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A MAÇONARIA E A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA NO BRASIL
Era a época em que os maçons brasileiros, nas Lojas, na imprensa, ou na Tribuna, já 
vinham preocupando com a grave questão da escravatura no Brasil, e em sequencia, 
com a hipótese de um terceiro reinado, o qual poderia dar sobrevida a um sistema, que 
já esgotara e que vinha sendo rejeitado em muitas partes do mundo. Paginas 20 e 21
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Você está vendo esses dois homens na 
foto? Essa foto foi tirada quando esta-
vam em pré-operatório num hospital de 

Washington DC, alguns dias atrás. O barbudo, 
Richard, estava doando um rim para o careca, 
Christopher, que tem problema renal em estado 
terminal, já realizando três hemodiálises por 
semana. Eles não são parentes. Eles não são 
amigos de infância. Eles nem sequer se conhe-
ciam há poucos meses atrás. Christopher não 
está pagando pelo rim de Richard, que colocou 
sua saúde em risco, mesmo tendo duas filhas 
pequenas, para salvar a vida de um desconheci-
do. Sabe por que? Porque eles são irmãos. Sim. 
São irmãos maçons.

Há poucos meses, circulou em um blog maçô-
nico norte-americano a notícia de que um irmão 
de Washington, de apenas 26 anos de idade, 
maçom dedicado à sua Loja, a “Colonial 
#1821”, da Grande Loja do Distrito de Colum-
bia, estava na fila por um transplante de rim. 
Um irmão de 32 anos de idade, pai de família, 
que não conhecia Chris e nunca tinha ido a Was-
hington, leu a notícia e fez contato, se voluntari-
ando a fazer os exames de compatibilidade. Era 
Richard, Segundo Diácono da Loja “Golden 
Spike #6”, da Grande Loja de Utah. Após a con-
firmação dos exames, no último dia 09 de outu-
bro as cirurgias ocorreram com sucesso.

Quando questionado sobre a razão de estar 
doando um rim para um desconhecido, Richard 
disse que, ao ler a notícia, de um irmão tão 
jovem necessitando de ajuda e solidariedade, 
apenas cumpriu com seu juramento. Assim, a 
tríade do lema maçônico original foi ilustrada, 
de forma sublime, na ação desse irmão, pois o 
amparo dado foi um verdadeiro ato de amor 
fraternal.

E você aí com preguiça até de ir pra reunião, 

né? A quantidade de graus que você tem é equi-
valente à quantidade de juramentos que você 
prestou. Mas se cumprir com maestria apenas o 
do grau de Aprendiz, já estará fazendo a dife-
rença e colaborando para uma sociedade 
melhor. Não deixe que nossas cerimônias sejam 
apenas fórmulas vazias. Leve-as em sua mente 
e coração, usando-as para esquadrar suas ações.

Obrigado, irmão Richard. Você, com certe-
za, salvou bem mais do que a vida de um irmão. 
Seu nobre ato nos recorda da importância de 
nossa Fraternidade, pois para socorrer um 
necessitado não precisa ser maçom… mas para 
ser maçom precisa-se socorrer os necessitados. 
Em outras palavras, o que para os outros é uma 
opção, para o maçom é uma obrigação.

AMOR FRATERNAL, AMPARO E VERDADE

www.pousadadobezerra.com.br
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Por Cécile Révauger - Tradução José Filardo
 

Em muitos aspectos, a Royal Society e a Maço-
naria britânica podem ser consideradas 
como irmãs gêmeas, filhas do Iluminismo, 

embora, naturalmente, suas produções fossem…. 
Se ambas reivindicam origens várias décadas antes, 
elas tomam seu crescimento no século XVIII e 
ainda estão vivas em nossos dias.

Francis Bacon em Nova Atlantis, tanto em Oxford e 
Londres. A sociedade de Londres se reunia no Gres-
ham College, nome sob o qual ficou logo conhecida. 
Sir Christopher Wren, o arquiteto que reconstruiu Lon-
dres depois do grande incêndio de 1666, foi nomeado 
professor de astronomia no Gresham College em 1657. 
Sir Robert Moray, um cientista perto escocês próximo 
de Charles II também participa de reuniões do Gres-
ham College. Embora seja fantasioso considerar o 
inglês Sir Christopher Wren como o primeiro Grão-
Mestre, como foi reivindicado às vezes, quando ele era 
apenas o arquiteto de Londres, parece igualmente ine-
gável que o escocês Sir Robert Moray foi iniciado em 
uma loja provisória de Newcastle sob a égide da loja 
St. Mary's Chapel em 20 de maio de 1641. Ambos tra-
balham para formalizar os trabalhos do Gresham Col-
lege: em 15 de julho de 1662, uma Carta Régia é conce-
dida, dando origem à Royal Society, uma instituição 
que visa incentivar as descobertas científicas e se 
estabelece em nossos dias ainda em Londres e Edim-
burgo (a Royal Society of Edinburgh, no entanto, data 
de 1783). A partir de 1695, a Royal Society publica 
suas atas, as Philosophical Transactions, que refletem 
os trabalhos e experimentos: na tradição empírica de 
John Locke, todo o conhecimento deve ser testado para 
ser validado.

Naquela época, a Grande Loja da Inglaterra ainda 
não emergira. No entanto guildas e companhias de 
pedreiros de ofício existem, conforme evidenciado 
pelas Antigas Obrigações, conjuntos de textos que 
governam a vida desses pedreiros chamados “operati-
vos” porque eles realmente participam em projetos 
grandes de catedrais ou edifícios públicos. Na Escócia, 
as primeiras lojas de maçons aparecem a partir do sécu-
lo XVII e acolhem os membros que não são necessaria-
mente parte do ofício de construtores, bem antes da 
criação da Grande Loja da Escócia em 1736. Nas ori-
gens da Royal Society, encontramos assim cientistas 
ingleses e escoceses, alguns dos quais estavam próxi-
mos dos pedreiros de ofício.

 
Na esteira da Revolução Gloriosa, Newton, a 

Royal Society e a primeira Grande Loja
Se a Royal Society viu oficialmente a luz sob a 

Restauração, em 1662, ela quase não era ativa durante 
o reinado de James II, monarca absoluto, convertido ao 
catolicismo e que desprezava o Parlamento. É real-
mente decolou com a época de Locke e Newton, na 

esteira da Revolução Gloriosa, que corresponde ao 
surgimento do Iluminismo, na Inglaterra.

A Revolução Gloriosa de 1688, apoiada pelos par-
lamentares e alguns bispos anglicanos e de quem John 
Locke elogiava os méritos em seus Tratados sobre o 
Governo, pôs fim à monarquia por direito divino, 
substituído por uma monarquia parlamentar. Além 
disso, ela se apoiava nas divergências; todos estes dis-
sidentes, protestantes, mas não anglicanos até então 
perseguidos por se opor o peso dos católicos. A Decla-
ração de Direitos de 1689 proclamou a soberania do 
povo e do Parlamento. Certamente por pessoas, enten-
dia-se especialmente os aristocratas e os meios mais 
ricos, mas ainda assim era um primeiro passo rumo à 
democracia. O Iluminismo corresponde a este desafio 
a todos os dogmas, políticos e religiosos, no contexto 
da Revolução Gloriosa. Esta tolerância religiosa é 
acompanhada por um desejo por conhecimento, pro-
gresso científico, gerados por uma crença no homem e 
não só em Deus. Sir Isaac Newton, que publicou sua 
grande obra, Philosophiae Naturalis Principia Mathe-
matica, um ano antes da Revolução Gloriosa, e depois 
Opticks em 1704, presidiu a Royal Society de 1703 até 
1727. Se ele mesmo não fazia parte de nenhuma loja, 
nem seu amigo, o filósofo Locke, ele trouxe para a 
prestigiosa sociedade um grande número de franco-
maçons, entre os quais Théophile Desaguliers, um dos 
arquitetos da Grande Loja da Inglaterra. Como acabam 
de demonstrar Andrew Prescott e Susan Sommers, esta 
última não viu a luz em 1717, mas certamente em 
1721, quando o Duque de Montagu foi eleito Grão-
Mestre, dois anos após ter sido recebido na Royal Soci-
ety. Desaguliers, o que provavelmente colaborou na 
redação das Constituições de Anderson, ajudou a popu-
larizar as teorias de Newton em The Newtoniam 
System of the World: the Best Model of Government, 
an Allegorical Poem (1728). Ele explicava que de acor-
do com Newton “O que fazia mover os planetas em tal 
ou qual ordem […] era Harmonia e Amor”, uma visão 
que claramente se afasta do conceito tradicional da 
origem do mundo. Mesmo não sendo uma questão de 
negar a existência de Deus, um grande lugar foi deixa-

do para as leis da natureza. Antes que Anderson escre-
vesse suas famosas Constituições (1723), exatamente 
no mesmo espírito, a Royal Society tinha proibido toda 
a discussão política e religiosa, conforme destacaria 
mais tarde Benjamin Franklin, que era um membro: “A 
Royal Society aceita todos os partidos, mas a política é 
completamente excluída dos nossos trabalhos.”

De 1721 a 1741, doze dos 22 Grãos Mestres britâni-
cos eram membros da Royal Society. Podemos, certa-
mente, duvidar do alto nível científico de todos estes 
Grãos Mestres e é provável que a sua participação na 
prestigiosa Sociedade fosse sobretudo honorária. No 
entanto, é significativo que eles estivessem orgulhosos 
de incentivar com sua simples presença as descobertas 
científicas de seu tempo, de promover esta nova “cul-
tura da ciência”, este “casamento da ciência e o Ilumi-
nismo”, para citar Roy Porter. Com a morte de Newton 
em 1727, seus dois vice-presidentes, Martin Folkes e 
Hans Sloane, são candidatos à sua sucessão. É Hans 
Sloane quem ganha. Presidente do Royal College of 
Medicine, ele é também um botânico que publica arti-
gos sobre o café e a pimenta da Jamaica, que ele 
mesmo explorou e um colecionador que reúne seus 
objetos em sua mansão de Chelsea, um pequeno museu 
que posteriormente fornecerá as primeiras peças do 
Museu Britânico. Apesar de muitos manuscritos na 
Biblioteca Britânica relativos à Maçonaria trazerem o 
seu nome, não há nenhuma evidência de que ele 
mesmo fora iniciado. Por outro lado, seu sucessor em 
1741, seu antigo rival Martin Folkes, foi Grão-Mestre 
Adjunto de Charles Lennox, duque de Richmond em 
1721. Dado que os cargos de Grãos Mestres eram hono-
rários na época, sempre ocupados por aristocratas, a 
função de Adjunto era essencial. Folkes vai para Paris, 
onde foi membro da Academia Real de Ciências e apoi-
aou a candidatura de Voltaire para a Royal Society 
(1743). Especialmente interessado em Numismática, 
ele parece ter tido competências mais diplomáticas do 
que científicas. Sob sua presidência, a Royal Society 
era essencialmente um clube social.

continua...

A ROYAL SOCIETY, ANTECÂMARA DA MAÇONARIA

Frontispício de História da Royal Society.
Pode-se ver Francis Bacon e William Brouncker

 sob o busto do rei Charles II.
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Dois presidentes deram um verdadeiro impulso à 
Sociedade: Sir John Pringle, físico, eleito em 1772 e, 
especialmente, Sir Joseph Banks que o sucedeu em 
1778 por 42 anos. Banks tinha acompanhado o Capi-
tão Cook em sua expedição de 1768 a 1771. Eles 
tinham por missão, de um lado observar o trânsito de 
Vênus, o que fizeram desde o Tahiti para medir a 
unidade astronômica e, assim, estimar a distância 
entre o Sol e a Terra, e de outro verificar a existência 
da Austrália, então designada como Terra Australis 
incognita. Joseph Banks tornou-se maçom muito 
jovem, um pouco antes de 1768.

O ecletismo científico dos membros da Royal 
Society é característica do conhecimento na época do 
Iluminismo, que ainda não fora dividido, comparti-
mentado em diferentes disciplinas, como observaria 
mais tarde Foucault. Esta verdadeira sede por conhe-
cimento era tanto uma riqueza quanto uma fraqueza. 
Uma riqueza, porque esses primeiros cientistas esta-
vam interessados   em tudo, sem antolhos, uma fraque-
za também, é claro, e que às vezes se prestou à sátira.

Na idade de ouro da sátira na Inglaterra, a mais 
divertida era a de Jonathan Swift, que agora sabemos 
era maçom, em As Viagens de Gulliver (1726). Ele  
descreveu a academia de Lagado, povoada por estes 
projectors, como eram então chamados, estes homens 
de “projetos” um pouco loucos que queriam experi-
mentar tudo, tão grande era sua sede de descoberta. 
Um desses projetores decide então construir uma casa 
começando pelo telhado, enquanto outro tenta extrair 
raios de sol de pepinos para aquecer a atmosfera… 
Samuel Johnson, o autor do primeiro dicionário do 
idioma Inglês, também ironiza: “Grandes esperanças 
nasceram com o progresso repentino das artes úteis … 
os membros da Sociedade se reúnem e se reúnem sem 
que as misérias da vida tenham diminuído visivel-
mente.”

E os maçons também não escapariam da sátira. A 
sociedade paródica apareceu de maneira muito efê-
mera na década de 1720. O pintor Hogarth, ele mesmo 
um grande intendente da Grande Loja da Inglaterra, 

os imortalizou em O Mistério da Maçonaria Trazido à 
Luz pelos Gormogons (1724). Esta pintura descreve 
uma procissão liderada por um certo “Chin Quan”, 
bem como pelo sábio Confucius, que continha, entre 
outras personagens grotescas, um macaco vestido de 
avental e luvas maçônicas, provavelmente uma cari-
catura do Reverendo Anderson, o autor das Constitui-
ções maçônicas de 1723. Como vemos, não se tratava 
de sátiras virulentas, mas sim de divertidos flagrantes.

Novas ideias, princípios comuns
As inovações muitas vezes fazem sorrir, sabemos 

disso. No entanto, só elas permitem que os homens 
evoluam. A Royal Society, assim como a Maçonaria 

Inglesa e Escocesa, traz a marca do Iluminismo. Se 
elas têm as suas raízes mergulhadas em séculos anteri-
ores, se elas se dizem herdeiras de tradições antigas, 
elas rejeitam dogmas, o conhecimento fossilizado, os 
preconceitos. No início do século XVIII, elas são por-
tadoras de ideias que fundaram nossas sociedades 
modernas, embora sejam muitas vezes postas à prova 
hoje: a tolerância, as virtudes da observação, o respei-
to pela natureza e homens em sua diversidade.

