
Linhares - ES, Agosto de 2017
Ano VIII - Nº 100

omalhete@gmail.comO Malhete
INFORMATIVO MAÇÔNICO, POLÍTICO E CULTURAL

MOZART, O GRANDE MAGO
Mozart, como se sabe, era maçom. Ele ingressou na Maçonaria em fins de 1784 por influência do empresário e 
ator de óperas populares Emanuel Schikaneder. Há quem diga que a iniciação de Mozart na Arte Real se deu por 
razões políticas e interesseiras, uma vez que, tornando-se maçom, ele esperava ser aceito pela corte austríaca, 
que até então desprezava sua música.

Página 10

OS KENNEDYS: A REALEZA AMERICANA
Eles enriqueceram enquanto o mundo ruía, conquistaram o Senado, a 

Casa Branca e inúmeras beldades de Hollywood. Não fossem as tragédias 
que assombram sua história, os Kennedys seriam uma família invejável.

HISTÓRIA

O NÍVEL CULTURAL DA MAÇONARIA
Diz um provérbio popular que “NINGUÉM AMA O QUE NÃO CONHECE”. Como 

pode esperar a Maçonaria que seus Mestres Maçons, seus componentes dos 
Altos Corpos Filosóficos, sejam bons transmissores de suas doutrinas, históri-
as e conhecimentos se... nada sabem? >12

> 14
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O
 

Grande Oriente do Brasil, potência histórica 
fundada há 195 anos passados, tendo como 

objetivo imediato a Independência do Brasil, é admi-
nistrado pelo poder tripartite, Legislativo, Executivo 
e Judiciário, conceito da separação dos poderes, tam-
bém referido como princípio de trias política.  É um 
modelo de governar cuja criação é datada da Grécia 
Antiga essência desta teoria se firma no princípio de 
que os três poderes que formam o Estado devem 
atuar de forma separada, independente e harmônica, 
mantendo, no entanto, as características do poder de 
ser uno, indivisível e indelegável. 

No presente momento os maçons do Grande Ori-
ente do Brasil estão indignados com a situação que o 
país atravessa e clamamos por uma urgente reforma 
política, sem a qual nada mudará. 

E, nos encontramos às portas de uma eleição a ser 
realizada em 17 de março do próximo ano, para os 
cargos de Grão-Mestre Geral e Grão-Mestre Geral 
Adjunto do GOB. Devemos dar a demonstração de 
que somos muito maiores que as práticas que tanto 
condenamos nas eleições no país, nos estados e nos 
municípios. 

Precisamos, irmãos de todo Brasil Maçônico, 
vencer as nossas paixões, submeter às nossas vonta-
des e fazer novos progressos, o que significa que a 
paixão não deve estar presente nesta eleição e que 
todos nós estejamos submissos ao resultado e unidos 
continuemos a marcha por novos progressos. 

Durante missa na Casa Santa Marta, no Vaticano, 
o papa Francisco saudou os presentes e fez um cha-

mado a unidade da Igreja através “da humildade, da 
ternura e da generosidade”, sublinhando que esta 
saudação “cria uma ligação” de paz.  “Se não há paz, 
se não formos capazes de nos cumprimentar no sen-
tido mais amplo da palavra, ter o coração aberto com 
espírito de paz, nunca mais haverá a unidade”.

Meditemos, meus irmãos do Grande Oriente do 
Brasil, se é momento de transição, ele precisa ser 
seguro, fundamentado numa ação de harmonizar. Ao 
explicar o Bispo de Roma disse que “isto vale tanto 
para a unidade no mundo, como para a unidade nas 
cidades, no bairro e na família”. Como maçom, digo, 
isto vale para a unidade no Grande Oriente do Brasil. 

“O espírito do mal sempre semeia guerra. Ciú-
mes, invejas, lutas, fofocas, são coisas que destroem 
a paz e, portanto, não pode haver unidade”.

Plagiando o questionamento de Francisco, digo: 
“Como é o comportamento de um maçom para a uni-
dade, para encontrar esta unidade”? Comportemo-
nos de maneira digna, com toda a humildade, ternura 
e generosidade.

“Você não pode dar a paz sem humildade. Onde 
há orgulho, há sempre a guerra, sempre o desejo de 
vencer sobre o outro, de crer ser superior. Sem 
humildade não existe paz e sem paz não há unidade”.

Então, eu também vos exorto meus irmãos: “A 
ternura é a capacidade de suportar uns aos outros”. E 
em terceiro lugar está a generosidade, um grande 
coração capaz de acolher a todos, sem condenar e 
sem se rebaixar a mesquinharias”.

Sou pretendente e me apresento como postulante 
a uma missão de propor, me doando e com palavra 
generosa, plantando uma semente que pode dar fruto 
ao Grande Oriente do Brasil, com todos pisando o 
terreno e semeando, sobre o qual deve cair a palavra 
maçônica, a palavra da fraternidade, afinal de con-
tas, somos irmãos e não devemos sê-lo somente no 
tratamento, mas na ação e no respeito com cada um. 

Encaixo para nós maçons, mais uma declaração 

do papa. “O nosso coração, como um terreno, pode 
ser bom, então, a palavra dá fruto, mas também pode 
ser duro, impermeável. Isso acontece quando ouvi-
mos a palavra, mas ela bate com força sobre nós, 
como numa estrada”.

Entre o terreno bom e a estrada existem dois terre-
nos intermédios que, de várias medidas, podem exis-
tir em nós. “O primeiro é o pedregoso. Vamos imagi-
ná-lo! Um terreno pedregoso é um terreno onde não 
há muita terra. A semente germina, mas não conse-
gue se enraizar profundamente. Assim, é o coração 
superficial, que acolhe o Senhor, quer rezar, amar e 
testemunhar, mas não persevera, se cansa e nunca 
decola. É um coração sem consistência onde as 
pedras da preguiça prevalecem sobre a terra boa, 
onde o amor é inconstante e passageiro.”

Depois, há o último terreno, o espinhoso, cheio 
de sarças que sufocam as plantas boas.

“O que essas sarças representam? A preocupação 
do mundo e a sedução da riqueza, diz Jesus. As sar-
ças são os vícios que lutam com Deus, que sufocam a 
presença: sobretudo os ídolos da riqueza mundana, o 
viver com avidez, para si mesmo, para o ter e o poder. 
Se cultivamos essas sarças, sufocamos o crescimen-
to de Deus em nós. Cada um pode reconhecer as suas 
pequenas ou grandes sarças que não agradam a Deus 
e impedem ter um coração limpo. É preciso arrancá-
las, caso contrário a Palavra não dá fruto.”

Convido e me incluo, meus queridos irmãos do 
Grande Oriente do Brasil, arranquemos de nossos 
corações todas as sarças e juntos vamos viver um 
período de grandeza democrática, em que os maçons 
sabiamente darão o destino da unidade, pós eleição 
de 17 de março, já que em nosso meio não há siglas, 
não há letras, não há partidos. O partido único é o 
Grande Oriente do Brasil.

ELEIÇÕES NO GOB: HUMILDADE, TERNURA E
GENEROSIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A UNIDADE

Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

GERAL
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Ao longo de nossa vida, dia após dia, estamos 
exercitando nossa capacidade de compreender 
códigos, sejam eles aplicados através de uma 

comunicação verbal, não-verbal, ou de ambas. Tais 
códigos se apresentam como informações, proibi-
ções, regras, alertas, instruções e tantas outras finali-
dades.

A leitura é a nossa principal ferramenta para que 
possamos entender o mundo que nos rodeia. Sendo 
bem mais abrangente do que a leitura de uma escrita, 
gostaríamos de falar sobre a leitura do cotidiano, do 
olhar, do gesto, da emoção de uma pessoa; de um ambi-
ente e sua mobília; do cenário da vida, que, por muitas 
vezes, passa tão imperceptível ao nosso olhar descui-
dado, embaçado pela avalanche de informações de 
um mundo tecnológico.

Parte de nosso cotidiano, as imagens, mais do que 
as palavras, insistem em nos comunicar ideias, muitas 
vezes, interferindo nas tomadas de decisões. Usando-
se de uma forma subliminar, semeiam no atento 
observador o seu arquétipo, levando-o a mergulhar no 
mundo das interpretações e, conforme seu estado de 
consciência, estimulando-o a se enveredar na tentati-
va de se fundir à ideia manifestada.

O sucesso das campanhas publicitárias se apoia 
nesta ciência da comunicação das mensagens visuais, 
que levam o consumidor a se encantar com o produto 
apresentado.

A imagem que escolhemos para ilustrar este texto, 
cujo objetivo de sua escolha outro não foi, senão o de 
nos induzir a uma breve, porém necessária reflexão, 
expressa a dura realidade de nossa Ordem, no 
momento atual, em meio a mais grave crise política da 
história brasileira. A imagem é a de uma pessoa (ma-
çom), solitária, em meio a um vazio cinzento e nebu-
loso, que sobe alguns degraus de uma escada, a fim de 
tentar contemplar o horizonte, auxiliado por um binó-
culo. 

Na visão de alguns, tal pessoa (nosso Irmão) pode-
ria estar tentando avistar o longínquo passado de gló-
rias de nossa Ordem, quando maçons proeminentes 
mudaram a história desse país, muitos com o sacrifí-
cio da própria vida, em prol da liberdade da popula-
ção. A História de nossos heróis são, incansavelmen-
te, repetidas em livros, trabalhos e palestras no seio 
dos Templos maçônicos, sobre a qual muitos prefe-
rem se debruçar, em meio a sua ociosidade. Em verda-
de, há muito que não conseguimos enxergar nossa 
instituição participando, diretamente, das decisões 
desse país.

Outros poderiam interpretar, na mesma imagem, 
que o momento é nebuloso, cinzento e frio, e que, ape-
sar de o auxílio do binóculo e da escada, ainda assim, 
torna-se impossível enxergar uma saída, a curto pra-
zo, para situação. Sufocados pela tortura diuturna de 
uma mídia terrorista a vomitar tantas notícias catas-

tróficas, que até mesmo o GADU duvida, banham-se 
de desesperança, ao ver a inércia de nossa instituição, 
diante dos fatos.

Poucos, decerto, enxergaria na imagem, em sua 
postura, sua consciência de um Verdadeiro Iniciado 
que, embora envolvido por um cenário caótico, não se 
deixou abalar, mantendo uma postura ereta e a serie-
dade no olhar, expressando a confiança de dias melho-
res.

Enfim, essa imagem, na verdade, é você, sou eu, é 
cada um de nós, que, semanalmente, reveste-se, orgu-
lhosamente, de um avental e frequenta um Templo 
dedicado ao GADU, com o objetivo de tornar feliz a 
humanidade!

A Maçonaria somos todos nós! Se a leitura deste 
texto, com base nas leituras da imagem, te levou à 
reflexão, transportando-o para os degraus daquela 
escada, por si só, já estamos contente. Se tal reflexão 
te levou ao questionamento em que postura você se 
enquadraria contemplando o horizonte, estaremos por 
demais satisfeito. Mas se tudo isso te motivar a ser um 
agente de transformação de nossa Ordem, saiba que, 
de fato, a leitura da imagem te revelou seu verdadeiro 
arquétipo, com o objetivo de que você com ele se fun-
da! 

Façamos em nós a mudança que gostaríamos 
de ver no mundo!

 (Mahatma Ghandi)

FUNDINDO-SE AO ARQUÉTIPO
GERAL

www.superlight.com.br
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O livro de Êxodo é a história do nascimento de 
Israel como nação. É uma epopéia em que quase 
tudo gira em torno de Moisés, o personagem cen-
tral. Foi ele quem tirou o povo do Egito, o “êxodo” 
(a saída) que dá nome ao livro. Por intermédio de 
Moisés, Deus deu a seu povo a norma de vida -a 
lei- dando-se a eles e fazendo deles o seu próprio 
povo num contrato duradouro (a aliança). Êxodo 
mostra Deus no controle da história. Revela um 
Deus que pode ser conhecido; que resgata os opri-
midos; um Deus “santo” cuja bondade e justiça 
são impressionantes.
A história egípcia não menciona o êxodo, mas de 
acordo com 1Rs 6.1 ele ocorreu 480 anos antes da 
construção do templo de Salomão (inaugurado por 
volta de 970 a.C.). Ou seja, somando tudo, chega-
mos ao ano de 1450 a.C. Um novo cálculo das 
datas da história de Israel, feito recentemente com 
base nas listas de reis egípcios, apóia esse ano 
como data do êxodo. Mas a maioria ainda favorece 
uma data mais recente, do século 13, para a qual há 
boas evidências. O número arredondado de 480 

(12×40) possivelmente significava 12 “gerações”. 
Se calcularmos, como se faz atualmente, 25 anos 
por “geração”, chega-se à data do século 13. O 
comentário histórico que se segue á baseado nesta 
teoria. 
Quase 300 anos haviam se passado desde a morte 
de José e o final de Gênesis. O povo de Jacó vivera 
no Egito cerca de 370 anos. Seu status privilegiado 
era coisa do passado. Agora eles são uma nação 
escrava sob um novo Faraó, de uma dinastia que 
há muito esqueceu o que José fez pelo Egito (veja 
Gn 41).
As coisas haviam mudado no Egito. O poder dos 
faraós hicsos havia sido quebrado e os reinos do 
Alto e Baixo Egito estavam novamente unidos. A 
nação estava no apogeu do seu poder militar, com 
a sede do governo em Tebas e Mênfis, sob a lide-
rança de uma nova dinastia de faraós. Mas quando 
Seti I (provavelmente o “novo rei” do v.8) chegou 
ao poder, a atenção voltou-se novamente à região 
fértil do delta. Teve início um grande programa de 
construção, incluindo as cidades-armazém do 

faraó. Uma levava o nome do sucessor de Seti, 
Ramsés II (que foi o principal responsável por sua 
construção). E havia uma mão-de-obra disponível 
e barata residente na área: os israelitas. 
A presença desse grande número de estrangeiros 
em seu território (veja 12.37) deixara o Faraó 
inquieto. Aqui estava sua chance de assegurar que 
não causassem problemas. O povo foi organizado 
em equipes de trabalho, subordinadas a capatazes, 
que deviam juntar barro e fazer tijolos para a cons-
trução de novas cidades.
Mas apesar da opressão crescente a exploração 
demográfica continuou. Faraó decidiu intervir 
diretamente (Êx 1.15-22). Mas as parteiras hebréi-
as não concordaram com o plano do rei, que era de 
matar todos os meninos recém-nascidos. O poder 
de Faraó não conseguiu vencer a fé e a coragem 
das parteiras. 

Fonte: blog.msmacom.com.br

HISTÓRIA DO NASCIMENTO DE ISRAEL
CULTURA

https://www.amarocoutinhoimoveis.com/
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Autora: Juliana Santin

Procurando algo na internet dia desses, deparei-me 
com postagens sobre contos de Machado de Assis e 
comecei a lê-los, um seguido do outro. Escrevi 

certa vez que um livro é clássico quando pode ser lido em 
qualquer época e continua absolutamente atual. Bem, não 
preciso nem dizer que Machado de Assis é um dos mais 
clássicos dos clássicos.

