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S
empre que um obreiro de uma Loja é eleito ou 
designado Grande Oficial é uma satisfação para 
essa sua Loja e os que a integram. Para além do 

mais, é um reconhecimento do valor do obreiro e esse 
resulta também do trabalho da Loja. Mas, assim sendo, 
devem ambos, obreiro e Loja, estar cientes que esta situa-
ção implica a necessidade de alguns ajustamentos, seja 
em termos de disponibilidade do obreiro em relação à 
Loja, seja sobretudo em termos de relacionamento entre 
o novel Grande Oficial e os demais elementos da sua 
Loja.

Quanto às consequências para a disponibilidade do 
obreiro em relação à sua Loja, dependem as mesmas do 
tipo de ofício  que o Grande Oficial vai desempenhar. 
Haverá poucos constrangimentos se se tratar de um 
ofício com atividade essencialmente ritual e exercida em 
sessões de Grande Loja. Nesse caso, o obreiro poderá 
manter a sua disponibilidade praticamente total para a 
sua Loja, pois apenas estará impedido no decurso das 
sessões rituais de Grande Loja e terá só que 
compatibilizar as suas tarefas em Loja com o estudo e 
preparação da sua intervenção ou atuação enquanto 
Grande Oficial. Já se o ofício na Grande Loja for de 
natureza administrativa ou implicar alguma dedicação de 
tempo, inevitavelmente que a participação e colaboração 
na Loja do Grande Oficial que assumiu esse tipo de 
responsabilidade se ressentirá. 

Esta necessidade de afetação de tempo ao 
cumprimento de ofício de Grande Oficial deve sempre 
estar presente no espírito do obreiro, de modo a que este 
salvaguarde o justo equilíbrio entre a sua disponibilidade 
e o cumprimento das suas obrigações e o seu 
desempenho, quer perante a Grande Loja, quer perante a 
Loja. Tocar demasiados instrumentos em simultâneo faz 
com que nenhum seja executado com a devida 
qualidade... Assim, o obreiro deve estar sempre 
consciente das limitações decorrentes do exercício de 
ofício em Grande Loja em relação à sua Loja e necessita 
de utilizar, mais frequentemente do que desejaria, a 
palavra "não". Não aceitar tarefas que, por colidirem com 
o ofício em Grande Loja ou com o tempo que precisa de 
lhe dedicar, não poderá vir a cumprir com qualidade e 
eficiência é imposição de bom senso. Por sua vez, a Loja 
e os seus responsáveis deverão ter sempre presente a 
limitação que impenda sobre o obreiro, resistindo à 
tentação de o procurar convencer a "dar um jeitinho". 
Quer se queira, quer não, a qualidade, o acerto ou a 
eficiência na execução da tarefa será sempre afetada. Ou 
então fica afetado o cabal desempenho ds obrigações 
enquanto Grande Oficial...  Pode a acumulação insensata 
eventualmente ser suportada, sem grande problema, 
durante algum tempo, com esforço acrescido do obreiro 
Grande Oficial. Mas, para além da injustiça que constitui 
a sobrecarga infligida ao obreiro, sempre se aumenta o 
risco de, mais tarde ou mais cedo, ele vir a falhar em algo 
que não falharia, não fosse essa sobrecarga.

No entanto, por muito importante que seja - e é! - a 
consideração da disponibilidade, a questão essencial 
respeita ao relacionamento entre a Loja e o seu obreiro 
Grande Oficial. Isto de ser Grande Oficial tem agarradas 
algumas implicações que propiciam desvios do correto 
relacionamento entre a Loja e o seu obreiro Grande 
Oficial. Afinal todos somos humanos e nenhum de nós é 
perfeito... O Grande Oficial usa um avental todo bonito, 

todo cheio de arrebiques e dourados (e também carote, 
diga-se em abono da verdade...). O Grande Oficial tem 
direito a tomar lugar no Oriente, ladeando o Venerável 
Mestre e, quando presente, o próprio Grão-Mestre. O 
Grande Oficial, naturalmente, é credor da cortesia de 
saudação específica. Tudo isso propicia a sensação de 
"importância", de "poder", de "autoridade", de diferença 
entre o Grande Oficial e os demais obreiros da Loja. Pode 
propiciar tudo isso, mas a Loja ou o Grande Oficial que 
porventura caírem numa dessas armadilhas estão a 
precisar de uma reciclagem sobre o seu entendimento do 
que é a Maçonaria e do que é ser maçom! 

A este respeito e para evitar dissabores e erros, é 
importante que a Loja e o Grande Oficial tenham sempre 
presentes dois princípios, que, sendo-o, por natureza são 
inegociáveis: (1) ser Oficial da Loja ou ser Grande 
Oficial, não é uma honra, é um serviço; (2) todos os 
maçons, desde o mais recente Aprendiz ao Grão-Mestre, 
passando por todos os obreiros que, com discrição, 
procuram cada dia ser um pouco melhores do que eram 
na véspera, são essencialmente iguais.

Ser Oficial de Loja ou ser Grande Oficial não é uma 
honra, não é um privilégio, não é um título. Ser Oficial de 
Loja ou ser Grande Oficial é, simplesmente, assegurar 
um ofício, uma tarefa. O Oficial de Loja não é 
comparável ao Capitão ou Major de uma Companhia ou 
Batalhão, Ser Grande Oficial não tem, em bom rigor, 
nada a ver com ser General de um Exército. O termo 
"Oficial" não tem nada a ver com nomenclatura militar. 
Em Maçonaria, Oficial é o que assegura um ofício, o que 

cumpre uma tarefa. Tão só!
Em Loja,  todos,  rigorosamente todos,  são 

essencialmente iguais e como iguais são e só podem ser 
tratados. Eventuais deferências são devidas à função, não 
ao que a exerce. O Grande Oficial não tem nem mais um 
pingo de importância por o ser. É exatamente como era 
até ao momento em que começou a exercer o ofício e 
como será depois de o deixar de exercer. Não tem assim 
importância acrescida em relação aos demais obreiros. 
Continua a ser mais um entre todos e é assim que deve ser 
e que se deve sentir confortável. A sua palavra tem o 
mesmo peso que tinha antes de ser Grande Oficial, tem a 
mesma importância do que a de qualquer outro Mestre da 
Loja.

O obreiro pode ser Grande Oficial. Mas na sua Loja é 
apenas - e tanto é! - mais um igual entre iguais. Na sua 
Loja, o Grande Oficial pode usar um avental todo 
apinocado, pode sentar-se no Oriente, pode tudo isso. 
Mas continua a ser, a dever comportar-se e a ser tratado 
da única forma que faz sentido sê-lo na sua Loja: como 
um Irmão, mais um do grupo, mais um entre todos. E 
muito isso é! E sobretudo é o que interessa!

O obreiro pode ser Grande Oficial. Mas, antes de 
tudo, acima de tudo, mais importante do que tudo, 
continua a ser um obreiro da sua Loja.   
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Cada passo é apenas peso, a memória tropeçando, o 
susto a entrar no pesadelo, máquinas estranhas, os 
motores com sede enquanto o incêndio desce sobre 

pastos e éguas; inútil, a mão desta mulher de joelhos entre 
as pernas do touro... O gráfico dum grito que, há 80 anos, 
deitou o sal silencioso no nosso sangue e despertou o outro 
coração que temos. Nesse parágrafo, recorremos a um corte 
e montagem a partir do espantoso ciclo de poemas que Car-
los de Oliveira dedicou em “Descrição da guerra em Guer-
nica”, e que não apenas dialoga como chega a decalcar 
aspectos do quadro de Pablo Picasso, pintado em 1937 por 
encomenda do governo da Segunda República para pavi-
lhão que representou Espanha na Expo Paris. 

“Guernica” provocou de imediato sensação, com um 
assalto das consciências que veio a fazer dele não apenas o 
mais famoso quadro do século XX mas, acima de tudo, o 
exemplo da mais poderosa denúncia nascida da mão de um 
pintor contra o terror belicista. A tal ponto foi eficaz, que 
esta pintura imensa e que até hoje aflige quem perante ela 
tem ainda aquela paisagem fumegante diante de si – “com o 
peso das patas, com os longos músculos negros”, a expres-
são de dor das vítimas feitas “bestas bíblicas”, entregues ao 
tétano e ao furor –, que o quadro batizado com o nome da 
localidade basca se tornou um símbolo universal da denún-
cia da guerra. Recentemente, houve reproduções do quadro 
que foram usadas em manifestações da população síria 
contra a guerra que, desde há seis anos, vem descendo o 
país a um nível de devastação infernal. Além de, oito déca-
das volvidas, servir ainda de bandeira e grito às vítimas da 
guerra, a própria Organização das Nações Unidas se referiu 
há alguns meses aos bairros da cidade de Alepo, reduzidos a 
escombros, como a “Guernica do século XXI”.

O massacre que ocorreu a 26 de abril de 1937, durante a 
Guerra Civil de Espanha, e que foi visto como um ensaio 
para os bombardeamentos aéreos da Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945) provocou a morte de 150 a 300 pessoas, 
segundo estimam os historiadores. Foi um prenúncio das 

tácticas adoptadas pelos governos facínoras, em que áreas 
civis são sacudidas por sucessivos bombardeamentos aére-
os.

A partir das quatro horas da tarde, a cada quarto de hora 
esquadras de aviões nazis e italianos apoiaram a guerra do 
General Francisco Franco contra a Segunda República 
espanhola, lançando sobre Guernica bombas incendiárias 
depois das bombas destrutivas. O sentido é provocar um tal 
choque e terror que quaisquer pretensões de resistência 
sejam abandonadas.

Dois dias depois, na sua oficina da Rue des Grands-
Augustins, em Paris, Pablo Picasso viu as primeiras foto-
grafias da tragédia, e no primeiro de maio começou os esbo-
ços preparatórios. Com três metros e meio de altura por 
quase oito de comprimento, a tela captura, entre o preto e o 
branco, passando pelos tons de cinza, a curva inteira da 
garganta que produz em toda a extensão esse grito de um 
“som impossível”.

Foram vários os poetas que ao longo dos anos se fascina-
ram pelo poder deste quadro, e o francês Michel Leiris 
expressou o sentimento de perplexidade e assombro peran-
te uma obra ao mesmo tempo tão terrível e bela, afirmando 
que, através dela, “Picasso nos envia a nossa carta de luto: 
tudo o que amamos vai morrer”. O pintor já militava em 
defesa da Segunda República, e aquele quadro não foi ape-
nas provocado pela comoção que sentiu perante o massacre 
cometido sobre a pequena povoação basca, mas foi efetiva-
mente um fruto da propaganda contra o franquismo.

De resto, alguns anos antes de morrer, Picasso pediu 
para que o quadro só fosse devolvido a Espanha quando as 
liberdades públicas fossem restauradas. Isso levou a que só 
em 1981, depois da morte do ditador, em 1975, e da restau-
ração da democracia, em 1977, o quadro tenha chegado a 
Espanha. Durante os anos em que Franco esteve no poder, 
“Guernica” foi como um escarro que lhe queimou o rosto 
pelo mundo fora. Depois da Expo Paris, foi exibido  em 
Oslo, Copenhague, Estocolmo e Gotemburgo, Londres, 

Leeds, Liverpool e Manchester. Em 1939, o quadro foi envi-
ado para os EUA, onde foi mostrado no Museu de Arte Con-
temporânea de São Francisco, primeiro, e no Museu de Arte 
Moderna (MoMA), de Nova Iorque, mais tarde, instituição 
onde se manteve até 1981, depois de breves passagens por 
cidades como Chicago e Filadélfia, e pelo Brasil, na década 
de 1950.

Por estes dias, e para assinalar os 80 anos da obra e os 25 
da chegada ao museu Reina Sofia (Rainha Sofia), esta insti-
tuição de Madrid – cidade onde até hoje persistem bem 
vivos resquícios do franquismo – quis homenagear o génio 
do pintor espanhol, mas decidiu fazê-lo com uma exposição 
que está a gerar bastante controvérsia, sendo o museu acu-
sado de “ocultar a Memória Histórica” do quadro de Picas-
so. No diário “El Espanol”, o jornalista Peio H. Riaño assi-
na uma veemente denúncia da exposição “Piedade e terror 
em Picasso: o caminho até Guernica”, que estará patente no 
museu até 4 de setembro.

Reunindo 150 obras-primas do artista, vindas da cole-
ção do museu e de mais de 30 instituições de todo o mundo, 
o jornalista e crítico acusa o casal que comissariou a mostra,  
Timothy Clark e Anne Wagner, de relegar para um distante 
segundo plano as referências à Guerra Civil, levando a crer 
que “Guernica” não é tanto um grito social e político, mas é 
antes o produto de uma evolução plástica. Nenhum dos dois 
sequer lê espanhol, como nota Riaño, e, segundo ele, prefe-
riram deixar de lado qualquer metodologia historiográfica, 
retirando ênfase à denúncia da Guerra Civil espanhola e às 
origens do quadro, para construírem “um relato formal e 
estético”.

Na conferência de imprensa em que a exposição foi 
apresentada, Clark justificou esta perspectiva que ignora a 
principal motivação que levou Picasso a pintar “Guernica”, 
admitindo: “Como eu sou inglês e a Anne norte-americana, 
não nos sentimos qualificados para falar da Guerra Civil. 
Não tínhamos nada de novo para dizer sobre ela”

Fonte: https://sol.sapo.pt

80 ANOS DE ‘GUERNICA’, OBRA-PRIMA DE PABLO PICASSO
Há 80 anos o pintor espanhol reagiu a um crime que inaugurou o terror de Estado contra os civis, algo 
que desde então não parou de se repetir e ampliar em devastação. “Guernica” já não é só o grito contra 
o que foi feito na pequena povoação basca, é uma bandeira e um manifesto contra a desumanização

CULTURA

http://sergiocastro.ofertou.com/
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 Por Ricardo Marchesan do UOL

A ligação de figuras históricas dos EUA com a maço-
naria, entre elas, George Washington, primeiro 
presidente do país e também o rosto que ilustra a 

face da nota de US$ 1, alimenta diversas teorias. Washing-
ton apareceu pela primeira vez na nota em 1869.

A maioria dos desenhos na cédula faz parte do Grande 
Selo dos Estados Unidos, um dos símbolos do Estado e que 
ilustra a parte de trás da nota. Do lado direito, aparece a 
face do selo (com o desenho da águia) e, do lado esquerdo, 
a parte de trás (com o desenho da pirâmide). A origem do 
selo é bem mais antiga do que as notas, e muitos veem ali 
referências à maçonaria.

Aficionados por teorias da conspiração vão mais longe, 
e acreditam que haja na nota referências aos Illuminati --
suposta sociedade secreta que teria o objetivo de criar uma 
"nova ordem mundial". Os Illuminati aparecem no livro 
"Anjos e Demônios", de Dan Brown, que também é autor 
de "O Código da Vinci". As duas histórias (fictícias, é bom 
dizer) viraram filmes estrelados por Tom Hanks. Veja o 
significado de alguns dos símbolos na nota. As informa-
ções são de Bruno Pellizzari, da Sociedade Numismática 
Brasileira, que reúne estudiosos e colecionadores de moe-
das, e do Departamento de Estado dos EUA.