 
Publicado em FM – Revista da Maçonaria, no. 4 – 

Fora de Série

Publicação da Royal Society: As leis da natureza.

https://superlight.com.br/
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por Luiz Cláudio de Assis Pereira

Tem político maçom de tudo quanto é tipo. Político 
que presta, político que não presta, honesto, desones-
to, competente, incompetente, de direita e de esquer-

da. Sim, tanto aqui, quanto em muitos outros países, exis-
tem políticos maçons de esquerda, ainda que no Brasil eles 
sejam minoria, mas tem. Daí, algumas pessoas irão dizer: 
“Então, qual é o problema do cara ser maçom e atuar na 
política? Não seria, em geral, um sujeito mais bem prepara-
do?”.

Vamos abordar isso daqui por diante. Antes, porém, vou 
pedir um pouco de paciência, pois é preciso dar embasa-
mento à resposta, para fazer com que a mesma tenha algum 
sentido.

Sem dúvida, a Maçonaria é uma das mais complexas 
instituições criadas pelo ser humano. Como sabido, ela tem 
inúmeros matizes, caracterizados não só pelos diversos 
ritos adotados, mas, principalmente, pelo livre pensar de 
seus integrantes. Ainda assim, mesmo tendo se transforma-
do numa verdadeira “Torre de Babel Filosófica”, conseguiu 
resistir ao tempo.

Cresceu e se expandiu, mesmo sendo, por vezes, brutal-
mente perseguida. Lutou com todas as armas que dispunha 
para fazer valer a liberdade de pensar e de agir do ser huma-
no. Mas, como tudo que é humano, não é perfeito.

Na parte 1 de “Uma Contribuição ao Xadrez da Maçona-
ria no Brasil”, nós fizemos um breve relato do contexto no 
qual a Maçonaria se expandiu. Existem diferentes interpre-
tações sobre a origem da Maçonaria, mas é inegável que ela 
se desenvolveu num ambiente onde a Igreja Católica perse-
guia a todos que pensavam e agiam de modo diferente do 
que ela, a Igreja, pensava (ou queria). E as pessoas que não 
concordavam com isso eram torturadas, sendo que muitas 
morreram queimadas, depois de condenadas pela “Santa 
Inquisição”, versões 1, 2, 3 ...

Pois bem, é obvio que para exercer o direito à liberdade 
de pensar e agir que pregavam era preciso que aquela perse-
guição terminasse. Assim foi que, depois de consolidada a 
Reforma Protestante na Inglaterra, e tendo a realeza britâni-
ca assumido o comando da Igreja, a Maçonaria inglesa, que 
há muito vinha atuando às escondidas, pôde, no dia 24 de 
junho de 1717, já alinhada e aliada à nobreza, “oficializar” a 
sua atuação e se expandir pelo mundo.

Entretanto, a Igreja Católica ainda exercia forte influên-
cia no continente europeu, daí, a necessidade da Maçonaria 
permanecer restrita e secreta. Esse modus operandi deu tão 
bons resultados que, apesar de diferentes ritos terem sido 
criados a posteriori, o sistema sobreviveu e se espalhou, 
chegando rapidamente a outras partes do planeta.

A nível mundial, há dentro dessa, também Ideológica, 
“Torre de Babel”, pelo menos, duas grandes correntes de 
pensamento político, uma mais conservadora e outra mais 
progressista, que, até certo ponto, se confundem com a ala 
monarquista inglesa e a ala republicana francesa. Essa divi-
são chegou a levar as duas correntes a guerras sangrentas. A 
batalha de Waterloo foi o maior exemplo. Atualmente, o 
Brexit segue caminho semelhante. Por aqui, tivemos a Guer-
ra dos Farrapos, que teve o apoio do condotiero Giuseppe 
Garibaldi.

Apesar disso, o fato é que, historicamente, os maçons, 
ao identificar um inimigo comum, sempre esqueceram as 
suas divergências e se ajudaram, sem levar em conta a qual 
corrente ideológica pertenciam. Dos exemplos que temos, a 
Independência é o maior de todos.

Mas as marcas deixadas pela perseguição sofrida na 
Idade Média nunca foram esquecidas. E para não mais 
sofrer o que sofreram e, até mesmo, para não correr o risco 
de ter sua liberdade de pensamento novamente castrada, os 
maçons criaram regras, dente elas, duas tipo “cláusula 
pétrea”: a primeira é: “nunca admitir que é maçom” (isso 
vale pra qualquer maçom, mas, no caso de um político 
maçom, fugir a essa regra é decretar sua “sentença de mor-
te”); e a segunda: “liderar sempre”, pra jamais deixar a situ-
ação fugir ao seu controle.

Isso cria a necessidade imperiosa de espalhar maçons 
por (quase) todos os partidos políticos e, a partir daí, por 
todos os postos de chefia de áreas consideradas estratégicas 
nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; no Banco 
Central, nas Forças Armadas, no Serviço de Informações, 
nas Polícias Civil e Militar, em diversos setores do serviço 
público, nas agências reguladoras, nas empresas estatais, 
nos fundos de pensão e também em empresas privadas (es-
pecialmente aquelas que venham a receber financiamento 
público).

Ainda fora da área pública, sabida e sabiamente, a Maço-
naria dá enorme importância ao controle dos meios de 
comunicação, em especial ao rádio e à televisão, que, lem-
bre-se, são concessões de serviço público. Então, está aí a 
resposta à pergunta formulada neste mesmo Jornal GGN do 
porquê de não se falar da ingerência política da “Ordem 
Maçônica” no Brasil.

Mas surge outra pergunta: juntando todos esses elemen-
tos, isso pode dar bom resultado?

E a resposta é muito simples: não, não pode. Não pode 
dar bom resultado um sistema que reúne agentes públicos e 
privados operando em causa própria, sugando o Estado 
através de uma organização subordinada a interesses 
estrangeiros. Ou alguém tem dúvida disso?

Temos, aí, parte da resposta à pergunta que fizemos no 
início: “Qual o problema do cara ser maçom e atuar na polí-
tica?”. OK? Mas, infelizmente, não dá pra concluir essa 
resposta sem falar do político maçom enquanto cidadão 
comum, ou melhor, o que o diferencia de um. Mais especifi-
camente, sem falar como a crença religiosa professada por 
cada grupo dentro da Maçonaria afeta, de forma diferencia-
da, o seu, deles, comportamento junto à sociedade.

Então, peço-vos um pouco mais de paciência. Como 
temos um tanto igual a esse, ou mais, para trilhar, sugiro 
uma pausa para um cafezinho.

Dentro da Maçonaria existem grupos das mais variadas 
crenças. E nós já vimos que, inclusa a Maçonaria Liberal, 
temos até ateus e agnósticos, no que, vamos concordar, não 
deixam de ser crentes. Pois bem, então, há que se diferenci-
ar os grupos religiosos para efeito de análise, já que, sob 
esse aspecto, não há homogeneidade entre os membros da 
Maçonaria.

Mas, antes disso, vamos falar daquilo que lhes é comum. 
E o que há de comum entre os maçons é o respeito à crença 
de um outro “irmão”, seja ela qual for e seja ele quem for. 
Pode ser um pedreiro, um advogado, um juiz. Pode ter a cor 
que tiver: branco, preto, amarelo. E quando não respeitam, 
na verdadeira acepção da palavra, pelo menos, toleram.

Agora sim, vamos tentar diferenciar os diversos grupos 
religiosos que existem dentro da Maçonaria. Mas não 
vamos falar dos muçulmanos, pois, proporcionalmente, 
temos poucos maçons muçulmanos. E pelo mesmo motivo, 
não vamos incluir os que praticam as religiões afro-
brasileiras e os que professam as religiões orientais (budis-
mo, hinduísmo, taoísmo, ...).

Também não faz muito sentido considerarmos os ateus e 
os agnósticos, pois, em tese, a não crença, ou, mesmo, o 
ceticismo em relação à existência de um Criador, não influ-
encia tanto o comportamento dessas pessoas junto à socie-
dade, como é o caso dos que acreditam em um Deus, seja ele 
qual for. Está bem assim?

Então temos, os judeus e os diversos grupos que se deno-
minam cristãos (os católicos, os batistas, os luteranos, os 
adventistas, os evangélicos de uma maneira geral). Vamos 
incluir os espiritas, pois muitos maçons são adeptos do 
espiritismo, muito embora o mesmo não seja considerado 
uma religião, mas, sim, uma doutrina.

Primeiro, iremos focar os cristãos, pra depois falar um 
pouco dos espiritas e dos judeus. Mas antes, vamos voltar 
no tempo pra falar, mais uma vez, da Reforma Protestante, 
que neste mês de outubro completa 500 anos.

Naquela época, a Igreja Católica, de um lado, ostentava 
luxo e riqueza por toda parte, enquanto que, do outro lado, 
cobrava dos fiéis a famigerada “indulgência” dizendo que 
era para que pudessem entrar no céu e, ainda por cima, pra-
ticamente, pregava o voto de pobreza, baseada nos ensina-
mentos, na Bíblia, atribuídos a Jesus de que "mais fácil um 
camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico 
entrar no Reino dos Céus”.

Bom, e daí? Daí, que, no meio de toda essa discussão 
sobre “como entrar no céu”, Lutero afirmou, em sua prega-
ção, que o livre arbítrio, ou seja, a capacidade das pessoas 
para tomar decisões, não atua sobre a salvação dos homens. 
Somente a fé poderia fazer isso. O que aproximava Lutero 
do pensamento de Santo Agostinho de que a fé era uma 
graça divina, que Deus a dava a quem Ele escolhia. Por 
outro lado, a Igreja Católica dizia que a salvação era uma 
recompensa, o resultado das boas ações livremente realiza-
das pelos seres humanos. O que parece razoável, mas, claro, 
não na forma de indulgência, como ela queria.

Pra complicar, ainda mais a situação, surge um outro 
protestante de nome João Calvino que, mesmo tendo manti-
do quase todos os princípios formulados por Lutero, desen-
volveu uma teologia de onde havia uma diferença muito 
importante: a Doutrina da Predestinação Absoluta. Calvino 
afirmava que Deus, o único com conhecimento sobre o 
futuro, já sabia quem eram as pessoas que seriam salvas por 
Ele, assim como as que não seriam.

De acordo com Calvino, a fé não era o caminho para a 
salvação. Para ele, a fé era o sinal de que o fiel estava pre-
destinado à salvação. Com isso, o calvinismo se afastava 
daquilo que Lutero havia defendido, ou seja, que a salvação 
somente era alcançada por meio da fé em Jesus Cristo. Mas 
quando as ideias de Calvino chegaram às pessoas comuns, 
uma dúvida foi gerada: Como posso saber se serei salvo ou 
não?

E a resposta dada pelos calvinistas era muito simples: a 
garantia de que alguém havia sido predestinado por Deus à 
salvação estava em seu sucesso pessoal, ou seja, uma pes-
soa próspera e bem sucedida (profissão, saúde, família, etc.) 
demonstrava o favor de Deus para com ela. Portanto, o prós-
pero tinha a garantia de sua salvação. Mas, o contrário tam-
bém seria verdadeiro, pois aquele que não prosperasse dava 
demonstrações de que não estava predestinado à salvação.

O reflexo maior desta doutrina foi que, ao contrário dos 
católicos, os calvinistas defendiam a riqueza pessoal. 
Assim, a riqueza e o lucro deixavam de ser pecado para se 
tornarem sinais do favor divino e, mais, era uma forma de 
glorificar a Deus. Como a Igreja Católica condenava os 
lucros e a riqueza pessoal, os burgueses da época (e os atua-
is, claro), adotaram, quase que integralmente, a nova fé. E 
esta se espalhou por quase toda a Europa.

.

UMA PAUSA PRA FALAR SOBRE OS “POLÍTICOS MAÇONS”
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Importante lembrar que a doutrina calvinista, embora 
não tenha se tornado uma religião como a luterana, está 
presente em (quase) todas as religiões evangélicas funda-
das por maçons nos EUA e, mais recentemente, nas igre-
jas neopentecostais fundadas no Brasil (a Universal do 
Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus, a 
Renascer em Cristo e a Mundial do Poder de Deus), nes-
tas, com o sugestivo nome de Teologia da Prosperidade.

Embora a Assembleia de Deus se diga contra a Teolo-
gia da Prosperidade, muitos ministérios a ela ligados, tal 
como o “Vitória em Cristo” do pastor Silas Malafaia, 
adotam esta doutrina, que, no fundo, tem origem na Dou-
trina da Predestinação Absoluta de Calvino.

Já em relação ao Espiritismo e seu codificador, Hip-
polyte Léon Denizard Rivail, mais conhecido pelo pseu-
dônimo de Allan Kardec (que, segundo alguns historia-
dores, teria sido iniciado maçom na Grande Loja Escoce-
sa de Paris), destaca-se o fato da Doutrina Espírita pregar 
os ensinamentos de Jesus Cristo em relação à riqueza. 
Sob esse aspecto, vale lembrar a semelhança da Doutrina 
Espírita com os princípios do movimento cátaro, citados 
na parte 1 de “Uma Contribuição ao Xadrez da Maçona-
ria no Brasil”.

Interessante salientar que, se por um lado, Allan Kar-
dec pregava a caridade desinteressada como a mais meri-
tória das virtudes, por outro lado, ele acreditava que o 
“branco europeu” era uma raça superior às demais. E os 
orientais seriam, por sua vez, superiores aos negros.

Em relação aos judeus, é óbvio que os ensinamentos 
de Jesus Cristo, seja em relação à riqueza, ou a qualquer 
outro, não são, por eles, considerados como balizadores 
do seu comportamento junto à sociedade. Por outro lado, 
na tradição judaica, o conceito de salvação espiritual é 
algo semelhante ao preconizado pela Igreja Católica, ou 
seja, uma pessoa que viva de forma predominantemente 
íntegra será contada entre os justos. Já o conceito de cari-
dade não é visto da mesma forma como os cristãos; no 
seu lugar, os judeus consideram que o que fazem para 
ajudar um outro ser humano é tão somente justiça.

Parece que acabou, mas não acabou, não. Lembra dos 
judeus cabalistas? Eles também foram mencionados na 
parte 1 de “Uma Contribuição ao Xadrez da Maçonaria 
no Brasil”. Pois, bem, tendo, de alguma maneira, influen-
ciado o desenvolvimento da Maçonaria, ainda quando 
ela não tinha a formatação que tem atualmente, os judeus 
cabalistas, junto com os cátaros, fizeram uma “releitura” 
do Antigo Testamento (ou do Tanakh, no caso) pela qual 
o Deus bíblico era mau, pois atirava sua ira sobre os 
homens toda vez que era contrariado e, ainda, restringiu, 
barbaramente, a liberdade das pessoas ao estabelecer dez 

mandamentos que deveriam ser fielmente cumpridos.
Por essa leitura, haveria, um outro Deus, um Deus 

bom, mas para os cabalistas, esse Deus bom não era 
Jesus, como acreditavam os cátaros. O fato é que, inde-
pendente do nome que ele tenha, os cabalistas acredita-
vam que esse Deus era bom porque permitiria aos 
homens liberdade para decidir entre aquilo que cada um 
julgasse que seria o bem e o mal. E ponto.