O conto O Espelho me levou a pensar na questão da 
aparência versus mundo interno, ou seja, o “eu” que os 
outros veem e o “eu verdadeiro”, aquele que está dentro de 
mim. O conto é curto e genial. Assim, minha sugestão é: 
leia. Leia logo, o quanto antes. Ele é de Domínio Público, 
podendo ser lido gratuitamente.

O conto fala sobre um homem que acreditava que 
somos feitos de duas almas, “uma que olha de dentro para 
fora, outra que olha de fora para dentro…”. A alma que 
olha de dentro para fora seria nosso “eu interior” e a que 
olha de fora para dentro seria a forma como os outros nos 
veem, o personagem que criamos, a imagem – o perfil nas 
redes sociais, talvez…

No conto, o homem era pobre e quando foi nomeado 
alferes da Guarda Nacional, muita coisa mudou para ele. O 
posto militar lhe trouxe um reconhecimento externo, um 
status, que ele não tinha antes. Ele passou a ser visto pelos 
outros como alferes. E eis que as duas almas que ele consi-
derava como duas metades da mesma laranja tornam-se 
apenas uma.

“O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as 
duas naturezas equilibraram-se; mas não tardou que a pri-
mitiva cedesse à outra; ficou-me uma parte mínima de 
humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era 
dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de 
natureza, e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo 
o que me falava do posto, nada do que me falava do 
homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi 
aquela que entendia com o exercício da patente; a outra 
dispersou-se no ar e no passado”.

Fico imaginando que “a cortesia e os rapapés da casa” 
hoje em dia se traduzem em curtidas, compartilhamentos, 
comentários e visualizações nos nossos perfis em redes 
sociais; ou em reconhecimentos públicos, entrevistas, 
alguma aparição na mídia ou momentos de fama instantâ-
nea; ou ainda privilégios que essa carcaça externa que ves-
timos muitas vezes nos proporciona, como tratamento 
diferenciado por se apresentar como médico, por exemplo.

E a “parte mínima de humanidade” acaba absolutamen-
te sombreada e raquítica por trás dessa nossa “patente”, 
dessa nossa máscara, dessa nossa imagem, dessa nossa 
“alma exterior” que depende totalmente dos olhos dos 
outros.

No entanto, o conto continua. Devido justamente a esse 
novo status alcançado, foi convidado por uma tia a passar 
uns dias em sua fazenda e foi presenteado com um espelho 
por ela. Por motivos que não vou contar aqui, para não 
estragar a leitura do conto, ele se vê totalmente sozinho na 
fazenda por uns dias e perde completamente sua identida-
de. Ao se olhar no tal espelho, não consegue mais ver sua 
imagem nítida. Ele via apenas um borrão. O problema 
somente se resolve quando ele decide vestir a farda nova-
mente. Com a farda, ele volta a se reconhecer no espelho; 
voltara a ser o alferes.

O conto termina assim e nós ficamos com aquela sensa-
ção incômoda no estômago.

O psiquiatra Flávio Gikovate chamaria essa tal alma 
exterior de Machado de Assis de vaidade, e a alma interior 

de autoestima. Ele escreveu certa vez um livro que classifi-
cava a vaidade como “o vício dos vícios”. Segundo comen-
tário feito por ele mesmo certa vez, o livro foi um dos que 
teve pior resultado em vendas. Tanto que está disponível 
para download gratuito em seu site (mais um livro gratuito 
recomendado).

As pessoas não se interessaram em ler sobre vaidade, 
provavelmente porque esse é, realmente, um dos vícios 
mais humanos, demasiado humanos, de todos. A vaidade é 
mãe da inveja. Gikovate classificava a vaidade como um 
prazer erótico que sentimos ao perceber que nos destaca-
mos de alguma maneira do restante do grupo, seja por ques-
tões materiais, intelectuais, físicas.

Gikovate dizia que todos nós sentimos um certo incô-
modo, um certo vazio, uma angústia, que está relacionado 
a inúmeras dúvidas que temos a respeito de nós mesmos, 
bem como à constatação de nossa insignificância. “A sen-
sação de abandono e de insignificância que resta é, em 
certo sentido, insuportável”.

Assim, usamos diversos subterfúgios para amenizar 
esses vazios que sentimos diante da crueza da vida humana 
e de suas inúmeras tragédias e a vaidade é um deles. Sabe-
mos que somos insignificantes no Universo e, dessa forma, 
a busca por um destaque individual dentro do grupo social 
nos gera esse prazer.

No entanto, ele classificou a vaidade como vício porque 
“o prazer que sentimos é sempre de natureza efêmera; pre-
cisamos de novas coisas para que a sensação se repita. Pre-
cisamos de cada vez mais coisas para sentirmos a mesma 
emoção; é como se fosse um vício no qual vamos nos afun-
dando cada vez mais.”

Dessa forma, quando perdemos o “status” – que, no 
caso do livro, era o de alferes, mas pode ser status de médi-
co, advogado ou ator, muito dinheiro, muita beleza, muita 

inteligência, uma família perfeita, ou até mesmo uma apa-
rente ausência de vaidade, que também é uma maneira de 
se destacar, já que o 'despojado' quer parecer assim e isso 
lhe causa igual prazer – “perdemos 'importância' e isto nos 
remete à insignificância”, que ele diz que evitamos a todo 
momento de pensar;

“Podemos dizer que se o atenuador do desconforto 
psíquico for apenas um paliativo e de duração temporária, 
nossa dor voltará a surgir de uma hora para outra e de forma 
cada vez mais intensa”, disse o Gikovate.

Ele, no entanto, afirma que não há como nos livrarmos 
da vaidade, que é uma condição humana. O que temos que 
fazer é nos esforçar para nos livrar da vaidade como vício, 
percebendo como ela funciona e tentando sempre atuar no 
caminho do bom senso, o que “não é nada fácil, especial-
mente para nós que não fomos treinados para esta tarefa; 
fomos educados para valorizarmos os exageros, os extre-
mos, confundidos com a noção de destaques, de sucesso.”

Não é fácil, mas é o caminho. Exige esforço e um certo 
desapego de nossa parte, mas traz como recompensa um 
espelho nítido, mais fiel à nossa “alma interna”e bem 
menos dependente dos olhos, aplausos e curtidas dos 
outros.

“Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaida-
des! Tudo é vaidade.” (Eclesiastes)

Fonte: Genialmente Louco
Compilado do blog O Ponto Dentro do Círculo
Notas
A imagem que ilustra o texto é uma cena de O Espe-

lho de Machado de Assis em HQ. Editora Mercuryo, 
2012. Arte: João Pinheiro.

PORQUE A VAIDADE É UM VÍCIO
GERAL

http://compre.vc/v2/13731db82a4
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É
 possível que tenha passado despercebida a 
sequência astrológica das Colunas junto às pare-
des do Templo. A resposta básica é que elas regis-

tram o ciclo de um ano, doze colunas. doze signos, 
doze meses.

As instruções veladas não se esgotam nos nomes 
dos signos. Há que se prestar a atenção sobre qual dos 
quatro elementos o signo está relacionado e, ainda, se a 
ponta do triângulo que envolve os símbolos está volta-
da para cima ou para baixo.

Se no seu Templo não há triângulos sobre as Colu-
nas, perde-se partes importantes das instruções.

Retomemos o tema: a primeira Coluna registra a 
alegoria de Áries, cujo elemento é o fogo e correspon-
de ao planeta Marte. Por ser a primeira coluna, repre-

senta diretamente o recém iniciado.
Ali ele dá o primeiro passo. Deverá ser purificado 

pelo fogo, para que nada de profano reste nele. A 
chama que o envolve deve servir para iluminá-lo e 
fortalecer o entusiasmo à procura da Verdadeira Luz.

O signo de Áries também é conhecido como Carne-
iro, animal com chifres curvados e tenacidade para 
escalar altas montanhas. Assim como o neófito, que 
deve ser inspirado por este símbolo, com a mesma tena-
cidade deve vencer obstáculos e entrar de pleno espíri-
to nos Sãos Princípios da Maçonaria.

Marte, Deus da Guerra, deve lhe inspirar contra seu 
pior inimigo: o Ego. Assim, ele deve vencer suas pai-
xões e submeter sua vontade. Há um detalhe relevante: 
o símbolo astrológico de Áries são os chifres do carne-

iro, que representam a liderança.
Mas como entender a liderança vinda de um recém-

iniciado?
Primeiramente, diferenciamos chefe de líder. A 

função do chefe é comandar; já, ao líder cabe a respon-
sabilidade de unir os elementos do grupo. Por esta 
razão, na iniciação damos o nosso melhor para aquele 
que ainda não conhecemos, mas, que nas sessões 
seguintes trabalharemos POR ele e não PARA ele.

Muitas vezes nos deparamos com a indagação de 
porque se as colunas marcam os períodos do ano e os 
dois primeiros terços de janeiro (mês que inicia o ano) 
são governados por Capricórnio, qual é a explicação 
de Áires ser então a primeira coluna?

Janeiro abre o Ano-Novo do calendário ocidental e 
em Março se inicia o Ano-Novo Astrológico, sob as 
influências de Áries, época em que, no hemisfério nor-
te, temos o início da primavera, a vida retorna seu 
ciclo, a semente rompe a masmorra da terra, projeta-se 
tortuosamente em batalhas por terrenos desconheci-
dos, recebe água, calor e, enfim, a luz.

CRESCER COM A FORÇA DO NÍVEL, 
FRUTIFICAR EM BELEZA NO PRUMO E SE 
DESPRENDER DA MATÉRIA COM SABEDORIA 
DO ESQUADRO, ASSIM DEVE VIVER O 
MAÇOM.

Este artigo foi inspirado no livro O PRUMO 1970-
2010 COLETÂNEA DE ARTIGOS – Grau de Compa-
nheiro, Volume 1. O artigo da página 46 é do Irmão 
Fadel David A. Filho, que nos instrui: “ÁRIES – repre-
senta o fogo interior do homem e no Candidato simbo-
liza o ardor sôfrego, o desejo secreto na procura da 
LUZ que a Iniciação Maçônica proporciona”

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

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

Fraternalmente,

GERAL
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O Integrante da Loja Commércio e Artes 1898 tem 
pouca história divulgada relacionada a maçonaria e 
era assim que ele agia na sua vida privada. A partici-

pação de Pixinguinha na Ordem maçônica foi comprovada 
a partir de uma carteirinha de filiação apresentada no ano 
de 2012, na exposição Pixinguinha em São Paulo.

Pixinguinha (1897-1973) foi um músico brasileiro, 
autor da música “Carinhoso”. Arranjador, instrumentista e 
compositor, é um dos maiores representantes do “choro” 
brasileiro.

 Alfredo da Rocha Viana Filho (1897-1973) nasceu no 
Rio de Janeiro, no dia 23 de abril de 1897. Com 13 anos 
compôs seu primeiro choro “Lata de Leite”, que revolucio-
nou a música daquela época. Filho de um flautista recebeu 
uma flauta de presente e foi encaminhado para aulas de 
música. Em 1911, começou a tocar na orquestra do rancho 
carnavalesco Filhas da Jardineira, onde conheceu Donga e 
João da Baiana.

Estudou no colégio São Bento, mas seu interesse era a 
música. Seu primeiro emprego foi na casa de chope A Con-
cha, na Lapa Boêmia. Com 15 anos já era músico da 
orquestra do Teatro Rio Branco. Em 1917 gravou o disco 
com o choro “Sofres” e a valsa “Rosa”. Em 1918 Pixingui-
nha e Donga foram convocados pelo proprietário do cine-
ma Palais, na Av. Rio Branco, para formar uma pequena 
orquestra que tocaria na sala de espera.

O grupo “Oito Batutas” foi formado por Pixinguinha na 
flauta, Donga e Raul Palmeri no violão, Nelson Alves no 
cavaquinho, Jacob Palmieri e Luis de Oliveira na bandola e 
reco-reco, China (irmão de Pixinguinha) no canto e violão, 
José Alves de Lima no bandolim e ganzá.

O grupo passou a viajar pelo Brasil e, em 1921 foi con-
vidado para uma temporada em Paris, financiada pelo mili-
onário Arnaldo Guinle. Permaneceram em Paris entre jane-
iro e agosto de 1922, tocando em diversas casas. Nessa 
época, Pixinguinha ganhou de Arnaldo Guinle o saxofone 
que mais tarde iria substituir a flauta. Donga ganhou um 
banjo, com o qual faria diversas gravações.

Quando retornou ao Brasil, o grupo fez várias apresen-
tações no Rio de Janeiro. Em novembro do mesmo ano, 
iniciou uma turnê na Argentina, onde passou cinco meses. 
Na década de 30, gravou vários discos como instrumentista 

e compôs várias músicas, entre elas “Rosa” e Carinhoso, 
com letra de João de Barros, que foram gravadas por 
Orlando Silva.

Na década de 40 passou a atuar como arranjador. Em 
1942 fez sua última gravação como flautista em um disco 
com dois choros de sua autoria: “Chorei” e “Cinco Compa-
nheiros”. Em 1945 participou da estreia do programa “O 
Pessoal da Velha Guarda” dirigido e apresentado pelo radi-
alista Almirante. Em 1951 foi nomeado, pelo prefeito do 
Rio de Janeiro, João Carlos Vital, para lecionar música nas 
escolas cariocas. A parir de 1953 passou a frequentar o Bar 

Gouveia com tanta assiduidade que acabou tendo uma 
cadeira permanente com seu nome gravado, onde só ele 
poderia sentar.

Em 1955 gravou seu primeiro LP, “Velha Guarda”, que 
teve a participação de seus músicos e de Almirante. Nesse 
mesmo ano, se apresentou na casa noturna Casablanca. Em 
1962 escreveu uma música para o filme “Sol Sobre a 
Lama”, com letra de Vinícius de Moraes. Pixinguinha fale-
ceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de fevereiro de 1973.

ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA

No início do século XX, posteriormente à proclamação 
da república, foi professor de Direito Civil e Comercial 
da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do 
Rio de Janeiro. Foi um dos políticos mais importantes 
do Segundo Reinado do Império do Brasil e grande 
amigo de D. Pedro II.