Águia

A águia, símbolo americano, segura um ramo de olivei-
ra em uma pata e 13 flechas na outra (leia mais sobre o 13 
abaixo), simbolizando o poder da paz e da guerra, respecti-
vamente. Alguns historiadores afirmam que a quantidade 
de penas nas asas e cauda da águia também são referências 
a números de graus da maçonaria.

Pirâmide

A pirâmide representa força e longevidade. Ela, porém, 
é inacabada. O topo está separado do resto, para represen-
tar que o Estado está em constante construção. O Olho da 
Providência, também chamado de Olho que Tudo Vê, 
representa Deus, e sua intervenção em favor dos EUA. 
Também é um dos símbolos da maçonaria. O número em 
algarismo romano na base é a data da declaração de inde-
pendência do país, 1776.

13 por todos os lados

O Grande Selo dos EUA é cheio de referências ao núme-
ro 13. Logo, a nota de um dólar também. São 13 andares na 
pirâmide, 13 flechas e 13 folhas no ramo segurados pela 
águia, 13 faixas verticais no escudo e 13 estrelas em cima 
dela. Não, a nota não foi desenhada por Zagallo, ex-técnico 
da seleção brasileira e fã incondicional do número. A expli-
cação é histórica: são referências às 13 colônias originais 
que formaram os EUA. 

Latim

Três frases em latim aparecem na nota de um dólar. E 
Pluribus Unum (De muitos, um): está escrita na faixa no 
bico da águia e é referência à união das colônias que forma-
ram os EUA. Annuit Coeptis (Ele [Deus] favoreceu nossos 
empreendimentos): sobre as intervenções divinas em favor 
da causa norte-americana. Novus Ordo Seclorum (Uma 
nova ordem dos séculos): referência ao início da nova era 
americana, após a independência.

In God We Trust

Em 1955, uma lei determinou que todo o dinheiro ame-
ricano deveria trazer a frase "In God We Trust" (em Deus 
confiamos), mas ela apareceu pela primeira vez em uma 
cédula em 1957.

Selo do Federal Reserve

Cada nota traz na frente um selo do Federal Reserve, o 
banco central americano. No selo, há letras de A a L, que 
indicam um dos 12 locais que emitiu a cédula. Nova Yok, 
por exemplo, é B. San Francisco, L, e Chicago, G. Na foto, 
o H indica que a nota é de St. Louis. 

Igual desde 1963
A configuração da nota é a mesma desde 1963 --é a mais 

antiga entre as cédulas em circulação atualmente nos EUA. 
O governo afirma que não a modificou nesse período, nem 
pretende fazer isso no futuro, porque a nota é pouco falsifi-
cada, além de existir uma lei que impede mudanças. 

NOTA DE DÓLAR TEM RELAÇÃO COM ILLUMINATI E MAÇONARIA? 
Um dos ícones da economia americana, a nota de US$ 1 é repleta de desenhos e símbolos com referências à história norte-
americana. Algumas pessoas acreditam haver ali várias referências escondidas à maçonaria ou à sociedade secreta Illuminati.

GERAL
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Para mostrar que, apesar dessas normas, não há 
absolutamente nenhuma incompatibilidade entre 
a Igreja e a Maçonaria, os folhetos de propaganda 

maçônica trazem, infalivelmente, este argumento: até 
bispos, padres e frades entraram na Maçonaria. E citam: 
o conde de Irajá, bispo do Rio de Janeiro; Dom José Joa-
quim de Azeredo Coutinho, bispo de Olinda, que eram 
Maçons; Cônego Januário, Frei Caneca, Frei Sampaio, 
Frei Montalverne e outros que entraram na Maçonaria.

Não é preciso negar esse fato. Mas importa explicá-
los, no seu contexto histórico. Por que eles entraram na 
Maçonaria? Quais intuitos levaram a Maçonaria a aliciar 
para suas fileiras bispos e padres? E, sobretudo, é preciso 
ver que tipo de padres ela conseguiu atrair.

Todos os nomes dos bispos, padres e frades por eles 
citados são, geralmente, do início do século passado, 
quando, em muitos meios políticos, predominava a ideia 
da Independência do Brasil. A própria Maçonaria de 
então foi fundada no Brasil com finalidades pronuncia-
damente políticas. Algumas Lojas de Pernambuco foram 
fundadas por padres, como a Loja ou academia Areópa-
go, fundada pelo carmelita Arruda Câmera, em 1801; e a 
Loja do Paraíso ou Loja Suassuna, fundada pelo padre 
João Ribeiro. Ora, esses frades ou padres quase nada 
sabiam ou não se interessavam pelas doutrinas maçôni-
cas; o que queriam eram ambientes secretos, onde discu-
tir suas ideologias liberais ou ideias revolucionárias. As 
Lojas de Pernambuco e da Bahia, lá pelo anos 1810, 
como também as do Rio de Janeiro, pelo anos de 1820, 
eram de fato centros políticos, que “tramavam” a Inde-
pendência. Até as publicações maçônicas insistem neste 
particular. O Maçom Adelino Figueiredo Lima, no seu 
livro Nos Bastidores do Mistério (Rio, 1954, p. 137), ao 
falar da fundação do Grande Oriente, escreve: “E encer-
rou-se a sessão sob o juramento solene de que a nova 
Potência Maçônica independente tinha um fim específi-
co a cumprir: fazer a Independência do Brasil“. E não 
faltaram então padres e frades patriotas e políticos que 
alimentavam o mesmo ideal. Aliás, a Revolução de 1817 
não é conhecida como a revolução de Maçons, mas como 
a revolução dos padres.

Além disso, Frei Caneca, Frei Sampaio, Cônego 
Januário e outros foram, talvez, excelentes patriotas e 
hábeis políticos, mas não se pode por isso dizer que fos-
sem também sacerdotes disciplinados e religiosos exem-
plares. Identificam-se os ideais políticos desses padres 
com os ideais políticos da Maçonaria de então, que, ao 
menos no Brasil, ainda não manifestara provas de anti-
clericalismo. E, para conseguir a Independência, conju-
garam suas forças. Não como sacerdotes, mas como polí-
ticos, apesar de sacerdotes, tornaram-se Maçons.

Convém notar que, entre o bispo Azeredo Coutinho 
(1802) e D. Marques Perdigão (1830), a diocese de Olin-
da esteve praticamente acéfala durante 30 anos. O 13º 
bispo de Olinda, D. Frei José da Santa Escolástica, eleito 
em 1802, não veio a Pernambuco; o 14º bispo, D. Frei 
José Maria de Araújo, eleito em 1804, só chegou a Per-
nambuco em dezembro de 1807, para falecer logo em 
seguida; o 15º bispo, D. Frei Antônio de São José Bastos, 
eleito em 1810, nunca veio a Pernambuco, morrendo em 
1819 no Rio, sem conhecer a sua diocese; o 16º bispo, D. 
Frei Gregório José Veigas, eleito em 1820, não chegou a 
tomar posse da diocese, morrendo em Lisboa; o 17º bis-
po, D. Tomás de Noronha, eleito em 1823, só foi confir-
mado bispo de Olinda em maio de 1828, resignando em 
agosto do ano seguinte, entregando o bispado ao cabido; 
e o 18º bispo, D. João da Purificação Marques Perdigão, 

eleito em 1829 e confirmado em 1831, encontrou a dio-
cese num estado deplorável.

Durante 30 anos, sem bispo, clero e religiosos, esta-
vam habituados à anarquia. Esse período foi a época das 
revoluções, revoluções de padres, em grande parte orde-
nados fora da diocese e não encardinados. Alguns deles, 
como o célebre padre Roma, cujo nome real era José Iná-
cio Ribeiro de Abreu e Lima, nascido no Recife, que pro-
fessou entre os frades carmelitas de Goiana, de onde 
fugiu para Portugal e depois para Roma, onde diz que foi 
ordenado pessoalmente pelo Papa Pio VII, retomou ao 
Recife, onde teve dois filhos, foi enviado pelo governo 
provisório de 1817 à Bahia para levantar o povo em favor 
da causa revolucionária, e foi fuzilado na Praça da Pólvo-
ra, na Bahia.

O autor de “Os Mártires Pernambucanos” o classifica 
como apóstata (G. Vilar de Carvalho, A liderança do 
clero nas revoluções republicanas – 1817-1824, p. 76). 
Mas historiadores de grande peso, como E. Vilhena de 
Moraes, põem em dúvida seu caráter sacerdotal, afir-
mando que “nem sequer se sabe ao certo se chegou real-
mente ao presbiterado” (O Patriotismo e o Clero no Bra-
sil, Rio, 1929, p. 24). De fato, não foi encontrado nenhum 
documento que ateste sua ordenação. Essa era a situação 
do clero secular e regular na época das revoluções per-
nambucanas.

Quando D. João da Purificação Marques Perdigão 
chegou a Olinda, todo o país, de sul a norte, estava envol-
to nas revoluções e insurreições ocorridas no período das 
Regências Trinas de 1831 a 1835, que, no Norte, recebe-
ram o nome de Guerra dos Cabanos ou Cabanada. Foi a 
intervenção enérgica e pacificadora do bispo de Olinda, 
D. Perdigão, que, por meio de suas pastorais, em que 

fazia importantes exortações ao clero e aos fiéis, procu-
rando convencer os litigantes de que deviam iniciar um 
período de paz, que logrou por termo à Cabanada, em 
1835.

Convém notar ainda que, nessa época, e até mesmo 
durante todo o Império, os padres e políticos não se senti-
am adstritos, em consciência, às leis da Santa Sé, que con-
denavam e interditavam a Maçonaria, visto que o regalis-
mo reinante na época se negava a dar-lhes seu “necessá-
rio” beneplácito, para obterem força de lei.

Além disso, nesses inícios, a Maçonaria incipiente 
não se tinha ainda inserido nas estruturas do poder e não 
se tinha revelado anticlerical. Foi somente durante o 
Segundo Império que ela logrou o poder ministerial e 
militar. Quase todos os Ministros e Governadores de 
Estados foram copiados pela Maçonaria. Mais ainda, a 
Maçonaria tinha-se infiltrado em quase todas as con-
frarias e irmandades da Igreja e pretendia dominar o pró-
prio poder eclesial. Em Olinda, o próprio Deão, Joaquim 
Francisco de Faria, Vigário Capitular que, em duas 
vacâncias, tinha sido governador da Diocese, teve de ser 
suspenso pelo bispo por causa da sua recusa em desligar-
se da Maçonaria.

Revoltado, ele liberou, como vimos, a insurreição dos 
Maçons contra os jesuítas, cujo colégio foi assaltado e 
destruído; contra o jornal católico “União”, cuja tipogra-
fia foi destroçada, e contra a residência do bispo, que só 
não foi invadida porque, na última hora, surgiu uma pro-
teção policial.

Por   João Evangelista Martins Terra, S.J.
(Companhia de Jesus, Jesuíta)

Fonte: Site da Loja Martin Luther King

A PRESENÇA DE CLÉRIGOS CATÓLICOS NA MAÇONARIA
GERAL
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Por Oleg Egorov -  Gazeta Russa

A cidade de Oriol (350 km ao sul de Moscou) 
ganhou o primeiro monumento do país a Ivan 
4º, conhecido como o Terrível. Assim como 

outros que lideraram a Rússia, tsar tem histórico mar-
cado por polêmicas.

1. Primeiro tsar russo
Em 1547, ao atingir a idade adulta, Ivan foi coroa-

do tsar de toda a Rússia. Antes dele, todos os gover-
nantes de Moscóvia (ou Principado de Moscou) eram 
grão-príncipes.

Ivan foi o primeiro a se autodeclarar tsar, seguindo 
a tradição europeia do imperador cujo poder vem dire-
tamente de Deus.

Tal título deu à Rússia e a seu líder peso significati-
vo aos olhos dos monarcas europeus. Ivan, o Terrível 
foi então reconhecido como imperador pela Rainha 
Elizabeth I e pelo Imperador Romano-Germânico 
Maximiliano 2º, entre outros.

Na época, o tsar mantinha intensa correspondência 
com Elizabeth e, reza a lenda, teria até pedido sua 
mão. Embora recusando a proposta, foi precisamente 
nesse momento que Rússia e Inglaterra começaram a 
intensificar as trocar comerciais.

2. Período de reformas
Em sua juventude, Ivan tentou governar de forma 

progressiva: entre 1549 e 1560, administrou o país 
com o apoio de um governo informal, a Rada Eleita 
(círculo de confidentes, representantes da aristocracia 
e do clero).

A Rada implementou uma série de reformas impor-
tantes, concentrou o poder nas mãos do tsar e limitou a 
autoridade dos boiardos (título atribuído aos membros 
da aristocracia russa do século 10 ao século 17). Mais 
tarde, Ivan dissolveu a assembleia e começou a gover-
nar sozinho.

3. Repressões em massa na Rússia
Em 1565, após a Rada, veio a opritchnina, uma 

política de Estado marcada por repressões cruéis. O 
tsar dividiu o território russo em Zemschina, onde os 
boiardos mantiveram sua autoridade, e Opritchnina, 
na qual Ivan governava diretamente com a ajuda de 
seu opritchniki (guarda-costas que compunham a 
Guarda Nacional).

O núcleo da Opritchnina, segundo os aristocratas 
alemães contemporâneos Taube e Krause, era forma-
do por uma certa “ordem da Igreja”, dirigida pessoal-
mente pelo tsar. Os membros da ordem, que se vestiam 
como monges e oravam juntamente com Ivan, tinham 
como símbolos a cabeça de um cão e uma vassoura.

“Isso significa que, primeiro, eles mordem como 

cães, e depois varrem os restos desnecessários para 
fora do país”, escreveram Taube e Krause.

Até 1572, o opritchniki aterrorizou os boiardos e 
seus apoiantes, aniquilando famílias inteiras. “Até 
mesmo mulheres e crianças foram mortas, as mulhe-
res acusadas   de infidelidade eram ironicamente abu-
sadas, e pessoas eram torturadas publicamente da 
forma mais cruel possível”, descreve o historiador 
Dmítri Volodikhin. No final desse período, os líderes 
do opritchniki também foram mortos. Segundo esti-
mativas, pelo menos 4.500 pessoas morreram nesses 
expurgos.

4. Vida em guerra
Ivan passou todo seu reinado guerreando na tentati-

va de expandir o país.
Por um lado, derrotou os Canatos de Kazan e 

Astrakhan, unindo-os à Rússia. Também se apropriou 
do Volga e dos Urais e começou a explorar as terras da 
Sibéria.

Mas, por outro, a Rússia perdeu a Guerra da Livô-
nia (1558 a 1583) contra a Suécia e a República das 
Duas Nações, e não obteve acesso ao mar Báltico.