É certo que todas essas religiões ou doutrinas são tam-
bém professadas por pessoas que não são maçons. Mas, é 
igualmente correto dizer que em nenhuma outra institui-
ção, que não a Maçonaria, iremos encontrar um lugar 
onde as pessoas que professem qualquer uma das reli-
giões citadas, e outras mais que existirem, possam convi-
ver. Mesmo que algumas não saibam exatamente a reli-
gião das outras; o que ocorre, particularmente, na Maço-
naria Regular, dado que nela é proibido discutir política e 
religião.

Mas a principal virtude da “Ordem Maçônica”, qual 
seja, a ideia de que “não se deve impor limites à liberda-
de”, é, a meu ver, o seu maior defeito, pois o fato de dei-
xar a critério de cada um aquilo que ele pode fazer, tanto a 
nível individual, quanto coletivo, faz com que determi-
nados princípios adotados por seus integrantes possam 
ser levados ao extremo.

Os maçons se orgulham de dizer que são “HOMENS 
LIVRES E DE BONS COSTUMES”. O problema é que 
eles acreditam que “bons costumes” são aqueles que eles 
mesmos estabelecem. Assim, se o maçom fizer alguma 
coisa que nos pareça errada, pra ele, se ele conseguir pas-
sar por essa situação sem que isso lhe traga maiores con-
sequências, está tudo muito bem. Pois ele se julga livre 
pra fazer o que quiser, sabendo, é claro, que vai ter que 
assumir o risco. Se algo der errado e ele não conseguir se 
livrar do problema, “maktub”, já estava escrito que seria 
assim e pronto. “Parte pra outra, porque a luta continua”.

Em tese, isso é até bom. Torna o sujeito um cara 
empreendedor, sob todos os aspectos da vida de um cida-
dão comum. E tendo um suporte que o ajude, tanto para 
iniciar uma empreitada, quanto para recorrer, se algo der 
errado, isso torna as coisas ainda mais fáceis.

O problema é quando esse suporte está centrado em 
recursos públicos; seja através de financiamentos “de pai 
pra filho”, tipo BNDES e Caixa Econômica Federal; seja 
através da isenção ou do perdão para o pagamento de 
impostos e multas que a todos deveriam ser cobrados, 
indistintamente. Sem falar em vários outros tipos de rela-
cionamento público-privado, que todos nós sabemos que 
existem.

Fonte: Jornal GGN

http://viniltapetes.com.br/
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Por Ir.'. José Clei

Quanto à história, se em 2017 comemora-se o tricente-
nário da maçonaria especulativa obediencial fato 
que se deu no salão da TAVERNA DO GANSO E 
DA GRELHA, na noite de 24 de junho de 1717, o 

que nos interessa no momento, foi o que aconteceu na fria 
manhã de 30 de janeiro de 1649, diante do Palácio White-
hall, quando o rei Carlos I, foi decapitado por traição. Logo 
após, houve o exílio da rainha viúva, de seus filhos preten-
dentes ao trono e de influente séquito de exilados notada-
mente escoceses e irlandeses, emigrados para a França. Lá 
nasceu o movimento político reacionário que passou à his-
tória como “jacobitismo” que procurou assumir reação 
política à derrubada da dinastia Stuart. Também estavam 
inclinados a se impor no terreno militar.

 Recebidos de forma muito superficial pelo rei Luís XIV, 
em Saint Germain-En-Laye, estavam autorizados a circular 
apenas por um corredor territorial relativamente limitado 
entre esta localidade, Paris e a cidade portuária de Bordéus. 
A corte francesa era povoada por espiões a soldo fácil, não 
só pelo influente “Rei-Sol”, também pelos ingleses republi-
canos, comerciantes holandeses, alguns estados protestan-
tes alemães, o interesse comercial espanhol, além da Igreja 
Católica Romana que havia perdido suas posses na Ingla-
terra, sob o reinado do rei Henrique VIII e sua reforma 
anglicana e que, depois da derrocada dos Stuart, alcançou a 
Escócia e a Irlanda, também.

Em condições potencialmente adversas, não restou 
muito aos exilados do que o já conhecido acobertamento 
das lojas maçônicas. Mas, diante dessa situação peculiar, 
não puderam se estabelecer em lojas comuns. Foram mais 
adiante e estabeleceram o que podemos considerar como o 
cariz jacobita de excelência, isto é, em lojas que funciona-
vam paralelamente. Nelas era necessário o conhecimento 
de uma lenda que fosse peculiar e proporcionasse uma espé-
cie de chave para o ingresso. A atenção fixou-se na alegoria 
da construção do primeiro templo de Jerusalém que, segun-
do claríssimos relatos bíblicos, havia sido mandado cons-
truir pelo rei Salomão de Israel, ajudado pelo rei Hiran de 
Tiro e pelo hábil construtor e arquiteto Hiram Abif. Portan-
to, apenas o tradicional acobertamento das lojas maçônicas 
que já iam se tornando comuns em França, não bastou aos 
jacobitas.

Acabaram alçando mão de figuras dispostas em perso-
nagens bíblicos inequívocos, utilizando o relato de uma das 
mais célebres construções conhecidas do mundo antigo, 
disposta em um livro incontestável à época, a Bíblia Sagra-
da. Perceberam claro viés estabelecido entre esse material e 
uma dada lenda que já fora ligada às velhas guildas maçôni-
cas operativas e até permitiam digressões paralelas à lenda 
original e que hoje poderíamos chamar de “licenças narrati-

vas”.
Mas, toda a causa política tem o seu tempo e por volta da 

década de 1750, houve o inexorável declínio político e mili-
tar da causa jacobita e houve a necessidade de abertura des-
sas lojas peculiares a novos maçons e que já eram formados 
em lojas francesas comuns. Diversos maçons já vinham 
procurando esse grupo de maneira proposital, pois estavam 
norteados por sua prosaica discrição e respeito aos princípi-
os maçônicos especulativos mais notórios, diante de obras 
literárias de estilo incendiário e panfletário que não para-
vam de surgir. O jacobitismo foi o ponto fora da curva den-
tro do panorama maçônico do período.

Com a introdução de novos elementos, normalmente 
livres do espírito político reacionário jacobita original, o 
movimento foi verdadeiramente se tornado algo bem mai-
or, influente ao ponto de vir dispor-se como um incontestá-
vel paradigma maçônico humanista e universal que atendia 
à excelência criativa do espírito humano iluminista e utilita-
rista. O declínio do jacobitismo foi concomitantemente à 
ascensão do “escocesismo”, cujo nome foi estabelecido em 
homenagem aos “Mestres Escoceses” que haviam sustenta-
do o movimento jacobita durante muitos anos. Eles haviam 
sido importantes reservas morais da maçonaria durante um 

período muito difícil. Devemos a eles a sobrevivência do 
espírito maçônico especulativo universal. Tornado um 
movimento maçônico mais permeável, o escocesismo pôde 
conceber e adaptar-se completamente à introdução de 
diversas correntes do pensamento que, principalmente a 
partir de meados do século XVIII, fizeram irresistível 
sucesso entre as elites intelectuais e sociais do Ocidente. 
Adotou o empirismo, o iluminismo e o utilitarismo, as prin-
cipais correntes do pensamento do período

Entre os anos de 1754 e 1762, o movimento escocesista 
foi se intensificando e integrando-se ao panorama maçôni-
co da capital francesa e de áreas localizadas entre a capital e 
Bordéus, ambas originais ás influências jacobitas. Após 
1762, organizou-se no que passou à história como Rito de 
Heredon. Foi esse rito que chegou aos Estados Unidos da 
América, por volta de 1780, por meio de maçons das Anti-
lhas Francesas que mantinham relações comerciais com 
norte-americanos e que depois terminaram emigrados por 
conta da revolução pela independência do Haiti. Livres de 
controles externos, impostos pela Revolução Francesa, 
proeminentes maçons norte-americanos viram a possibili-
dade de incrementar o rito que haviam aprendido a admirar 
e se dispuseram a criar novos graus, arrumar mais matérias 
e redistribuí-las o melhor que fosse possível pelas séries, 
subindo-o em mais oito altos graus.

Ao final de quase uma década após sua chegada aos 
Estados Unidos da América, acabou nascendo oficialmente 
em 31 de maio de 1801, na cidade de Charleston, na Caroli-
na do Sul. O chamaram de RITO ESCOCÊS ANTIGO E 
ACEITO. Nele dispuseram velhas tradições de tempos 
anteriores aos jacobitas, daí ser “antigo”; faz menção nomi-
nal “Mestres Escoceses”, sendo “escocês”; apreciou a 
Lenda do Templo e o núcleo hirâmico, mencionado no títu-
lo como “aceito”. Também deu ênfase à outras lendas, 
como a reconstrução do templo ao tempo do General Zoro-
babel, “Atherzata” do rei Ciro da Pérsia, e, finalmente, à 
Ordem do Templo, cujas alegorias e lendas haviam sido 
reerguidas e aculturadas “maçonicamente” pelo celebrado 
Mestre-Escocês Andrew Michael Ramsay, a partir de mea-
dos da década de 1730, em seu afamado e conhecido “Dis-
curso”.

Em uma espécie de metanoica, o REAA foi tornado algo 
capaz de exercer uma influência poderosa nos espíritos dos 
homens e é por isso que vale a pena sua defesa cultural, pois 
é isso que ele é: uma manifestação cultural! Em cada uma 
de suas cerimônias, evoca-se a união entre tradição, conhe-
cimento e sabedoria, e as festejamos em cerimônias que se 
constituem como bodas de justa e perfeita união desses três 
elementos, envolta em perpétua discrição e fidelidade.

Fonte: Revista Astrea News

UMA VISÃO GERAL DO REAA

https://www.youtube.com/watch?v=2migGwyy630&feature=youtu.be
https://www.magazinevoce.com.br/magazineluizsergiocastro/
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por Magali do Nascimento Cunha

Na terça-feira, 31 de outubro, igrejas protestantes em 
todo o mundo celebraram os 500 anos da Reforma 
Protestante. Esse dia ficou conhecido como aquele 

em que o monge alemão Martin Luther teria pregado suas 
95 teses na porta da igreja do castelo da cidade alemã de 
Wittenberg. Elas representavam uma tomada de posição 
contra o que Lutero considerava práticas abusivas do clero 
católico romano, como a venda de indulgências (uma 
forma de perdão dos pecados), e posições doutrinárias que 
desviavam dos valores primeiros da fé cristã.

Martinho Lutero não foi o único. Houve muitos outros 
europeus, homens e mulheres, que se notabilizaram como 
“protestantes”, aqueles que traziam a dimensão contestató-
ria à fé cristã, própria do cristianismo, num chamado ao 
retorno às origens (perdidas) do ser cristão.

Do século XVI para cá, a reforma marcou a história, 
tanto da Europa quanto dos demais continentes, por meio 
da atuação de missionários luteranos, reformados (congre-
gacionais, presbiterianos), batistas, metodistas, anglica-
nos/episcopais. No século XX surgiram os pentecostais, 
expressão de um movimento de protesto e afirmação da 
população negra, migrante, feminina e pobre nos Estados 
Unidos.

Aspectos críticos desta memória como a cumplicidade 
do protestantismo com o capitalismo e também com o 
imperialismo (das ocupações coloniais da África, da Ásia e 
da Oceania) são abordados por vários estudiosos.

Por outro lado, a história destaca a contribuição de pro-
testantes em ações pela justiça social e os direitos humanos 
como os movimentos de promoção da paz durante guerras. 
Também contra o racismo, como as lutas pelos direitos 
civis, com o pastor batista Martin Luther King, e contra o 
apartheid na África do Sul, lideradas pelo metodista Nel-
son Mandela e pelo bispo anglicano Desmond Tutu, entre 
outras causas. E ainda nas frentes por democracia e em 
oposição a regimes de exceção, como os protestantes no 
Brasil, Chile, Uruguai e Argentina.

No Brasil, a diversidade é enorme, são muitos os grupos 
confessionais, desde os mais vinculados às raízes da refor-
ma, aos que advêm do pentecostalismo do século XX até 
aos que emergem dos novos movimentos evangélicos das 
últimas décadas, denominados neopentecostais.

Desde os anos 2000, os protestantes (historicamente 
identificados como “evangélicos”) têm adquirido mais 
visibilidade no espaço público brasileiro. O crescimento 
numérico e geográfico, principalmente dos pentecostais é 
responsável por isto, juntamente com a ampliação de pre-
sença nas mídias e na política partidária.

Esta visibilidade intensa é fonte de afirmação social dos 
evangélicos que há poucas décadas eram uma minoria 
religiosa silenciada. Ao mesmo tempo, é motivo de apreen-

são e suspeita de quem vê este segmento religioso como 
uma ameaça por conta do que é veiculado nas mídias e nas 
propostas políticas: espiritualização de males sociais, sub-
missão da mulher, controle do corpo e da sexualidade, 
defesa de vingança contra praticantes de crimes, do uso de 
armas mortíferas para a defesa da população, entre outros.

Soma-se a esta imagem negativa, o destaque dado por 
algumas igrejas à questão financeira, à busca de benefícios 
materiais pelos fiéis somada à retribuição na forma de 
ofertas em dinheiro. Também, algumas ações missionárias 
com indígenas que negam as suas culturas e lutas por direi-
tos. Ainda, a demonização de outros grupos religiosos 
promovida por certas lideranças, especialmente contra as 
religiões de matriz africana e também contra católicos e 
islâmicos.

Se formos rigorosos numa avaliação ética e teológica, 
podemos dizer que estas práticas, que acabam se tornando 
“sinônimos” de evangélicos, vão todas na contramão, não 
só dos princípios da reforma, mas dos princípios cristãos 
de justiça, misericórdia e liberdade.

É preciso, no entanto, reconhecer que esta imagem 
negativa acaba apagando outras muito positivas e bonitas 
da presença dos evangélicos no mundo e no Brasil: desde 
projetos de promoção humana e valorização da vida (supe-

ração da pobreza, recuperação de indivíduos com depen-
dência química, inclusão para crianças, adolescentes e 
jovens das periferias das cidades e do País), movimentos 
pelo Estado de Direito, pela Justiça de gênero.

