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MAÇONARIA BRASILEIRA É
MODELO PARA O MUNDO

OS RITUAIS DA SUPERSECRETA MAÇONARIA FEMININA OS NEGROS NA MAÇONARIA BRASILEIRA
Pesquisas revelam o papel central que os Irmãos negros,
como os abolicionistas Luiz Gama e José do Patrocínio, tiveram nas lutas pelo ﬁm da escravidão no Brasil

Maçonarias femininas existem há mais de cem anos - e conduzem iniciações,
cerimônias e rituais, assim como as masculinas. O programa da BBC Victoria
Derbyshire teve acesso único a essas sociedades supersecretas no Reino Unido. >06
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O QUE É A ORDEM DEMOLAY
A

Ordem DeMolay é uma das maiores organizações juvenis do mundo, e a maior com ﬁns
ﬁlosóﬁcos, ﬁlantrópicos, e sem ﬁns lucrativos,
já tendo iniciado desde de sua origem, mais de 2,5
milhões de jovens. Trabalha alicerçada na máxima de
que “educando-se o jovem estaremos nos eximindo
da tarefa de ter que castigar o adulto”. Fundada em 18
de março de 1919 em Kansas City, Missouri, EUA,
tem como objetivo formar jovens de 12 à 21 anos de
idade, melhores cidadãos e líderes através do desenvolvimento e fortalecimento da personalidade e enfatizando virtudes indispensáveis para a boa conduta
social. Ao contrário do que muitos pensam, nós não
somos uma instituição Maçônica Juvenil, mas, uniﬁcada e dirigida por Maçons, organizada em sua origem como Supremo Conselho Internacional da
Ordem DeMolay, em Kansas City, EUA.
A Ordem DeMolay não tem a pretensão e não deseja tomar o lugar do Lar, da Igreja ou da Escola nessa
busca do aperfeiçoamento, mas coadjuvá-los com um
programa de ensinamentos, visando uma boa cidadania à seus membros. É baseado no espírito de ﬁdelidade, liderança, responsabilidade e busca de um ideal
que a Ordem DeMolay trabalha os valores e virtudes
de seus membros, na busca de um mundo mais digno e
justo para todos, sem distinções. Os ensinamentos da
Ordem orientam seus membros a se dedicar à felicidade de seus semelhantes, não só porque a razão e a
moral lhes impõem tal obrigação, mas também porque esse sentimento de solidariedade os faz irmãos.
E quanto mais isto se intensiﬁca, os países do
mundo inteiro ﬁcam mais próximos uns dos outros,
ligando-se através dos jovens DeMolays que desenvolvem as Sete Virtudes Cardeais de um DeMolay:
Amor Filial, Reverência pelas Coisas Sagradas, Cortesia (educação), Companheirismo (amizade), Fidelidade, Pureza e Patriotismo. Assim, mais importantes
se tornam as atividades e os esforços para alcançarmos a verdadeira compreensão mútua dos valores
culturais e sociais de cada nação, independentemente
de origem, raça, cor, nacionalidade, religião, língua e
sexo.
Quando um jovem ingressa na Ordem DeMolay
várias coisas passam em sua cabeça, como a idéia da
grande responsabilidade que assumiu em estar entrando para “o maior exército de jovens do mundo”; pode
parecer muito, mas dali já se forma a mente de um
futuro líder que irá lastrear sua conduta aos moldes de
Nossa Ordem.
Atualmente a Ordem DeMolay está presente em 13
países dos quais podemos destacar Brasil, Estados
Unidos, Austrália, Japão, Itália e Alemanha e outros
países desejam implantar a Ordem como Inglaterra,
França, Índia e Noruega. Além dos Estados Unidos

Clique aqui para assistir o vídeo
mais 5 países tem Supremo Conselho próprio incluindo o Brasil.
O que a Ordem DeMolay signiﬁca?
A Ordem DeMolay é uma organização para jovens
entre 12 e 21 anos de idade, tendo estado ativa por
mais de 80 anos e se orgulha de ser uma sociedade
fraternal-juvenil de milhões de membros.
Seu patrono, Jacques DeMolay, foi expedicionário
das Cruzadas, no século XIV. Foi queimado no poste
por não trair seus irmãos e seguidores. Do seu exemplo, a Ordem DeMolay aprendeu a lição e importância
da honestidade, da lealdade e do amor fraterno. Nós
reverenciamos sua memória e tentamos viver nossas
vidas baseados nestes princípios e ideais, com os
quais qualquer jovem pode conviver. Possui em seu
fundamento 7 princípios essenciais, os quais chamamos de Virtudes Cardeais de um DeMolay: Amor Filial, Reverência pelas Coisas Sagradas, Cortesia, Companheirismo, Fidelidade, Pureza e Patriotismo.
O que a Ordem DeMolay pode fazer por um
jovem?
Os propósitos da Ordem DeMolay são muitos:
sociais e de caráter construtivo. Pode-se dizer que as
atividades são variadas, sempre com algo para todos.
Na Ordem DeMolay o jovem é encorajado a se
expressar e fazer suas opiniões conhecidas; falar com
outros jovens e discutir problemas comuns à juventu-