Durante décadas, a parte central da Rússia foi inva-
dida por tártaros da Crimeia. Em 1571, eles consegui-
ram chegar até Moscou e queimaram tudo, exceto o 
Kremlin. Os tártaros foram, enfim, derrotados, mas o 
país já estava financeiramente arruinado.

5. Contradição e desconfiança
Ivan acreditava em Deus e fazia doações generosas 

para mosteiros, embora alguns padres também fossem 
mortos por ordens suas. Instruído e bom orador, Ivan 
abriu a primeira casa de impressão na Rússia com a 
ajuda de editores dinamarqueses e exigiu que o clero 
fundasse escolas para ensinar as crianças a ler e escre-
ver. Graças a isso, durante seu reinado surgiram em 
Moscou instituições semelhantes a conservatórios.

Paralelamente, era extremamente vingativo (ca-
racterística que se manifestou, particularmente, 
durante a opritchnina), dando ordens para as execu-
ções cruéis. “Somos livres para admirar nossos escra-
vos, e para executá-los”, dizia o tsar.

6. Infância linha dura
Seu pai morreu em 1533, quando o herdeiro tinha 

apenas três anos. Ivan tornou-se então o grão-príncipe 

de Moscóvia, embora, obviamente, não pudesse 
governar. Enquanto isso, os boiardos, representantes 
da velha aristocracia, lutavam pelo poder.

Quando tinha oito anos, Ivan ficou órfão. Os prín-
cipes Chuiski, que eram seus tutores, o negligencia-
ram e nem mesmo, segundo Ivan, lhe davam comida 
suficiente.

O historiador Serguêi Soloviov acredita que foi a 
educação linha dura de Ivan que contribuiu para seu 
caráter cruel. “O interesse próprio, o desprezo pelo 
bem comum, pela vida e pela honra dos vizinhos eram 
semeados pelos Chuiski – e foi assim que Ivan, o Ter-
rível cresceu”, descreve Soloviov.

7. Infelicidade perene
Ivan teve, pelo menos, seis esposas – além de oito 

filhos, dos quais a maioria morreu ainda na infância. O 
mais velho de todos, que faleceu em 1581, teria sido 
morto acidentalmente pelo próprio tsar, que o atingiu 
com um bastão durante um momento de discussão. 
Alguns pesquisadores dizem, porém, que essa história 
não passa de um mito e alegam que o tsarevitch mor-
reu em decorrência de uma doença.

Uma das mais famosas pinturas na Galeria Tretia-
kov, em Moscou, é dedicada a esta lenda: “Ivan, o Ter-
rível, matando seu filho”, de Iliá Répin. Na obra, Ivan 
é retratado como um velho com olhos esbugalhados 
que abraça seu filho à beira da morte, após tomar cons-
ciência do horror que acabar de cometer.

SETE FATOS QUE EXPLICAM 
POR QUE IVAN ERA O TERRÍVEL

Tela retrata tomada de Kazan por Ivan 4º em 1552 Foto:Getty Images

Retrato de Ivan 4º, de Víktor Vasnetsov 
"Ivan, o Terrível matando seu filho",
 de Iliá Repin Foto: Wikipedia.org

CULTURA
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O
 economista escocês explicou melhor que nin-
guém por que certos países progridem e outros 
retrocedem e qual é a autêntica fronteira entre 

a civilização e a barbárie.
Antes de sua sabedoria, foi famoso por suas distrações. 

Um dia, o cocheiro da diligência de Edimburgo a Kirk-
caldy divisou em pleno descampado, a várias milhas desse 
povoado, uma figura solitária. Freou os cavalos e pergun-
tou ao cavalheiro se ele precisava de ajuda. Só então este, 
olhando surpreso ao seu redor, percebeu onde estava. Mer-
gulhado em suas reflexões, havia passado várias horas 
andando (melhor dito, pensando). E num domingo apare-
ceu, ainda metido em sua bata matinal, em Dunfermline, a 
quinze milhas de Kirkcaldy, olhando o vazio e falando 
sozinho. Anos mais tarde, os moradores de  se Edimburgo
acostumariam com as voltas e mais voltas que dava pelo 
bairro antigo, em horários inesperados, o olhar perdido e 
movendo os lábios em silêncio, aquele ancião solitário a 
quem todo mundo chamava de sábio.

O que ele de fato era, e essa é uma das poucas coisas que 
conhecemos de sua infância e juventude. Nasceu em Kirk-
caldy em um dia de 1723. É falsa a lenda de ter sido seques-
trado por um grupo de ciganos. Foi à escola local e deve ter 
sido um aplicado estudante de grego e latim, pois a Univer-
sidade de Glasgow o eximiu de cursar o primeiro ano, dedi-
cado às línguas clássicas, quando entrou nela aos 14 anos. 
Três anos mais tarde recebeu uma bolsa para , e dos Oxford
seis anos que passou no Balliol College só sabemos que foi 
repreendido por ler às escondidas o Tratado da Natureza 
Humana, de David Hume – mais tarde seu amigo íntimo –, 
detestado por seu ateísmo pela reacionária hierarquia aca-
dêmica de então. Ao sair de Oxford, proferiu célebres con-
ferências em Edimburgo, que só conhecemos pelas anota-
ções dos estudantes que as assistiram. Desde então seria 
considerado uma das mais destacadas figuras do chamado 
Iluminismo Escocês.

Foi professor na Universidade de Glasgow, primeiro de 
Lógica e depois de Filosofia Moral, e suas aulas faziam 
tanto sucesso que alunos de diversos lugares do Reino 
Unido vinham escutá-las, entre eles James Boswell, que 
deixou um vívido testemunho da sua elegância expositora. 
Muito se surpreenderia o senhor Smith se soubesse que no 
futuro o chamariam de pai da . Ele sempre se Economia
considerou um filósofo moral, apaixonado por todas as 
ciências e as letras, e, como todos os intelectuais escoceses 
de sua geração, intrigado pelos sistemas que mantinham a 
ordem natural e social e convencido de que somente a 
razão – não a religião – poderia chegar a entendê-los e 
explicá-los.

Seu primeiro livro, que só seria publicado postuma-
mente, foi Ensaio Sobre História da Astronomia. E, outro, 
um estudo sobre a origem das línguas. Viveu fascinado por 
averiguar o que mantinha a sociedade unida e estável, 
sendo os seres humanos tão egoístas, desobedientes e 
pouco solidários, por saber se a história seguia uma evolu-

ção coerente e o que explicava o progresso e a civilização 
de alguns povos e a estagnação e selvageria de outros.

Seu primeiro livro publicado, A Teoria dos Sentimen-
tos Morais (1759), explica aquela argamassa que mantém 
unida uma sociedade apesar de sua diversidade e das for-
ças dissolventes que nela se aninham.  chama Adam Smith
de simpatia esse movimento natural em direção ao próxi-
mo que, apoiado pela imaginação, nos aproxima dele e 
prevalece sobre os instintos e paixões negativas que nos 
distanciariam dos outros. Essa visão das relações huma-
nas é positiva, afirma que “os sentimentos morais” termi-
nam sempre por prevalecer sobre as crueldades e horrores 
cometidos em todas as sociedades. Livro curioso, versátil, 
que às vezes lembra um manual de boas maneiras, explica 
com sutileza, entretanto, como se as relações humanas 
forjam e permitem que a sociedade funcione sem se desa-
gregar e explodir.

Adam Smith só saiu uma vez do Reino Unido, mas a 
viagem durou três anos – de 1764 a 1767 – e, como tutor 
do jovem duque de Buccleuch, o levou à França e à Suíça, 
onde conheceu Voltaire, a quem havia citado elogiosa-
mente em A Teoria dos Sentimentos Morais. Em Paris, 
discutiu com François Quesnay e os fisiocratas, a quem 
criticaria severamente em seu próximo livro, apesar da 
boa impressão pessoal que lhe causou Quesnay, com 
quem mais tarde se corresponderia. Ao voltar à Escócia, 
praticamente se trancou em Kirkcaldy com sua mãe, a 
quem adorava, e passou boa parte dos próximos anos em 
sua estupenda biblioteca, escrevendo Uma Investigação 
sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações 
(1776). A primeira edição levou seis meses para se esgotar 
e lhe rendeu 300 libras esterlinas. Houve mais cinco edi-
ções em vida do autor – a terceira com importantíssimas 
correções e acréscimos –, e ele chegou a ver as traduções 
do seu livro ao francês, alemão, dinamarquês, italiano e 
espanhol. Os elogios desde o começo foram quase unâni-
mes, e David Hume, convencido de que esse “intrincado” 
livro demoraria, mas conquistaria uma grande massa de 
leitores, o comparou, em importância, à obra A História do 
Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon.

Adam Smith nunca suspeitou da importância capital 
que seu livro teria nos anos futuros no mundo inteiro, até 
mesmo em países onde poucas pessoas o leram. Morreu 
triste por não ter escrito o tratado de jurisprudência que, 
pensava, completaria sua averiguação dos sistemas que 
explicam o progresso humano. Na verdade, foi o primeiro 
a explicar aos seres humanos por que e como opera o siste-
ma que nos tirou das cavernas e nos fez progredir em todos 
os campos – com exceção, ai, da moral – até conquistar o 
âmago da matéria e chegar às estrelas. Um sistema simples 
e ao mesmo tempo extremamente complexo, fundado na 
liberdade, que transforma o egoísmo em uma virtude social 
e que ele resumiu em uma frase: “Não obtemos os alimen-
tos da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do pade-
iro, mas de sua preocupação por seu interesse próprio. Não 
nos dirigimos aos seus sentimentos humanitários, mas ao 
seu egoísmo, e nunca falamos de nossas necessidades, mas 
de suas próprias vantagens”.

O livro revolucionou a economia, a história, a filosofia, 
a sociologia. Estabeleceu que graças à propriedade privada 
e à divisão do trabalho se desenvolveram forças produtivas 
formidáveis e que a concorrência, em um mercado livre, 
sem demasiados impedimentos, era o mecanismo que 

melhor distribuía a riqueza, premiava e penalizava os bons 
e maus produtores, e que não eram estes, mas os consumi-
dores, os verdadeiros reguladores do progresso. E que a 
liberdade, não só nos âmbitos políticos, sociais e culturais, 
mas também no econômico, era a principal garantia da 
prosperidade e da civilização. O capitalismo, a sociedade e 
as leis podem ter mudado muito desde que Adam Smith 
escreveu esse interminável volume de 900 páginas no sécu-
lo XVIII. Mas, no essencial, nenhum outro conseguiu 
explicar melhor por que certos países progridem e outros 
retrocedem e qual é a autêntica fronteira entre a civilização 
e a barbárie.

Era feio, desengonçado, e o lexicógrafo Samuel John-
son (a quem Adam Smith xingou mãe numa discussão) 
afirmava que tinha uma cara de “cachorro triste”. Mas 
sempre foi um homem modesto, de costumes austeros e 
sem vaidades, ávido de saber. Nunca se soube de alguma 
namorada e provavelmente morreu virgem, em 1790.

Fonte: El Pais

(*) Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, marquês 
de Vargas Llosa, é um escritor, jornalista, ensa-

ísta e político peruano, laureado com o Nobel 
de Literatura de 2010.

AS DISTRAÇÕES DO SENHOR ADAM SMITH
CULTURA

Escritor e  Jornalista

(*) Mario Vargas Llosa

http://sergiocastro.ofertou.com/
http://brasil.elpais.com/tag/edimburgo/a/
http://brasil.elpais.com/tag/universidad_oxford/a
http://brasil.elpais.com/tag/economia/a
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Por Ramón Pedrosa - Gazeta Russa

Fundada em 1995, a Grande Loja Maçônica da 
Rússia é hoje a sucessora de uma tradição de 300 
anos, reconhecida por maçons de outros 130 

países do mundo, de acordo com seu site.
É difícil saber o número de maçons na Rússia, mas a 

Grande Loja (órgão administrativo que regula a vida 
das lojas) da Rússia hoje reúne representantes de pelo 
menos dez cidades do país. Seu presidente, Andréi Bog-
danov, foi candidato nas eleições presidenciais da Rús-
sia em 2008 pelo Partido Democrático da Rússia, que 
também preside.

Na Rússia, como nas outras ex-repúblicas soviéti-
cas, a maçonaria foi proibida durante a época soviética 
e agora está aumentando o seu nível de influência.

No mural do Facebook da Grande Loja da Rússia, os 
maçons parecem não ter mais necessidade de segredo 
–postam fotos nos aventais vermelhos do Rito Escocês 
Antigo e Aceito em vários lugares do mundo. Até com-
partilham as imagens das lápides maçônicas nos túmu-
los dos irmãos recentemente falecidos.

De acordo com as regras da maçonaria, pode existir 
apenas uma Grande Loja em cada país do mundo. Esse 
princípio se chama Regularidade.

Em uma entrevista recente, Bogdanov explicou que 
"desde 1992, apareceram cerca de 800 lojas na Rússia. 
Temos lojas em Moscou, Voronej, São Petersburgo, 
Vladivostok, Sôtchi, Kaliningrado, Krasnodar, Magni-
togorsk, Iekaterimburgo e Saransk."

Origens e princípios
Com o objetivo de "levantar templos à virtude e cons-

truir masmorras aos vícios", a maçonaria russa abrigou 
durante anos os intelectuais mais avançados do seu 
tempo.

Originalmente, a maçonaria chegou à Rússia em 
1731, quando a Grande Loja da Inglaterra nomeou um 
militar, o capitão John Philips, como Grão-Mestre Pro-
vincial da Rússia e da Alemanha. Graças à participação 
de militares estrangeiros nos assuntos da Rússia, a 
maçonaria cresceu muito no século 18, na época de 

aCatarina 2 , a Grande.
A primeira loja maçônica da Rússia foi chamada a 

Loja da Perfeita Unidade n º 414 e foi fundada em São 
Petersburgo em 1771. O secretário pessoal de Catarina, 

Ivan Ielágin, foi nomeado o primeiro Grão-Mestre Pro-
vincial da Rússia.

Naquela época, a maçonaria no país dependia da 
égide da Grande Loja da Inglaterra, que tem lojas em 
toda a Europa, na África e no Sudeste Asiático.

Em 1776, Ielágin criou a primeira Grande Loja Naci-
onal da Rússia, que adotou o conhecimento maçônico 
europeu com as tradições dos Templários.

Apesar do sucesso na Rússia, em 1822, o czar Alek-
sandr proibiu seu funcionamento, em resposta à partici-
pação dos maçons nas Guerras Napoleônicas.

Depois do século 19, as coisas se tornaram ainda 
mais complicadas. No início do século 20, cerca de 15 

maçons russos que emigraram para a França se junta-
ram a lojas em Paris, onde entraram em contato com a 
tradição universalista francesa. Principalmente as lojas 
Kosmos e Monte Sinai.