Entre estas ações também podemos citar a valorização 
de quem é invisível socialmente. Como o cidadão que 
durante a semana é auxiliar de serviços gerais ou da cons-
trução civil e no momento de estar numa igreja se empode-
ra, veste um terno ou um vestido elegante e se torna prega-
dora do Evangelho, líder de oração ou cuida da educação 
religiosa de crianças. Quem não conhece estas experiênci-
as não tem medida do que isto significa para a autoestima e 
a dignidade humana. E é uma das mais ricas heranças da 
Reforma Protestante: o sacerdócio de todos os crentes. 
Todos têm um lugar no serviço relacionado à fé.

E aqui chegamos a um ponto crucial desta memória: 
lembrar os 500 anos da Reforma Protestante deve ser opor-
tunidade para a busca de novas reformas. Um dos lemas 
dos reformadores do século XVI era “Igreja reformada 
sempre se reformando”. Eis aí um chamado à vocação de 
protestar, contestar o que vai contra os princípios de fé e os 
valores coerentes com o Evangelho de Jesus de Nazaré.

A REFORMA PROTESTANTE, 500 ANOS DEPOIS

Estátua de Martinho Lutero em Dresden, na Alemanha
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I
nicialmente, alertamos que não trataremos aqui de 
texto crítico, pois nossa natureza humana, em 
determinados momentos, nos conduzirá a atitudes 

“brutas” que sobrepujam as “polidas”.
A tentativa é de provocar a reflexão e a consciência 

sobre a diferença entre ser Maçom e ser membro da 
Maçonaria.

Os Fariseus eram um grupo de judeus devotos à 
Torá, surgidos no século II a.C. Criaram a “Lei oral” 
em conjunto com a “Lei escrita”, em que se coloca-
vam na condição de “separados” e com pseudo-status 
da “verdadeira comunidade de Israel”. O sentido pejo-
rativo do termo foi exposto pelo Cristo como uma 
contradição da grande santidade exterior em contra-
posição à malignidade dos pensamentos e sentimen-
tos.

Assim, compreendemos que o conhecimento das 
leis, normas, procedimentos, rituais e instruções se 
dão no plano de subsídios para a representação de um 
título e, infelizmente, não como subsídios para atua-
ção e reconhecimento.

Lamentável é a devoção fingida que encontra-
mos em nosso meio.

Esta realidade, percebida em qualquer segmento 
da sociedade deve servir de alerta em nossos labores. 
Temos nossas “Leis escritas” e a inclusão de “Leis 
orais”, que as Lojas e Irmãos as chamam de “usos e 
costumes”. São deturpações, muitas vezes calcadas 
na conivência com o erro, travestida de incompreen-
são da verdadeira tolerância maçônica.

São três os comportamentos que nos afastam da 
condição de Fariseu:

O Maçom, antes de procurar ensinar, deve praticar 
aquilo que já aprendeu.

Suas ações exteriores devem ser reflexos de seus 
impulsos do coração.

As mesmas regras e leis que criou, são observadas 
tanto para si como para o Irmão.

Ser Maçom Fariseu é viver no engano, no fingi-
mento, na hipocrisia, que, como tal, é claramente reco-
nhecido pelos Irmãos.

O primeiro passo para abandonarmos a hipocri-
sia é admitir a própria falibidade. A honestidade 
conosco alivia e abre as portas da humildade, que 
traz consigo o amor e o verdadeiro respeito dos 
irmãos.

Este artigo foi inspirado no livro “Instrucional 
Maçônico” do Irmão Tito Alves de Campos que na 
página 49 ensina: “ O vácuo entre a especulação e a 
operação na busca individual ou coletiva da Verdade 
constitui espaço fértil onde medra a hipocrisia”.

 
Neste décimo primeiro ano de compartilhamento 

de instruções maçônicas, mantemos a intenção pri-

maz de fomentar os Irmãos a desenvolverem o tema 
tratado e apresentarem Prancha de Arquitetura, enri-
quecendo 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
Sérgio Quirino – Grande Segundo Vigilante – 

GLMMG

Tendo em vista as crescentes 
incursões de anúncios “oferecendo a 
Maçonaria” em diferentes meios de 
comunicação, como a Revista Veja do 
dia 18 de outubro de 2017, a Grande 
Loja Maçônica do Estado de São Paulo 
(GLESP) e o Grande Oriente de São 
Paulo (GOSP), ambas potências 
m a ç ô n i c a s  r e c o n h e c i d a s 
internacionalmente, vêm a público 
esclarecer que instituições maçônicas 
regulares e reconhecidas mundialmente 
não arregimentam membros por 
anúncios e não fazem propaganda.

É  com pesa r  que  a s s i s t imos 
maçonarias espúrias como essa, que 
veicula anúncios em revistas, jornais, 
outdoors e internet com a intenção de arregimentar 
membros, mancharem a imagem da instituição 
comercializando uma Ordem que existe há 300 anos 
no mundo. Cabe ressaltar que os métodos para 

aceitação de novos membros na Maçonaria 
Regular, aquela que é reconhecida pela Grande Loja 
Unida da Inglaterra (GLUI) e em todo o mundo, é 
apenas por indicação.

A Maçonaria não é um produto a ser 
vendido, muito menos um meio para 
enriquecimento destes que a oferecem 
de maneira tão desprezível. Para se 
tornar um Maçom, é necessário ser 
indicado por um membro regular e 
ativo, passando por um processo de 
aceitação que, antes de ser um acúmulo 
de taxas a serem pagas, existe para que a 
Ordem possa contar em suas fileiras 
com verdadeiros Irmãos, norteados 
pelos  mesmos bens comuns de 
liberdade, igualdade e fraternidade.

A Maçonaria é alicerçada em 
princípios éticos e morais, contribuindo 
para  que  seus  membros  se jam 
verdadeiros construtores sociais, não 

vendedores de títulos que não passam de palavras 
vazias de ações. Essas entidades espúrias que se 
intitulam maçônicas usurpam a imagem da 
Maçonaria Regular, que repudia esses atos.

CONFIRA A NOTA DE REPÚDIO CONJUNTA FEITA PELA GLESP E O GOSP

https://www.magazinevoce.com.br/magazineluizsergiocastro/
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Urologia não é apenas a atenção ao Câncer de 
Próstata. Erroneamente, associa-se que o 
homem adoece menos, o que não é verdade. 

O que existe é o medo em encontrar uma doença, 
tabu e desinformação. São diversos os tipos de doen-
ças urológicas que podem acometer qualquer um, e 
sem aviso prévio. Na urologia, o que mais leva o 
homem a temer uma consulta é o imaginário sobre 
os exames de toque para averiguação do câncer de 
próstata. “O que vale para a saúde de qualquer 
homem é estabelecer uma programação, no mínimo 
anual, para um check-up. Isso significa que você 
está cuidando da sua saúde, e não procurando uma 
doença”, explica o urologista Marcelo Bendhack, 
presidente da Sociedade Latino-Americana de Uro-
logia e Doutor em Uro-Oncologia pela Universida-
de de Düsseldorf (Alemanha).

A prevenção, o diagnóstico e o tratamento, quan-
do for o caso, precisam ser enfrentados como reali-
dade e probabilidade pelos homens. A incidência da 
doença é alta e, aproximadamente, 60% deles, entre 
40 e 59 anos, podem sofrem com o aumento da prós-
tata ou hiperplasia prostática benigna (alteração da 
próstata).

No Brasil, segundo o INCA (Instituto Nacional 
do Câncer), a cada ano são descobertos 61.200 
novos casos de câncer de próstata, com um total de 
13.772 mortes/ano¹. Em termos globais, são mais 
de 1,1 milhão de novos casos/ano, com mais de 300 
mil mortes². É o segundo tumor mais comum em 
homens (o primeiro é o câncer cutâneo não melano-
ma) e a terceira principal causa de morte, depois do 
câncer de pulmão e colorretal. “Muitos homens não 
buscam tratamento por medo de sequelas, como 
incontinência urinária e disfunção erétil. Mas quan-
do diagnosticado e tratado em tempo hábil, os prog-
nósticos são muito bons”, diz o urologista.

O câncer da próstata é assintomático e pode 
levar anos ou décadas para que apareçam os primei-
ros sintomas. Porém, quando a doença está em está-
gio avançado, as células prostáticas cancerosas 
podem crescer rapidamente e provocar dificuldade 
para urinar ou necessidade em urinar mais vezes 
durante o dia ou à noite, além de infecção generali-
zada e até insuficiência renal.

A detecção pode ser feita em exames de rotina, 
com toque retal ou com o exame de antígeno prostá-
tico específico (dosagem no sangue), o PSA (Pros-
tate Specific Antigen). Mesmo sem sintomas, a 
indicação é procurar um urologista a partir dos 40 
anos de idade.

O tratamento para o câncer de próstata depende-
rá de alguns fatores, como o estadiamento (exten-
são) da doença, a idade do paciente, a expectativa 
de vida, outras doenças associadas, a probabilidade 

de cura, os efeitos colaterais e a manutenção de uma 
boa qualidade de vida. Entre as opções estão a cirur-
gia, a radioterapia, a hormonioterapia, a quimiote-
rapia, as vacinas, as terapia alvo e, mais recente-
mente, o HIFU - High Intensity Focused Ultras-
sound (Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade).

O HIFU é uma técnica minimamente invasiva 
(sem introdução de instrumentos, agulhas ou 
sementes radioativas) para o câncer primário e loca-
lizado em fase inicial,  de baixo e médio risco. Estu-
dos internacionais³ atestam baixos índices de efei-
tos colaterais (transtornos urinários e disfunção 
erétil), em relação aos tratamentos convencionais, e 
de mortalidade e morbidade, mas com altos índices 
de sobrevida livre de metástases após 10 anos da 
realização com esse tratamento (98-100%).

 Outras doenças urológicas
Além do câncer de próstata, a atenção à saúde do 

homem implica ainda nos cuidados com as doenças 
do pênis, da bexiga e dos testículos, igualmente 
passíveis de câncer nestes órgãos. O urologista tam-
bém precisa ser consultado quando o indivíduo tem 
dificuldade em urinar e em manter relações sexuais. 
Deve ser levado em conta ainda as doenças sexual-
mente transmissíveis (DST) e infecciosas do trato 
urogenital, como gonorreia, sífilis e HPV (papilo-
mavírus humano).

Nas infecções urinárias, o urologista irá avaliar o 
processo infeccioso, causado pelo crescimento de 
bactérias, como Escherichiae coli (Colibacilo), 
Klebsielae e os Proteus, que se multiplicam e infla-
mam o trato urinário inferior (bexiga, cistites, e 
uretra) ou superior ou alto (rins, pielonefrite). Para 
o tratamento das infecções urinárias são indicados 
antibióticos, dependendo da bactéria encontrada 

nos exames.
Um problema muito comum no trato urinário é a 

obstrução urológica, que pode afetar rins, bexiga, 
próstata e até o pênis. Quando ocorre na parte alta 
do trato urinário, geralmente está associada à pedra 
nos rins, que impede ou reduz a saída da urina, ou 
ainda pode ter como causa coágulos e tumores. Nas 
partes mais baixas do trato urinário (da bexiga até a 
ponta do pênis, próstata e uretra), o problema pode 
ser pedras nos rins, que conseguiram passar pela 
parte alta. E ainda doenças causadas por coágulos, 
tumores e crescimento benigno da próstata. Vale 
lembrar que no caso do Presidente Temer o proble-
ma apontado foi a doença benigna da próstata, que 
já havia sido tratada há 7 anos, mas que voltou a 
incomodá-lo novamente.

O tratamento da obstrução urológica pode ser 
medicamentoso ou cirúrgico, dependendo da gravi-
dade de cada caso. O problema atinge aproximada-
mente 10% da população mundial e, em 50% dos 
casos, é reincidente. Afeta mais o sexo masculino, 
na proporção de três homens para cada mulher.

 Impotência Sexual
O grande vilão que ronda a cabeça de muitos 

homens – talvez até mais que o câncer -, é a disfun-
ção erétil, que impede ou dificulta a ereção para o 
ato sexual. A impotência pode ter causas físicas, 
coexistente com doenças orgânicas, ou psicoemo-
cional. A avaliação mais criteriosa prevê dosagens 
de sangue, inclusive hormonais. Às vezes, além das 
orientações do urologista, pode ser preciso o supor-
te de um psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. O 
tratamento clínico se baseia em drogas por via oral, 
injetáveis no pênis e, em último caso, próteses peni-
anas.

CÂNCER DE PRÓSTATA É O QUE MAIS PREOCUPA HOMENS,
MAS NÃO É A ÚNICA DOENÇA UROLÓGICA

NOVEMBRO AZUL

Exames podem reduzir a taxa de mortalidade masculina, ainda alta em todo mundo

http://www.sergiocastroturismo.com
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SAÚDE

Por Natalia Cuminale - Fonte: Veja

Pela primeira vez, uma pesquisa realizada por cien-
tistas do Imperial College de Londres apontou que 
o uso de stent não melhora a qualidade de vida das 

pessoas com angina estável. O problema é caracterizado 
por uma dor no peito temporária ou uma sensação de pres-
são que ocorre quando o músculo cardíaco não está rece-
bendo oxigênio suficiente.

O levantamento foi publicado nesta quinta-feira na 
revista científica The Lancet e acompanhou 230 pacientes. 
Todos tinham o caso estável da doença e obstrução em 
apenas uma artéria.

Para o experimento, parte dos voluntários foi submeti-
da a uma angioplastia com a inserção do stent. O outro 
grupo também realizou um procedimento semelhante, mas 
não sabia que era uma simulação.

O objetivo dos cientistas era entender se havia algum 
efeito placebo. O stent é uma pequena estrutura introduzi-
da via cateterismo. Sua função é ajudar a liberar o fluxo nas 
artérias obstruídas por placas de gorduras.

Tanto antes como seis semanas após o procedimento, os 
pacientes tiveram testes de exercícios para avaliar quão 
rápido eles podiam caminhar em uma esteira enquanto 
suas funções cardíacas e pulmonares eram analisadas.

Os pesquisadores descobriram que o aumento médio no 
tempo total de exercício foi de 28,4 segundos para os paci-
entes submetidos ao procedimento e 11,8 segundos, no 
caso do grupo placebo. No entanto, cientistas explicaram 
que a diferença entre eles não foi estatisticamente signifi-
cativa. Além disso, o tratamento não trouxe benefícios 
significativos na redução dos sintomas ou na qualidade de 
vida dos pacientes.

Cautela
De acordo com o cardiologista Raul dos Santos, profes-

sor de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, a 
pesquisa precisa ser analisada com cautela. “O tratamento 
com stent revolucionou a cardiologia porque tirou a neces-
sidade da cirurgia em alguns casos. Quando bem indicado, 
faz muita diferença. É capaz de reduzir a isquemia e o risco 
de infarto”. Geralmente, o stent é indicado para pacientes 

que sofreram infarto ou que têm angina instável.
Santos explica que o estudo atual foi realizado com uma 

população de baixo risco, altamente medicada. “O estudo 
reforça que o tratamento clínico, quando bem feito, é capaz 
de dar uma qualidade de vida para o paciente”.