Armas do visconde de Ouro Preto.
Foi eleito senador pela província de Minas Gerais e 
tomou posse em 26 de abril de 1879. Também ocupou 
os cargos de secretário de Polícia, inspetor da 
Tesouraria Provincial e procurador da Fazenda. Tendo 
sido deputado provincial em dois mandatos e deputado 
geral por Minas Gerais por quatro vezes.
Foi ministro da Marinha e da Fazenda e membro do 
Conselho de Estado. Presidiu o último Conselho de 
Ministros do Império. Assis Figueiredo foi preso em 15 
de novembro de 1889 no Quartel-General do Campo de 
Santana, no dia da proclamação da república, com todo 
o ministério, tendo sido exilado em seguida.
Ainda no Império, o visconde de Ouro Preto, 
monarquista convicto, abraçou a causa abolicionista. 
Quando senador, criou um imposto de 20 réis sobre o 
preço das passagens de bonde, fato que gerou grande 
agitação no Rio de Janeiro, conhecida como a “Revolta 
do Vintém”, em janeiro de 1880.
Publicou, entre outras obras, A esquadra e a oposição 
parlamentar e Advento da ditadura militar. Foi 
agraciado com o título nobiliárquico de visconde em 13 
de junho de 1888.
Casou-se aos 6 de Janeiro de 1859, com Francisca de 
Paula Martins de Toledo (São Paulo, 11 de fevereiro de 
1839 — Rio de Janeiro, 22 de abril de 1916), filha do 
coronel da Guarda Nacional e conselheiro Joaquim 

Floriano de Toledo, e de sua segunda esposa, Ana 
Margarida da Graça Martins. Do casamento entre o 
visconde de Ouro Preto e Francisca de Paula nasceu o 
imortal Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, que 
veio a fundar o Jornal do Brasil. Também, Francisca de 
Paula era irmã Carlota Martins de Toledo, esposa de 

Jorge João Dodsworth, o segundo barão de Javari. Jorge 
João vinha a ser cunhado do barão de Tefé e, portanto, 
tio de Nair de Tefé von Hoonholtz.
Escreveu uma obra de história sobre os dez primeiros 
anos da república.

AFONSO CELSO DE ASSIS FIGUEIREDO - VISCONDE DE OURO PRETO
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A Maçonaria para mim é como um mar bra-
vio, caudaloso passando sem qualquer con-
trole, levando tudo que estiver ao seu redor.

Passa tão furiosamente levando inúmeros defei-
tos do ser humano que estão aglutinados em suas 
cercanias como a vaidade, a arrogância, a inveja, o 
desrespeito, a petulância, o orgulho, a destempe-
rança, a prepotência, a insensatez, a discórdia e tan-
tos males que assolam a natureza humana.

Com seus rodamoinhos inclementes os deixam 
nas profundezas mais longínquas, guardando na 
superfície somente virtudes como a bondade, a 
misericórdia, o amor ao próximo, o bom senso, e 
benevolência, a beneficência, a gratidão, a simpli-
cidade, a harmonia  e a fraternidade.

Com a sua fúria inclemente determina que os 
maçons estendam e liberalizem os laços fraternais 
que os unem a todos os homens esparsos pela super-
fície da terra, combatendo, terminantemente, o 
recurso, à força e à violência para a consecução de 
quaisquer objetivos.

O oceano é, para nós, um símbolo do povo, a 
cujo serviço dedicam-se os verdadeiros Maçons. 
Inerte na calmaria, ele é agitado e revolto pelo 
maior movimento que lhe dão os ventos. Açoitado 
pelas tempestades, as suas vastas ondas vêm atirar-
se de encontro às praias.

A sua instabilidade e a sua fúria retratam bem os 
caprichos vários e as vinganças cruéis de um povo 
desgovernado.  As suas correntes são como as da 
opinião popular, de que as nações são parte. Assim 
como o marinheiro se lança aos riscos dos naufrági-
os e de ser tragado pelas ondas, assim também o 
patriota, que quer servir ao povo, deve arriscar-se a 
tornar-se-lhe mesmo odioso e a ser esmagado pela 
sua fúria cega.

O mar na sua gigantesca e desmedida forma, não 
tem largura e nem profundidade possíveis de serem 
mensuradas e pode ser confundido com a quantida-
de de maçons espalhados mundo afora, que mesmo 
a estatística moderna teria inúmeras dificuldades 
para calcular.

O oceano com a sua desmedida força e perigos 
incalculáveis que fazem com que o marinheiro vele-
je o seu barco com coragem e perspicácia para não 
correr o risco do afundamento iminente é como a 

vida do maçom, repleta de armadilhas que ele terá 
que delas se desvencilhar com toda a prudência, 
sabedoria e também coragem, tantas serão as tenta-
ções que ele terá que enfrentar e ultrapassar para 
não correr o risco de ter a sua honra enlameada ou 
correr o risco de cair  numa lixeira fétida e ser aco-
metido de doenças terríveis...

Embora possamos encontrar abundância de 
água nos rios e no mar, podemos afirmar que não há 
nenhuma cisterna ou mina no mundo que possa 
produzir água tão pura e benfazeja como as gotas de 
lágrimas de um calejado e experiente ancião.

Aqui cabe uma pergunta. Por que tendo uma 
gota d´água, um  lago, um rio, um mar ou  um ocea-
no, por que tantos ainda morrem de sede?

Fazendo um breve retrospecto, lembramo-nos 
que no dia da iniciação maçônica, no momento do 
seu juramento o recém iniciado  assume,  caso não 
cumpra o que está prometendo, que seja-lhe arran-
cada a língua, tenha o pescoço cortado e seu corpo 
enterrado nas areias do mar, onde o fluxo e o refluxo 
das ondas o mergulhem em perpétuo esquecimento, 
sendo declarado sacrílego para com Deus, e deson-
rado para com os homens.

Já pensaram na profundidade e responsabilidade 
deste compromisso assumido, ainda que simbolica-
mente dentro de um Templo maçônico? 

A água doce de um rio pode representar o liquido 
da boa sorte, aquele  que nos traz momentos de ale-
gria, de enlevo  e de satisfação, enquanto que a água 
salgada do mar, pode representar os momentos e 
instantes de tristeza, de preocupação, de angústia, 
de aflição e de sofrimento pelos quais todo ser 
humano um dia  sorverá. 

Embora tenhamos intitulado este trabalho cha-
mando a atenção para a revolução do mar contra 
todo mal, temos Fé e Esperança que o Grande 
Arquiteto do Universo possa um dia fazer com que 
os maçons se tornem numa força uníssona fazendo 
com que todos se unam eternamente e que tenham 
os braços entrelaçados para valorizar cada vez mais 
o verdadeiro  amor entre os maçons,  homens livres 
e de bons costumes. 

É bom lembrar ainda que o verdadeiro líder não é 
aquele que chega sempre na frente ou em primeiro 
lugar, mas sim, aquele que faz com que todos che-
guem juntos e é importante descobrir não quem é o 
mestre, o santo, o líder, mas porque você o segue.

MAÇONARIA, UM MAR REVOLTO...
GERAL
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Por João Anatalino

Um dos grandes sucessos literários do momento é o 
romance Mozart, o Grande Mago, escrito pelo autor 
francês Christian Jacq, o mesmo que produziu a 

saga de Ransés II, outro grande sucesso de público e crítica, 
que fez desse escritor um dos autores mais lidos do mundo.

Trata-se, evidentemente, de uma biografia romanceada 
desse que é considerado o maior compositor de todos os 
tempos, e não reflete a verdadeira vida e obra de Mozart, 
mas serve para mostrar a atmosfera fluída e cativante, cer-
cada de misticismo e mistério, na qual ele cresceu e elabo-
rou a sua magnífica obra.

Christian Jacq enfoca principalmente a face esotérica e 
mística de Mozart, que transparece em sua fascinante vida e 
obra musical. Faz com que o grande compositor seja, em 
sua essência, um espirito profundamente influenciado por 
essa atmosfera de sonhos utópicos e espíritos fervilhantes 
que caracterizaram a Europa do século XVIII, com seus 
magos, alquimistas e filósofos iluministas, que nos deram 
as bases do espirito moderno.

O romance gira em torno da obra musical de Mozart e da 
sua vida maçônica, à qual o autor credita a maior parte da 
influência que permeia sua música. Tanto que a culminân-
cia dessa obra é a famosa ópera “A Flauta Mágica”, ópera 
maçônica por excelência, que reflete todo o simbolismo da 
iniciação, com suas reminiscências aos Mistérios de Ísis e 
Osíris e, principalmente, todas as nuances e conflitos vivi-
dos pela Maçonaria alemã da época, dividida entre suas 
raízes alemãs (de influência claramente rosa-cruz) e a 
anglo-francesa (um misto de templarismo com claras 
influências judaicas).

Mozart, o maçom
Mozart, como se sabe, era maçom. Ele ingressou na 

Maçonaria em fins de 1784 por influência do empresário e 
ator de óperas populares Emanuel Schikaneder, o qual era 
um maçom bastante atuante nas Lojas de Viena na época, 
sendo inclusive amigo do Barão Hund, criador do Rito da 
Estrita Observância, rito maçônico de claras influências 
templárias e profundamente influenciado pelos Mistérios 
Egípcios. Há quem diga que a iniciação de Mozart na Arte 
Real se deu por razões políticas e interesseiras, uma vez 
que, tornando-se maçom, ele esperava ser aceito pela corte 
austríaca, que até então desprezava sua música. Isso porque 
uma boa parte da corte austríaca era constituída de maçons, 
sendo que o próprio Imperador Joseph III era membro da 
Ordem.

É bem possível que Mozart tenha se valido dessa condi-
ção para tentar penetrar no fechado círculo de compositores 
da corte vienense, onde a maior influência eram os compo-
sitores italianos, liderados principalmente pelo maestro 
Antonio Salieri. Mas acreditamos que não tenha sido essa a 
principal razão para o fato dele ter ingressado na Maçona-
ria. Na verdade, essa disposição era própria da personalida-
de de Mozart, que incorporava muitos traços de misticismo 
e uma certa disposição para confrontar as tendências mora-
listas e ultramontanistas da elite vienense, em razão do 
domínio espiritual que Igreja Católica tinha sobre as autori-
dades austríacas. Nesse sentido, as tendências iluministas e 
libertárias que já começavam a causar ebulição na França, 
exerciam sobre o espirito do grande artista uma enorme 
influência, a qual transparecia em suas obras. E essa era, 
principalmente, a razão de suas músicas não fazerem suces-
so na elitizada corte vienense e ser repudiada pela nobreza 
em geral, que a achava por demais popular e potencialmen-
te perigosa.

Mozart gostava de trabalhar temas místicos e tinha certa 
fixação pelo folclore germânico, no tocante as suas lendas e 
arquétipos. Criticava com veemência o gosto da corte aus-
tríaca pelos libretos escritos em italiano, que abusava dos 
temas latinos, e os preferia aos temas da terra, mais afeitos a 
um povo que falava alemão e tinha uma cultura predomi-
nantemente germânica. Dessa forma, foi ele o primeiro 
compositor a compor e reger uma ópera em alemão no tea-
tro municipal de Viena, o que, diga-se de passagem, não fez 
nenhum sucesso e só aumentou a antipatia que os nobres da 
corte nutriam por ele.

Os ritos maçônicos forneceram a Mozart a inspiração 
para algumas das suas mais significativas obras. A principal 
delas é a famosa Flauta Mágica, que ele escreveu com seu 
amigo e Irmão maçom, Emanuel Schikaneder. Essa obra 
revela o fundamento espiritualista do sistema iniciático 
adotado pela maçonaria alemã, especialmente aquela que é 

professada pelo chamado Rito da Estrita Observância, na 
qual os temas ligados á antiguidade egípcia são de especial 
relevância.

A Flauta Mágica
A ópera começa com a entrada de Pamino, “ um profano 

que se encontra perdido num bosque escuro e desconheci-
do.”. É uma clara alegoria iniciática que evoca o princípio 
do ritual maçônico de iniciação. “Um profano que está per-
dido na escuridão e bate á porta do Templo á procura de 
Luz”.

Logo se percebe que esse profano está fugindo de uma 
enorme serpente. (Alusão à serpente Apépi dos Mistérios 
Egípcios, devoradora de almas). Desmaiando, ele é salvo 
por três Damas da Rainha da Noite, que matam a serpente e 
correm para dar a notícia á ela. Nesse meio tempo aparece 
um caçador de pássaros, Papageno, que diz que foi ele que 
matou a serpente. Mas é surpreendido na mentira pelas três 
damas, que depois de castigar o mentiroso, dão as boas 
vindas a Pamino e contam a ele história de Pamina, uma 
bela e jovem princesa, filha da Rainha da Noite, que foi 
sequestrada pelo perverso Sarastro, um poderoso feiticeiro, 
que a mantém cativa no seu soturno castelo. Mostram a ele 
um retrato de Pamina, e ele, imediatamente se apaixona 
pela princesa.

Nessa alegoria se percebe claramente a influência do 
simbolismo dos chamados Mistérios, explorado na inicia-
ção maçônica. Ao Irmão que se inicia na Maçonaria se diz 
claramente que ele está ali para se livrar dos seus vícios (as 
mentiras do mundo profano) e se iniciar numa grande aven-
tura pela conquista da virtude (a bela Pamina). Aí está pre-
sente a referência ao mito desenvolvido nos Mistérios de 
Elêusis ( na pessoa da jovem Perséfone, que foi raptada pelo 
deus dos infernos Hades).  A tarefa dos iniciados nesses 
antigos Mistérios gregos era exatamente libertar Perséfone 
dessa escravidão. Em princípio é essa a proposta que se 
coloca aos  profanos que se iniciam nos Mistérios maçôni-
cos e que Mozart alude na sua ópera.

Tamino se propõe a libertar a bela princesa do seu cati-
veiro. Para isso recebe da Rainha da Noite  uma flauta mági-
ca. E assim, tendo como escudeiros o mentiroso Papageno 
(que será perdoado da sua mentira) e três Gênios da Floresta 
(o Irmão Terrível e os dois Espertos que auxiliam na inicia-
ção maçônica) que os ajudarão a encontrar o caminho para 
o sinistro castelo de Sarastro, lá vai o glorioso cavaleiro 
para a sua missão.

Pamino e seu escudeiro Papageno ignoram o verdadeiro 
motivo do sequestro da princesa. Ao chegar no castelo de 
Sarastro, antes de encontrar a princesa e enfrentar seu 
seqüestrador, os Gênios lhe recomendam o exercício de três 
virtudes: firmeza, paciência e sigilo. “Empenhe-se como 
verdadeiro homem e conseguirá seu objetivo”, dizem os 
gênios. Tudo bem maçônico.

No caminho para o castelo de Pamino, eles passam por 
um bosque onde existem três templos muito belos. Coloca-
dos, um ao lado do outro, em cada um deles está escrito 
“Natur”(Templo da Natureza), no primeiro,“Weisheit” 
(Templo da Sabedoria, no segundo e “Vernunft” (Templo 

da Razão), no terceiro. Num deles, segundo os ensinamen-
tos dos Gênios da Noite, está o objeto da sua busca. Prestes 
a bater na porta do templo da Natureza ele escuta um coral 
lhe dizer: “Zurük” – para trás! Vai em seguida bater na porta 
do templo da Razão e outro coral lhe diz: “Zurük” - para 
trás!  (ação correspondente ao que os dois Vigilantes fazem 
em relação aos iniciantes na Maçonaria).