de.
Também na Ordem DeMolay o jovem será ajudado
a se tornar um tipo de pessoa que será um crédito para
a sociedade, não por ser forçado a isso, mas porque
sentirá uma vontade própria, porque esta é a coisa
certa a fazer, como homem e como DeMolay. Com as
pressões de hoje sobre o jovem e as exigências postas
sobre eles, cabe-lhes o direito de serem chamados de
jovens e como resultado, o mundo tem o direito de
esperar que eles conduzam suas vidas de acordo.
A Ordem DeMolay tem o poder de alistar jovens de
bons princípios e transformá-los em líderes, dandolhes ensinamentos e leis diárias para dirigir os rumos
de suas vidas e até de sua nação. Cada novo DeMolay
é um líder em potencial: falta-lhe apenas o devido
treinamento.
Como um jovem se qualiﬁca para se tornar um
DeMolay?
Para adentrar a esta grandiosa organização de
jovens é necessário, sobretudo, a crer em um Deus,
independente de qualquer religião. No entanto, vale
ressaltar que a Ordem DeMolay não é uma religião. O
jovem deve também trazer consigo os sete princípios
básicos da Ordem DeMolay. E se algum jovem abraça
estas Sete Virtudes, com certeza não passará desapercebido pela Ordem DeMolay.
Fonte: Ordem DeMolay/Bibliot3ca
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O espanhol Oscar de Alfonso Ortega: “No Brasil há uma renovação,
uma reoxigenação de obreiras que em outros lugares não se promove”

O

espanhol Oscar de Alfonso Ortega esteve em
Goiânia para proferir uma palestra sobre o papel
da Maçonaria no mundo atual e compartilhar
considerações sobre a ordem maçônica em outras partes
do mundo. Ele veio a convite da Grande Loja Maçônica
do Estado de Goiás (Gleg), instituição empenhada em
inserir os maçons goianos no cenário mundial e trocar
experiências sobre o trabalho desenvolvido.
Natural de Valência, onde vive e trabalha como advogado, ele é casado, tem duas ﬁlhas, está na ordem maçônica desde 1997 e teve uma carreira meteórica como ele
mesmo deﬁne. Com três anos de iniciado recebeu a
missão de dirigir a Grande Loja de sua região. Hoje é
Grão Mestre da Grande Loja Maçônica da Espanha e
presidente da Confederação Maçônica Interamericana
(CMI), entidade que congrega as potências regulares de
todo o continente americano. É o primeiro europeu a
assumir o posto e é respeitado no resto do mundo pelo
brilhante trabalho desenvolvido.
Oscar de Alfonso Ortega concedeu entrevista para o
DM na sede da Grande Loja Maçônica do Estado de
Goiás e avaliou como “exemplar” o trabalho desenvolvido em Goiás e no Brasil. “A Maçonaria brasileira é
modelo para o mundo e deve assumir seu papel de protagonista para uma retomada de deﬁnições e de potencializar os destinos da Maçonaria universal”, frisou
Além de derramar elogios à Maçonaria brasileira, ele
se espantou e teceu outros comentários sobre o nível de
organização e direção que a Gleg tem, além de falar
sobre o que vê em outras partes do mundo. Na Espanha,
por exemplo, seu país natal e onde dirige os destinos da
Maçonaria, Ortega frisa que a ordem maçônica está envelhecendo e deﬁnhando no resto do mundo, ao passo que é
vibrante, crescente e muito atuante no Brasil. Para comprovar suas assertivas, o líder da Maçonaria americana
citou dados estatísticos de como a Maçonaria brasileira
está muito adiante do resto do mundo. Conforme explicou Oscar Ortega, na Alemanha a população é de aproximadamente 80 milhões de habitantes e 10 mil maçons
regulares. Na Espanha a população beira 48 milhões de
pessoas e os maçons somam 3.000 integrantes. Somente
na Grande Loja de Goiás o número de maçons é de 3.600
integrantes e a população é de apenas 6,5 milhões de

habitantes.
Oscar de Alfonso Ortega falou sobre a herança da
“Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de
Salomão”, ou simplesmente os Templários. Ele próprio é
Grão-Mestre do Priorado dos Templários na Espanha,
reverencia a herança dos guerreiros santos das cruzadas
e do movimento de reconquista da Península Ibérica e
pertence ainda a outras ordens semelhantes na Espanha.
Mas, o elogio maior ele guardou para as mulheres que
compõem as “Colmeias”, ou fraternidades femininas
que auxiliam os maridos maçons nas ações sociais