STENT NÃO MELHORA SINTOMAS DE ANGINA, DIZ ESTUDO
Pesquisa inédita questiona a função do stent em pessoas com angina estável, um problema caracterizado por dor no peito

O processo de desenvolvimento do Alzheimer 
ainda não é completamente conhecido pela ciência e 
um novo estudo, publicado nesta terça-feira no perió-
dico “Molecular Psychiatry”, sugere que um tipo de 
proteína produzida em todo o corpo é capaz de ultra-
passar a barreira protetora do cérebro, provocando a 
doença. Além disso, o experimento realizado com 
camundongos demonstrou que a condição talvez 
possa ser transmitida pela transfusão de sangue.

— A barreira entre o sangue e o cérebro enfraque-
ce com a idade — explicou Weihong Song, professor 
da Universidade da Colúmbia Britânica, em Vancou-
ver, no Canadá, e coautor do estudo. — Isso deve 
permitir que mais beta amiloides se infiltrem no 
cérebro, complementando as que são produzidas 
pelo próprio cérebro e acelerando a deterioração.

A beta amiloide é a principal constituinte das pla-
cas de amiloide, que provocam a deterioração das 
atividades cerebrais em pacientes com demência. A 
proteína é produzida naturalmente pelo cérebro, mas 
também em outras partes do organismo, como nas 
plaquetas, nos vasos sanguíneos e nos músculos.

No experimento, Song e seu colega Yan-Jiang 
Wang, da Terceira Universidade Médica Militar da 
China, em Chongqing, conectaram um camundongo 
normal, que não desenvolve o Alzheimer natural-
mente, a outro que carrega um gene humano mutante 

que produz altos níveis de beta amiloide, fazendo 
com que os dois animais compartilhassem o mesmo 
sangue.

Segundo Song, após um ano, o camundongo nor-
mal “contraiu” a doença de Alzheimer pelo sangue 
carregado com a proteína do animal mutante. A beta 
amiloide entrou na corrente sanguínea do roedor 
sadio e foi capaz de ultrapassar as barreiras que pro-
tegem o cérebro e formar placas de amiloide, provo-
cando a doença.

Entre os sinais do Alzheimer, o camundongo “con-
taminado” apresentou degeneração das células neu-
rais, inflamação e pequenas hemorragias. E a capaci-
dade de transmitir sinais elétricos envolvidos no 
aprendizado e na memória também foi afetada.

— A doença de Alzheimer é claramente uma doen-
ça do cérebro, mas nós precisamos prestar atenção a 
todo o corpo para compreender de onde ela vem e 
como pará-la — disse Song, sugerindo que drogas 
podem ser criadas para destruir a beta amiloide antes 
que ela consiga alcançar o cérebro.

Para Tara Spires-Jones, da Universidade de Edim-
burgo, o estudo tem seu valor pode demonstrar que a 
proteína beta amiloide pode se espalhar por todo o 
corpo, mas ressalta que “não existem dados que indi-
cam que as pessoas devem se preocupar em pegar 
Alzheimer por transfusão de sangue”.

— Não existe evidência de que o Alzheimer seja 
uma doença transmissível — comentou a pesquisa-
dora, não envolvida no estudo.

Essa é a mesma posição de James Pickett, diretor 
de pesquisas da Sociedade do Alzheimer do Reino 
Unido. Estudos que acompanharam pessoas que rece-
beram transfusões de doadores que desenvolveram 
Alzheimer não encontraram evidências de aumento 
no risco da doença.

— Ver a transferência da beta amiloide do sangue 
de um camundongo para o cérebro numa situação 
extremamente artificial num laboratório não nos diz 
que isso acontece com pessoas na vida real — disse 
Pickett. — As pessoas não devem ser alarmadas.

ESTUDO SUGERE QUE ALZHEIMER TALVEZ SEJA
TRANSMISSÍVEL POR TRANSFUSÃO DE SANGUE
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Por Isabel Filgueiras

O mundo viu, em 1917, uma experiência soci-
alista ser instalada pela primeira vez em 
meio a muitas incógnitas. Liderada por 

Lênin, a mudança que culminou no fim do Império 
Russo e da dinastia Romanov abriu as portas para 
novas perspectivas. Cuba, Coréia, China, Vietnã 
seguiram caminhos similares

O centenário da Revolução Russa marca a data 
em que o ideário dos pensadores Karl Marx e Frie-
drich Engels ganhou uma chance de se tornar real. 
Em 1917, o mundo via um governo socialista pela 
primeira vez, sem saber o que esperar dele ou se o 
chamado “socialismo utópico” seria realmente pos-
sível. Liderada por Lênin, a mudança que culminou 
no fim do Império Russo e da dinastia Romanov 
abriu as portas para novas perspectivas. Cuba, 
Coréia, China, Vietnã seguiram caminhos simila-
res.

A Revolução de Outubro, pelo calendário grego-
riano, seguido pelo Brasil, ocorreu em novembro. 
À época, no entanto, o império czariano seguia o 
calendário juliano, 13 dias “atrasado”. Portanto, os 
eventos da tomada de poder dos bolcheviques nar-
rados no fim de outubro, na verdade, aconteceram 
em novembro. A partir deste ponto na história, tor-
nou-se possível o surgimento da União das Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS). Com ela, nas-
ceu uma potência forte o suficiente para se tornar 
crucial na derrubada do nazismo de Adolf Hitler, 
em 1945, e se opor aos Estados Unidos por quase 50 

anos.
Ainda inspirada na obra de Marx e Engels, 

houve a reforma agrária em certo grau, com redis-
tribuição de terras entre campesinos. Sindicatos 
assumiram controles de fábricas, fazendas passa-
ram a produzir para a comunidade. O governo ten-
tou igualar as classes sociais. Ainda hoje, os vestígi-
os da época são vistos na arquitetura do Leste Euro-
peu. As casas pré-fabricadas e blocos de arranhas-
céu em série. Estátuas de Lênin, Marx e, até o 
menos admirado, Stálin, continuam espalhadas por 
cidades russas. Novas personalidades e ícones pas-
saram a fazer parte da cultura.

As camisas do argentino Che Guevara, líder da 
Revolução Socialista Cubana, ainda são populares 
entre jovens de vários países. Frases das revoluções 
ainda são repetidas, para o bem ou para o mal. Figu-
ras são cultuadas ou odiadas. A biografia desses 
personagens é motivo de polêmica com passagens 
sombrias, violentas e partes que se consideram atos 
heróicos. Os russos saíram de um regime autoritá-
rio, do Czar, que perseguia seus inimigos, para 
outro. Um novo ciclo de sangue e repressão come-
çou, segundo membros do próprio partido comu-
nista.

Olhar atual
Essa parte da história fez com que as gerações 

seguintes, pós- União Soviética, sentissem mais 
incerteza que orgulho daquele momento da história 
que influenciou pessoas de todo o mundo. Talvez os 

relatos de prisões arbitrárias e assassinatos no 
governo stalinista tirem um pouco do brilho da pros-
peridade atingida na época. Apesar de apresentar 
um novo sistema ao mundo, o regime se utilizou de 
armas velhas, já conhecidas na sua forma de gover-
no com os vícios de seu nêmesis, o capitalismo.

“Sem a Rússia, não teria havido a China comu-
nista”, afirma, à emissora alemã DW, o historiador, 
especialista em origens do comunismo, Gerd Koe-
nen. Ele participou de um série de debates e mostras 
na Alemanha sobre a influência do comunismo na 
sociedade atual. A cultura deixada pelo comunismo 
tem sido debatida este ano com mais afinco por 
conta do centenário da revolução. Na Rússia, no 
entanto, a efeméride passa quase despercebida. O 
fato histórico tem perdido importância no calendá-
rio russo. O próprio presidente Vladimir Putin faz 
questão de deixar de lado o período que evidenciou 
o país como potência, mas também foi marcado 
pela violência e ainda causa polarização por todo o 
mundo.

O governo de Putin tem marcado a lembrança o 
período com um grande silêncio oficial. Nenhum 
grande ato foi programado por Moscou e, ao con-
trário, a tentativa de realizar um protesto contra o 
atual presidente terminou com o registro de cerca 
de 200 prisões. É o que ato não tinha sido autoriza-
do pelo Kremlin. Assim funciona a Rússia dos dias 
atuais.

100 ANOS DA REVOLUÇÃO RUSSA
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Fonte: https://www.opovo.com.br

https://www.cvc.com.br/passagens-aereas/rio-de-janeiro/saindo-de-vitoria-resultados?packageGroup=STANDALONE%2CVHI&rooms=30%2C30&ages=30&childAges=&oneTrip=true&children=0&adults=1&pageNumber=1&numberOfStops=&businessClass=NO&fromIATA=VIX&toIATA=RIO&toIATAName=Rio%20de%20Janeiro%20-%20RJ%20%2C%20Brasil&fromIATAName=Vit�ria%20-%20ES%20%2C%20Brasil&toCityCode=7110&fromCityCode=2181&leaveDateRaw=2017-11-08T00%3A00%3A00-02%3A00&returnDateRaw=2017-11-08T00%3A00%3A00-02%3A00&routes=VIX%2CRIO%2C2017-11-08
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O
 termo “confraternizar”, tem origem no termo, 
em latim medieval, “confraternitas”, e revela 
uma manifestação amigável de confraternida-

de. Como verbo transitivo direto, indica “unir”, con-
gregar fraternalmente”, “confraternar”. Como transi-
tivo indireto, indica “comungar os pontos de vista, as 
convicções ou estado de espírito de alguém. Confra-
ternizar é entender o verdadeiro sentido do estar perto. 
Perto da família, dos amigos, seja qual for o tipo de 
confraternização deve ser um momento de união.

Ambas definições são a mais perfeita tradução do 
que foi levado a efeito na noite de 27 de outubro de 
2017, quando, entendendo como um primoroso 
momento para a união das instituições maçônicas, o 
Supremo Conselho cedeu suas instalações, para a 
realização da Sessão Ritualística que melhor expressa 
o sentido etimológico dessa palavra - o Jantar Ritua-
lístico.

Também, conhecido por Sessão de Mesa, o Jantar 
Ritualístico é a sessão ritualística em que os maçons 
se confraternizam em torno de uma mesa de refeições. 
É, também, chamada, embora impropriamente, de 
banquete ritualístico, conforme nos orienta o maçonó-
logo e historiador José Castellani. Trata-se de um cos-
tume antigo, que se realizava por ocasião dos solstíci-
os de inverno ou de verão, ou, na impossibilidade, em 
data mais próxima possível, o que foi, de fato, o que 
ocorreu, nesta ocasião. Tais repastos fraternais eram 
muito comuns nos primórdios da Franco-Maçonaria.

Como lembrança do ritual hebraico de “kidush”, 

inserido pelos essênios, temos o pão e o vinho. Os 
egípcios e gregos celebravam banquetes sagrados; os 
romanos celebravam o “lectisternium” ou festim rea-
lizado defronte dos deuses que adoravam; os judeus 
reuniam-se em refeições religiosas prescritas por Moi-
sés; os primeiros cristãos celebravam suas refeições 
de amor e caridade com o nome de ágapes, durante aos 
quais, por último, houve tantos excessos e desordens 
que foi necessário suprimi-los; no entanto, entre os 
maçons têm sido conservados em toda sua pureza.

O evento teve como o palco a sede do Supremo 
Conselho, e foi realizado pela Augusta e Respeitável 
Loja de Estudos e Pesquisas Maçônicas Luz e Saber 
nº 187, do Oriente de Jacarepaguá, jurisdicionada à 
Mui Respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do 
Rio de Janeiro.

Na maior expressão da palavra “confraternizar”, o 
evento reuniu cerca de 150 Irmãos, no auditório Sobe-
rano Grande Comendador Venâncio Igrejas, dentre 
eles, destacamos a presença do Grande Secretário 
Geral do Santo Império, o Poderoso Irmão Adélman 
de Jesus França Pinheiro, 33°, representando o Sobe-
rano Grande Comendador, o Poderoso Irmão Luiz 
Fernando Rodrigues Torres, 33°, que, por compro-
missos marcados, anteriormente, não pôde se fazer 
presente. 

Também presentes, os Membros Efetivos e Pode-
rosos Irmãos Maurício Soares, 33° - Grande Tesourei-
ro do Santo Império; Anderson Pinto Verçosa Simões, 
33° - Grande Hospitaleiro do Santo Império; Jorge 

Alexandre Mege Pimentel, 33°.
A GLMERJ se fez presente na pessoa do Eminente 

Ex Grão-Mestre Adjunto e Membro da Alta Adminis-
tração, o Poderoso Irmão José Ricardo Salgueiro de 
Castro, 33°, representando o Sereníssimo Grão-
Mestre o Poderoso Irmão Paulo Roberto Ribeiro Lem-
gruber, 33°, acompanhado do Coordenador da 4ª 
Região, o Poderoso Irmão Waldo Marques de Almei-
da, 33°.

Registramos, também, as singulares presenças dos 
Poderosos Irmãos José Carlos Ribeiro de Almeida, 
33° - Sereníssimo Grão-Mestre do Grande Oriente do 
Rio de Janeiro, e Jorge Gouvêa Mello, 33° - Eminente 
Grão-Mestre Adjunto, além de diversos Irmãos de 
Lojas jurisdicionadas ao Grande Oriente do Brasil-
RJ, à Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Jane-
iro e ao Grande Oriente do Rio Janeiro, destacando-se 
uma expressiva quantidade de Irmãos Aprendizes e 
Companheiros Maçons.

O Jantar Ritualístico seguiu o que preceitua o Ritu-
al de Loja de Mesa, utilizado pela GLMERJ. A Loja 
Luz e Saber, organizadora do evento, confeccionou 
canecas e guardanapos personalizadas para o evento, 
cuidando dos mínimos detalhes, coroando o momento 
memorável.

O Poderoso Irmão Adélman Pinheiro, 33°, fez uso 
da palavra, a fim de parabenizar a iniciativa da Loja de 
Estudos Luz e Saber. Expressou sua alegria em ver 
realizar, na sede do Supremo Conselho, um evento da 
Maçonaria Simbólica, congregando Irmãos das três 
potências regulares do estado, em um ambiente de 
confraternização, em que reinou a harmonia e a con-
córdia. Dirigindo-se aos Irmãos Aprendizes e Compa-
nheiros, disse que o Supremo Conselho, sempre, este-
ve e estará com suas portas abertas, para que os mes-
mos possam dar continuidade em sua caminhada 
maçônica, em ascensão ao mais alto degrau da escada 
evolutiva do REAA.