Resolvem, finalmente, ao bater na porta do Templo da 
Sabedoria. Esta se abre se abre e um sacerdote, trajado em 
vestes brancas e com voz suave se dirige a ele nesses ter-
mos: “Que traz você aqui, jovem audacioso? Que procuras 
neste local sagrado?” Tamino revela a intenção de libertar a 
princesa Pamina das mãos do cruel feiticeiro Sarastro. 
Conta a história que ouviu da Rainha da Noite. O Sacerdote 
percebe que Tamino está apaixonado pela Princesa (a ver-
dade), mas foi enganado pela Rainha da Noite a respeito de 
Sarastro e suas intenções. A Rainha da Noite não é a mãe da 
princesa. Isso porque Sarastro é, na verdade, o Sumo Sacer-
dote (Venerável Mestre) de uma Fraternidade(A Maçona-
ria) secreta cujo objetivo é preservar a Verdade. Essa Frater-
nidade é a Irmandade de Ísis e Osíris.

Papageno e Tamino percebem o erro mortal no qual 
estavam laborando. Então se propõem a entrar para a Fra-
ternidade de Ísis e Osiris. Sarastro lhes informa que para 
serem membros dessa Fraternidade eles terão que passar 
por um julgamento dos seus membros e submeter-se à uma 
série de provas destinadas a comprovar o mérito deles. 
Segue-se a preparação dos neófitos, que saem de cena com 
a cabeça coberta por capuzes negros.

Após essa cena têm início os preparativos para a Inicia-
ção de Tamino e de Papageno que, com os olhos cobertos 
por uma espessa venda, saem de cena e ficam reclusos em 
uma caverna escura.

A iniciação
O II Ato começa num cenário onde se vê um bosque com 

estranhos símbolos desenhados e uma pirâmide truncada ao 
fundo. Dezoito sacerdotes estão posicionados em três pon-
tos da cena, à esquerda, à direita e ao fundo. Sarastro, presi-
dindo a seção no centro, abre a reunião anunciando: “Va-
mos iniciar neste Augusto Templo da Sabedoria novos ser-
vos de Ísis e Osíris. Eles estão à porta de nosso Templo.”

Sarastro lê as qualificações de cada um. Três dos sacer-
dotes se levantam, um de cada vez. O primeiro questiona: 
“Eles são virtuosos?” pergunta o primeiro. “Ele são discre-
tos?” pergunta o segundo. “São homens  caridosos?” per-
gunta o terceiro. Sarastro responde afirmativamente a todas 
as questões. Todos concordam com a iniciação manifestan-
do-se com as mãos erguidas. Os grupos de sacerdotes que se 
encontram à esquerda, á direita e ao fundo também fazem o 
mesmo gesto enquanto a orquestra entoa uma nota constan-
te. Sarastro encerra a reunião cantando uma ária em que 
invoca a proteção de Ísis e Osíris.

continua...

MOZART, O GRANDE MAGO
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Em seguida tem início a cerimônia de iniciação.
Os dois iniciandos estão prontos para o cerimonial. Este 

tem início com Tamino e Papageno sendo conduzidos, 
cada um por um sacerdote para a execução das provas. 
Tiradas a venda após a entrada deles no Templo, eles reafir-
mam suas intenções de galgar a sabedoria e ter como 
recompensa o amor de Pamina.(conquistar a virtude). 
Segue-se um discurso essencialmente maçônico onde eles 
são concitados a perseguir a virtude e, sobretudo, manter 
silêncio sobre o que se passou ali. Em seguida todos saem e 
deixam os dois sozinhos no centro do Templo para medita-
rem na importância da decisão que tomaram. Nesse 
momento entram as três Damas da Rainha da Noite que os 
advertem sobre o perigo que correm se permanecerem 
naquele lugar. Elas tentam demover os dois da decisão que 
tomaram. Mas eles persistem e assim vencem aquela pro-
vação.

A próxima cena se dedica à iniciação de Pamina. A ten-
tação de Pamina aqui é exercida pela Rainha da Noite que 
tenta seduzi-la de todas as formas para que ela desista da 
iniciação. Usa para isso diversos artifícios, inclusive a 
alegoria da traição (expressa na traição dos companheiros 
no Drama de Hiram). A ária cantada nesse momento subli-
me da peça é particularmente bela e elucidativa, pois nos 
remete ao simbolismo do Drama de Hiram.

“Em nosso sagrado templo,
A vingança é desconhecida,
E áqueles que se desviam do dever
O caminho lhes é mostrado com amor
Com ternura são levados pela mão fraterna
Até encontrarem, com alegria, um lugar melhor
Dentro de nossa sagrada maçonaria,
Por laços de amor estamos unidos
Cada um perdoa o seu próximo
Aqui não há traição
E aqueles que desprezam este nobre plano
Não merecem ser chamados de homem.”
Com esta ária, Sarastro (Venerável Mestre) mostra a 

diferença entre o propósito do Mal, representado pela Rai-
nha da Noite, e o Bem, representado pela doutrina da Fra-
ternidade de Ísis e Osíris. Pamina, Tamino e Papageno 
conhecem agora a verdade: Nessa área se coloca o tema 
central do ensinamento maçônico, que é a confrontação da 
Luz contra as Trevas.

E assim a ópera segue apresentando a cada ato um tema 
maçônico de importância ritual. Lá estão as alegorias 
alquímicas que a Maçonaria adota em seus rituais: as pro-
vas que o maçom deve se submeter para se tornar um ver-
dadeiro Irmão; o tema do segredo e das cavernas escuras 
que hospedam os monstros que destroem o caráter; nas 
engraçadas intervenções de Papageno as tentações a que 
são submetidos os Irmãos em consequência das suas rela-
ções profanas; a tolerância, a firme disposição, a coragem e 
fidelidade que os irmãos devem demonstrar para vencer 
essas tentações.

A opera é longa e cheia de detalhes e alusões a motivos 
maçônicos e temas arcanos. E tudo é desenvolvido em 

versos de indiscutível inspiração e apoiados por uma músi-
ca francamente arrebatadora. E finaliza com uma cantata 
em louvor ao sol, a deidade máxima dos cultos solares, 
representação do deus Osíris, símbolo da ressurreição 
inciaática.

 “A glória do dourado Sol,
Conquistou a noite.
O falso mundo das trevas
Conhece agora o poder da luz.”
Um majestoso coral encerra a ópera com louvores a 

Ísis e Osíris e aos iniciados:
“Salve, novos iluminados!
Passastes pela noite
Louvamos a ti, Osíris.
Louvamos a ti, Ísis.
Pela força são vitoriosos
São dignos da coroa
A beleza e a sabedoria
Haverão de iluminá-los como o Sol.”
Facilmente o iniciado nos Mistérios maçônicos se reco-

nhecerá nessa obra genial. E ao deixar o teatro terá o justo 
orgulho de ser um maçom e saber que os quadros da Subli-
me Ordem já foram engrandecidos por Irmãos do porte do 
genial Amadeus Mozart.

Falecimento de Mozart
Mozart faleceu no dia 5 de dezembro de 1791 e não é 

verdade que tenha sido enterrado como indigente, como 

mostra o filme de Milos Forman. Na verdade ele foi velado 
na catedral de Viena em 6 de dezembro daquele ano, e no 
dia 7 foi enterrado discretamente em uma vala comum no 
cemitério da Igreja de São Marx, nos arredores de Viena. 
Não houve nenhuma cerimônia nem acompanhamento do 
seu caixão, mas isso, segundo o que se justificou na época, 
se deve á sua causa mortis, provavelmente uma moléstia 
contagiosa (tuberculose, ou cólera). Esse procedimento 
era comum na época. O fato de não ser erguida nenhuma 
lápide sobre seu túmulo, segundo se informou na época, foi 
um pedido da família. Também não é verdade que ele tenha 
sido ignorado pela crítica e pelos Irmãos maçons. As crôni-
cas da época fizeram diversas referências a sua morte, enfa-
tizando sua condição de gênio da música e os maçons fize-
ram celebrar uma suntuosa missa na catedral de Viena no 
dia 10 de dezembro daquele ano. Um caloroso sermão em 
sua honra foi publicado nos principais jornais do país. Vári-
os concertos foram dados em sua memória, e os Irmãos 
maçons promoveram diversos eventos em benefício da sua 
esposa e filhos.

Existem cerca de 630 obras registradas em nome de 
Mozart. E por mais que sua obra e biografia já tenham sido 
exploradas nunca será demais recordar esse nosso podero-
so Irmão, cujo gênio engrandeceu a humanidade e honrou 
os quadros da nobre instituição maçônica.

http://viniltapetes.com.br/
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Por Ir.'. Denilson Forato 

Tenho verificado que a cultura na Maçonaria está 
muito aquém. O quadro é simplesmente desola-
dor. O maçom em geral tem, em média poucos 

anos de estudo, não lê, não estuda e nada sabe. E o que 
tem esse fato a ver com a Maçonaria? Tudo! Não é 
possível realizar novos progressos sem o auxílio da 
cultura e do saber.

O 1º grau (ensino fundamental), há 40 anos, dava 
ao cidadão uma base de cultura geral muito maior do 
que a de hoje e a culpa de tal retrocesso é, exclusiva-
mente, do vergonhoso e criminoso sistema educacio-
nal que, paulatinamente, foi implantado no país e, 
evidentemente, dentro da própria Maçonaria. No 1º 
grau de hoje o estudante ainda é um semi-analfabeto 
que não sabe sequer cantar o Hino Nacional, que há 
muito foi expulso das escolas.

O maçom não gosta de ler. A afirmativa é absoluta-
mente VERDADEIRA. Há uma mínima parte do 
povo que ama a leitura, outra, um pouco maior, que a 
detesta e a esmagadora maioria nem sabe que ela exis-
te, e a Maçonaria é formada por homens vindos do 
povo.

Em todos os rituais maçônicos, fala-se nas sete 
ciências que formavam a sabedoria dos antigos, com-
posta pela Gramática, Retórica, Lógica, Aritmética, 
Geometria, Música e Astronomia. Quem só com ape-
nas o 1º grau tem o mínimo de conhecimento sobre 
tais ciências? Com exceção de alguns rudimentos de 
Gramática e de Matemática, ninguém!

O mundo moderno não é mais composto por sete 
ciências; as ciências se multiplicaram infinitamente: 
Física, Química, Engenharia, Geografia, Medicina, 
Sociologia, Filosofia, História, etc., cada uma delas 
com infinitas especialidades e ramificações, cada vez 
mais avançando nos campos das descobertas, pesqui-
sas e realizações enquanto o maçom ficou estaciona-
do no atual 3, 1º grau. EIS O GRANDE PROBLEMA.

Hoje, com raríssimas e merecidas exceções, che-
ga-se a Mestre Maçom entre seis meses a um ano e 
meio; ao Grau 33, entre três e quatro anos. Chega-se a 
Mestre e ao Grau 33 sem se sair do 1º grau. O dicioná-
rio de Aurélio Buarque de Holanda define: “MESTRE 
– homem que ensina; professor; o que é perito em uma 
ciência ou arte; homem de muito saber”.

Será que está acontecendo alguma coisa errada?
Para quem deseja subir nos graus da Maçonaria é 

exigido um trabalho escrito (muitas vezes meramente 
copiado, sem pretensão de aprender) e as taxas de ele-
vação (que geralmente são caríssimas). Só isto, nada 
mais do que isto e... tome-lhe grau por cima de grau, 
sem o mínimo avanço cultural. Mas, em compensa-
ção, os aventais, colares e medalhas na subida dos 
graus vão ficando mais caros, mais bordados, mais 
coloridos e mais vistosos. E lá vai o nosso maçom 
falando em“beneficência”, “filosofismo”, “Pedra 

Bruta”, “Pedra Polida”, 
“Espada Flamejante”, 
“Câmara de Reflexões”, 
etc... E para completar o 
FEBEAMA (Festival de 
Besteiras que Assola a 
Maçonaria) diz, por ter 
ouvido dizer, que a Maço-
naria é milenar.

Diz um provérbio 
popular que “NINGUÉM 
A M A O  Q U E  N Ã O 
C O N H E C E ” .  C o m o 
pode esperar a Maçonaria 
q u e  s e u s  M e s t r e s 
Maçons, seus componen-
tes dos Altos Corpos Filo-
sóficos, sejam bons trans-
missores de suas doutri-
nas, histórias e conheci-
mentos se... nada sabem?

A Maçonaria é antes 
de tudo um vasto conjun-
to de ciências políticas, 
históricas, geográficas e 
sócio-econômicas adqui-
ridas ao longo dos sécu-
los. É simbolismo e filo-
sofia pura, é ciência 
humana no seu mais Alto 
Grau. Como pode uma 
pessoa sem interesse pelo 
estudo adquirir e transmi-
tir tantos conhecimentos? 
Só se for por um milagre!

Como pode, apenas com boas intenções, um leigo 
ensinar medicina para médicos, leis para juízes, avia-
ção para um futuro piloto, engenharia para um futuro 
engenheiro, Maçonaria para um futuro Maçom?

Tiro por mim que já li quase uma centena de livros 
e que tenho mais como prazer do que por obrigação 
dedicar pelo menos meia hora por dia aos estudos 
maçônicos e outras literaturas de interesse para o meu 
aperfeiçoamento espiritual, cultural e profissional. E 
ainda não me considero um “EXPERT”. Reconheço, 
com toda humildade, que ainda tenho muito que 
aprender, e tenho o 3º grau completo.

Como pode uma pessoa sem cultura estudar e pes-
quisar as Lendas do Rei Salomão, Hiran Abiff, Rainha 
de Sabá, Cabala, entre tantos, sem conhecer História 
Antiga? Como podem entender a gama de conheci-
mentos contidos na Constituição de Anderson, Land-
marks, Ritos, Painéis, entre outros assuntos totalmen-
te desconhecidos do nosso Mestre Maçom e de uma 
grande parte daqueles que alcançaram o “TOPO DA 
PIRÂMIDE” e que se consideram com direito a cadei-
ra cativa no Oriente para que seu “PROFUNDO 

SABER E CONHECIMENTO MAÇÔNICO 
POSSAM ILUMINAR” as colunas.

A verdade costuma ser brutal, mas, infelizmente, 
esta é a pura realidade que precisa de muitos com cora-
gem para dizer.

O Maçom que estuda e pesquisa pode ser o “O SOL 
DA CULTURA”, talvez nem seja o vaga-lume que só 
tem sua luz notada nas trevas, mas, com certeza, é o 
espelho que poderá transmitir a Luz do Sol ou pelo 
menos a do vaga-lume.

