE 
REALIZA SESSÃO DE EXALTAÇÃO MATRIMONIAL
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