Representando a GLMERJ, o Poderoso Irmão José 
Ricardo, 33°, manifestou sua enorme alegria em estar 
participando de um evento na sede do Supremo Con-
selho; parabenizou o Venerável Mestre da Loja de 
Estudos Luz e Saber nº 187, o Poderoso Irmão Oscar 
Ribeiro de Aguiar, 33º, pela impecável organização; 
agradeceu a calorosa acolhida de parte dos Membros 
Efetivos do Supremo Conselho e enalteceu o ambien-
te de alegria de descontração, que deveremos, sempre, 
cultivar entre todos os Irmãos.

Mantendo a tradição, em prol da cultura maçônica, 
a Loja de Estudos realizou o sorteio de diversos exem-
plares de livros maçônicos, a fim de estimular o estu-
do e a pesquisa no seio de nossa Ordem.

Enfim, o termo “confraternizar” foi praticado no 
mais alto nível da acepção da palavra, e assim nos foi 
possível entender o verdadeiro sentido de estar viven-
do em união, a guisa da récita do Salmo 133. “Oh quão 
bom e quão suave é que os Irmãos vivam em 
união….”

   
Por Francisco Feitosa
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O pavimento de mosaico é um velho ornamento da 
nossa ordem, já mencionado nos primeiros rituais 
do século passado. A borda denteada que rodeia 

simboliza a linha, a superfície do chão e a estrela flamejan-
te, - que domina-los no centro do templo, - espaço.

Etimologicamente a palavra 'mosaico' vem do latim ' 
grego 'mouseion' e mosaicum é típico das musas. É o resul-
tado da mistura de pedras, madeira, madrepérola e vidro 
colorido. Historicamente três tipos são reconhecidos: o 
Opus Tesellatus em duas cores, geralmente preto e brancas, 
o Opus Sectile composta de pequenos azulejos de diferen-
tes cores e multi-colorido mosaicos que desenvolveu gran-
des composições usando mármore, esmaltes, tintas e vidro 
opaco. Com a invasão dos bárbaros, nos séculos III a VI 
desta arte desapareceu da Europa Central, preservada entre 
os gregos e bizantinos.

Ao longo dos séculos foram representados em mosaicos 
de um número infinito de questões reais - como históricas, 
religiosas, cenas teatrais e circo-, ou imagens simbólicas e 
mitológicas. Exemplos disto podem ser vistos até hoje entre 
as ruínas de civilizações diferentes: os maias e os astecas, 

Roman, com sua influência sobre a decoração interna das 
igrejas cristãs, bizantinas com sua adaptação em mosaicos 
árabes. No livro de Ester é feita menção a um rico chão em 
que pedras preciosas formaram uma bela pintura.

No Templo Maçônico
Seu piso é composto por azulejos quadrados ou triângu-

los duplos, simbolizando os fundamentos de nossa ordem 
como harmonia e igualdade e afirmando a coexistência dos 
irmãos pertencentes a diferentes níveis sociais, raças, ideias 
políticas e crenças religiosas, só realça suas forças e capaci-
dade.

Fé e esperança eram brancos entre os antigos. Branco 
era a cor de Júpiter, o dia do pai. Preto em Plutão, rei das 
trevas escuro: em Roma, eles passaram o segundo mês do 
ano, e dentro dele, sacrifícios eram feitos em seu segundo 
dia. nas cerimônias do antigo Egito, os sacerdotes usava 
branco.

As telhas do templo refletem a dualidade da vida: dia e 
noite, prazer e dor, virtude e vício, frio e calor, nascimento e 
morte, amor e ódio, as honras e calúnia. Estes contrastes 

acompanhará o homem ao longo dos caminhos da sua exis-
tência, e Mason em sua iniciação é mostrado por dois goles 
da Copa do simbólica. B. e j. colunas representam dois 
pares opostos: o primeiro dedicado à beleza (feminina) e a 
segunda força (masculina). Sua dualidade estende-se pelo 
chão em direção a leste.

De acordo com o Pitágoras e teoria binária é o símbolo 
da diversidade, desigualdade, divisão, separação e as vicis-
situdes que vêm do estado imperfeito que cai homem quan-
do desconectado do Deus.

O contraste entre o branco e preto, ligados por cimento 
mesmo, dar a imagem do bom e do mal que marcam os cami-
nhos da vida. Ele também lembra a pureza do sentimento ou 
a alma pura da começou a tentar superar ressentimentos, 
vícios e paixões para esse assunto e profano. Preto não 
reflete os raios de luz e a escuridão desperta sentimentos de 
destruição e morte. Branco, - União das sete cores do espec-
tro solar-, é luz, a criação e a vida, a essência do grande 
arquiteto do universo: «a sabedoria que emana de Deus, é a 
brancura cintilante da luz eterna» canta o rei Solomon.

O ASSOALHO DO TEMPLO
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(*) Por Percival Puggina

Cuba proporciona ao estudioso uma das 
histórias mais dramáticas na vida do con-
tinente. No período que vai do século 

XVI ao XIX, às causas usuais de debilidade eco-
nômica das colônias tropicais (extrativismo, 
monopólio da metrópole e uso intensivo de mão 
de obra escrava), somava-se, como complicador 
da cena interna cubana, a grande proximidade 
com os Estados Unidos.

Parte expressiva da elite local, olhos postos na 
prosperidade do gigantesco vizinho, foi seduzi-
da pelo desejo de anexação. No entanto, também 
em relação a esse objetivo, o domínio espanhol 
se constituía em obstáculo. Por isso, tanto os que 
queriam a independência quanto os anexionistas 
precisavam livrar-se do jugo ibérico.  

A despeito da enorme desproporção de forças, 
a Ilha foi palco de duas longas guerras contra a 
Espanha. A primeira durou de 1868 a 1878. A 
segunda começou em 1895 e se prolongou, sem 
sucesso, até que, no início de 1898, a explosão 
do navio USS Maine, que estava ancorado no 
porto de Havana, alterou o cenário do conflito. 
Identificado o caráter intencional do ato que 
matou 260 marinheiros enquanto dormiam, os 
norte-americanos desembarcaram em Cuba e, 
poucos meses depois, a Espanha entregava os 
anéis para preservar os dedos, firmando um 
tratado de paz que transferiu Cuba, Porto Rico e 
Filipinas para os Estados Unidos. 

Assim, ao entrar no século XX, quando todas 
as outras colônias espanholas já estavam liberta-
das havia décadas, Cuba trocou de bandeira. Arri-
ou a espanhola e desfraldou a norte-americana. E 
mesmo quando, três anos mais tarde, conseguiu 
estabelecer uma gestão cubana, seria extrema-
mente contrário à verdade dos fatos afirmar que 
aquele autogoverno fosse suficiente para carac-
terizar um estado nacional soberano. O senhorio 
ianque era evidente e se manteve, com interven-
ções diretas e indiretas e sempre com forte pre-
sença econômica e política, situação que persis-
tiu até cessar o apoio a Fulgêncio Batista em fins 
de 1958.

Embora a economia prosperasse, num cenário 
paradisíaco e ornado por belíssimas construções 
coloniais (hoje em ruínas), o fato é que Cuba, até 
a metade do século passado não era, ainda uma 
nação independente. Por isso, o mundo saudou a 
vitória dos guerrilheiros de Sierra Maestra. Raia-

va, enfim, a liberdade sobre Cuba!
Qual o quê! Bastaram dois anos sem suporte 

americano para Fidel declarar-se comunista de 
carteirinha e entregar o país numa bandeja à 
União Soviética. Nas três décadas seguintes, em 
troca de vultosas vantagens comerciais, Cuba se 
converteu na principal fornecedora de infantaria 
combatente para guerrilhas comunistas em loca-
is tão dispersos quanto Panamá, República 
Dominica, Haiti, El Salvador, Nicarágua, Guate-
mala, Colômbia, Peru, Bolívia, Honduras, Somá-
lia, Angola, Congo, Moçambique e Etiópia.

Como escrevi em “Cuba, a Tragédia da Uto-
pia”, o sangue e a vida da juventude cubana 
foram arrendados a URSS por um ditador que 
gastava hectolitros de saliva para discorrer sobre 
autodeterminação dos povos. E enquanto se imis-
cuía com intuitos revolucionários em autonomi-
as alheias, cedia a de seu próprio país aos russos. 
O fato é que até o desmoronamento da URSS em 
1991, a bela ilha caribenha ainda não conhecera 
uma real independência. E quando essa situação 
se impôs no início dos anos 90, ela chegou sob a 
forma de um amargo abandono à própria sorte. A 
histórica pobreza da sociedade se converteu em 
miséria, tendo início o período que Fidel, eufe-
misticamente, denominou “Período Especial” e 
eu chamo "Caos econômico por falta de patroci-

nador".
Resumindo: ainda que nestes últimos anos, o 

Estado cubano esteja vivendo, pela primeira vez, 
como senhor de seu destino, o fato é que, para o 
povo, permanece a submissão que antes foi à 
Espanha, depois aos Estados Unidos, mais tarde 
aos interesses econômicos norte-americanos, 
posteriormente a Fidel e ao Partido Comunista 
Cubano. E dentro desse aziago período, três lon-
gas décadas de ingerência russa.

Quando se aproxima o 59º aniversário da revo-
lução, se justifica plenamente a dúvida que me 
assiste desde a sucessão de Fidel por Raúl. O 
povo cubano vive sob uma monarquia comunis-
ta onde a transmissão do poder se faz por consan-
guineidade ou como empregado muito mal pago 
da firma Castro & Castro Cia. Ltda.?

 
(*) Percival Puggina, membro da Academia 

Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, empre-
sário e escritor e titular do site www.puggina-
.org, colunista de dezenas de jornais e sites no 
país. Autor de Crônicas contra o totalitarismo; 
Cuba, a tragédia da utopia; Pombas e Gaviões; 
A tomada do Brasil. integrante do grupo Pen-
sar+.

CASTRO & CASTRO CIA. LTDA
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 (*) Por Celso Athayde 

Nessa última quarta feira, mais precisamente às 
16h45, minha timeline foi invadida com a expres-
são: “Isso é coisa de preto”. Conheço bem essa 

expressão, ela é a forma mais objetiva de apontar quem 
você acha ser uma pessoa menor, menos educada, menos 
capaz e menos humana. Para quem possui a pretensa supe-
rioridade étnica essa expressão é clássica, inconfundível e 
recheada de ódio, desprezo pelo outro, seja lá quem for. É 
preto e pronto. Para mim, era mais uma onda de racismo, 
como essas que vemos nas redes sociais toda hora. Só que 
não. Essa onda tinha um surfista famoso, essa onda era 
protagonizada por ninguém menos que um mestre da 
comunicação, era ele: William Waack. Na mesma hora 
um filme passou pela minha cabeça, minha experiência 
"Waack" foi em 2000 .

Quando o rapper MV Bill e eu apresentamos para os 
moradores da Cidade de Deus um videoclipe de 10 minu-
tos chamado Soldado do Morro, fizemos um grande 
evento para cerca de 30.000 pessoas na favela. Era dia 25 
de dezembro, noite de Natal. Levamos shows de Caetano, 
Djavan, Dudu Nobre, Cidade Negra, além do próprio Bill 
que começava sua carreira. No clipe apareciam algumas 
imagens de jovens armados, e como a TV Globo estava 
presente filmou o telão e o evento.

O senhor Waack, que na ocasião substituía a apresen-
tadora Ana Paula Padrão, que estava de férias em Nova 
York, nos xingou em rede nacional. Ele destilou todo o 
seu preconceito e arrogância costumeira contra nós afir-
mando na tela que o que fazíamos era apologia ao crime. 
O episódio virou caso de polícia, que acabou requisitando 
uma cópia do videoclipe sob alegação de que faria, como 
disse Waack, apologia ao crime organizado. Nós não 
tínhamos dinheiro para pagar um advogado para proces-
sá-lo e, lógico, brigar com a TV Globo parecia suicídio.

Bill e eu resolvemos ir à Globo para acertar as contas 
com ele e acabamos num debate riquíssimo com o então 
diretor de comunicação, Luis Erlanger, que se tornou um 
dos nossos melhores amigos, e nos convenceu de que a 
opinião do moço não representava a opinião da emissora. 
A maior prova de que ele não mentia é que seis anos depo-
is, aquelas mesmas imagens fora de contexto — que 
Waack usou para nos execrar nacionalmente —, foram 
reeditadas e transformadas no filme Falcão – Meninos do 
Tráfico, que recebeu prêmios em mais de 20 países. Mais 
que isso, foi considerado um filme que mudou a tevê 
brasileira. Foi um projeto costurado pelo próprio Erlanger 
e abraçado por seu gerente social na época, Luiz Roberto 
Ferreira.

Nossa posição em relação a Waack externamos em 
vários momentos, inclusive no próprio livro Falcão Meni-
nos e Mulheres, onde contamos os bastidores do docu-
mentário.

Quando a noticia sobre Waack veio à tona, tenho certe-
za de que não surpreendeu ninguém, por tudo que ele já 

fez e faz. Pelas posições debochadas que ele tem em rela-
ção aos movimentos sociais e a qualquer movimento que 
não seja alinhado com sua postura elitista, ou mesmo com 
seus princípios estéticos.

Faço essa reflexão sem nenhum prazer, ao contrário. 
Fico triste de ver um homem tão culto, que prestou servi-
ços tão relevantes ao jornalismo do país, manchar sua 
carreira com um fato tão grave. Triste também por ver que 
essas práticas estão aí e só conseguimos provar por acaso, 
pois os racistas negam que são racistas até a morte.

Vi a nota emitida pela TV Globo. Apesar de ela dizer 
que afastou Waack, eu acho impossível que ele não seja 
demitido, por várias razões. A primeira é que a repercus-
são desse fato não poderia ter sido mesmo ignorada. A 
Globo foi profissional, estratégica, cirúrgica e rápida na 
hora de dar a resposta. Não o jogou para os leões e não 
passou a mão na cabeça. Pode ser até que haja um acordo 
para um pedido de demissão. Mas, neste caso, não havia 
outra alternativa, apesar de alguns dizerem que a própria 
emissora produziu esse fato, o que eu não acredito.

Outra razão é que nos últimos anos a Globo tem olhado 
mais para o público das favelas e, sobretudo, para os afro-
descendentes. Basta olhar para a programação mais 
recente, como o Esquenta, ou o avanço do fenômeno de 
Lázaro Ramos, Thais Araújo, ou a presença de negros 
como Manoel Soares e Tia Má no programa da Fátima 
Bernardes na condição e coapresentadores.  A um nível 
mais local, essa lógica também tem crescido.