A Maçonaria, composta de homens livres e de bons 
costumes e de boa cultura, obviamente, será muito 
melhor. No século XVII ela era composta pelos ilumi-
nistas, no século XIX, no Império Brasileiro era com-
posta da nata intelectual da nação e hoje ??? Sec XXI 
??? Sem comentários...

Uma sociedade, um país, é preparada primordial-
mente pelo sistema educacional e cultural que conse-
gue adquirir e formar. Seria muito bom começarmos a 
preparar os membros da Maçonaria, pelo menos em 
nossas Lojas, para o Terceiro Milênio, com pessoas 
um pouco mais cultas. Para ai sim, podermos ter um 
país melhor para nossos filhos, netos e descendentes.

O NÍVEL CULTURAL DA MAÇONARIA
GERAL

Contato: (27) 9 9968-5641
omalhete@gmail.com
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1) Desde 1795, ingleses e holandeses se alternavam no 
controle da região que hoje é a África do Sul. A briga pela 
posse só terminou com as Guerras dos Bôeres (1880-
1902), vencida pelo Reino Unido. O país reconheceu a 
independência da África do Sul em 31 de maio de 1910 e 
oficializou a soberania em 1931 – mas manteve leis que, 
informalmente, preservavam a segregação racial.

2) Em 1947, o Partido Nacional Sul-Africano venceu as 
eleições e, em 1948, consolidou a segregação com leis que 
limitavam os direitos da população negra e favoreciam a 
minoria branca (menos de 20% da população, na época). 
Nascia o Apartheid, a institucionalização do preconceito 
racial, garantindo só aos brancos um padrão de vida do 
nível das nações de Primeiro Mundo.

3) As leis afetavam todos os aspectos da vida dos 
negros. A partir de 1949, eles foram proibidos de casar ou 
fazer sexo com brancos. Em 1950, surgiu a obrigação de 
carregar uma identificação de seu grupo racial. Como as 
autoridades cometiam erros nas classificações, especial-
mente em relação aos mestiços, membros de uma mesma 
família chegaram a ser separados.

4) Até 1950, diversos assentamentos eram habitados 
por etnias variadas. Mas, nesse ano, o Ato das Áreas de 
Grupo delimitou setores específicos para os negros – geral-
mente, nas zonas rurais, com pouca infraestrutura e sanea-
mento. Essa lei também servia como desculpa quando o 
governo queria executar remoções forçadas – o que viria a 
se tornar frequente nos anos seguintes.

5) As vítimas do Apartheid estudavam em uma escola 
diferente da dos brancos, com conteúdo planejado para 
mantê-los na classe trabalhadora. Frequentar universida-
des era proibido. E, a partir de 1953, vários outros ambien-
tes passaram a ser demarcados como “somente para bran-

cos”, como áreas municipais, bancos de praça, ônibus, 
restaurantes e hospitais.

6) Grupos de resistência ao Apartheid começaram a 
surgir desde 1949 e sempre foram enfrentados com violên-
cia pelas autoridades. Em 21 de março de 1960, em um 
protesto em Shapeville, 69 manifestantes foram mortos 
pela polícia. Nos dias seguintes, o governo declarou estado 
de emergência. Cerca de 18 mil pessoas foram detidas e os 
grupos de resistência, desmantelados.

7) Facções de resistência formadas por diferentes gru-
pos étnicos começaram a organizar greves em serviços 
básicos. Um dos organizadores era um líder dos povos 
thembu: Nelson Mandela. O governo reagiu com brutali-
dade. Mandela foi preso várias vezes e, em 1964, condena-
do à prisão perpétua. Passou por três penitenciárias, onde 
sofreu violências verbais e físicas.

8) O Apartheid derrubou a economia – faltava mão de 
obra especializada, por exemplo. O governo ainda gastava 
muito para conter as rebeliões (e, mesmo assim, a ameaça 
de uma guerra civil era permanente). Para piorar, em repre-
sália à política de segregação racial, a ONU impôs sérias 
sanções econômicas ao país em 1962 e um embargo de 
armas em 1980. O Comitê Olímpico Internacional também 
baniu a África do Sul da Olimpíada de 1964.

9) Em fevereiro de 1989, F.W. de Klerk assumiu a presi-
dência. Sob pressão nacional e internacional, iniciou traba-
lhos políticos para reverter o Apartheid e liberar presos 
vítimas da segregação. Mandela foi perdoado em 11 de 
fevereiro de 1990 e, quando a nova constituição de 1993 
assegurou direito de voto aos negros, não deu outra: ele foi 
eleito presidente no ano seguinte.

População

NEGROS: 19 milhões
BRANCOS: 4,5 milhões

Alocação de terras
NEGROS: 13%
BRANCOS: 87%

Benefícios dos impostos governamentais
NEGROS: menos de 20%
BRANCOS: 75%

Proporção de médicos para a população
NEGROS: 1 para 44 mil
BRANCOS: 1 para 400

Gasto anual na educação
NEGROS: US$ 45 por aluno
BRANCOS: US$ 696 por aluno

Proporção de professores para a população
NEGROS: 1 para 60
BRANCOS: 1 para 22

Mortalidade infantil
NEGROS: 40% (campo) / 20% (cidade)
BRANCOS: 2,7%
FONTES Sites BBC News World Editions, History, 

The New York Times, Independent, Apartheid Museum e 
Reuters; livros Long Walk to Freedom: The Autobio-
graphy of Nelson Mandela, South Africa – The Rise and 
Fall of Apartheid e Apartheid: An Illustrated History, vári-
os autores; documentário Roadmap to Apartheid

O QUE FOI O APARTHEID,
 NA ÁFRICA DO SUL?

CULTURA

www.superlight.com.br
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Por Adriana Maximiliano

Eles enriqueceram enquanto o mundo ruía, 
conquistaram o Senado, a Casa Branca e 
inúmeras beldades de Hollywood. Não fos-

sem as tragédias que assombram sua história, os 
Kennedys seriam uma família invejável.

Era uma ensolarada manhã de setembro do ano de 
1953, em Newport, Rhode Island. A igreja de Saint 
Mary, decorada com crisântemos brancos e gladíolos 
rosa, recebia 700 convidados ilustres. O arcebispo de 
Boston presidia a cerimônia de casamento, que, para o 
regozijo dos presentes, teve direito a bênção papal, atra-
vés de uma carta enviada pelo próprio Pio XII. Do lado 
de fora, 3 mil curiosos aglomeravam-se para uma espia-
dela. A imprensa ocupava-se em registrar os mínimos 
detalhes. A nação inteira torcia pela felicidade de Jac-
queline e John Kennedy. Não fosse pelo fato de eles 
serem cidadãos de uma república presidencialista, o 
casamento teria sido uma cerimônia real. Nos Estados 
Unidos não existem castelos, mas, se existissem, eles 
teriam sido habitados pela dinastia Kennedy.

Porém nem tudo que reluz é ouro na história dessa 
família. Tragédias também assombram o clã, cuja traje-
tória política teve início no século 19, quando o primeiro 
Kennedy decidiu “fazer a América”.

Um irlandês abstêmio
Filho de imigrantes irlandeses pobres, P.J. Kennedy 

tinha tudo para ser mais um trabalhador braçal e alcoó-
latra quando largou a escola para trabalhar como estiva-
dor no porto de Boston. Mas, diferentemente dos irlan-
deses que trabalhavam naquele e em tantos outros por-
tos ao redor dos Estados Unidos, ele não era chegado em 
bebidas alcoólicas. Sem dar um trago, Kennedy conse-
guiu comprar o primeiro bar, aos 22 anos, com o dinhei-
ro que juntara trabalhando. Cinco anos mais tarde, em 
1885, ele já era dono de três bares e uma importadora de 
bebida, a P.J. Kennedy and Company

Naquele mesmo ano, ele foi o primeiro Kennedy a 
entrar para a política, na Câmara de Representantes. A 
seguir vieram outros mandatos como representante e 
como senador.

Em Boston, outro político rivalizava com P.J. Ken-
nedy: o prefeito John Francis Fitzgerald. Durante anos, 
eles alternaram momentos de oposição e aliança. Ken-
nedy se saiu bem na política. Já Fitzgerald envolveu-se 
em escândalos por causa de infidelidade e fraude, per-
dendo várias eleições para cargos diferentes. Entre ali-
anças e rivalidades, as famílias Kennedy e Fitzgerald se 
uniram em 1929, no casamento de seus filhos, Joe Ken-
nedy e Rose Fitzgerald.

Milionários em um dia Joe e Rose tiveram nove 
filhos e ficaram milionários de um dia para o outro. Esse 
dia foi 24 de outubro de 1929, exatamente no crash da 
Bolsa de Valores de Nova York. Joe ganhou 15 milhões 
de dólares, negociando ações antes de o mercado explo-
dir. Ele tinha informações privilegiadas, o que, numa 
época sem qualquer regulamentação, não era crime.

A fortuna de Joe Kennedy se multiplicaria dez vezes 
em poucos anos, não apenas por causa de seus investi-
mentos imobiliários, de sua carreira de produtor de Holl-
ywood ou de seu diploma em Harvard. A grande jogada 
de Joe foi burlar a Lei Seca, que imperava nos Estados 
Unidos desde 1920, proibindo a importação e o consu-
mo de bebida alcoólica. Usando suas conexões em Was-
hington, obteve permissão para importar quantidades 
enormes de bebidas como se fossem medicamentos. 
Uma parte delas, vendeu aos compatriotas alcoólatras, 
ilegalmente. A outra parte foi estocada até que a Lei 
Seca acabasse e Joe tivesse o maior reservatório de lico-
res do país. “Joe Kennedy combinava falta de escrúpu-
los com certa prudência. Foi assim que ele adquiriu 
riqueza e poder na bolsa de valores e em todos os seus 
outros negócios”, afirma o escritor Ronald Kessler, 
autor do livro The Sins of the Father (“Os pecados do 
pai”, sem tradução para o português).

Vocação política

Como bom jogador, Joe Kennedy apostou em Frank-
lin Roosevelt para presidente na eleição de 1932. No 
ano seguinte, Roosevelt acabou com a Lei Seca e, em 
1934, ofereceu ao aliado o cargo de presidente da 
recém-criada Comissão de Valores Mobiliários, que 
deveria regular o mercado de ações. A oferta foi aceita.

Na campanha de 1936, Kennedy esteve de novo ao 
lado de Roosevelt e foi convidado para outros cargos. 
De 1938 a 1940, chegou ao auge da carreira política, 
como embaixador na Grã-Bretanha. Mas Kennedy teve 
de deixar o cargo após se posicionar contra a entrada dos 
Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Diferente-
mente do sogro, que continuou insistindo na própria 
carreira – e perdendo -, preferiu se dedicar às empreita-
das políticas dos filhos. Joe Kennedy apostava na voca-
ção política do primogênito Joseph Jr., que morreu na 2ª 
Guerra Mundial. O patriarca então voltou os olhos para 
os outros filhos. Três deles decidiram seguir seus pas-
sos: John, Robert e Edward graduaram-se em Harvard e 
entraram para a política. John Kennedy entrou para a 
Câmara de Representantes em 1946. Carismático, ele 
cumpriu três mandatos até que foi eleito senador, em 
1952.

Naquele mesmo ano, John conheceu uma jornalista e 
fotógrafa principiante do Washington Times-Herald. 
Seu nome era Jacqueline Bouvier. Ela vinha de uma 
família rica e aristocrata de Long Island. Falava francês 
e italiano, gostava de moda e tinha acabado de passar 
uma temporada em Paris. Jackie estreou na profissão 
com uma coluna própria, “Inquiring Camera Girl” (a 
inquisitiva garota da câmera), em que publicava fotos e 
opiniões sobre os assuntos do dia de cidadãos que 
encontrava nas ruas da capital – um deles foi John Ken-
nedy.

Jackie e Kennedy se casaram depois que ele foi eleito 
senador por Massachusetts, em 1953. No primeiro ano 
de casamento, John Kennedy teve que operar as costas e 
ficou oito meses de cama. Escreveu o livro Profiles of 
Courage (“Perfis de coragem”,sem tradução para o por-
tuguês), sobre senadores americanos. Foi um best-seller 
que ganhou o prêmio Pulitzer de 1957, dando um prestí-
gio intelectual fundamental para a carreira de Kennedy 
– apesar de não ser segredo que ele tinha um ghost-
writer.

A Casa Branca 
Em 1960, quando John Kennedy anunciou que con-

correria à presidência dos Estados Unidos, foi a vez de 
Jackie ficar de cama. Grávida e com um histórico de 
fragilidade (já havia sofrido um aborto e tido uma filha 
natimorta), ela precisava de repouso. Participou da cam-
panha trabalhando em casa, respondendo cartas, dando 
entrevistas e escrevendo uma coluna semanal intitulada 
“Campaign Wife” (esposa em campanha) que era distri-
buída aos jornais de todo o país.

Sua ajuda foi fundamental para John, que venceu 
Richard Nixon numa das eleições mais disputadas da 
História dos Estados Unidos. Segunda a editora de 
moda do Washington Post, Robin Givhan, “os críticos 
diziam que Jackie era francesa demais. Mas não havia 
quem não a imitasse. E seu guarda-roupas é copiado no 
mundo todo até hoje”.

Entre a vitória e a posse nasceu o segundo filho do 
casal, John Fitzgerald Kennedy Jr. Teriam ainda mais 
um filho, que morreria dias depois de nascer. O discurso 
de posse entrou para a história: “Não pergunte o que seu 
país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer 
por seu país”.

John Kennedy deu o cargo de secretário de Justiça 
para seu irmão, Robert Kennedy. Juntos, eles enfrenta-
ram a Crise dos Mísseis, quando um avião de espiona-
gem americano fotografou navios soviéticos levando 
armas nucleares para Cuba. Por um acordo entre os 
governos dos EUA e da União Soviética, a tão temida 
guerra nuclear não aconteceu.

Tragédias em série 
Em novembro 1963, o mandato de John F. Kennedy, 

um dos mais populares da história da política america-
na, foi tragicamente interrompido. Num desfile presi-
dencial pelas ruas de Dallas, no Texas, o presidente foi 
assassinado com um tiro na cabeça e outro no pescoço.

Quando a morte de John completou cinco anos, seu 
irmão, Robert, foi assassinado. Ele era candidato à pre-
sidência e vencera as primárias do Partido Democrata 
na Califórnia.

Nas décadas seguintes, vários Kennedys assumiram 
cargos públicos, mas tragédias impediram que a família 
tivesse outro representante na corrida pela presidência 
dos Estados Unidos. Foram tantas que há quem diga que 
o clã é amaldiçoado.

John-John, filho de JFK, morreu pilotando seu pró-
prio avião em 1999, matando a esposa e a cunhada.