Em 1908, eles voltaram para a Rússia e fundaram a 
Loja Estrela Polar, em São Petersburgo, e a loja Rege-
neração, em Moscou. Um pouco mais tarde abriram 
lojas russas em Berlim e em Paris.

Embora muitos maçons tenham participado ativa-
mente no movimento contra o autoritarismo dos czares, 
o 4º Congresso Mundial da Internacional Comunista 
em 1922 declarou que ser maçom e comunista era algo 
incompatível . Trótski disse que a maçonaria era "uma 
ideologia de concepção burguesa, cujos princípios não 
correspondem à ditadura do proletariado".

Os expurgos custaram a vida de dezenas de maços e 
da instituição –a maioria teve que emigrar para a França 
até os anos 1990.      

Hoje, a Grande Loja da Rússia, de acordo com seu 
site, é a sucessora de uma tradição maçônica de 300 
anos, reconhecida pelos maçons de 130 países do mun-
do. Seu nível de influência social está aumentando. 
Lojas russas trabalham em russo, inglês e francês. Exis-
te até uma loja de investigação que é responsável pelo 
treinamento maçônico dos russos.      

Segundo Bogdanov, que recebeu 1,30% dos votos 
nas eleições presidenciais em  2008, existe uma relação 
direta entre a maçonaria na Rússia e o poder político. 
"Temos reuniões periódicas com representantes da 
administração presidencial, que está interessada nos 
problemas que temos e em como as coisas funcionam 
aqui", disse Bogdanov. 

"Temos comunicação adequada com o presidente, 
as nossas relações são normais", completou.

De acordo com a Grande Loja Unida da Inglaterra, 
que abriu a Maçonaria Especulativa em 1717, existem 
também grandes lojas reconhecidas internacionalmen-
te na Letônia, na Estônia, na Lituânia e na Moldávia.

Em maio passado, o Hermitage de São Petersburgo 
presentou uma exposição de centenas de artigos maçô-
nicos russos, que atraiu atenção internacional.

Com suas luzes e suas sombras, seus momentos de 
perseguição e aumento de influência, a maçonaria sem-
pre desempenhou um papel especial na vida russa.

PROIBIDA NA ÉPOCA SOVIÉTICA, MAÇONARIA
RUSSA RETOMA ANTIGA TRADIÇÃO NO PAÍS

GERAL

Irmão Andrey Bogdanov
 Grão-Mestre da Grande Loja da Russia

http://viniltapetes.com.br/
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Por Madson de Moraes - Revista Luzes

A vida do Sapientíssimo Irmão Laelso Rodri-
gues ao longo de seus 85 anos de vida pode 
ser resumida em: amor integral à Maçonaria. 

Estamos falando de alguém que dedicou 60 anos 
ininterruptos à Ordem. E a idade octogenária não 
impede que esse sorocabano deixe de cumprir suas 
atividades maçônicas: toda segunda-feira é possível 
encontrar Rodrigues participando das atividades na 
Loja Perseverança III nº 0199, do Oriente de Soroca-
ba, em São Paulo, onde ele foi iniciado em 27 de abril 
de 1957. De lá para cá, o Sapientíssimo Ir.'. pôde 
acompanhar a evolução e modernização da Maçona-
ria sem deixar de lado algo que, para ele, é funda-
mental entre os Irmãos: a união.

Essa história começa na década de 1940, quando 
o menino Laelso, junto ao irmão, ia à Loja Perseve-
rança III. O pai, Irmão Augusto Rodrigues, era Guar-
da do Templo e carregava junto os meninos para aju-
dar na limpeza. “Eu e meu irmão ajudávamos nosso 
pai. Íamos lá trabalhar com ele, cuidando do Templo. 
Desde os sete anos, eu vivia na Maçonaria junto com 
meu irmão. Naquele tempo, ninguém entrava no 
Templo, era tudo fechado”, conta. Uma recordação 
engraçada dessa infância que ele nunca esquece e 
que conta, aos risos, é de esperar ansiosamente pelos 
banquetes realizados após as Iniciações na Loja. “É 
minha grande lembrança da época”. Vibrávamos 
porque, quando terminava, a gente ia aproveitar o 
banquete.

“Sempre nos lembramos desses episódios rindo”, 
brinca. Sempre engajado ao longo desses 60 anos de 
serviços prestados à Maçonaria, Rodrigues acumu-
lou cargos e honrarias pelos trabalhos prestados: foi, 
em dois mandatos, Soberano Grão-Mestre-Geral do 
Grande Oriente Brasil (GOB) e Grão-Mestre-Geral 
de Honra do GOB. Em 2007, quando completou 50 
anos de dedicação à Maçonaria, recebeu a Comenda 
da Ordem do Mérito Dom Pedro I, o titulo mais 
importante dado pela Ordem. Já em 2013, nosso 
Irmão recebeu a Comenda Referencial de Ética e 
Cidadania, título destinado às personalidades de 
Sorocaba que se dedicam ao trabalho social, cultural 
e empresarial. No ano seguinte, o Sapientíssimo 
Irmão foi condecorado com a medalha de Ordem ao 
Mérito Contábil pelo Conselho Regional de Conta-
bilidade do Estado de São Paulo, sendo o primeiro 
sorocabano a receber tal honraria.

Para o Irmão, a Maçonaria mudou muito desde 
quando ele foi iniciado, em 1957. “As coisas muda-
ram principalmente na comunicação. Há 60 anos, era 
praticamente uma Ordem fechada; hoje, tudo o que 
acontece na Maçonaria você sabe. Com a internet, 
você tem tudo on-line. Não é mais aquela Maçonaria 
de anos atrás, mais fechada, hermética, da qual prati-
camente ninguém tinha informação. E isso vai dei-
xando a Maçonaria cada vez mais forte, com novos 
membros e novas ideias. Há uma modernização na 
Ordem que manteve seu ritual, sua filosofia, e que 

modernizou principalmente no trabalho social, maçô-
nico e político. É o amor que une a Maçonaria, que 
une os Irmãos. Essa união continua”, afirma Rodri-
gues.

E, contrariando a ideia de que, com a velhice, é 
hora de se recolher das atividades diárias, o Sapien-
tíssimo Irmão diz que viver o dia a dia maçônico o 
rejuvenesce. “Praticamente não senti esses 60 anos 
passar trabalhando pela Ordem, pela Loja Perseve-
rança III e por diversas entidades em todos os cargos 
que ocupei. Quando tinha 25 anos, era o membro 
mais jovem da Loja. Hoje, sou um dos mais velhos, 
mas sinto que ainda sou aquele mesmo jovem de 
quando me iniciei. Eu amo a Maçonaria.”

O lado empreendedor
 Contador por formação, ele começou a trabalhar 

aos 13 anos como contínuo de um armazém. Aos 19 
anos, já formado, foi trabalhar na Linho Quatro Pon-
tos, como diretor financeiro. Anos depois, foi para a 
Têxtil Metidieri. Toda essa grande experiência na 
indústria o ajudou a implantar o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Industrial, quando Sorocaba 
começou a receber as empresas multinacionais que 
se instalaramna região nas décadas de 1960 e 1970. 

Também instituidor da Fundação Ubaldino do Ama-
ral (FUA), adquiriu, em 1963, commais 20 Irmãos, 
as ações do jornal Cruzeiro do Sul, que foram doadas 
um ano depois para a criação da Fundação, onde pre-
sidiu a Diretoria Executiva por duas vezes e foi Pre-
sidente do Conselho Superior. Sempre dedicado a 
seus projetos, ajudou a consolidar o jornal como um 
dos mais importantes do País, e a Fundação ser pro-
prietária e mantenedora do Colégio Politécnico de 
Sorocaba. Também foi Presidente, por três vezes, do 
Lar Escola Monteiro Lobato.

Atualmente aposentado, Rodrigues dedica seu 
tempo apoiando e promovendo as entidades manti-
das pela Loja Perseverança III: Fundação Cultural 
Cruzeiro do Sul, Vila dos Velhinhos, Associação 
Protetora dos Insanos, Liga Sorocabana de Combate 
ao Câncer e Lar Escola Monteiro Lobato. Indireta-
mente, a Loja auxilia também o serviço de obras soci-
ais e a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Quer 
saber como o Sapientíssimo Irmão se sente aos 85 
anos bem vividos? “Sinto-me feliz. Dos meus quase 
85 anos, poder ter ficado 60 deles na Maçonaria é 
uma satisfação muito grande porque representa uma 
vida”, celebra esse exemplo para a Maçonaria.

LAELSO RODRIGUES : SEIS DÉCADAS DE AMOR À MAÇONARIA
Para o Sapientíssimo Irmão Laelso Rodrigues, do Oriente de Sorocaba, 'amor' é a palavra que traduz 
bem os 60 anos que dedicou à atividade maçônica no Brasil.
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A
lexandre Gustave Eiffel, Dijon, 1832 - Paris, 
1923) engenheiro francês e arquiteto. Depois 
de se formar na Escola de Artes e Ofícios em 

Paris 1855, especializada na construção de pontes de 
aço. Seu primeiro trabalho deste tipo foi feita em 
Bordeaux em 1858; Em 1877 ele projetou o arco de 
metal impressionante 160 metros da ponte sobre o 
Douro, perto do Porto. Um pouco mais tarde, ele 
superou sua própria marca com o viaduto de Garabit, 
por muitos anos mais altos do mundo (120 metros) 
linhas artificiais.

Pioneer quando se considera o fator aerodinâmi-
co nos seus edifícios, a ponto de construir em Auteuil 
laboratório de primeira aerodinâmica, estão incluí-
das em sua crédito funciona tão diversas como a 

cúpula móvel do observatório de Nice ou a estrutura 
de metal da famosa estátua de, New York liberdade.

No entanto, sua maior conquista foi a torre de aço 
impressionante localizado em Paris e foi nomeado 
após ele. A Torre Eiffel foi construída no Champ de 
Mars em Paris para a Exposição Universal de 1889. 
Ele é atualmente um dos edifícios mais famosos do 
mundo e tornou-se o símbolo da capital francesa.

A organização da Exposição Universal comemo-
rativa do centenário da Revolução Francesa (1789), 
foi utilizado por Eiffel para mostrar ao mundo os 
avanços tecnológicos da arquitetura do seu país atra-
vés da construção de uma torre de 300 metros de 
estrutura de ferro . Após a aprovação do projeto (con-
cebido por seu colaborador Maurice Koechlin) pelo 
órgão competente, foi erguido na margem esquerda 

do Sena, no centro de Paris. O trabalho começou em 
1887 e na construção foi investido dois anos e 6.900 
toneladas de ferro.

A torre fica em uma base quadrada de 125 metros, 
que é incorporado nos quatro ângulos mídia iniciali-
zável em que elegantes arcos de sustentação diferen-
tes andares se inscrever. As curvas dos quatro lados 
dar uma impressão de força e beleza e buracos favo-
recem a passagem de ar, garantindo a estabilidade do 
edifício. Seu sistema de elevador foi a primeira sala 
grande que foi instalado no mundo. Seus 300 metros 
tornou o edifício mais alto do mundo até a abertura 
do Empire State Building, em Nova York em 1922.

Sua construção gerou polêmica aquecida, como 
muitos considerada uma estrutura áspera desprovido 
de sensibilidade artística. No início de sua constru-
ção, um grupo de intelectuais, entre os quais desta-
cou Garnier e Zola assinaram uma carta de protesto 
dirigida ao curador da exposição, que se queixou de 
que "tonta, torre ridículo dominando Paris, como 
um gigantesca fábrica chaminé escuro". O composi-
tor Charles Gounod escritor Alexandre Dumas e 
filho, escreveu uma carta protestando contra a cons-
trução da torre; o escritor Guy de Maupassant deixou 
Paris para mostrar o seu desagrado. Mas uma vez 
terminado, muitos detratores primeiros seduzidos 
sentiu "tão grande que encanta nossa pequenez. 
Bem plantada em suas arqueadas,, enorme, mons-
truoso, pernas brutais fortes, ele diria, desprezando 
assobios e aplausos, tentar encontrar e desafiando o 
céu, não importa o que mover seus pés ".

Inicialmente concebida como uma atração tem-
porária em 1909 foi comprado pelo Estado francês. 
Mais tarde, ele pensou em demolição devido aos 
altos custos de manutenção e o risco de um enfraque-
cimento da estrutura por oxidação. No entanto, a 
forte reação popular à idéia de que a torre, considera-
do um símbolo nacional, desapareceu, o fez desistir 
de essa finalidade. Atualmente, além de ser uma atra-
ção turística, a torre abriga as instalações da Rádio-
televisão francesa e funciona como um farol para 
aeronaves de ir para o aeroporto de Paris Orly.

Além de projetar a Torre Eiffel, em Paris, o 
engenheiro francês desenhou a Estátua da 
Liberdade, enviada como presente de comemo-
ração dos 100 anos da independência america-
na . O projeto foi executado em parceria com o 
escultor Frederick Bartholdi (1834-1904), que 
também era maçom.

MAÇONS ILUSTRES E FAMOSOS
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E
timologicamente, a palavra calendário vem do 
grego “kalein”, que significa chamar em voz 
alta, convocar. Em latim, transformou-se em 

“calendae”, significando o primeiro dia do mês. Do 
termo “calendae” surgiu a palavra calendário, que 
adquiriu o sentido genérico de marcação do tempo 
(meses e dias do ano). Também, deu origem ao termo 
“Calendas”, que era o primeiro dia do mês entre os 
romanos. Esse termo, com seu significado grego (con-
vocar), provavelmente, veio do costume romano de 
chamar ou convocar o povo no primeiro dia de cada 
mês, quando o pontífice informava sobre os festivais e 
dias sagrados, que deveriam ser observados. Somente, 
muito tempo depois, o calendário oficial de Roma 
passou a ser afixado em lugares públicos, onde todo 
mundo podia ver (Dicionário Etimológico).

O termo “Calendas”, também, significa “o que há 
por vir”. Já com relação ao calendário grego, esse 
termo não existe, portanto, utilizam-se da expressão 
“calendas gregas” para se referir a um dia que, jamais, 
chegará.

O calendário romano data da fundação de Roma e 
mudou sua forma diversas vezes até a Queda do Impé-
rio Romano do Ocidente. O primeiro calendário roma-
no era um calendário lunar, com dez meses, começan-
do no equinócio de outono (hemisfério sul), implanta-
do, segundo a lenda, por Rômulo, o fundador de 
Roma, aproximadamente, em 753 a.C. 

Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss, “calen-
dário” (termo da cronologia) é um sistema oficial de 
medida que, baseado no conhecimento de fenômenos 
astronômicos e numa série de convenções específicas, 
opera uma divisão do tempo, dividindo-o em anos, 
meses, semanas e dias. Por extensão de sentido, trata-
se de datas que se fixam, antecipadamente, para a rea-
lização de determinados eventos.

Segundo a astrologia, o ano, realmente, começa 
quando o sol, em sua trajetória anual, encontra-se no 
grau zero da Casa Zodiacal de Áries, com o equinócio 
de outono, no hemisfério sul (Brasil).