Lógico que estou falando de uma presença maior e não 
numa participação ideal, até porque estamos longe disso. 
Mas entre o grande jornalista e os 112 milhões de pessoas 
negras ou pardas que consomem 1,5 trilhão de reais por 

ano, a Globo não poderia ter dúvida. Entre Waack e a 
pauta que a emissora teria que abandonar para abrigá-lo, 
como a defesa da diversidade e do combate ao racismo no 
esporte, a Globo escolheu.

Este episódio só mostra o quanto o racismo esta natu-
ralizado, impregnado na cultura de muita gente. Racismo 
que nos impossibilita chegar na civilização do século 
XXI. O Seu Willam não é o único que pensa assim, que 
fala assim, que reproduz esse ar de pretensa superioridade 
sobre outras pessoas e raças. Mas ele vem aos poucos se 
tornando um símbolo desse comportamento. Para ser 
franco, a resistência que a Globo tem em muitos setores 
está relacionada com o que pessoas como Waack repre-
sentam. Pois bem, se a Globo tem seus interesses comer-
ciais para demiti-lo, isso é legitimo. Se ela tem seus com-
promissos morais e éticos para dispensá-lo, isso é neces-
sário.

Cabe a ela agora escalar Heraldo Pereira no lugar 
desse moço e, se isso acontecer, eu vou propor um buzina-
ço nacional para homenagear Waack. A emissora mostra-
rá assim que é sensível e sintonizada com os novos tem-
pos. É hora da Globo ratificar a demissão, cortar a própria 
carne ainda que doa. Pois apesar de ser um dos mais 
importantes e cultos jornalistas que conhecemos, ele há 
tempos representa um tamanho retrocesso que a socieda-
de não tolera mais.

(*) Celso Athayde é ativista social, fundador da Cen-
tral Única das Favelas (Cufa) e do Partido Frente Fave-
la Brasil

WILLIAM WAACK REPRESENTA O QUE
 A SOCIEDADE NÃO TOLERA MAIS

COMPRE JÁ >
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Antes de adentrar no dia 15 de novembro de 
1889, é preciso lembrar dos anos que ante-
cederam esse dia, e precisamente vou em 

1860 até 1890, época que a maçonaria muito con-
tribuiu com a proclamação da república no Bra-
sil.

Esta é uma História de apenas 30 anos da Maço-
naria brasileira, em relação à atuação político-social 
de muitos de seus componentes, numa época agita-
da e de grandes transformações sociais. Foram 30 
anos – de 1860 a 1890 - em que diversos aconteci-
mentos importantes e inclusive modificadores de 
toda a estrutura social Brasileira, ocorreram conco-
mitantemente, ou em rápida sequência.

Era a época em que os maçons brasileiros, nas 
Lojas, na imprensa, ou na Tribuna, já vinham preo-
cupando com a grave questão da escravatura no Bra-
sil, e em sequencia, com a hipótese de um terceiro 
reinado, o qual poderia dar sobrevida a um sistema, 
que já esgotara e que vinha sendo rejeitado em mui-
tas partes do mundo. E ao mesmo tempo em que se 
desenro lavam os  do i s  movimentos  –  O 
ABOSLUCIONISTA E O REPUBLICANO- ocor-
ria a questão religiosa brasileira, que teria uma certa 
influência no incremento do movimento republica-
no, por ter indisposto o alto clero com o imperador.

Nessa época foi fundado o GOB matriz da Maço-
naria brasileira- fundado em 17 de junho de 1822 - 
era a única Obediência Maçônica no País.

O que é importante frisar é que o GOB, como 
instituição, não participou das campanhas da aboli-
ção e da implantação da república. Esta participação 
foi das lojas e de maçons, que se empenharam em 
ambas as campanhas, sob a égide os princípios da 
instituição, mas sem que esta tomasse, oficialmente 
partido, como acontecera em 1822 por ocasião da 
Independência do Brasil.

Aos 17 de junho de 1822 fora criada a primeira 
obediência maçônica do Brasil o Grande Oriente 
Brasílico, ou Brasiliano, com a finalidade principal 
de lutar pela independência do Brasil, e para isso a 
Loja Comércio e Artes criada em 1815 e reerguida 
em 1821 foi dividida em 3 lojas além dela mesma a 
União e tranquilidade, e Esperança de Niterói. 

Assim iniciara a participação dos irmãos no período 
agitado do Império que regia no Brasil, nas mãos do 
Imperador Dom Pedro II (Rio de Janeiro, 2 de 
dezembro de 1825 – alcunhado o Magnânimo foi o 
segundo e último monarca do Império do Brasil, 
tendo reinado o país durante um período de 58 anos. 
Nascido no Rio de Janeiro, foi o filho mais novo do 
Imperador Dom Pedro I do Brasil e da Imperatriz 
Dona Maria Leopoldina de Áustria e, portanto, 
membro do ramo brasileiro da Casa de Bragança. A 
abrupta abdicação do pai e sua viagem para a Euro-
pa tornaram Pedro imperador com apenas cinco 
anos, resultando em uma infância e adolescência 
tristes e solitárias. Obrigado a passar a maior parte 
do seu tempo estudando em preparação para impe-
rar, ele conheceu momentos breves de alegria e pou-
cos amigos de sua idade. Suas experiências com 
intrigas palacianas e disputas políticas durante este 
período tiveram grande impacto na formação de seu 
caráter. Pedro II cresceu para se tornar um homem 
com forte senso de dever e devoção ao seu país e seu 
povo. Por outro lado, ele ressentiu-se cada vez mais 
de seu papel como monarca.

Herdando um Império no limiar da desintegra-
ção, Pedro II transformou o Brasil numa potência 
emergente na arena internacional. A nação cresceu 
para distinguir-se de seus vizinhos hispanoamerica-
nos devido a sua estabilidade política, a liberdade de 
expressão zelosamente mantida, respeito aos direi-
tos civis, a seu crescimento econômico vibrante e 
especialmente por sua forma de governo: uma fun-
cional monarquia parlamentar constitucional. O 
Brasil também foi vitorioso em três conflitos inter-
nacionais (a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e 
a Guerra do Paraguai) sob seu reinado, assim como 
prevaleceu em outras disputas internacionais e ten-
sões domésticas.

O dia 15/11/1889
O quinze de novembro é uma data sem prestígio 

no calendário cívico brasileiro. Ao contrário do Sete 
de Setembro, Dia da Independência, comemorado 
em todo o país com desfiles escolares e militares, o  
feriado da Proclamação da República é uma festa 

tímida, geralmente ignorada pela maioria das pesso-
as. Sua popularidade nem de longe se compara àde 
algumas celebrações regionais. As efemérides espa-
lhadas pelo Brasil afora exaltam vitórias, confronto 
ou revoltas locais, respectivamente a expulsão dos 
portugueses de Salvador; a Batalha do Jenipapo no 
sertão Piauiense ao final da guerra da Independên-
cia; o início da Revolução Farroupilha; e Revolução 
Constitucionalista liderada pelos Paulistas em 
1932. São eventos históricos que nem todos brasile-
iros conhecem, porém com os quais a população 
local fortemente se identifica. Isso não ocorre com a 
data da criação da República brasileira. Resta-nos 
então, aqui reunidos relembrar tamanha façanha, 
praticada pelos nossos irmãos fraternos, pra que tais 
fatos não pereçam, nem caiam no esquecimento.

A Proclamação da República Brasileira foi um 
levante político-militar ocorrido em 15 de novem-
bro de 1889 que instaurou a forma republicana fede-
rativa presidencialista de governo no Brasil, derru-
bando a monarquia constitucional parlamentarista 
do Império do Brasil e, por conseguinte, pondo fim à 
soberania do imperador dom Pedro II. Foi, então, 
proclamada a República dos Estados Unidos do Bra-
sil.

A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação 
(atual Praça da República), na cidade do Rio de Jane-
iro, então capital do Império do Brasil, quando um 
grupo de militares do exército brasileiro, liderados 
pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destitu-
iu o imperador e assumiu o poder no país.

Foi instituído, naquele mesmo dia 15, um gover-
no provisório republicano. Faziam parte, desse 
governo, organizado na noite de 15 de novembro de 
1889, personagens republicanos, todos membros 
regulares da maçonaria brasileira, o marechal Deo-
doro da Fonseca como presidente da república e 
chefe do Governo Provisório; o marechal Floriano 
Peixoto como vice-presidente; como ministros, Ben-
jamin Constant Botelho de Magalhães, Quintino 
Bocaiuva, Rui Barbosa, Campos Sales, Aristides 
Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo Wan-
denkolk.

continua...

A MAÇONARIA E A PROCLAMAÇÃO
DA REPÚBLICA NO BRASIL
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Personagens que são nomes onipresentes em pra-
ças e ruas de nossa cidade, e tantas outras brasileiras, 
mas pergunte a qualquer estudante do ensino médio 
quem foram esses homens e a resposta certamente 
demorará a vir. Nas escolas ensina-se mais sobre o 
Português Pedro Álvares Cabral, descobridor das 
Terras de Santa Cruz, como o Brasil era conhecido em 
1500, ou Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira 
de 1789, dos que sobre os criadores da República, 
episódio bem mais recente, ocorrido há pouco mais de 
um século. A história Republicana é menos conheci-
da, menos estudada e ainda menos celebrada do que 
os heróis e eventos no Brasil monárquico e Imperial, 
que cobrem um período relativamente mais curto, de 
apenas 67 anos

A julgar pela memória cívica nacional, o Brasil tem 
uma república mal-amada.

O dia 15 de novembro de 1889 amanheceu repleto 
de promessas cujo significado na época as massas 
pobres, analfabetas e recém-saídas da escravidão des-
conheciam. Nas proclamações e discursos dos propa-
gandistas republicanos, anunciava-se o fim da tirania 
representada pelo “poder pessoal” do Imperador 
Pedro II. Dizia que um carcomido sistema de castas e 
privilégios herdados ainda da colonização portugue-
sa, acabava de ser posto por terra. Na nova era de pros-
peridade geral, inaugurada pela República, a constru-
ção de um futuro glorioso estava ao alcance das mãos. 
Haveria menos injustiça e mais oportunidade gerais. 
Chamados a participar da condução dos destinos naci-
onais, todos os brasileiros teriam, finalmente, VEZ, 
VOZ E VOTO.

Por 67 anos o Brasil se manteve como a única 

Monarquia duradoura nas Américas, mas tratava-se 
de um regime condenado pelas suas próprias contra-
dições. O imperador Pedro II (grão mestre geral de 
1890 A 1891) um intelectual respeitado, governou um 
pais dominado pela escravidão pelo analfabetismo e 
pelo latifúndio. O império brasileiro se caracterizou 
por um sistema de toma lá dá cá, no qual fazendeiros e 
senhores de escravos apoiavam o governo e, em troca, 
recebia títulos de nobreza não hereditários. A Repú-
blica chegou igualmente marcada pelas incongruênci-
as tanto quanto a Monarquia que a precedeu. Os pro-
pagandistas republicanos, os maçons da época defen-
diam, dentre outras promessas, o fim dos privilégios 
da nobreza, a ampliação do voto popular e a garantia à 
liberdade de expressão. O novo regime nasceu, 
porém, descolado das ruas, mediante um golpe militar 
pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um homem de 
reconhecidas simpatias monarquistas. Dessa forma o 
Brasil inaugurou uma peculiar República sem povo.

Então, o 15 de novembro de 1889 chegou, dizia 
que o governo do Brasil havia sido derrubado. Mais 
do que isso, o país passara por uma drástica mudança 
de regime. O império brasileiro, até então tido como a 
mais estável e duradoura experiência de governo na 
América Latina, com 67 anos de história, desabara na 
manhã de 15 de , novembro. A Monarquia cedera 
lugar à República. O austero e admirado imperador 
Pedro II fora obrigado a sair do País. Vivia agora exi-
lado na Europa, banido para sempre do solo em que 
nascera. Enquanto isso os destinos da nova República 
estavam nas mãos de um marechal já idoso e bastante 
doente, o alagoano Manoel Deodoro da Fonseca, con-
siderado até então um monarquista convicto e amigo 
do Imperador deposto.

O documento assinado pelo Marechal Deodoro já 
na condição de chefe da nação, o governo provisório 

comunicava ao imperador a sua destituição e a 
mudança do regime. Determinou que a família impe-
rial deixasse o país no prazo de 24 horas. A família 
imperial caiu prostada com a notícia. A imperatriz 
Teresa Cristina, e a princesa Isabel e algumas outras 
senhoras começaram a chorar de forma convulsiva. 
Dom Pedro II redigiu assim a resposta:

“à vista da representação escrita, que me foi 
entregue hoje, as três horas da tarde, resolvo, ceden-
do ao império das circunstâncias, partir com toda a 
minha família para a Europa, amanhã, deixando 
esta pátria, de nós estremecida, à qual me esforcei 
por dar constantes testemunhos de entranhado 
amor e dedicação, durante quase meio século, em 
que desempenhei o cargo de Chefe da Nação. 
Ausento-me, pois, eu com todas as pessoas de minha 
família, conservarei do Brasil a mais saudosa lem-
brança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e 
prosperidade”. Rio de janeiro 16 de novembro de 
1889. Dom Pedro d'Alcântara

Dom Pedro II morreu no início da madrugada de 5 
de dezembro de 1891, (na França) tinha acabado de 
completar 66 anos, sempre alimentou secretamente a 
ilusão de voltar ao Brasil, e isso de fato ocorreu, mas 
trinta anos mais tarde. Em 1920, o presidente Epitácio 
Pessoa revogou, finalmente, o decreto republicano 
que banira a família imperial de nosso território. Em 8 
de janeiro de 1921 os restos mortais do imperador e da 
imperatriz foram translado para a catedral de Petrópo-
lis, onde se encontram atualmente.

 “E VIVA A REPÚBLICA” 
Trabalho apresentado na Loja Bello Horizonte-

0574 
Antonio Alves Ferreira – M.: I.: - CIM 185.273

Imperador D. Pedro II

https://www.magazinevoce.com.br/magazineluizsergiocastro/p/xbox-one-x-project-scorpio-edition-1tb-microsoft-1-controle-game-pass-1-mes/166231/
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A vida se faz no tempo. Marcamos, cronome-
tramos, nos organizamos com base no tem-
po. A medida das coisas se faz no tempo. Plan-

tamos e colhemos respaldados pelo tempo.
Agendamos nossas ações de olho no tempo. 

Sonhamos, articulamos, propomos, criamos objeti-
vos e lá está ele, o tempo, como o senhor do aval das 
realizações. Já diria o livro sagrado, para tudo há um 
tempo.

Cazuza em uma das suas canções dizia, “o tempo 
não para”. E não para mesmo! O tempo que nos per-
mite contabilizar o ciclo da vida é implacável. Não 
cria ilusões de parada, de pausa e nem tão pouco nos 
oferece a oportunidade de voltar o cronômetro da 
vida. Com o tempo só há uma direção, um caminho. 
O tempo é como uma seta que nos oferece a constan-
te direção a seguir.