O senador Edward Kennedy, mais conhecido como 
Ted, nunca se candidatou à presidência, porque um epi-
sódio em 1969 maculou sua imagem pública. Enquanto 
dirigia embriagado, seu carro despencou de uma ponte e 
caiu em um rio de Massachusetts, matando sua secretá-
ria. Ele só informou a polícia no dia seguinte. Ted, que 
não morreu nem quando um raio atingiu seu avião em 
pleno ar, afirmava que essa história de maldição era 
bobagem. Faleceu em 25 de agosto de 2009

Para uma família que ficou milionária com a quebra 
da Bolsa de Valores de Nova York, que teve a alegria de 
ver um de seus membros à frente da nação mais podero-
sa do mundo e o viu morrer assassinado, a céu aberto, 
num desfile presidencial, sorte e azar são conceitos que 
parecem não caminhar separadamente.

OS KENNEDYS: A REALEZA AMERICANA
HISTÓRIA
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Segundo novo estudo americano, o consumo 
de nozes ajuda na perda de peso ao reduzir o 
apetite

Nozes são ricas em ômega-3 e outras substâncias 
que, quando consumidas regularmente, podem redu-
zir os riscos de desenvolver obesidade e diabetes. 
Ainda, de acordo com um novo estudo publicado no 
periódico científico Diabetes, Obesity and Metabo-
lism, elas podem reduzir o apetite e servir como fer-
ramenta eficiente na perda de peso.

O estudo
Cientistas do Centro Médico Beth Israel Deaco-

ness, nos Estados Unidos, estudaram a forma como 
nove pacientes obesos reagiam à uma dieta com o 
fruto. Durante cinco dias consecutivos, os pacientes, 
que estavam internados no hospital, foram divididos 
em dois grupos: uns tomaram uma vitamina com 48 
gramas de nozes (o equivalente a aproximadamente 
sete nozes inteiras ou 315 calorias), enquanto outros 
tomaram placebo, com o mesmo sabor e conteúdo 
calórico.

Após um mês tendo voltado à dieta habitual, os 
pacientes passaram por um segundo teste de cinco 
dias ingerindo as bebidas. Depois disso, foram reali-
zados exames cerebrais enquanto os pacientes obser-
vavam imagens de alimentos com alto teor de gordu-
ras, como um bolo, e de alimentos com baixo teor, 
como vegetais, ou imagens neutras de rochas e árvo-
res.

Controle da dieta
Os resultados mostraram que quando os partici-

pantes observavam fotos de alimentos gordurosos, a 
atividade da ínsula – região do cérebro responsável 
pelo apetite e controle de impulsos – era maior 
naqueles que consumiram a bebida com nozes. Isso 
sugere que o consumo regular da noz pode reduzir o 
apetite e ajudar na alimentação correta.

“Elas podem alterar a forma como vemos a comida 

e impactar nosso apetite”, disse Olivia Farr, principal 
autora da pesquisa ao The New York Times. “Nossos 
resultados confirmam a opinião dos especialistas, que 
recomendam o consumo de nozes como parte de uma 
dieta saudável.”

Fonte: Veja

NOZES AJUDAM NA PERDA DE PESO
SAÚDE

Médicos reunidos no Encontros O GLOBO 
afirmam que treinos são estratégia eficaz 
para manter a saúde

RIO- Um remédio que melhora a glicose, com-
bate o estresse, diminui o risco de doença cardio-
vascular, faz a pessoa emagrecer e reduz a proba-
bilidade de ter 16 tipos de câncer, como de cólon 
e de pulmão, entre tantos outros benefícios. 
Assim foi definido o exercício físico pelos médi-
cos que participaram da edição do “Encontros O 
GLOBO Saúde e Bem-estar” da última quarta-
feira, na Casa do Saber do Shopping Leblon.

A plateia, lotada, usou a segunda metade do 
evento para fazer perguntas aos palestrantes con-
vidados, o ortopedista João Grangeiro Neto e o 
cardiologista Fabrício Braga. Ambos destaca-
ram que a atividade física é capaz de evitar e tra-
tar mais doenças do que qualquer medicamento 
comprado em farmácias.

— Até mesmo doenças neurológicas que 
ainda não entendemos completamente, como o 
Alzheimer, podem ser retardadas ou evitadas 
com exercícios físicos — ressaltou Braga. — 
Segundo estudos, eles conseguem reduzir em 
45% a ocorrência de Alzheimer, em 30% o risco 
de ter diabetes e em 51% o risco de ter fraturas, 
porque a atividade física melhora a saúde dos 
ossos e o equilíbrio, evitando as quedas.

O cardiologista enfatizou que, embora a carga 
genética das pessoas seja um fator que exerce 
influência sobre a saúde, o aspecto realmente 
decisivo é a carga de exercícios.

— Foi realizado um estudo na Finlândia com 
três mil pares de gêmeos, portanto com os mes-
mos genes, só que em todos os casos apenas um 
deles praticava exercícios. E esse grupo teve 
66% menos incidência de doenças cardíacas, em 
comparação com os irmãos sedentários. Isso dei-
xou claro que o que define a saúde de alguém é a 
condição aeróbica dessa pessoa — concluiu.

Já o ortopedista João Grangeiro Neto disse 
que, com a idade avançada, é comum que uma 

fratura ou um osso quebrado vire um “encurta-
dor” de vida.

— À medida que envelhecemos, perdemos 
massa muscular. Isso já é natural. Então precisa-
mos do exercício físico como aliado para que 
nosso corpo se mantenha firme por mais tempo.

Sob coordenação do cardiologista Cláudio 
Domênico, o evento teve apresentação e media-
ção da jornalista do GLOBO Josy Fischberg.

Fonte: O Globo

EXERCÍCIOS PODEM EVITAR DE DIABETES A
16 TIPOS DE CÂNCER, DIZEM ESPECIALISTAS
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Por Amanda Rossi
 Da BBC Brasil em São Paulo

Em meio a diversas telhas quebradas, envol-
tas em poeira, ainda é possível ler a inscri-
ção obrigatória: "Contém amianto: ao cor-

tar ou furar, não respire a poeira gerada, pois 
pode prejudicar gravemente a saúde". A imagem, 
fotografada em 2 de agosto, é a prova de uma irre-
gularidade, segundo o Ministério Público do Tra-
balho (MPT): os fragmentos das peças de amian-
to podem liberar no ambiente elementos cancerí-
genos, que podem ser facilmente inalados.

O flagrante ocorreu em uma fábrica da Bahia, 
apenas oito dias antes do julgamento que pode defi-
nir o futuro do amianto no Brasil - nesta quinta, o 
Supremo Tribunal Federal voltou a julgar uma série 
de ações relacionadas à proibição do material.

Após o voto de Dias Toffoli, porém, o julgamento 
foi suspenso e deve ser retomado dia 17 de agosto. 
Segundo o ministro, "hoje, o que se observa é um 
consenso em torno da natureza altamente canceríge-
na do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma 
efetivamente segura".

O amianto é alvo de grande polêmica. Fibra mine-
ral sedosa, é usado principalmente na fabricação de 
telhas e largamente empregado em residências popu-
lares. O setor do amianto calcula que metade das 
casas brasileiras tenham telhas de amianto. O país 
está entre os três maiores produtores do mundo.

Por um lado, organizações de saúde pública, 
como o Instituto Nacional de Câncer e a Fundação 
Oswaldo Cruz, propagam os riscos para a saúde em 
decorrência da exploração do amianto. Em 61 paí-
ses, o uso do material já foi banido, justamente pela 
falta de segurança.

Já a cadeia do amianto afirma que a variedade 
produzida no Brasil oferece menos riscos e é traba-
lhada com alto padrão de segurança.

Ao final do julgamento no STF, um desses dois 

lados pode sair vitorioso. "Pode ser o fim do amianto 
no Brasil", comemora a ex-auditora do Ministério 
Público do Trabalho Fernanda Giannasi, que atuou 
em fiscalizações na indústria do amianto por 30 
anos.

Para a cadeia no amianto, no entanto, a proibição 
traria sérios prejuízos. "A decisão a ser tomada pelo 
STF terá enorme impacto sobre uma atividade que 
envolve 170 mil empregos, diretos e indiretos, em 
todo o território nacional", afirmou em nota o Insti-
tuto Brasileiro do Crisotila, um dos subtipos de ami-
anto.

Mina grande
O berço do amianto brasileiro é a pequena cidade 

de Minaçu, norte de Goiás. Em tupi-guarani, açu 
significa grande. O nome vem a calhar, já que ali está 
a maior jazida de amianto da América Latina, em 
operação desde a década de 1960. Toda a produção 
nacional tem origem no município e abastece fábri-
cas brasileiras e também países como Índia, Indoné-
sia e Colômbia. Só este ano, foram vendidas para o 
exterior 60 mil toneladas de amianto, por um valor 
de US$ 31 milhões.

"Se não houvesse essa mina no Brasil, tenho cer-
teza de que o amianto já estaria banido no país. Mas 
essa jazida ainda tem potencial de produzir por mui-
tas décadas", afirma o procurador Luciano Leivas, 
gerente do Programa Nacional pelo Banimento do 
Amianto do Ministério Público do Trabalho.

Apesar da grandeza da mina, o amianto não está 
entre os principais produtos de exportação do Brasil. 
Este ano, ocupa a posição 251 do ranking de exporta-
ções, segundo dados do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviço. Sua importância eco-
nômica é local, para Goiás e Minaçu.

Já o número de fábricas que usam o amianto no 
Brasil está em queda. Hoje, restam apenas dois gru-
pos principais. O maior é o Eternit, proprietário da 
unidade vistoriada na Bahia na semana passada e 

também da mina de Goiás. A empresa informou que 
não se pronunciará sobre o assunto. Segundo Leivas, 
"o resultado dessa inspeção mostra que é material-
mente impossível realizar gestão segura de uma subs-
tância que libera fibras invisíveis e cancerígenas".

As demais companhias ou deixaram de operar ou 
substituíram o amianto por outras matérias-primas.

Depois de ser extraído em Minaçu e processado 
industrialmente, o amianto chega para trabalhadores 
da construção civil. Apesar do aviso de perigo 
impresso nos produtos, há quem não respeite os pro-
cedimentos de segurança recomendados. No YouTu-
be, há diversos vídeos de pessoas cortando telhas de 
amianto sem proteção adequada.

"Aqui é vida real", diz um pedreiro em um dos 
vídeos, enquanto corta uma telha de amianto, libe-
rando muita poeira. Uma camiseta tapa o nariz e a 
boca. "Tá todo mundo mascarado", brinca a pessoa 
que está filmando. Em seguida, o trabalhador alerta o 
câmera: "Cuidado com essa poeira, que dá câncer, 
pô. Sai para lá, é sério. Amianto é altamente prejudi-
cial".

Julgamento
No Brasil, é proibido produzir e comercializar 

amianto de tipo anfibólio, desde 1995. Já a variedade 
crisotila é liberada, desde que sejam seguidas deter-
minadas normas de segurança. Alguns Estados e 
municípios, porém, decidiram banir todas as formas 
de amianto porque não acreditam ser seguro nenhum 
tipo de manipulação do material. É o caso de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernam-
buco.

A maioria das ações que estão sendo analisadas 
no STF foram propostas pela Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) contra 
essas legislações locais. O argumento é que os Esta-
dos não poderiam legislar sobre esse tema.

'ATENÇÃO, CONTÉM AMIANTO': STF JULGA FUTURO DA
POLÊMICA FIBRA, COMUM EM TELHADOS NO BRASIL

Inspeção em fábrica baiana encontrou telhas de amianto quebradas oito dias antes de
 julgamento sobre o tema no STF

SAÚDE
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"O que quero mesmo é que o Supremo decida de uma 
vez por todas. Feito isso, para mim tá resolvido. Estou 
louco para me ver livre disso", afirmou José Calixto 
Ramos, presidente da CNTI, para a BBC Brasil. Segundo 
ele, quando ingressou com as ações, a CNTI representava 
trabalhadores do setor do amianto, mas posteriormente foi 
criada uma associação específica. "Só que eu continuo 
com a responsabilidade, porque fomos nós que impetra-
mos as ações".

"Esperamos que o julgamento defina que as leis estadu-
ais estão valendo. Vai ser um efeito dominó, porque aí não 
vai mais ter desculpa de que essa é uma matéria federal e 
que Estados não podem banir por conta própria o amianto", 
diz a ex-auditora Giannasi. Para ela, uma decisão nesse 
sentido do Supremo viabilizaria a criação de leis de proibi-
ção do amianto nos demais Estados.

Já o setor do amianto espera que o Supremo declare 
inconstitucionais as legislações estaduais e, por conse-
quência, volte a liberar o produto em todo território nacio-
nal. Afirma que o material é "importantíssimo para a cons-
trução civil por não ser inflamável, ter resistência mecâni-
ca superior a do aço, grande durabilidade, ser um excelente 
isolante térmico"

Câncer
A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer 

(Iarc, na sigla em inglês), ligada à Organização Mundial de 
Saúde (OMS), afirma que "todas as formas de amianto são 
cancerígenas".

O principal câncer relacionado ao amianto é o mesoteli-
oma, que acomete membranas que revestem órgãos como 
o pulmão. É uma doença rara, que pode demorar até 40 
anos para se manifestar a partir da exposição ao amianto e 
que mata em cerca de um ano. O diagnóstico da doença é 
muito difícil. Entre 1980 a 2010, ocorreram 3,7 mil mortes 
por mesotelioma no Brasil, segundo estudo do médico 
sanitarista Francisco Pedra, da Fiocruz.

Além disso, a Iarc também relaciona o amianto a câncer 
de pulmão, laringe e ovário.

"Essa agência da OMS faz um levantamento de todos os 
artigos científicos existentes. Quando atesta que um agente 
é cancerígeno, é porque existem evidências científicas 
consistentes", aponta Ubirani Otero, epidemiologista do 
Instituto Nacional de Câncer (Inca), ligado ao Ministério 
da Saúde.

Além de câncer, o amianto é relacionado à asbestose, 
uma doença que pode provocar enrijecimento no pulmão e 
dificuldade respiratória.

França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, Portu-
gal, Japão, Austrália estão entre os países que baniram o 

amianto. Vizinhos sul-americanos do Brasil também estão 
na lista: Argentina, Chile, Uruguai. Por outro lado, há 
quem permita o mineral, como Estados Unidos e Canadá.

"Esse tema sempre foi tratado de forma muito manique-
ísta, com os defensores do banimento fazendo questão de 
difundir o medo, espalhando a ideia de que o amianto mata 
e que não é possível se fazer uso seguro dele", defende o 
presidente do Instituto Brasileiro do Crisotila, Marcondes 
Braga de Moraes.

"Como aconteceu com tantos outros produtos no passa-
do, é possível, sim, utilizar corretamente o amianto. O Bra-
sil tornou-se referência mundial nesse sentindo, relegando 
ao passado os casos de adoecimento de trabalhadores por 
exposição ao mineral", completa.