A Astrologia, possivelmente, teve sua origem na 
Caldeia, região do Sul da Mesopotâmia. Ao povo cal-
deu é atribuído a criação dos Doze Signos do Zodíaco. 
Os caldeus perceberam que em determinadas épocas 
do ano produziam-se certos traços de caráter, e, com 
isso, criaram toda a base da simbologia que, hoje, é a 
Astrologia.

Os persas, no contato com os astrólogos da Meso-
potâmia, introduziram a matemática no cálculo astro-
nômico e astrológico, havendo um grande avanço com 
a regularização dos calendários, como consequência 
de um entendimento maior dos ciclos celestes. Depois 
que Alexandre, o Grande, conquistou o Egito (331 
a.C.), houve um destaque na história da Astrologia. O 
período alexandrino foi rico na produção intelectual. 
O mais longo tratado astrológico – o “Pentateuco”, um 
longo poema astrológico em cinco livros, data do pri-
meiro século d.C. sendo seu autor Doroteu de Sidone. 

Assim como as religiões atuais herdaram e adapta-
ram algumas tradições da Antiguidade, as Ordens de 
Construções, que deram origem à Maçonaria, ainda, 
quando em sua fase de organizações de ofício, tam-
bém, realizavam essas celebrações, as quais chegaram 
à Maçonaria Operativa, foram absorvidos pela Maço-
naria Especulativa, e os maçons especulativos conti-
nuaram a celebrar as festas equinociais e as solsticiais, 
reconhecendo o seu simbolismo e misticismo.

Os Signos Zodiacais, assim como todos os mitos 
solares e agrários da Antiguidade, representam a 
morte e o renascimento anual da Natureza. Por isso, 
eles simbolizam o iniciado, desde que, como candida-

to, ele é encerrado na Câm\de Ref\, representado por 
Áries, passo inicial da renovação da natureza pelo 
fogo (INRI - Igni Natura Renovatur Integra - a nature-
za é completamente renovada pelo fogo), simbolizan-
do o Fogo Interno, o ardor do candidato à procura da 
Luz – até o ápice de sua caminhada maçônica, quando 
recebe o Grau de Mestre – representado por Peixes, a 
total renovação da Natureza, a volta do Sol e da vida, 
pronto para mais um ciclo. Expressando, a estreita 
relação entre o Macro e o Microcosmo, no Templo 
Maçônico.

Não encontramos relatos sobre o exato momento 
em que os Templos maçônicos do REAA foram deco-
rados com as Colunas Zodiacais. Decerto, que a 
influência ocasionada com a entrada dos Maçons Acei-
tos, oriundos de outras escolas de mistérios, na Euro-
pa, como os Rosacruzes, Cabalistas, Hermetistas, 
Alquimistas, etc., nos idos do século XVII, trouxeram 
um cabedal de ensinamentos esotéricos que enrique-
ceram, totalmente, a ritualística maçônica, inclusive 
em sua cerimônia de Iniciação.

As Colunas Zodiacais estão associadas na astrolo-
gia, com as doze constelações do Cinturão Zodiacal, 
por onde percorre o Sol, simbolizando a trajetória do 
Maçom, desde sua Iniciação até encontrar o seu Mes-
tre Interno.

As Doze Colunas formam o Cinturão Zodiacal, e 
estão relacionados aos sete planetas sagrados, assim 
considerados pelos caldeus. 1) Sol (Leão); 2) Lua 
(Câncer); 3) Marte (Aries e Escorpião); 4) Mercúrio 
(Gêmeos e Virgem); 5) Júpiter (Sagitário e Peixes); 6) 
Vênus (Touro e Libra); 7) Saturno (Aquário e Capri-
córnio). 

As Doze Colunas Zodiacais, também, estão associ-
adas aos Quatro Elementos. Fogo (Áries, Leão e Sagi-
tário); Terra (Touro, Virgem e Capricórnio); Ar (Gê-
meos, Libra e Aquário); Água (Câncer, Escorpião e 
Peixes). Elas, também, representam os Doze Traba-
lhos de Hércules, o Iniciado, que teve que realizá-los, 
a fim de encontrar o seu Mestre Interno. Na Caminha-
da Maçônica, perpassar pelas Colunas Zodiacais é 
vencer o Quaternário da Matéria, na representação dos 
Quatro Elementos, alcançando o Quinto elemento, o 
Éter, que é o despertar de nossa Quintessência, o nosso 
Mestre Interno.

A tradição diz que o Calendário Maçônico, no 
hemisfério Sul, inicia-se no equinócio de outono, o 
qual, em 2017, celebraremos seu início, mais precisa-

mente, às 07h29, do dia 20 de março, quando o Sol 
ingressando no primeiro signo do Zodíaco, Áries, ini-
cia um novo ciclo. É o início da Calendário Astrológi-
co, assim como do calendário judaico religioso. 

A natureza passa por transformações importantes 
nesses períodos equinociais e solsticiais. Como afirma 
a segunda lei do hermetismo – a da Correspondência: 
“O que está em cima é como o que está embaixo, e o 
que está embaixo é como o que está em cima”. Este é o 
Princípio da Correspondência e nele fica estabelecido 
que, no Microcosmo, assim como no Macrocosmo, 
tudo segue o seu destino, e o nosso corpo é, apenas, um 
reflexo das manifestações do Universo, como provam 
os átomos, que, no Micro como no Macro, reagem de 
uma única forma.

O estudo da Astrologia, ciência muitíssimo respei-
tada pelos povos antigos, caiu em descrédito nos dias 
atuais, devido sua exploração, no sentido adivinható-
rio. Fato que aconteceu, também, com diversas ciênci-
as sérias, ensinadas, somente aos postulantes à inicia-
ção, nas Escolas de Iniciação da Antiguidade, como a 
Numerologia, Quiromancia, o Tarô e outras, que dei-
xaram de ser praticadas, em seu aspecto Divinatório, 
passando a ficar à mercê da exploração comercial, nos 
dias atuais. 

O Iniciado maçom deve ser, por excelência, um 
estudioso dessas ciências, a fim de utilizá-las como 
verdadeiras ferramentas, em sua trajetória iniciática, 
como reconstrutor de seu Templo Vivo, possibilitan-
do-o a perceber e a interpretar os mais profundos arca-
nos de nossa Ordem. O Templo Maçônico (REAA) é 
um verdadeiro “livro de pedra”, ornamentado de sím-
bolos e alegorias, aberto aos Iniciados, para que 
defronte com sua enigmática simbologia, na busca de 
seu arquétipo, e com ele se funda. Somente assim, ele 
poderá, de fato, transformar sua Iniciação Simbólica 
em Iniciação Real.

Tudo está “medido, contado e pesado” em um pro-
cesso iniciático. De nada valerá, dispor das mais diver-
sas ferramentas se não as soubermos utilizá-las. A 
busca do aprendizado deverá ser constante, por isso, 
humildemente, deveremos nos considerar “Eternos 
Aprendizes”, e não ávidos colecionadores de graus e 
títulos, sem o menor pudor de, ao menos, tentarmos 
buscar entende-los, o que nos limitará a sermos, na 
prática, apenas, aprendizes eternos.

O CALENDÁRIO ASTROLÓGICO
Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real
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Alfério di Giaimo Neto é maçom do quadro da 
Loja “L'Áquila Romana” e filiado à Loja “Jac-
ques DeMolay”, ambas da capital paulista. 

No Grande Oriente do Brasil ocupa o cargo de Secre-
tário Geral Adjunto de Relações Exteriores. 

De origem italiana, amante de artes plásticas e 
literatura. Produz belas peças e leva aos maçons de 
todo Brasil por várias edições suas pílulas maçôni-
cas. Em 9 de julho de 2016, escrevi o artigo “200 Pílu-
las Maçônicas”, e agora ele volta com nova produ-
ção: “250 Pílulas Maçônicas”, que recebo com dedi-
catória e muito agradeço. Volto a sugerir para que os 
maçons e as Lojas se amparem em trechos objetivos e 
curtos que permitem estudos sobre temas importan-
tes desde a primeira pílula enfocando a palavra 
“Brethren” até a última, “Crença Maçônica”.

Esta é sua quarta publicação e ele não o faz por 
interesse comercial, mas como contribuição ao estu-
do e aperfeiçoamento na Arte Real. É excelente obra 
para enriquecimento de trabalhos em tempos de estu-
dos. Por isto, divulgo esta que pode ser encontrada 
diretamente com o autor através do e-mail alferiode-
giaimo@yahoo.com.br, pelo telefone (11) 98265 
9505 ou com barbosanunes@terra.com.br

Ele esclarece que são artigos condensados com a 
finalidade de oferecer aos maçons, principalmente 
aos Aprendizes e Companheiros, conhecimentos 
sobre o Ordem Maçônica e são frutos de pesquisas 
em livros, enciclopédias nacionais e estrangeiras, em 
escritores e historiadores maçônicos idôneos. Conhe-
cimentos muitas vezes caros e raros, de não fácil aces-
so entre eles, José Castellani, Nicola Aslam, Theo-
baldo Varolli Filho, Kurt Prober, Raimundo Rodri-
gues, Jules Boucher, Alec Mellor, Albert Galatin Mac-
key, Bernard Jones, Henry Wilson, Coil Gould, livros 
da Nova Zelândia e muitos outros.

Na pílula 218, encontramos a “História da Maço-
naria”, que constitui-se em fases de suas evolução, a 
partir da operativa, confraria ou associação de mútu-
os socorros, sociedade iniciática, maçonaria especu-
lativa e desmembramento universal da maçonaria.  

Na pílula 60, “Viver de modo maçônico”, abor-
dando a teoria da maçonaria especulativa, “maior 
esforço que deve ser direcionado ao desenvolvimen-

to do caráter e no aperfeiçoa-
mento da vida mental, espiri-
tual, ética e moral. As lideran-
ças maçônicas levam para 
longe essa teoria, prestando 
grandes serviços à humanida-
de”.

Transcrevo a pílula 215, 
intitulada “O que é importante 
na vida”, texto que merece 
meditação. É uma sinalização, 
sobretudo neste mundo estres-
sado, de correria, de imorali-
dade, de insegurança e de uma 
sociedade desequilibrada.

“Pronto ou não, um dia 
todas as coisas terão um fim. 
Não haverá mais nascer do sol, 
nem minutos, horas ou dias. 
Todas as coisas que você 
adquiriu, se valorizadas ou 
esquecidas, passarão para 
outros. Sua riqueza, fama e 
poder temporal, se tornarão 
irrelevantes. Não importará do 
que você é proprietário, ou do 
que você foi proprietário. Seus 
rancores, ressentimentos, frus-
trações e ciúmes finalmente 
vão esmorecer.

Igualmente, suas esperan-
ças, ambições, planos e listas 
expirarão. Bem como vitórias 
e perdas, que pareceram tão 
importantes, desaparecerão. 
Não importará de onde você 
veio, ou em que local você 
viveu. Não importará se você foi maravilhoso ou bri-
lhante. Não importará também a sua raça ou a cor de 
sua pele.

Então, o que importará?
O que importará será não o que você comprou, 

mas o que você construiu. Não o que você conquis-
tou, mas o que você deu. O que importará não é o seu 
sucesso, mas o seu valor. Não importará o que você 
aprendeu, mas o que você ensinou. O que importará é 
cada ação de integridade, compaixão, coragem ou 
sacrifício, que enriqueceu, entusiasmou e estimulou 
outros a seguirem seu exemplo.

O que importará não é sua competência, mas o seu 
caráter. O que importará não é como você conheceu 

muitas pessoas, mas o sentimento de perda quando 
você estiver indo. O que importará não são suas 
recordações, mas as recordações que vivem naqueles 
que você amou. O que importará não é por quanto 
tempo você será lembrado, mas por quem e por que.

Devemos, portanto, levar uma vida que importa, 
não como fosse mero incidente. Não dê importância 
circunstancial, mas uma escolha! Escolhendo viver, 
uma vida que importa”. 

(*) Barbosa Nunes, advogado, ex--radialista, 
membro da AGI, delegado de polícia aposentado, 
professor e maçom do Grande Oriente do Brasil - 
barbosanunes@terra.com.br

ESCOLHA VIVER UMA VIDA QUE IMPORTA
Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

GERAL

http://sergiocastro.ofertou.com/
http://sergiocastro.ofertou.com/
http://brasil.elpais.com/tag/edimburgo/a/
http://brasil.elpais.com/tag/universidad_oxford/a
http://www.revistaartereal.com.br/?p=1276
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Uma das imagens mais conhecidas da tragé-
dia de Pompeia, ocorrida em 79 d.C., é o 
abraço petrificado que se acreditava ter 

sido dado entre duas mulheres que, desesperadas, 
se agarraram uma a outra no momento em que as 
cinzas do Monte Vesúvio atingiam a cidade italia-
na e corroíam seus habitantes.

Os pesquisadores do sítio arqueológico de Pom-
peia, porém, fizeram uma descoberta que muda a 
cena por completo. As duas pessoas abraçadas 
eram, na verdade, dois homens. A equipe chegou 
ao resultado fazendo exames de DNA e de radio-
grafia nos corpos. Segundo eles, um dos rapazes 
tinha 18 anos na época em que morreu, enquanto o 
outro tinha em torno de 20.

No entanto, ainda não se sabe exatamente qual 
seria o relacionamento entre os dois. "Não dá para 
dizer com certeza se os dois eram amantes. Mas, 
considerando a posição em que estavam, você 
pode sim fazer essa hipótese. É difícil dizer com 
exatidão", explica o diretor geral do sítio, Massi-
mo Osanna. 

A análise de DNA mostra que com certeza eles 
não possuíam nenhum grau de parentesco primá-
rio, não sendo pai e filho, nem irmãos. Nos últimos 
dois anos, restauradores vêm trabalhando nos 86 
corpos encontrados imobilizados após a erupção 
do vulcão há quase 1.900 anos.

As relações homossexuais entre homens na 
época da Roma antiga não eram encaradas como 

nós as vemos hoje em dia. O fato de um homem ter 
relações sexuais com outro não afetava seu status 
social e muito menos os classificava como homos-
sexuais. Esse tipo de relacionamento era conside-
rado algo natural e até mesmo estimulado, e mui-

tos acreditavam que o ato enriquecia a vida inte-
lectual dos praticantes.

Fonte: Revista Galileu

CIENTISTAS DESCOBREM QUE CASAL PETRIFICADO
 EM POMPEIA É FORMADO POR HOMENS

CULTURA

Figuras petrificadas em abraço eterno em Pompéia eram homens sem grau de
 parentesco que podem ter sido amantes

Cientistas esperam que análise de DNA confirme 
teoria de que houve mais de uma migração ao conti-
nente

Hoje, quase todos os cientistas concordam que os 
primeiros humanos chegaram nas Américas há cerca 
de 15 mil anos e se dispersaram pelo continente. Mas a 
história não é tão simples assim.