Um dia inventaram a ampulheta, noutro o reló-
gio, talvez tentativas de controlar, de medir, de criar 
parâmetros para o tempo. Mas ele não se aprisiona, a 
areia de um dos lados da ampulheta acaba, o relógio 
estraga, mas o tempo não, continua sua missão rít-
mica de proporcionar sempre uma nova oportunida-
de mostrando que a vida é imbatível e que o tempo 
não descansa.

No entanto, o tempo não perdoa. Ele não possibi-
lita retrocesso, ser refeito e nem tão pouco ter o seu 
curso e ritmo alterados. O tempo é implacável em 
sua lógica de ser. É perceptível, calculável, estuda-
do, interpretado, mas nunca modificado e domina-
do. O tempo não proporciona ao ser humano as con-
dições necessárias para ser adequado na própria exis-

tência humana. Acontece justamente o contrário, 
cabe ao ser humano ajustar-se ao tempo, sem dó ou 
piedade.

A razão de ser do tempo é não ter razão. É algo 

lógico, mas que não entra nas medidas da lógica. É 
calculável, mas não permite o fim da equação. É 
uma história sempre com o mesmo enredo e os mes-
mos personagens: sol e lua se revezando no palco 
da vida temporal.

A ciência utiliza-se do tempo em suas descober-
tas; os poetas e cantores nas suas criações literárias 
e musicais; a religião como estágios da vida, da 
alma; os filósofos como etapas do desenvolvimen-
to intelectual; os mestres gastronômicos como 
medidas para as suas criações; enfim, a vida se 
mede no tempo, se organiza no tempo... tempo que 
não para.

Dizem também que o tempo é o senhor das coi-
sas. Que ele é capaz de por tudo nos seus devidos 
lugares. O tempo questiona; o tempo esclarece; o 
tempo direciona respostas; o tempo não encoberta 
mentiras; com o tempo as verdades aparecem.

Todavia, há quem diga que nas dores o tempo 
demora a passar e que nas coisas boas, alegres, ele 
passa rápido demais. Como o tempo é o mesmo em 
ambos os casos, prefiro dizer que o segredo está na 
intensidade que vivemos as dores e alegrias, na 
forma que gastamos nossa vida vivendo estes sen-
timentos antagônicos. A alegria que contagia pro-
voca realizações,  já a dor que adormece provoca 
contrações. A intensidade das atividades, nestes 
dois casos, provoca a percepção do tempo.

Enfim, como dizia Mário Lago: “Fiz um acordo 
de coexistência pacífica com o tempo. Nem ele me 
persegue, nem eu fujo dele. Um dia a gente se 
encontra”.

 O certo é que no tempo da vida, o nosso cronô-
metro já foi acionado. Vivamos, pois não sabemos 
o dia que ele será findado pelo Grande Arquiteto do 
Universo.

(*) Walber Gonçalves de Souza é membro da 
ARLS Caratinga Livre (GOB – n° 0922)

 e da Academia Maçônica de Letras do Leste 
de Minas (AMLM).

O TEMPO NA VIDA DO MAÇOM
ARLS Caratinga Livre 0924

http://www.sergiocastroturismo.com/2017/10/cruzeiro-maritimo-costa-fascinosa-rumo.html#more
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Os jovens iniciados não tiveram a oportunida-
de de conhecer as lojas iluminadas por velas 
belíssimas e muito simbólicas. Estas velas 

deviam ser feitas de cera de abelha pura, evocando o 
Trabalho, Atividade, Esperança. Se hoje a fada da 
eletricidade substituiu as velas, o simbolismo per-
manece muito presente.

Você disse Luz?
Uma primeira observação de aprendiz feita depo-

is de receber a Luz: “nenhuma janela, nenhuma 
abertura para o exterior. No entanto, sobre o tapete 
da loja podemos ver janelas. Eu entendi através do 
meu segundo vigilante que a loja não é iluminada 
pela luz externa, simplesmente porque a Luz Uni-
versal só é visível a partir de dentro “, diz Valery.

O uso de cera e velas é facilmente compreensí-
vel. O venerável vai “dar, transmitir” a luz, àquele 
que conduz o iniciado no caminho da verdade e do 
conhecimento. A luz é simbolicamente onipresente 
nas lojas.

Por que o fogo, porque a chama para iluminar 
o templo?

Encontramos a chama, símbolo da vida na maio-
ria dos rituais de iniciação, religiosos ou rituais de 
passagem. Em todas as liturgias, o simbolismo da 
chama é ternário: o corpo, a alma, o espírito. Os 
autores de textos religiosos falavam de Trindade: a 
cera representando o pai, o pavio representante o 
filho, e a chama representando o espírito.

“Eu tive a oportunidade de conhecer a transmis-
são da luz graças a velas verdadeiras. Há um tipo 
de magia, quando o venerável dá a luz e acende as 
estrelas (os candelabros). Eu me sinto mais soleni-
dade, silêncio interior e espiritualidade. Estas 
novas luzes elétricas me parecem frias. Este é ainda 
um outro esforço a se fazer sobre si mesmo para 
entrar no mundo espiritual” lamenta Jean-Michel. 
E assim, algumas oficinas ignoram esta nova forma 
e continuam a usar velas.

Uma chama nunca será soprada, mas esmagada 
pelo malhete ou um cone, pois “nada havia de mais 
precioso e sagrado, junto aos Persas, que o fogo. 
(…) porque não há nada que represente tão bem a 
divindade” escreve Mandeslo.

Então, esses três pilares ou três estrelas?
“Como aprendiz, levei algum tempo para reco-

nhecer as formas arquitetônicas desses pilares can-
delabros. Dórico, jônico e coríntio, exatamente 
como a sua atribuição enquanto símbolos”, disse 
Sandrine agora no grau de companheiro.

Estes três pilares correspondem cada um a um 
ofício, a uma ordem arquitetônica, a três dos Sephi-
roths, três sentidos muito fortes que têm um lugar 
importantes na loja. Eles também definem o espaço, 
o tempo, o senso de dever do maçom e os três prin-
cipais ofícios: o pilar dórico simboliza a força que 
sustenta; ele é atribuído ao primeiro vigilante; o 

pilar Corinto simboliza a beleza que adorna; ele é 
atribuído ao segundo vigilante; finalmente, a coluna 
jônica simboliza a sabedoria que preside a qualida-
de do trabalho. Ele é atribuído ao Venerável Mestre.

“Logo serão 20 anos de maçonaria, e é sempre a 
mesma sensação: assim que as três estrelas são 
acesas, eu me sinto pronto para trabalhar, para 
escutar, sentir, dividir os trabalhos. O mesmo acon-
tece ao final dos trabalhos, eu sinto uma sensação 
de completitude. A magia se rompe, este tempo e 
este espaço são privilegiados vão terminar. Uma 
questão ainda me atormenta: é saber se lá fora eu 
me comporto como um Maçom? Se não, para que 
tudo isso? ”

Devemos pensar em “completitude” assim que o 
Venerável e os 2 vigilantes apagam as velas dos can-
delabros como Philipe se sente? Claro que não. Apa-
gar as Estrelas, é dizer os membros da oficina: “jun-
tos acabamos de procurar no mais profundo de nós 
mesmos a força, sabedoria e beleza; agora é a 
hora, enriquecidos em nossos pensamentos, de ir 
para fora e levar a paz, o amor, a alegria”; não é 
esse o objetivo do Maçom: irradiar para o exterior a 
luz que brilha no interior?

por Magali Aime 
Tradução J. Filardo

Fonte: Bibliot3ca

TRÊS ESTRELAS SOBRE TRÊS
CANDELABROS ILUMINAM A LOJA
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Sessão magna realizada em 21 de outubro passado mar-
cou a comemoração dos 150 anos de Capitulação da 
A.'.R.'.L.'. Grande Benemérita, Capitular, Cruz da Perfei-
ção Maçônica Perseverança Nº 159, do Or.'. de Paranaguá, 
Paraná, ocorrida em 22 de setembro de 1867. Presidida pelo 
atual Aterzata do Sublime Capítulo Rosa Cruz Perseveran-
ça nº 30.100, Daniel Gonçalves de Jesus Filho, a cerimônia 
contou com as presenças do Eminente Irmão Vanderlei 
Bagio Landgraf (Delegado Litúrgico da Delegacia Sul do 
Estado do Paraná – REAA), do Eminente Irmão Eminente 
Irmão Rogério Mendes de Pereira Júnior (representante do 
Supremo Conselho do Rito Moderno), do Poderoso Irmão 
Gerald Koppe Júnior (Grão-Mestre Adjunto do GOB-PR), 
do Poderoso Irmão José Edson Haesbaert (Gr.'. Secretário 
Chefe de Gabinete), do Poderoso Irmão Deputado Federal 
YassinTaha, do Ilustre Irmão Fabiano Vicente Venete Elias 
(Juiz do Tribunal Eleitoral do GOB-PR) e do Venerável 
Irmão Fernando Gerlach (Conselheiro no Conselho Esta-
dual da Ordem do GOB-PR).

Capítulo é o nome dado no Rito Escocês Antigo e Aceito 
às Oficinas que preparam os obreiros nos Graus Filosóficos 
entre os graus 15 e 18. Hoje, além da Loja Simbólica, a Per-
severança mantém uma Loja de Perfeição, um Capítulo e 
um Ilustre Conselho Filosófico de Kadosch, que têm permi-
tido a Irmãos tanto da Perseverança quanto de diversas 
Lojas do Litoral e região de Curitiba se aprimorarem e se 
desenvolverem até o 30º Grau do REAA. Participaram da 
sessão comemorativa os seguintes Irmãos do quadro da 
Perseverança: Daniel Gonçalves de Jesus Filho, Adriano 
Cesar Vasconcelos, Antonio da Luz, Carlos Marafon, Emir 
Aziz Mansur, Fabiano Vicente Venete Elias, Fernando Ger-
lach, Francisco José da Silva Pinto, José Figueiredo Filho, 
Osmar da Luz, Robinson Batista, Sérgio Nicodemos e Yas-
sinTaha.

De acordo com trabalho apresentado durante a sessão 
comemorativa pelo Irmão Antonio da Luz, com apoio do 
historiador maçônico Irmão Osmar da Luz, ambos inte-

grantes ativos da Perseverança, o Título de Capitular foi 
obtido em 1867 mas infelizmente o documento original foi 
consumido pelo incêndio ocorrido na Loja em 1822 (junta-
mente com, por exemplo, o Título de Benemérita da 
Ordem, este concedido pelo então Grão-Mestre do Grande 
Oriente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca).

A Loja comemora porém que, na gestão do saudoso 
Irmão Manoel Azevedo Costa, então Aterzata do Capítulo, 
o Soberano Comendador do Supremo Conselho do Brasil 
para o Rito Escocês Antigo e Aceito à época, Irmão Ney 
Coelho Soares, autorizou, através do Decreto nº 588, de 2 
de setembro de 2001, a mudança do título da Loja Capitular 
para Sublime Capítulo Rosa Cruz. Autorizou também, o 
registro e a extração e expedição do Brevê com o título dis-
tintivo de “Sublime Capítulo Rosa Cruz Perseverança, 
fundado em 22 de setembro de 1867”.

Por sua vez, o fato histórico da Capitulação está registra-
do na ata da Sessão Econômica do dia 22 do 9º mês de 5.867 
com o seguinte teor (obedecendo a grafia da época):“Sessão 
Econômica – Presidência: Dr. Alexandre Bousquet – 
Irmãos presentes: Dr. Blue, Freitas Maia, Pereira da Costa, 
Joaquim Mariano, Dr. Bousquet, Mâncio, Ernesto Laynes, 
Lourenço, J. Soares, Virgílio Faria, Leonardo Moreira dos 
Santos. Concedida a palavra pelo bem da Ordem em Geral 
ou desta Oficina em Particular, o Irmão Venerável declarou 
que, desejando a maioria dos Irmãos que a Loja se capitu-
lasse punha em discussão se deveria ou não capitular a Loja. 
Oraram os Irmãos Venerável e Orador e sendo posta a 
votos, foi aprovada por unanimidade, a Loja Perseverança 
foi capitulada”. Os nomes completos dos Irmãos que cons-
taram da mencionada ata são os seguintes: João Holmes 
Blue, José Ferreira de Freitas Maia, Leocádio Pereira da 
Costa, Joaquim Mariano Ferreira, João de Paula Manso, 
Ernesto Frederico Laynes, Lourenço Machado da Silva, 
Joaquim Soares Gomes, Virgilio Elizeu de Faria, Leonardo 
Moreira Dos Santos e Alexandre Furton Bousquet.

CAPÍTULO PERSEVERANÇA COMPLETA 150 ANOS

No dia 11/11/2017, às 20:00 hs, ocorreu o 1º Lual 
da Loja "Dr. Wallace Vieira Borges, nº 2974, Oriente 
de Vitória-ES".

O evento foi realizado na orla da Praia de Camburi 
no Quiosque V-8 e contou com a presença de vários 
irmãos, cunhadas e sobrinhos.

0 Lual foi um grande sucesso (muita animação, 
alegria e confraternização) e esse sucesso só foi pos-
sível  com a dedicação e empenho de todos os Irmãos, 
cunhadas e principalmente, a comissão responsável 
pela organização do evento.

«É com a união fraternal que iremos proporcio-
nar o crescimento da Loja e da nossa querida Insti-
tuição»

LUAL EM CAMBURI

A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul “Aboli-
ção e Independência” sediou no dia 21 de outubro, 
em Ribeirão Preto, São Paulo, o 1º Encontro das 
FRAFEMS da 6ª Macro Região, no Grande Oriente 
de São Paulo, coordenado pela sua presidente, Valé-
ria Mokwa.

Com o tema “Reinventando o no verdadeiro”, o 
evento objetivou divulgar os trabalhos desenvolvi-
dos pelas FRAFEMS, bem como, criar um espaço 
com palestras, atividades e dinâmicas onde as frater-
nas, cunhadas e voluntárias, pudessem compartilhar 
suas angústias, medos e dificuldades, no que tange o 

desenvolvimento das ações, para continuar a trilhar o 
caminho da caridade e filantropia.

Como palestras e dinâmicas, foram trabalhados 
os seguintes temas:

 “Desconstrua-se para se reinventar”
 “O luto: criando o novo verdadeiro”
 “Conhecendo a si”
 “O reencontro com o seu”
O Encontro contou com a presença de autoridades 

maçônicas, bem como a presença da Presidente Naci-
onal da FRAFEM, Flora Rios Mendes e a Presidente 
Estadual da, Valderez Ballouk.

1º ENCONTRO REGINAL DE FRAFEMS – 6ª MACRO REGIÃO
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