Nos telhados brasileiros
Quem trabalha na cadeia do amianto corre mais risco, 

por estar mais suscetível à inalação da poeira. Mas especia-
listas ouvidos pela BBC Brasil afirmam que a população 
em geral também está exposta, devido à grande presença 
de amianto nas cidades brasileiras.

"Não existe nível seguro de exposição, todo cuidado é 
pouco", diz Ubirani, do Inca.

"A telha intacta não traz problema. É a fibra solta, que 
pode ser inalada, que oferece risco para a saúde. O proble-

ma é que há muito produto de amianto espalhado. A indús-
tria pode controlar o ambiente de produção. Mas e na soci-
edade? O trabalhador da construção civil pode liberar fibra 
de amianto se lixar ou cortar aquela telha", explica Rubia 
Kuno, gerente de toxicologia e saúde ambiental da Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Paulo, que baniu o ami-
anto em 2007.

"A caixa d'água e o telhado estão quietinhos lá. O risco 
de liberar fibra é menor. Mas em algum momento a caixa 
d'água pode ser esfregada, pode haver uma reforma no 
telhado de amianto, pode ocorrer algum acidente que 
rompa a telha, como inundação, desabamento, colisão de 
veículo", complementa Francisco Pedra, da Fiocruz.

Segundo especialistas, quem possui caixa d'água de 
amianto ou telha de amianto não deve removê-las por 
conta própria. Em alguns países europeus, por exemplo, a 
retirada de material de amianto é feita por equipes especia-
lizadas, com equipamento de proteção.

Já o Instituto Brasileiro do Crisotila tranquiliza: "As 
telhas de amianto são usadas no Brasil há quase cem anos. 
Mais da metade das casas do país têm telhas com esta fibra. 
Ninguém nunca ficou doente por morar em uma casa com 
telha ou caixa d´água de amianto".

Caixas d'água de amianto são muito comuns nas residências brasileiras
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Por Ir.’. Rui Bandeira (*)

Em Maçonaria, designa-se por Padrinho o primeiro 
proponente da candidatura de um profano à inicia-
ção.

Com esse ato, o primeiro signatário dessa candidatura 
afiança perante a Loja a boa fé do candidato, o seu reto 
propósito, a posse das características e da maturidade 
indispensáveis ao profícuo trabalho de desenvolvimento e 
aperfeiçoamento pessoal que é o objetivo primeiro de cada 
maçom regular e a capacidade de harmoniosa integração 
no grupo, na Loja, do candidato proposto.

Com efeito, não deve ser admitido às provas da Inicia-
ção quem não detenha a necessária maturidade para efetuar 
o trabalho de um maçom, quem não possua características 
compatíveis com o trabalho maçónico, quem, por índole 
ou feitio, não seja capaz de harmoniosamente se integrar 
num grupo de desconhecidos que pré-existe em relação à 
sua entrada, existirá com a sua presença e permanecerá 
após a sua partida. E é claro que a boa fé de quem se apre-
senta é absolutamente essencial...

Só pode ser padrinho de um candidato um Mestre 
Maçom, pois é indispensável a realização do percurso de 
aprendizagem, a interiorização do que é e como trabalha a 
Maçonaria, de como é a Loja, das virtudes, defeitos e insu-
ficiências do grupo, enfim, o conhecimento do que é a 
Maçonaria e a Loja, para, com o mínimo de erro, poder 
aferir da compatibilidade entre o candidato e a Instituição, 
a Loja e os seus obreiros.

À Maçonaria não interessa iniciar por iniciar. Não se 

trabalha para números, para "crescimento". À Maçonaria 
interessa acolher homens bons que querem e podem ser 
homens melhores. Só isto - e muito é! À Maçonaria não 
interessa perder tempo, trabalho e energias com quem não 
quer, ou não pode, efetuar o persistente e solitário e apenas 
interiormente gratificante trabalho do aperfeiçoamento 
pessoal, moral e espiritual. Nem a Maçonaria tem qualquer 
gosto em que alguém perca seus tempo, trabalho e energias 
entrando para uma Instituição que verdadeiramente não 
lhe interessa.

Por isso procura minimizar os (inevitáveis) erros medi-
ante um exigente, ponderado (e demorado...) processo de 
admissão, que nunca se inicia sem a indispensável caução 
de um Mestre proponente, acompanhada de idêntica ação 
de um outro Mestre.

O Padrinho deve, assim, inevitavelmente, conhecer 
pessoalmente o candidato, com a profundidade necessária 
para poder fazer o juízo de prognose favorável à sua inte-
gração que o habilita a caucionar o pedido de adesão.

Caucionada que esteja a candidatura, o Padrinho retira-
se de cena durante o decurso do processo de análise da 
mesma. Não tem nada mais que dizer. Cabe à Loja assegu-
rar-se de que o seu juízo está correto, que não foi perturba-
do por amizade, parentesco, consideração ou dependência 
que o tenham induzido em erro.

Mas, uma vez decidida a admissão do candidato, então 
o Padrinho começa verdadeiramente a exercer a sua fun-
ção. O seu papel não se esgotou na caução dada. Só após 
esta decisão verdadeiramente começa! O Padrinho é o elo 
de ligação entre a Loja e aquele que um dia, estando de fora 

(Profano), nela quis entrar (Candidato) e nela foi admitido 
(Maçom Iniciado; Aprendiz). Como tal, é o primeiro res-
ponsável por tudo o que respeita à integração deste novo 
elemento no grupo. Desde logo por algo tão básico como 
caber-lhe a ele informar o Candidato das obrigações finan-
ceiras que a sua Iniciação implica, providenciar para que, 
no dia da sua Iniciação o Candidato saiba onde, quando e 
como se deve apresentar e conduzi-lo ao local físico onde a 
Cerimônia terá lugar. Mas também, consumada a Inicia-
ção, pelo longo e complexo processo de integração do 
novo elemento no grupo.

Muitas vezes, o Padrinho é a única cara na Loja que o 
novo Aprendiz reconhece, o único que não lhe é completa-
mente estranho. Quando assim é, é o padrinho o único 
ponto de apoio de que o novo elemento dispõe, até que, a 
pouco e pouco, às vezes mais lentamente, outras com 
maior facilidade, consoante a personalidade de cada um, as 
relações pessoais se vão estabelecendo com os demais 
elementos do grupo e daí evoluindo até onde as compatibi-
lidades e empatias estabelecidas com cada um permitam 
evoluir.

Este processo de integração pode, por vezes, ser mais 
difícil ou demorado do que o antecipado e, até que esteja 
ultimado, o seu sucesso em muito depende do Padrinho. 
Este tem que elucidar o novo Aprendiz das regras (muitas 
não escritas e algumas não facilmente apreensíveis) de 
funcionamento, de cooperação, de relacionamento, exis-
tentes no grupo (e cada Loja é um grupo diferente, com 
uma história, um passado, uma evolução, diferentes, com 
dinâmicas de grupo próprias), para que as conheça e nelas 
se integre harmoniosamente.

Mas também deve intermediar prevenir e colmatar 
possíveis incompreensões ou desagrados do grupo ou de 
algum elemento do grupo perante atitudes ou característi-
cas do novo Aprendiz. A Maçonaria não é um grupo de 
amorfos, privilegia gente assertiva, livre pensadora, que 
busca o seu lugar e define e trabalha e atinge objetivos. É 
natural que um novo elemento queira mostrar a sua valia ao 
grupo, encontrar nele o seu lugar. Muitas vezes, no seu afã 
de tal, esquece que há regras e modos e meios que ainda 
não aprendeu e comete erros, às vezes excessos, outras 
vezes omissões, que podem a um ou outro desagradar. Há 
que compatibilizar, esclarecer, moderar, ajudar a que o 
espaço a que o novo elemento tem direito seja encontrado, 
de forma a que todos beneficiem.

Esta tarefa - quase que diplomática - de garante da boa 
integração do novo elemento no grupo e do bom acolhi-
mento do grupo ao novo elemento incumbe, em primeira 
linha, ao Padrinho.

É dever do Padrinho assegurá-la, sob pena de a integra-
ção falhar, de um bom elemento se perder, de o grupo e o 
indivíduo gastarem tempo e energias em vão.

Costumam os maçons dizer que cada candidato inicia-
do é um Venerável Mestre (e um Grão-Mestre...) em potên-
cia. Para garantir que essa potencialidade possa, a seu tem-
po, evoluir para a possibilidade, depois a probabilidade, 
finalmente a realidade, é indispensável que o Padrinho 
exerça efetivamente a sua função e não se limite a rabiscar 
displicentemente a sua assinatura num formulário de can-
didatura.

(*) O Irmão Rui Bandeira é membro
 da RL Mestre Affonso Domungues

Or.’. de Cascais - Portugal

Texto originalmente publicado no blog A Partir 
Pedra em 23 de março de 2011

GERAL
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V ou muito além da fidelidade, penso sempre na 
lealdade. Acredito ser mais amplo, mais abran-

gente e compromissado . Pessoas como eu 
sofrem muito, porque sempre esperam iludidamente das 
pessoas que o cercam, atitudes como as que crê, e que 
procederiam em alguma situação, da mesma forma que 

você e isso gera uma enorme sensação de traição, de 
menosprezo e de perda de valores. Logo cai a ficha que 
o errado somos nós, que vivemos em um mundo român-
tico, onde se trocam por qualquer cinquenta centavos na 
dose da pinga, aquele barzinho que há anos se frequenta, 
com os mesmos amigos, os mesmos batuques, onde se 

tem cadeira e lugar reservado. Que triste isso !
Em momento de crise, é preciso união. Grandes redes 

já são grandes redes, falem mas não quebram, nunca foi 
tão atual o ditado “A união faz a força”.

Moro há mais de vinte anos, no bairro que escolhi 
viver, tinha dinheiro na época para comprar residência 
onde quisesse, mas optei e sou muito feliz onde estou. 
Sinto um misto de tristeza e felicidade pelo progresso ine-
vitável do local, a população aumenta aceleradamente, 
com a mesma velocidade aumentam também o ônus do 
progresso, violência transita impessoalidade, coisa de 
cidade grande, contudo criam-se novas frentes de trabalho 
comercial, o que antes era apenas no verão. Dedicávamos 
a acolher calorosamente os turistas mineiros que enchiam 
nossas praias, também nossas casas, nossos comércios, 
trazendo boa rentabilidade nesse período.

Hoje meu bairro é uma realidade econômica jamais 
imaginada anos atrás, temos varias opções para tudo. Com 
o meu senso de lealdade, tudo isso não faz a menor dife-
rença para mim, quando preciso, por exemplo, passo por 
varias farmácias / drogarias de grandes redes nacionais, 
com belas vitrines, para comprar remédio, na mesma far-
mácia do Armindo, ou do Renatinho que sempre me aten-
deram com diferença. 

Para quem não conhece o picolé da AJELSO, não sabe 
o que está perdendo . . . Kibon que nada, e chocolate para 
mim tem que ser GAROTO . 

Pode parecer loucura, mas se é para ter uma conta ban-
caria, que seja no banco Estadual (BANESTES), aliás 
poucos ESTADOS o tem hoje em dia, não abro mão de 
contribuir com essa classe, sou muito bem recebido e aten-
dido, cartões da mesma forma com taxas muitas vezes 
menores, e um atendimento intimo e pessoal.

Linda é a minha igreja de São Pedro, quase uma cate-
dral, da minha casa a admiro e escuto as canções das mis-
sas, acolhe nas suas celebrações muitos devotos do Santo 
Pescador, e da Nossa Senhora dos Navegantes, com 
pequena contribuição ajudei a ergue-la . Tudo lindo e de 
fino acabamento, mas que saudade da minha igrejinha 
com paredes feitas com óleo de baleia . . . o progresso 
chega em todas as áreas, devo ficar triste ou feliz? Por falar 

na igreja, quem se lembra das festas juninas no pátio da 
igreja, era um grande evento onde todos se encontravam!!!

Os kiosques, como fazem falta os kiosques . . . Sr. Fer-
nando, Bereco, dois dois, Serpa, Nego Velho . . . tínhamos 
onde tomar uma água de côco ou um suco depois do surf, 
guardávamos nossos pertences e largávamos as bikes, 
comíamos um peroá frito com batata e salada, tomando 
aquela gelada, até os peroás sumiram, devem estar juntos 
com os baiacus. Que delicia, uma moqueca de baiacu! 
engana muita gente, com banana da terra então . . . Não 
troco jamais os restaurantes novos, chiques, com Chefs 
paramentados e cardápios com nomes confusos, pelo 
Lucca do Berro d'água, ou o Luiz da Cabana, sem falar do 
Sr. Jorge Dematte, como nos aturou no antigo clube Rivie-
ra . . . 

Tantas novas padarias inauguraram, mas o sabor do pão 
daquela mesma padaria de sempre é inconfundível , e ser 
atendido pela mesma senhora, que já sabe do meu gosto, 
que apenas sento não preciso pedir , e como uma mágica 
meu café com leite e pão com manteiga cortado da forma 
certa aparece na mesa. 

Não posso esquecer meu amigo, Madruga, o melhor 
borracheiro de todo mundo, com aquela paciência predo-
minante, se arrasta até nosso problema resolvendo com 
maestria, por falar em Madruga, abastecia meu carro sem-
pre no posto quando era do Marquinhos, não me importava 
o preço, como trocar por pequenos centavos, assim como 
lavo meu carro, no mais antigo lava jato do bairro, Dudu 
Gazetinha. 

Na praia, o Junior Komilão e o Mauro disputavam a 
freguesia com seus deliciosos sanduiches, e para animar 
tinha sempre por perto o Waltinho capeta com suas caipi-
frutas, mas que quando vacilávamos perdíamos nossos 
pares para ele, na época da lambada, hoje sinto falta até da 
feirinha hippie na praia do 
Barrote. 

Pão no Adão, frango no 
Bosco, torresmo no Virgi-
l io ,  prancha quebrou? 
Coquinho resolve! Medico 
é Dr. Otavio, quem nun-
ca...Caranguejo é com o 
Marcelo, como comprar de 
outro? não entendo isso!!! 
Paro por aqui, não conse-
guirei lembrar de todos, mas 
na necessidade, sei que EU , 
jamais esquecerei . . . 

Esse sou eu, fiel, leal e 
feliz,não vou mudar, poucos 
saberão o significado do 
verbo, creontar. Não adianta 
procurar no dicionário, não 

vão encontrar, esse é um verbo que jamais conjugarei, 
tenho raiva e nojo de creontes, meus mestres e alunos 
sabem bem do que estou falando, não são confiáveis, e o 
pior, só aprontam depois de nos conquistar. Coisa de luta-
dor de jiu jitsu. Aliás uma academia do bairro foi bi cam-
peã brasileiro, em 2000 e 2001, tivemos ainda títulos no 
Surf com Moulim com Mayla, e tantos outros talentos, 
alguns se perderam pela necessidade. Quanto aos creon-
tes, a época da porrada acabou faz tempo, fica meu despre-
zo, um profundo sentimento de pena, que sejam todos 
felizes , mas longe de mim . . . 