Em 1988, ao estudar Luzia, o fóssil mais antigo da 
América (encontrado em 1974), o pesquisador Walter 
Neves percebeu que a ossada era bem diferente da dos 
índios brasileiros atuais. Assim, os cientistas começa-
ram a desconfiar que, além da primeira, uma segunda 
onda migratória, com traços mais asiáticos, poderia ter 
ocorrido há cerca de 12 mil anos. 

"Quando você olha para os dados genéticos con-
temporâneos, a sugestão, particularmente para a Amé-
rica do Sul, era de uma onda de migração e que os 

povos indígenas sul-americanos eram todos descen-
dentes dessa onda. Mas os nossos dados sugerem que 
existiram ao menos duas, senão mais ondas de pessoas 
entrando na América do Sul", afirmou ao jornal O 
Globo a antropóloga Noreen von Cramon-Taubadel, 

da Universidade de Buffalo, nos EUA, e coordenadora 
do estudo publicado na revista Science Advances. 

A prova vai poder ser tirada agora com a análise de 
um crânio encontrado no sítio arqueológico Lapa do 
Santo, em Lagoa Santa, na região metropolitana de 
Belo Horizonte.

"Pela morfologia, encontramos uma variedade 
humana muito diferente desses nativos mais recentes. 
O crânio que analisamos data de entre dez mil e oito 
mil anos. Existem indícios de que populações dessas 
duas ondas migratórias coexistiram, mas esse não foi o 
tema do estudo", explica o paleantropólogo brasileiro 
André Strauss, professor na Universidade de Tubinga, 
na Alemanha, e coautor do estudo. O trabalho conti-
nua.

CRÂNIO ENCONTRADO EM MINAS PODE MUDAR HISTÓRIA DA MIGRAÇÃO DAS AMÉRICAS

Crânio encontrado no sítio arqueológico
 de Lapa do Santo, em Minas Gerais 

http://sergiocastro.ofertou.com/melhores-celulares/77
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Por Dr. Drauzio Varella 

A suspeita de que a obesidade aumenta o 
risco de câncer vem de longe. A dissemina-
ção da epidemia de obesidade ocorrida nos 

últimos vinte anos contribuiu para o aumento atual 
do número de casos de tumores malignos.

Em 2003, a revista médica de maior circulação, 
The New England Journal of Medicine, publicou 
um estudo prospectivo conduzido entre 900 mil 
americanos que não tinham câncer ao entrar na 
pesquisa, no ano de 1982.

Os autores examinaram a relação entre os Índi-
ces de Massa Corpórea (IMC = peso/altura x altu-
ra) e os 57.145 óbitos por câncer ocorridos no 
período de 1982 a 1998.

Os resultados foram os seguintes:
1)  Quando comparados com pessoas com peso 

corpóreo na faixa da normalidade (IMC de 20 a 
24,9), homens com IMCs de 40 ou mais apresenta-
ram risco de morrer de câncer 52% mais alto. Nas 
mulheres com os mesmos níveis de obesidade, o 
aumento de risco foi de 62%;

2) IMCs de 40 ou mais foram claramente asso-

ciados à morte por câncer de esôfago, cólon, reto, 
fígado, vesícula biliar, pâncreas, rim, mieloma 
múltiplo e linfoma não Hodgkin. Embora não sig-
nificantes estatisticamente, pareceu haver relação 
também com os óbitos por câncer de mama, útero 
e ovário e, no sexo masculino, estômago e prósta-
ta;

3) Com base nessas associações, os autores esti-
maram que a obesidade na população dos Estados 
Unidos daquela época seria responsável por 14% 
de todas as mortes por câncer em homens e por 
20% nas mulheres. Desde então, o número de pes-
soas obesas não parou de subir naquele país.

Em 2014, a Sociedade Americana de Oncologia 
Clínica publicou o primeiro alerta: “As pesquisas 
demonstram a existência de relações críticas entre 
câncer e obesidade. Como cerca de ¾ da popula-
ção americana cai na faixa de excesso de peso ou 
obesidade, essa ameaça pode superar a do fumo 
como a principal causa passível de prevenção”.

Clifford Hudis, presidente da sociedade naque-
le ano, foi enfático: “A epidemia de obesidade 
poderá neutralizar décadas de esforço de preven-
ção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer”.

Agora, o grupo de Maria Kyrgiou, do Imperial 
College London, publicou os resultados de uma 
análise exaustiva de 204 estudos sobre o tema. Os 
autores encontraram evidências indiscutíveis de 
que a obesidade aumenta os riscos de câncer de 
estômago, cólon, reto, vias biliares, pâncreas, esô-
fago, mama, endométrio, ovário, rim e mieloma 
múltiplo.

Nos homens, para cada 5 kg/m2 de aumento do 
IMC, o risco de câncer de reto sobe 9%, e o das 
vias biliares 56%. Na menopausa, cada 5 kg/m2 de 
aumento do IMC acrescenta 11% no risco de cân-
cer de mama.

Em publicação recente, a Agência Internacio-
nal de Pesquisas em Câncer (IARC) afirmou que, 
“a despeito das discussões sobre a metodologia 
empregada nos estudos, a conclusão inevitável é 
de que prevenir o ganho excessivo de peso na vida 
adulta reduz o risco de câncer”.

Os mecanismos pelos quais o excesso de tecido 
adiposo facilita o aparecimento de tumores malig-
nos são variados e mal esclarecidos. Alguns são 
bem conhecidos, como o contato do suco gástrico 
com a mucosa do esôfago, causado pela doença do 
refluxo gastroesofágico. Outros, como os cânce-
res de mama, ovário, próstata e endométrio, pro-
vavelmente envolvam desequilíbrios provocados 
pelos hormônios secretados pelas células adipo-
sas. Outros, ainda, como é o caso do mieloma múl-
tiplo, percorrem caminhos mais nebulosos.

É possível que exista um mecanismo comum 
que justifique, pelo menos em parte, o aumento de 
risco: a inflamação.

Da mesma forma que, na maioria dos tecidos, 
as células adiposas estão em processo de renova-
ção constante. O organismo se livra das que enve-
lheceram e dos restos mortos de membranas e cor-
púsculos celulares, atraindo para o local glóbulos 
brancos especializados nessa função, como os 
macrófagos, por exemplo.

O afluxo dessas células imunologicamente com-
petentes cria uma inflamação tanto mais intensa 
quanto maior o número de células adiposas.

A obesidade é hoje entendida como causadora 
de um processo inflamatório crônico, pano de 
fundo para enfermidades díspares como ataques 
cardíacos, diabetes, câncer e doenças reumatoló-
gicas, além de outras com alta prevalência no 
mundo atual.

SAÚDE

http://sergiocastro.ofertou.com/ofertas-eletrodomesticos/50
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China, Índia, Estados Unidos e Rússia concentram 
mais da metade das mortes atribuídas ao tabaco, de 
acordo com estudo divulgado esta semana pela 

publicação científica The Lancet.
O Brasil, por sua vez, aparece na pesquisa - que anali-

sou 195 países entre 1990 e 2015 - como "uma história de 
sucesso digna de nota" por causa da redução significativa 
no número de fumantes nos últimos anos.

O estudo, financiado pela Bill & Melinda Gates Foun-
dation e pela Bloomberg Philanthropies, constatou que, em 
2015, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo 
fumavam diariamente: um em quatro homens e uma em 20 
mulheres.

A proporção é ligeiramente diferente da registrada 25 
anos antes. Em 1990, eram um em cada três homens e uma 
em cada 12 mulheres.

O aumento populacional, contudo, representou um 
incremento no número total de fumantes, de 870 milhões 
em 1990 para o quase 1 bilhão de 2015.

E o número de mortes representa um aumento de 4,7% 
de 2005 a 2015.

Segundo os pesquisadores, a mortalidade pode ter 
aumentado porque as companhias de tabaco adotaram 
estratégias mais agressivas em novos mercados, em espe-
cial em países em desenvolvimento.

"Apesar de mais de meio século de evidências dos efei-
tos prejudiciais do tabaco na saúde, atualmente, um em 
cada quatro homens no mundo fumam diariamente", diz 
uma das autoras do estudo, Emmanuela Gakidou.

"Fumar cigarro continua sendo o segundo maior fator 
de risco de mortes prematuras e deficiências e, para reduzir 
seu impacto, devemos intensificar seu controle", avalia a 
pesquisadora.

Brasil
O estudo conclui que alguns países conseguiram ajudar 

pessoas a parar de fumar, em geral combinando impostos 
mais altos com avisos sobre os danos à saúde nos maços e 
programas educacionais.

Um exemplo é o Brasil, que, em 25 anos, viu a porcen-
tagem de fumantes diários despencar de 29% para 12% 
entre homens e de 19% para 8% entre mulheres.

O país ocupa o oitavo lugar no ranking de número abso-

luto de fumantes (7,1 milhões de mulheres e 11,1 milhões 
de homens), mas a redução coloca o Brasil entre os cam-
peões de quedas do número de fumantes.

Por outro lado, de acordo com o estudo, Bangladesh, 
Indonésia e Filipinas não viram nenhuma mudança relativa 
em 25 anos. Na Rússia, houve aumento no número de 
mulheres que fumam e tendências similares foram identifi-
cadas na África.

ESTUDO DIZ QUE CIGARRO CAUSA UMA EM 10 MORTES
 NO MUNDO E PÕE BRASIL COMO 'HISTÓRIA DE SUCESSO'
O cigarro é responsável por uma em cada 10 mortes no mundo e metade das mortes causadas pelo 
fumo ocorre em apenas quatro países.

SAÚDE

O Hospital Universitário de Aarhus, na Dinamar-
ca, quebrou o protocolo para realizar o último desejo 
de Carsten Flemming Hansen, de 75 anos, paciente 
em situação terminal internado com um aneurisma na 
aorta e hemorragia interna. Sem opções de tratamen-
to, os médicos previram que Hansen morreria em dias 
ou horas, e garantiram uma morte "digna", servindo 
um cigarro e uma taça de vinho.

elas regras do hospital, o fumo é proibido, mas as 
enfermeiras que tratavam de Hansen decidiram desa-
fiar as normas e levaram o paciente numa cadeira de 
rodas até uma varanda. Lá, ele realizou seu último 
desejo de fumar um cigarro e beber uma taça de vinho 
branco gelado, enquanto observava o pôr do Sol.

— Era o fim que ele queria. Não houve tempo para 
pensar, era apenas comprar o que ele pedia — disse 
Inge Pia Christensen, diretora de enfermagem no Aar-
hus, em entrevista à imprensa local.

O fato foi registrado pela página do hospital no 
Facebook na última sexta-feira, dia em que Hansen 
faleceu, e teve mais de 70 mil curtidas e quase 5 mil 
compartilhamentos. De acordo com as enfermeiras, a 
família concordou que numa situação como essa, os 
últimos desejos eram mais importantes que qualquer 
tipo de tratamento.

 “Foi um ambiente muito acolhedor e relaxado”, 
disse a enfermeira Rikke Kvist, em publicação no 
Facebook. “É claro que os familiares estavam afeta-
dos pelo fato de que ele iria morrer, e estavam tristes”.

— As enfermeiras optaram por quebrar as regras 
num gesto de humanidade — disse Mette Oro Bech 
Demuth, filha de Hansen. — Mostraram uma grande 
empatia e ternura por meu pai. É tudo o que representa 

esse gesto. Significou muito para nós da família que 
pudéssemos ver realizado o seu último desejo.

O chefe de comunicação do hospital, Lars Elgard 
Pedersen informou que a decisão de compartilhar esse 
momento íntimo em redes sociais foi discutida com a 
família, que concordou.

— Decidimos publicar a imagem porque se trata de 
uma situação difícil e acreditamos que é importante 
acabar com tabus existentes sobre a morte — disse 
Pedersen.

Fonte: O Globo

HOSPITAL QUEBRA REGRAS E REALIZA ÚLTIMO DESEJO
 DE PACIENTE: UM CIGARRO E UMA TAÇA DE VINHO

Carsten Flemming Hansen, de 75 anos, não tinha mais opções de tratamento
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Enquanto o número de cirurgias bariátricas no Brasil 
se expande, com mais de 100 mil operações realiza-
das só em 2016, uma corrente de médicos está aper-

feiçoando tratamentos que desviam do bisturi e investindo 
em métodos multidisciplinares personalizados, com con-
sultas com psicólogos, dietas e exercícios.

m estudo publicado no fim de fevereiro no periódico 
“BMC Obesity”, liderado pelo médico brasileiro Flavio 
Cadegiani, apresentou os resultados de um tratamento com 
43 pessoas, por mais de dois anos, em que 93% dos pacien-
tes com indicação inicial para a cirurgia de redução de estô-
mago chegaram a um peso saudável por uma combinação 
de acompanhamento psicológico, atividade física e trata-
mento com remédios — com monitoramento rotineiro e 
adaptação personalizada. Os pacientes, com obesidade de 
moderada a severa e idades entre 18 e 70 anos, passaram 
pelo tratamento entre 2013 e 2015. Dentre as 32 mulheres e 
os 11 homens, três não atingiram a redução de peso deseja-
da e tiveram indicação para a cirurgia bariátrica. Do total de 
pacientes, 88,4% haviam perdido mais de 10% do peso 
corporal após dois anos, e 74,4%, mais de 20%. Cadegiani e 
os coautores do estudo apontam, no entanto, a necessidade 
de outros trabalhos para validar as descobertas.

Na publicação, o médico reconhece que a intervenção 
cirúrgica, quando corretamente recomendada, leva a 
melhoras significativas em parâmetros metabólicos, na 
redução dos riscos cardiovasculares e cancerígenos, entre 
outros. Mas, o que se observa, na prática, é que as recomen-
dações de diversas sociedades médicas para a cirurgia e 
para as etapas anteriores e posteriores a ela não são rigoro-
samente cumpridas. Uma delas, por exemplo, define que, 
antes de irem para a mesa de cirurgia, os pacientes devem 
tentar combater a obesidade, por dois anos, com métodos 
clínicos e multidisciplinares. No entanto, o que se vê na 
prática é bem diferente:

— No Brasil, esses protocolos acabam sendo seguidos 
com menos cuidado. A bariátrica é vista como se fosse a 
única opção, perfeita e sem problemas. Não sou contra a 
cirurgia, mas contra a sua banalização. Existem complica-
ções após a operação, de ordem psiquiátrica e nutricional, 
por exemplo — aponta Cadegiani.

O empresário Gustavo Rondina, de 38 anos, não foi um 
dos pacientes que participou do estudo, mas passou pelo 
tratamento com Cadegiani. Obeso desde a infância, Rondi-

na passou por uma cirurgia bariátrica aos 22 anos, quando 
chegou a pesar 188 kg. Após a operação, o ponteiro da 
balança chegou aos 96 kg, mas alguns anos depois, voltou a 
subir, marcando 130 kg. Uma nova cirurgia não era uma 
opção, já que uma segunda operação do tipo não é recomen-
dada. Em 2011, Rondina passou a seguir rigorosamente o 
protocolo proposto por Cadegiani.