Gosto de musicas nacionais, samba de preferência, 
internet é bom, mas nada se compara a ler A TRIBUNA, de 
trás pra frente começando pelo esporte, mesmo sem ter 
noticias do Rio Branco ou da Desportiva. Sorvete com 
bolo para mim é apenas sorvete com bolo, e não peti gate-
au, serei sempre Vascaíno, em qualquer divisão, e Impera-
triz Leopoldinense, mesmo quando homenageiam Zezé de 
Camargo. Meu prato preferido é feijão, mas ninguém faz 
melhor que minha mãe fazia, e meu melhor amigo é meu 
cachorro, nele eu confio sempre. Continuo não me trocan-
do por nada, até porque idolatro apenas os ensinamentos 
do Sr. Carlos e da D. Conceição, e tento passar adiante. 
Quem educa meu filho sou eu e não a escola, para tal uso e 
acredito nos meus predicados, e não seguindo “Cortella, 
Karnal ou Freires”, pensadores modernos Pedindo licença 
a João Nogueira, “A missão de meu pai já foi cumprida, 
Vou cumprir a missão que Deus me deu” , com minha ima-
gem refletida no espelho, certo de que há futuro quando 
sinto o beijo do meu filho,com aquele olhar de admiração. 

Assim vou vivendo, um dia melhor que o outro...

LEALDADE À JACARAÍPE

CRÔNICA
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A TVGOB juntamente com a Secretaria Geral de Educação e Cultura, lança o programa Tesouros Maçônicos que ira apresentar, a partir do acervo do Museu 
Maçônico Ariovaldo Vulcano, diversos objetos de relevância histórica para a Maçonaria do Grande Oriente do Brasil.

TESOUROS MAÇÔNICOS

HOMENAGEM AO DIA DO MAÇOM NO PLENÁRIO DA CÂMARA
O Soberano irmão Marcos José da Silva, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil compareceu no dia 18 de agosto no Plenário da Câmara dos 
Deputados para homenagem ao Dia do Maçom comemorado no dia 20 de agosto.

SESSÃO SOLENE DIA DO MAÇOM NA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES

https://www.gob.org.br/tesouros-maconicos/
https://www.gob.org.br/homenagem-ao-dia-do-macom-no-plenario-da-camara/
http://omalhete.blogspot.com.br/2017/08/sessao-solene-dia-do-macom-na-camara.html
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Por Aleksêi Timofeitchev

Aleksandr Kerenski, chefe do governo provisó-
rio que foi derrubado pelos bolcheviques em 
outubro de 1917, divide opiniões até hoje. 

Era odiado tanto pela esquerda como pela direita, e 
os monarquistas o culpavam pela morte trágica da 
família real, alegando que teria liderado uma cons-
piração maçônica para derrubar o tsar Nikolai 2º. A 
teoria, embora pouco explorada, ainda recebe apoio 
de diversos historiadores contemporâneos.

“A tarefa histórica do povo russo agora é a destrui-
ção imediata do regime medieval... Há apenas uma 
maneira de lutar contra aqueles que violam a lei, e essa 
é a sua destruição física”, declarou Aleksandr Kerens-
ki, então deputado da Duma (câmara baixa do Parla-
mento russo), menos de duas semanas antes da Revo-
lução de Fevereiro de 1917.

Ao ouvir a declaração, a imperatriz Aleksandra 
Feodorovna, mulher de Nikolai 2º, ficou chocada e 
queria que Kerenski fosse levado à forca. No entanto, 
em uma reviravolta do destino, a sua vida e de seus 
parentes próximos, iria em breve iria depender do 
deputado.

Kerenski entrou para a Duma em 1912 como mem-
bro do Partido Socialista Revolucionário. Depois de 
assumir como deputado, associou a uma sociedade 
maçônica – a exemplos de muitos outros parlamenta-
res. Com tempo, tornou-se o secretário-geral do Con-
selho Supremo de Grande Oriente do Povo da Rússia, 
um grupo de maçons influentes que reunia diversas 
figuras políticas famosas, das quais a maioria traba-
lhava na Duma. Por causa dessas associações – e de 
seus declarações mordazes destinadas ao então tsar e 
ao regime imperial –, passou-se a suspeitar que 
Kerenski estivesse envolvido em uma conspiração 
maçônica para derrubar monarquia na Rússia e exter-
minar seus líderes.

Levante armado

Uma suposta conspiração arquitetada por maçons 
(como força motriz por trás dos acontecimentos em 
fevereiro de 1917) tem sido umas das teorias mais 
populares para explicar o colapso da ordem imperial. 
Entre os pesquisadores acadêmicos, é comum debater 
o possível impacto que os maçons tiveram sobre a 
Revolução naquele ano.

Segundo o historiador Piotr Multatuli, Kerenski 
desempenhou um papel de destaque nos aconteci-
mentos de 1917 devido a suas relações com maçons 
na Rússia e no exterior.

Nessa época, Kerenski foi peça-chave para trans-

ferir o poder das mãos da realeza imperial para a 
Duma. Também saudou as tropas que juravam fideli-
dade ao governo e era contra a ideia de repassar o 
trono ao irmão de Nikolai, Mikhail.

Kerenski era também a única pessoa que tinha um 
pé em cada um dos lados que compartilharam o poder 
na Rússia pós-tsarista: o Comitê Provisório da Duma 
de Estado (que viria a transformar-se em um governo) 
e o Soviete de Deputados Operários e Soldados de 
Petrogrado.

Segundo Multatuli, as atividades de Kerenski na 
época teriam sido fortemente influenciadas pelos 
maçons, e, quando ele se tornou ministro da Justiça no 
governo provisório (e premiê em julho), o grupo 
garantiu uma posição privilegiada.

Exílio de Nikolai 2º
Kerenski seria, na visão de Multatuli, um dos prin-

cipais líderes políticos por trás da decisão de exilar o 
tsar e sua esposa – após o sucesso do levante em Petro-
grado (atual São Petersburgo) e por influência de 
embaixadores franceses e britânicos.

“A decisão de prender a família real foi tomada sob 
pressão ou por ordem direta de fora”, escreve o histo-
riador, citando outro proeminente político, Pável Mili-
ukov, segundo o qual o embaixador britânico George 
Buchanan teria influenciado enormemente Kerenski.

Acredita-se que a Grã-Bretanha não queria aceitar 
o tsar devido à suposta afinidade com os alemães em 
meio a Primeira Guerra Mundial. É por isso que o 
diplomata teria pressionado as novas autoridades rus-
sas a lidar com o imperador, garante Multatuli.

O próprio Kerenski chegou a declarar que Nikolai 
2º havia sido mantido no país, porque a Grã-Bretanha 
não queria levá-lo. Então ministro da Justiça, Kerens-
ki supervisionou a situação da família real em Tsárs-
koie Selô entre os meses março e julho de 1917.

Final na Sibéria
Embora o papel de Kerenski na derrubada da 

monarquia não esteja claro, o mesmo não pode ser 
dito sobre o destino que aguardava o tsar e sua família. 
Em julho, quando Kerenski foi nomeado primeiro-
ministro, a família real foi transferida de Tsárskoie 
Selô para a cidade siberiana de Tobolsk. Segundo as 

autoridades da época, incluindo o premiê, não era 
mais seguro para a família real permanecer tão perto 
de Moscou.

No início de julho, Petrogrado foi tomada por mari-
nheiros e soldados sob a bandeira bolchevique. O 
governo conseguiu reprimir o movimento, mas 
Kerenski estava certo de que se o tsar não estivesse na 
Sibéria, ele teria sido morto em 1917.

Em suas memórias, o então premiê que, embora a 
decisão de transferir a realeza tenha sido tomada pelo 
gabinete central, a cidade de Tobolsk foi pessoalmen-
te escolhida por ele – uma região remota que “não 
permitia pensar em quaisquer incidentes espontâne-
os”.

Em agosto, a família real foi então transferida para 
a Sibéria e instalada na casa do ex-governador regio-
nal. Lá permaneceram até 1918, quando foram envia-
dos para Iekaterinburgo – cidade em que vieram a ser 
executados no porão de uma casa local.

Fonte: A Gazeta Russa

Tsar Nilolai 2º, o último imperador da Rússia, lê o ato de abdicação, 
em Tsárskoie Selô. Ilustração de cena que ocorreu 15 de março de 
1917 (Foto: Getty Images)

HISTÓRIA

Aleksandr Kerenski (1881-1970) Foto:Mary Evans/Global Look Press

Tsar Nikolai 2º momentos antes da execução, 
em Iekaterinburgo, em julho de 1918 

MAÇOM ALEKSANDR KERENSKI,
 FOI O GOLPISTA DE 1917?
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Na segunda-feira, 21 de agosto, em comemora-
ção ao Dia do Maçom, aconteceu sessão na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, presidida pelo 
maçom e vereador João Ricardo. De sua autoria foi 
proposição de outorgar a Medalha do Mérito Pedro 
Ernesto aos irmãos Ricardo Maciel Monteiro de 
Carvalho e Aildo Virgílio Carolino, respectivamen-
te Presidente da Assembléia Federal Maçônica do 
GOB e Grão Mestre Estadual Adjunto do GOB-RJ.

Na mesma solenidade a Loja Leon Denis, Ofici-
na da qual faz parte o irmão e vereador João Ricar-
do, foi homenageada com a Medalha 195 anos do 
GOB, recebida pelo seu Venerável Mestre Rafael 
Neder dos Santos.

Solenidade altamente prestigiada por maçons, 

amigos e familiares dos homenageados , em nume-
ro superior a 300 que lotaram o Plenário e as galeri-
as do Palácio Pedro Ernesto. Presenças do Eminen-
te Grão Mestre Estadual do GOB-RJ Edimo Muniz 
Pinho, do Presidente da Assembleia Estadual Luiz 
Carlos, Presidente Honorário da Assembléia Fede-
ral, Múcio Bonifácio, Veneráveis Mestres, Deputa-
dos Federais, Deputados Estaduais, Conselheiros 
Federais e Estaduais, cunhadas representadas pela 
presidente da FRAFEM-RJ cunhada Lígia e sobri-
nhos da Ordem Demolay através do Mestre Conse-
lheiro do Capitulo 001 sobrinho Allan Cravo. Ceri-
monial conduzido pelo irmão Deputado Federal 
João Ricardo.

Maçons homenageados no Rio de Janeiro

Em sessão magna conjunta das Lojas Maçônicas “Luz e 
liberdade” de Cuiabá e “Acácia Vale do Telles Pires”, de 
Colíder, Mato Grosso, presidida pelo Eminente Grão-
Mestre Estadual  Antônio dos Passos e tendo como primei-
ro e segundo vigilantes os Veneráveis Mestres Sérgio 
Lemes do Prado e Marcus Fernando Fontes, em 12 de agos-
to de 2017, sexta-feira aconteceu a comemoração do ani-
versário de 40 anos de iniciação dos irmãos Masamitsu 
Takano e Sabino Albertão Filho, ambos sendo condecora-
dos com a “Cruz da Perfeição Maçônica”.

Outras homenagens foram prestadas aos irmãos Gonça-
lo Batista de Almeida, Paulo Cexar Cortegoso (Estrela da 
Distinção Maçônica), Cláudio Tomoiti Hamada, Valmiro 
Antônio Pinheiro da Silva e Julio Tardin “Grande Benemé-
rito”, Carlos Roberto da Silva Terra, Durvalino de Oliveira, 
José Zuquim Nogueira, Tetsuro Kawano e Vanderlei dos 
Santos.

Presenças do Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, 

Grão-Mestre Geral Adjunto, irmão Imada, Presidente da 
Assembléia Estadual, Eliberto Francisco da Cruz, Grão-
Mestre Honorário, irmão Baia, Deputado Federal Aluísio, 
Delegado do Rito Escocês, irmão Wilson Bregunci, Secre-
tário Adjunto do GOB, irmão Tito, Procurador Estadual de 
Justiça, e várias comitivas dos mais variados Orientes Esta-
duais.

Na oportunidade, o Grão-Mestre Estadual Antônio dos 

153 irmãos em Sessão Magna do GOB-MT

LOJA CARLOS MAGNO BRAVO
 INICIA MAIS UM NOVO MEMBRO

A ARLS Ir.: Professor Carlos Magno Rodrigues 
Bravo, iniciou mais um novo membro no seu quadro 
de obreiros.

Na ocasião estavam presentes maçons de diversas 
lojas maçônicas do sul do ES o que abrilhantou ainda 
mais a sessão.

Também foram homenageados com medalhas e 
diplomas de Mestre Maçom os irmãos Sebastião 
Borges, Juliano Barreto e Wellington Ferreira e 
realizada a filiação do nosso irmão Marcelo Efigênio.

Após a sessão magna foi servido aos maçons e 
familiares do iniciado, um delicioso jantar.

No dia 11.08, na cidade de Santo Amaro, foi 
sagrada a mais nova loja do Recôncavo baiano, a Loja 
Cavaleiros  Libertários do Recôncavo número 4524.

 A comissão de sagração teve a presidência do 
Irmão Luiz Tosta.  O evento foi prestigiado por 71 
Irmãos. 

 Além dos rituais maçônicos, a loja nasce também 
com grandes propósitos de fazer a diferença na cidade. 
A intenção dos membros é desenvolver, com a partici-
pação da comunidade, cursos e projetos sociais para 
atender aos mais carentes. “Tenho absoluta certeza 
que essa Loja fará a diferença, parabéns aos fundado-
res e aos membros. Essa cidade cada dia nos encanta 
mais. Além das  estrelas, como Caetano Veloso, Maria 
Bethânia, Jorge Portugal e outros, nasce agora essa 
bela loja” Silvio Souza Cardim – Grão Mestre 
Estadual.

O Céu de Santo Amaro Brilha

Como acontece todos os anos, no mês de agosto, a 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, realizou a sua 
já tradicional sessão especial “Dia do Maçom” no dia 
18.08.2017, às 9h, no Plenário daquela Assembleia.

Referida sessão foi presidida pelo Deputado Virmondes 
Cruvinel, com as presenças do Eminente Grão-Mestre do 
Grande Oriente do Brasil-Goiás, Ir. Luis Carlos de Castro 

Coelho, do Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja do 
Estado de Goiás, Ir. Adolfo Ribeiro Valadares, dos Grão-
Mestres: IIr. João Batista Machado (GOB-GO) e Carlos 
Alberto de Castro Barros (GLEG), do Sapientíssimo Grão-
Mestre Geral Adjunto (GOB), autoridades do mundo 
profano, Secretários Estaduais e Deputados Maçônicos, 
Veneráveis Mestres, Irmãos, cunhadas e sobrinhos (as).

http://omalhete.blogspot.com.br/p/ar-quivo-o-malhete.html
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