— A indústria da cirurgia bariátrica vende o sonho do 
momento. Mas ela não é um milagre, vai cobrar o preço. Eu 
passei por um processo de envelhecimento precoce e de 
deficiência nutricional. Mudei então alguns hábitos, com 
muita disciplina — conta Rondina, que se diz satisfeito com 
o peso atual, de 105 kg.

No Rio, o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinolo-
gia Luiz Capriglione (Iede), através do Grupo de Obesidade 
e Transtornos Alimentares (Gota), também oferece um 
serviço multidisciplinar no tratamento da obesidade, que 
inclui a participação de psiquiatras, nutricionistas e assis-
tentes sociais, além de encontros mensais em um grupo de 
apoio. O endocrinologista Pedro Assed, pesquisador no 
Gota, defende tratamento a longo prazo para a obesidade.

— Há pacientes que chegam no meu consultório para 
pedir um laudo para a bariátrica com a cirurgia marcada, 
antes mesmo de tentarem a perda de peso e uma investiga-
ção de desordens alimentares e psicológicas. Também che-
gam pessoas que voltaram a ficar obesas depois da opera-
ção. Nos primeiros dois anos após a operação, elas perdem 
peso que é uma maravilha, mas depois abandonam o trata-
mento — relata Assed, ressaltando porém a alta taxa de 
sucesso da bariátrica quando seguida corretamente.

COMPROMISSO COM NOVA ROTINA
Na rede privada, os planos de saúde exigem laudos de 

especialistas para que a cirurgia seja autorizada. De acordo 
com resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), a 
cirurgia pode ser feita em pacientes com Índice de Massa 
Corporal (IMC, calculado dividindo o peso pela altura ao 
quadrado) acima de 40 kg/m², ou acima de 35 kg/m² associ-
ado a doenças listadas pelo conselho. Há relatos de que 

alguns médicos indicam que pacientes sem comorbidades 
ganhem peso para chegar a um IMC de 40 kg/m² para fazer 
a cirurgia.

Para o consultor de tecnologia da informação Wesley 
Torres, de 39 anos, a cirurgia não foi uma opção levada em 
conta. Aos 35 anos e 165 kg, ele recebeu a indicação médica 
para a operação, mas sentia medo de ir para a mesa de cirur-
gia. No consultório de Assed, ele se comprometeu — ao que 
diz, pela primeira vez — a uma rígida rotina de atividades 
físicas e controle de alimentação. Hoje, Wesley está feliz 
com seus 99 kg.

— Eu nunca tinha tentado, de verdade, fazer do jeito 
mais difícil: com dieta e exercícios. Antes de decidir isso, 
eu já tinha passado por terapia com uma psicóloga, o que foi 
fundamental para identificar e trabalhar minha ansiedade e 
compulsão alimentar. Hoje, eu já não ganho mais peso — 
comemora.

O médico Caetano Marchesini, presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCB), 
defende a eficácia da cirurgia quando feita com responsabi-
lidade. Marchesini aponta que a sociedade também preco-
niza o tratamento clínico anterior à operação, mas diz que a 
alternativa pode ser pouco eficaz em alguns casos:

— Há estudos que mostram um percentual pequeno na 
perda de peso em tratamentos clínicos para a obesidade 
mórbida. Mas em geral, o tratamento clínico é sempre 
melhor. No entanto, os pacientes que chegam até nós já 
tentaram alternativas. A cirurgia bariátrica é um tratamento 
compartilhado, com um médico que fará a operação da 
melhor forma possível e um paciente que deve fazer a parte 
dele — defende Marchesini.

Segundo dados da SBCB, 2016 teve número recorde de 
cirurgias bariátricas no Brasil: foram 100.512. O número 
foi 7,5% maior do que em 2015, quando foram feitas 93,5 
mil operações, e 39% maior em relação a 2012, que somou 
72 mil cirurgias. O país já é o segundo no número de cirurgi-
as, onde as mulheres representam 76% dos pacientes.

MÉDICOS DEFENDEM ALTERNATIVAS 
À BARIÁTRICA PARA TRATAR OBESOS

Contato:
(27) 9 9968-5641
omalhete@gmal.com
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O fundador do pensamento chinês, Kung Fu Zu 
(Confúcio) e o enciclopedista amigo de Voltaire, o 
Abade Morellet, cada um em seu estilo e em sua 

própria maneira mostram pela primeira vez a impor-
tância do rito para a segunda arte da conversação como 
pré-requisitos para as relações humanas e seu bom fun-
cionamento. Isto irá deliciar os maçons …

 
Inquestionavelmente, estão bem a importância do ritual 

e a arte da conversação no coração da prática maçônica e de 
sua formação, que o maçom trabalha em sua loja simbólica. 
Ao diabo, então, as oficinas seniores, pois mesmo nos graus 
simbólicos o maçom não perde seu tempo e ganha em huma-
nidade sempre que ele é assíduo …

Por que tal abordagem?
Os tempos reclamam de incivilidade que atrapalha ou 

conturba nosso cotidiano. A pessoa média se sente agredida 
por um mundo que não mais respeita os princípios básicos 
de cidadania. O que preconiza o Mestre Kung que parece ter 
experimentado o mesmo clima social em seu país? Que 
explicação ele dá, mestre de vida mais que filósofo?

Ele explica esse impossível viver juntos pela decadência 
e dissolução dos rituais. Esses últimos ocupam um lugar 
central na sociedade chinesa (e mais geralmente asiática) e 
sua não-observância (primeiro nos altos escalões do poder) 
provoca a miséria e a ruína das cidades.

Os rituais regulam a relação entre os homens e distribu-
em as funções. Alguns podem se inquietar, talvez, destacan-
do que eles fixam os lugares entre os indivíduos. Obvia-
mente, existem germes de esclerose nessa visão de mundo, 
mas ela oferece a possibilidade de um relacionamento real. 
Um hábil compromisso entre distância e proximidade.

O poder ambíguo do rito
O rito cria aproximação, mas ele também cria uma certa 

distância. Ele tende a proteger a relação de um perigo: de 
que a fusão onde um dos atores pode exceder a medida, se 
desviar, manipular e tirar proveito de seu ascendente. Com-
portar-se humanamente é comportar-se ritualmente, diz o 
texto em uma frase brilhante “vencer seu ego a si mesmo no 
sentido dos ritos” ou tomar o problema de outro lado, pro-
curar seu estrito interesse é infringir os ritos. Em maçona-
ria, o iniciado aprende a se disciplinar e compreender o 
mundo através do ritual. É interiorizando o ritual no início, 
em seguida, aprofundando por meio de um trabalho reflexi-
vo que o maçom se constrói e transforma ao mesmo tempo a 
sua vida no mundo profano e as relações com o seu ambien-
te. Terá entendido, definitivamente, que o ritual à moda 
maçônica ou “à asiática” acalma as relações entre indivídu-
os e os enriquece porque cria um conjunto de atitudes con-
ducentes a essas relações, instalando um fundo comum.

O rito ou o ritual não é de maneira nenhuma um forma-
lismo vazio e restritivo, mas uma estrutura mínima que 
torna possível o intercâmbio. Ele também deixa espaço 

para a expressão de uma certa subversão ou termos como 
fantasia, provocação. Mas sempre sob a condição de har-
monia, noção cardeal na Ásia: o ritual bane a dissonância, 
as notas falsas, os contratempos, as estridências.

Aprender a língua e a comunicação
Quanto ao Abade Morellet que em um ensaio sobre a 

conversação retoma talvez com menos verve os argumen-
tos de Jonathan. Swift, ao lidar com o mesmo assunto, sua 
existência mundana adicionada à sua leitura de Swift lhe 
permite listar um conjunto de “vícios” a serem banidos de 
nossos intercâmbios. Erros, em sua maioria, que ele atribui 
ao inglês. Ele menciona, entre outros, a desatenção, o 
pedantismo, a falta de continuidade das ideias, o espírito de 
brincadeira, o despotismo ou espírito de dominação, a ânsia 
grande demais de mostrar o espírito… O que visa Morellet 
neste ensaio? Se ele sacrifica a uma moda da época, este 
gosto por coleções de erros a evitar e códigos a respeitar 
(falaremos dos manuais de etiqueta de hoje), o abade defen-
de os benefícios e as virtudes da conversação. O Abade 
Morellet lembra, por exemplo, que uma grande parte dos 
homens deriva seu conhecimento da conversação ignorante 
ou negligencia a leitura. Mas, principalmente, ele pretende 
ser um professor de linguagem ou de comunicação. Nostál-
gico diante do que ele pressente ser seu declínio, ele que 
frequentou assiduamente os salões, defende um ideal de 
equilíbrio e mostra como a arte da conversação implica para 

o locutor assumir uma posição onde a dosagem, equilíbrio e 
contenção são essenciais. Em outras palavras e para expli-
car o nosso autor, trata-se de agradar sem cair na autobio-
grafia ou no monólogo, instruir sem ser douto e sentencio-
so, ser espiritual sem passar por brincalhão, de raciocínio 
rápido sem apressar o interlocutor. Encontrar uma justa 
medida entre o bom humor, a euforia e a intoxicação, a polê-
mica ou a raiva, a o espírito contencioso. É indesejável aque-
le que carrega tudo, bem como aquele que cai no defeito 
inverso, aquele que se refugia no silêncio: o mudo. A con-
versa exige ou convoca diversos talentos. Talento perdido 
ao longo dos séculos substituídos por outros comportamen-
tos ou por práticas formais técnicas sem afetação e sem 
desafio.

A arte de viver sozinho e em sociedade
A sessão maçônica, que Morellet certamente teria apre-

ciado e de que teria elogiado a atmosfera, tenta contra todas 
as probabilidades da modernidade, preservar um lugar e um 
tempo para o verdadeiro intercâmbio. Melhor ainda, ela 
ambiciona iniciar, formar seus seguidores na verdadeira 
comunicação.

É indiscutível que durante a sessão, o maçom aprende a 
controlar seus sentimentos e emoções, a ouvir os outros, a 
os compreender, a os criticar, por que não?, mas sem os 
desqualificar ou anular. A loja aumenta gradualmente um 
meio justo e estabelece um padrão de conversação para seus 
membros, uma espécie de boa altura, um tom de referência 
(para ficar na metáfora musical). O maçom encontrará con-
sequentemente em loja e muito concretamente as manias 
apontadas por Morellet e seus conselhos sobre o uso da 
linguagem, suas lições de psicólogo sobre como se portar 
em sociedade.

Uma sociabilidade ideal
A educação maçônica e sua arte da conversação que ela 

quer promover (a diferentes títulos) combate desde o início 
da grosseria, visa dar ao aprendiz os meios de se autodisci-
plinar e sentir por si mesmo – em vez de coagido – as regras 
do decoro.

A conversação, atividade central da loja é, sem dúvida, a 
grande escola do espírito. Ela o estimula, o desperta, o torna 
vigoroso; ela desenvolve faculdades tais como memória e 
atenção e dá mais penetração ao julgamento. O maçom 
descobrirá ali, entre outros aportes, uma sociabilidade ideal 
e bem vivida, pois compartilhada, enriquecedora ao invés 
de restrita, modelo que procurará reproduzir fora do tem-
plo.

Este desvio pelo século XVIII e pela Ásia não tinha 
outro propósito além de mostrar uma maçonaria de nível 
em seu século e que dotada de ferramentas robustas (a con-
versação e o ritual como principais) permanece operativa, 
terrivelmente eficaz ou seja, poderosa, sem ofensa aos seus 
detratores.

RITO E A ARTE DA CONVERSAÇÃO EM LOJA
por  Jean-Pierre Dupuis - Tradução José Filardo
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N
enhum homem é uma ilha. Esta famosa frase 
do filósofo inglês Thomas Morus ajuda-nos a 
compreender que a vida humana é convívio. 

Para o ser humano viver é conviver. É justamente na 
convivência, na vida social e comunitária, que o ser 
humano se descobre e se realiza enquanto um ser moral 
e ético. É na relação com o outro que surgem os proble-
mas e as indagações morais: o que devo fazer? Como 
agir em determinada situação? Como me comportar 
perante o outro? Diante da corrupção e das injustiças, o 
que fazer?

Portanto, constantemente no nosso cotidiano encon-
tramos situações que nos colocam problemas morais. 
São problemas práticos e concretos da nossa vida em 
sociedade, ou seja, problemas que dizem respeito às 
nossas decisões, escolhas, ações e comportamentos - os 
quais exigem uma avaliação, um julgamento, um juízo 
de valor entre o que socialmente é considerado bom ou 
mal, justo ou injusto, certo ou errado, pela moral vigen-
te.

O que é Ética?
Ética vem da palavra grega ethos e significa a mora-

da humana. “A ética é daquelas coisas que todo mundo 
sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar, 
quando alguém pergunta”. 

O ser humano precisa de ética, pois vive em socieda-
de. A sociedade não pode funcionar, e nem pode ser 
administrada também sem ética. Portanto, ética signifi-
ca tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente 

para que ele venha a ser uma moradia saudável.
A ética, como expressão única do pensamento cor-

reto, conduz à idéia da universalidade moral, ou ainda, 
à forma ideal universal do comportamento humano, 
expressa em princípios válidos para todo pensamento 
normal e sadio. 

Na verdade, a ética é uma reflexão crítica sobre a 
moralidade. Mas ela não é puramente teórica, pois a 
ética é, antes de tudo, um conjunto de princípios e dis-
posições voltados para a ação, e tem por objetivo essen-
cial demarcar as ações humanas. Ela somente existe 
como uma referência para os indivíduos que convivem 
em sociedade, ou seja, entre todos nós.

A Relação entre ética e moral
A moral se traduz em normas aceitas íntima e livre-

mente pelos indivíduos, por convicção pessoal, sendo 
reconhecidas como obrigatórias por refletirem os prin-
cípios, valores e interesses dominantes na sociedade na 
qual estão inseridos. As normas morais ditam como 
devem agir os membros de uma determinada socieda-
de. Não se recorre à força ou à imposição coercitiva.

A ética e moral caminham juntos, independente da 

direção, espaço e grupo. Para o exercício da atividade 
profissional é importante instigar no trabalhador, juízo 
crítico de seus atos para que o mesmo possa resistir à 
prática profissional negativa comum na sociedade atu-
al.

Ética e sociedade
Toda conduta social é instituída por valores morais 

diferentes, mas a conduta correta é imposta a todos sem 
distinção. Desde o nascimento nos é ensinado o que é 
certo e errado e a partir daí reproduzimos valores 
impostos pela sociedade. Desta forma, somos “progra-
mados” para agir conforme regras impostas, sendo 
recompensados quando seguimos as regras e punidos 
quando as infringimos.

Sendo assim, a ética deve ser incorporada pelos indi-
víduos, tendo como princípio uma atitude diante da 
vida social cotidiana, capaz de julgar criticamente os 
apelos da moral que vigoram em nossa sociedade. 
Porém, a ética, tanto quanto a moral, não é um conjunto 
de verdades fixas e imutáveis, mesmo porque, a ética 
sempre se movimentou dentro de um contexto históri-
co.

Conclusão
Refletir sobre a ética é contribuir para aumentar a 

reflexão sobre a ação humana, tornando-nos mais sen-
síveis e mais sensatos, porque ela nos aproxima da rea-
lidade e nos torna mais conscientes das ações que prati-
camos em qualquer espaço da nossa vida.

Ultimamente a ética e a moral estão sendo relegadas 
por certas classes sociais e políticas, muitos valores 
estão sendo quebrados em prol do individualismo. O 
bem comum deu lugar ao “cada um por si” e com isso 
ética e moral vem perdendo o sentido.

(*) Thiago Pagani Garcia é Comp\ Maçom, 
membro da ARLS Antônio F Demuner 2457 

 Or\ de Rio Bananal - ES

(*) Thiago Pagani Garcia
Linhares - ES
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Em recente capítulo da novela A Força do Querer, de 
Glória Peres, pela Rede Globo, a personagem vivida por 
Lília Cabral, que é viciada em Jogos de azar, declarou que 
não consegue abandonar o vício. Ainda que tenha que colo-
car em risco a estabilidade familiar, que ela tanto preza. Se 
ficar alguns dias longe do vício, vem-lhe a necessidade 
incontrolável da adrenalina, que só o carteado pode lhe 
oferecer. 

Pensando bem, todos nós temos algum tipo de vício, 
por mais inocente que seja. Ainda que seja só torcer pelo 
time do coração, ou apaixonar-se perdidamente por uma 
pessoa e, em questão de meses, esquecê-la por completo. 
Só para se apaixonar por outra. Neste caso, a pessoa não 
tem o costume de gostar temporariamente de alguém. Mas 
apenas a necessidade de sorver as doses de adrenalina que 
uma nova paixão pode oferecer. 

Logo, não é só o cigarro, a cola de sapateiro, a cachaça, 
a maconha, a cocaína, o ópio, a heroína ou o êxtase que 
viciam. O vício está atrelado à maioria de nossos atos e 
constitui a base de nosso progresso ou ruína na vida. Não 

dá para a sociedade psiquiátrica sair por aí taxando de vício 
todo e qualquer comportamento que é movido por alguma 
compulsão. Há uma grande quantidade de pessoas que têm 
necessidade, por exemplo, fazer compras. Mesmo que seja 
para nunca usar. Ela não precisa do objeto adquirido, mas 
apenas do grau de adrenalina que o ato de comprar lhe ofe-
rece. Mas os psiquiatras não veem isso como uma atitude 
desviante. O mercado precisa de pessoas que comprem 
compulsivamente. Eu mesmo compro livros numa propor-
ção que não leria tudo, mesmo se me reencarnasse umas 

dez vezes. 
Todo vício, benigno ou maligno, uma vez enraizado, 

vai exigir doses cada vez maiores, para conceder o mesmo 

volume de “barato”. Os viciados em crack, que perambu-
lam pela rua, precisam “queimar a pedra” com frequência 
cada vez maior, a ponto de chegar a quase não ter tempo de 
fazer outra coisa. 

Tive um parente, até então um cara trabalhador e do 
bem, que certa vez matou um homem em legítima defesa. 
Depois matou outro por valentia mesmo. Algum tempo 
depois passou a pegar serviços, como matador de aluguel. 
Ele costumava dizer que era uma coisa do demônio. Quan-
do vinha “a necessidade de sangue”, se não matasse 
alguém, ficaria louco. Então, quando não tinha morte por 
encomenda, saía pela noite e matava alguém, sem que lhe 
tivesse feito nenhum mal. 

Penso que o exercício do poder entra na categoria dos 
vícios. Quando se assume um cargo, por mais insignifican-
te que seja, o prazer é dar ordens aos subalternos. A neces-
sidade crescente leva o chefe a dar ordens cada vez mais 
esdrúxulas ou maldosas. E ao mesmo tempo busca ascen-
são na carreira, para ampliar o poder. O sujeito quando 
chega à presidência de um país, já chega com os nervos 
entorpecidos pelas altas dosagens de adrenalina que os 
embates do poder já lhe concederam. Aí, a demissão sumá-
ria de um ministro ou o sofrimento da sociedade por atos de 
corrupção do governo já não lhe suprem as necessidades 
do vício. É quando o mandatário pensa em promover uma 
guerra. E começa a matar pessoas. Primeiro os militares. 
Logo os nervos entorpecem, e ele passa a matar civis. Isso 
também logo deixa de satisfazer as necessidades e manda 
despejar armas químicas sobre mulheres e crianças. Só 
para manter o vício, com sua ração diária de adrenalina. 

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO

Contato:
(27) 9 9968-5641
omalhete@gmal.com
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A convite do Grão-Mestre Estadual Adjunto, 
irmão Roberto Scalercio Pires, e em sessão 
presidida pelo Venerável Mestre Leandro Fer-

reira de Oliveira, o Sapientíssimo irmão, Grão-Mestre 
Geral Adjunto do GOB, proferiu palestra e foi home-
nageado na Loja “Trabalho em Perfeito Silêncio”, em 
Vilhena, Rondônia, na terça-feira, 18 de abril.

O irmão Barbosa Nunes recebeu a Comenda Bruno 
Paulo Carlotto, também em diploma a Comenda Obre-
iro Sublime “Trabalho em Perfeito Silêncio”, em certi-
ficado rubricado pelos irmãos, agradecendo a presen-
ça e em belo trabalho em madeira confeccionado pelo 
irmão Roberto Scalercio Pires, a materialização em 
nome dos Orientes de Vilhena, Colorado, Capixi e 
Chupinguaia, com registro de todas as Lojas.

A sessão magna foi prestigiada por um grande 
número de irmãos, entre eles os Veneráveis Mestres, 
João Delavechia, Dimas Alberti, Gilberto Marin e 
Luiz Carlos, das Lojas “Fraternidade Vilhenense”, “18 
de Dezembro”, “Rex Deus” e “Leitstern”, também o 
Conselheiro Estadual Agenor Martins, Deputado Esta-
dual Faissal Acari, Assessor do Grão-Mestre Estadual, 
Abissalon Couto e o irmão Perdigão, da Loja “14 de 
Julho”, de Maringá, Paraná. Paralelamente à sessão 

ritualística, as cunhadas, sob a presidência de Corina 
Lourdes Ceni Carlotto, juntamente com a esposa do 
Venerável, Maria Aparecida Machado de Oliveira e a 
esposa do Grão-Mestre Estadual Adjunto, Nadia 
Maria Petroli Pires, estiveram no salão social ouvindo 
Dora Sodré, que se deslocou do Rio de Janeiro para se 
fazer presente no lançamento do livro intitulado 

“Fragmentos da Vida Justa e Perfeita de Lauro Sodré”, 
seu tio, autoria do Grão-Mestre Estadual Adjunto, 
Roberto Scalercio Pires, que será lançado na noite 
desta quinta-feira, no Templo da Loja “Trabalho em 
Perfeito Silêncio”.

SAPIENTÍSSIMO IRMÃO BARBOSA NUNES 
PROFERE PALESTRA EM VILHENA – RONDÔNIA 

GERAL

No dia 03 de Abril de 2017, a Loja “Justiça e 
Caridade”,  Oriente de Itumbiara, realizou ses-
são magna pública conduzida pelo Venerável 
Mestre Valdecy Sabino dos Santos, com as pre-
senças do Eminente Grão-Mestre Luís Carlos 
de Castro Coelho, do Poderoso Grão-Mestre 
Adjunto João Batista Machado, acompanha-
dos de Secretários, Assessores, irmãos da Loja 
e de outros Orientes. Naquela oportunidade, a 
Presidente Estadual e Vice Nacional da Frater-
nidade Feminina Cruzeiro do Sul, cunhada 
Janine Gomes de Gouveia Coelho, juntamente 
com sua diretoria, fez entrega da Carta Consti-
tutiva da Fraternidade Feminina Cruzeiro do 
Sul da Loja à cunhada Marly Aparecida Cardo-
so

 Após o recebimento da carta, a Presidente 
Marly fez entrega dos botons e carteiras a cada 
uma das cunhadas da Loja.

O Eminente Grão-Mestre Luís Carlos para-
benizou o Venerável Mestre, Irmãos e cunha-
das pela bela atitude em prol da união fraterna 
de “Justiça e Caridade”.

Agradecemos as fotos de Daniel Duarte, 
Secretário de Interior e Relações Públicas do 
GOB-GO.

MAIS UMA FRATERNIDADE FEMININA INSTALADA NO GOB-GOIÁS
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Com mais de 140 irmãos presentes,  ocorreu no dia 8 de 
abril, sábado, a sagração de um belíssimo templo da Loja 
“Acácia de Sorriso”, Oriente de Sorriso, região norte de 
Mato Grosso, muito progressista e com uma atividade 
maçônica e social representativa e credibilizada. A sessão 
magna contou com as presenças do Sapientíssimo Grão-
Mestre Adjunto Barbosa Nunes, do Eminente Grão-
Mestre Estadual, Antônio Francisco dos Passos, do Grão-
Mestre Estadual Adjunto, Floriano Imada, do Grão-
Mestre Honorário, Sabino Albertão Filho e autoridades e 
irmãos que registramos nominalmente: Marcos de Azeve-
do, Emerson Zancanaro, Elias Destefani, José Carlos Mou-
ra, Clayton Rocha dos Santos, Francisco De Lírio Servilha 
Jr, Carlos Henrique Soares da Fonseca, Paulo José Gamba 
de Oliveira, Lair José De Marchi, Luiz Aurélio Boggi, 
Adriano Volpe Ribeiro, Cleber Barros Pereira, Dinarte 
Leão, Norival Campos Curado, Jeferson Cambará, Alui-
zio Pereira de Barros, Leopoldo Pereira dos Santos, Luiz 
Pereira, Rudimar Rommel, João Clóvis Aires dos Santos e 
Enzi Cerqueira de Almeida Junior, Ludovico Pedro Fáve-
ro, Vitório Ângelo Cella Edmar Woshington Telles, Ansel-
mo Weber Steffanello, Clóvis Hetzel e Délcio Antônio de 
Oliveira.

A sessão foi conduzida pelo Venerável Mestre Itamar 
Perondi, dentro da ritualística muito bem preparada, coro-
ando um trabalho intenso durante 3 anos para a construção 
e mobiliário do templo, que foi apresentado à maçonaria 
da região. Após o descerramento da placa feita pelo Emi-
nente Antônio Passos e irmão Délcio Antônio de Oliveira, 
durante a sessão a Loja  “Acácia da Amazônia”, de Sinop, 
Loja fundadora da “Acácia de Sorriso”, prestou homena-
gem aos irmãos Edmar Washington de Oliveira e Ludovi-
co Pedro Fávero. Pelo Grande Oriente do Brasil, foram 
homenageados com os títulos de Beneméritos e Grande 
Benemérito os irmãos Vitório Ângelo Cella, Ancelmo 
Weber Stefanelo, Clóvis Hetzel e Délcio Antônio de Oli-
veira.

Presidente da Fraternidade Feminina do GOB-MT, 
cunhada Carla Passos, juntamente com grande número de 
fraternas enalteceu com suas presenças, a recepção social.

O Grão-Mestre Estadual deslocou-se de Cuiabá, junto 
com o Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes e uma grande 
comitiva formada por Secretários, Assessores, Conselhei-
ros, irmãos e cunhadas, percorrendo 400 quilômetros.
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SAGRADO BELÍSSIMO TEMPLO
 EM SORRISO, MATO GROSSO

Em Sessão Magna Festiva e Conjunta entre as 
AA.: RR.: LL.: SS.: Obreiros do Vale do Itaba-
poana, Nº 2112, e Gilto Lepre dos Reis, Nº 84, os 
VVen.: MM.:, Sebastião Madeira Pavão e João 
Carlos Vieira Locatelli, receberam o Eminente 
Ir.: Americo Pereira Da Rocha, Grão-Mestre 
Estadual do GOB-ES, e o Sereníssimo Ir.: Wal-
ter Alves Noronha, além de um grande número 
de IIr.: que puderam vivenciar tal acontecimen-
to.

E para constar como registro histórico e espe-
cial desta Sessão Conjunta, destaca-se a saída 
emocionante dos Grão- Mestres de mãos dadas 
como símbolo maior da União Fraternal das 
duas Potências Maçônicas Capixabas e de suas 
Lojas Jurisdicionadas.

Oportunamente, foi realizada a entrega do 
maior Título concedido pelo GOB-ES, sendo a 
Comenda da “Ordem do Mérito Domingos José 
Martins”, ao Ilustre Ir.: ROBSON CYPRIANO, 
por seus 30 (trinta) anos de efetiva atividade 
Maçônica prestando relevantes e excepcionais 
serviços à Loja e à Ordem Maçônica.

Ainda, foram entregues os Títulos de Mem-
bro Honorário da A.:R.:L.:S.: . Obreiros do Vale 
do Itabapoana à 09 (nove) IIr.: que prestaram 
relevantes serviços à Loja e à Ordem Maçônica, 
sempre procurando enaltecê-la e engrandecê-la, 
às vezes em detrimento da própria família.  

SESSÃO HISTÓRICA PARA
MAÇONARIA CAPIXABA

SOCIAIS

No dia 03 de abril, no térreo do prédio do Grande Oriente 
do Brasil, com a presença de 37 irmãos, foi  fundada a 7ª Loja 
Adonhiramita do DF sendo, portanto, a 89ª (octogésima nona) 
Loja jurisdicionada ao Grande Oriente do DF. A Loja recebeu 
o nome de “Tradição e Futuro”.

Na ocasião foi eleita a Administração Interina composta 
pelos irmãos Ruy Ferreira Borges como Venerável Mestre, 
Alberto Joarez Sanches como 1º Vigilante, Paulo Rogério 
Alves Rosa como 2º Vigilante, Féres de Oliveira Jáber como 
Orador, Valdeci Nunes do Rêgo como Secretário, Fabiano 
Jáber como Tesoureiro e Antoninho das Graças Estevam 
como Chanceler, que comandará a Loja até a sua regulariza-
ção.

O Venerável Interino enumerou os motivos que ensejaram 
a criação da Loja e havendo a concordância dos irmãos pre-
sentes, coordenou a aprovação das exigências legais para a 
sua fundação. Esta funcionará às terças-feiras, quinzenalmen-
te, no templo “Liberdade” do GOB, que será sagrado e libera-
do para utilização no dia 15 de junho de 2017, quando das 
comemorações dos 195 anos do Grande Oriente do Brasil.

7ª LOJA DO RITO ADONHITAMITA É FUNDADA NO DISTRITO FEDERAL