Eu creio que ser maçom seja
motivo de orgulho em todas as
partes do mundo. Estamos
lutando na Espanha para que
todos digam “sou maçom, há
algum problema”. Temos que
integrar a Maçonaria na
sociedade e o exemplo do Brasil
será crucial para isso
desenvolvidas. “No Brasil é certo que grande parte da
importância do trabalho da Maçonaria é a atividade das
mulheres que engrandecem e enobrecem uma das principais metas nossas, que é praticar a fraternidade. A Maçonaria brasileira é forte porque as mulheres auxiliam seus
maridos nas ações ﬁlantrópicas de modo exemplar”,
frisou.
Além de vir aprender com a Grande Loja Maçônica
do Estado de Goiás, Oscar Ortega trouxe o recado para
que a Maçonaria goiana e brasileira assuma seu protagonismo na próxima Conferência Maçônica Mundial, que
será realizada em novembro de 2018 no Panamá. “As
experiências desenvolvidas no Brasil precisarão ser
mostradas com muita clareza para o resto do mundo”,

asseverou.
DM – Fale um pouco de sua história na Maçonaria.
Oscar Alfonso de Ortega – Desde jovem, por volta
dos 14 anos, quando via referências à maçonaria tinha
vontade de integrar a essa ordem. Sobretudo esse lado de
ajudarmo-nos uns aos outros, esse conceito de fraternidade. Todos entram por motivos variados como pessoais, religiosos, esotéricos, ﬁlosóﬁcos, eu entrei pelo
conceito de fraternidade, para sentir-me camarada e companheiro de meus irmãos e na verdade tive uma carreira
meteórica. Após três anos de iniciado fui nomeado Grão
Mestre Provincial de Valência, que abarcava uma das
províncias maçônicas mais importantes da Espanha. Sou
membro de 13 ordens na Espanha, como a maçonaria e a
ordem dos templários, além do Arco Real de Jerusalém
na Espanha. Digo
DM – Como o senhor vê a herança dos templários
para a Maçonaria e para a história?
Oscar Alfonso de Ortega – O tema da Ordem dos
Templários, principalmente para os países europeus,
está intimamente vinculado à maçonaria. Hoje para ser
cavaleiro templário é preciso ser mestre-maçom e também companheiro do Arco Real de Jerusalém e há uma
motivação histórica que a maçonaria soube recuperar a
tradição templária que foi perdida historicamente em
1312 [data da morte do último Grão Mestre da Ordem
Templária, Jacques de Molay e atualizada para a era contemporânea. Os princípios e mistérios dos templários
estão completamente ligados à maçonaria. A religiosidade e o cará- ter iniciático dos templários é o mesmo da
maçonaria, então na Europa ser templário é um motivo
de orgulho porque você está recuperando uma tradição
que esteve perdida, sobretudo na Espanha e Portugal
(Península Ibérica), onde realmente foram salvos muitos
princípios, porque onde se aniquilou foi na França. Essa
raiz templária permaneceu na Espanha e Portugal e tem
sido recuperada ao longo da história pela maçonaria. Eu
me casei em uma igreja fundada pelos templários.
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DM – Como o senhor vê a Maçonaria no Brasil?
Oscar Alfonso de Ortega – É preciso que se diga
com muita justiça que é uma maçonaria que está em
ascensão, ainda que com todos os problemas porque
em nenhum lugar estamos livres de problemas, mas a
diferença é que em outros países como na Europa,
Ásia e África está em franca decadência. Há mais
irmãos brasileiros do que na Grande Loja Unida da
Inglaterra. No Brasil há uma renovação, uma reoxigenação de obreiras que em outros lugares não se promove. Em muitas lojas nos Estados Unidos, Europa e
Austrália a média de idade está por volta dos 70 anos e
isso não ocorre no Brasil nem na América Latina. Há
uma renovação de maneira natural e não de maneira
artiﬁcial, o que é ainda melhor. Além disso, a maçonaria no Brasil trabalha de uma maneira muito proﬁssional, muito eﬁcaz e, sobretudo, as duas principais
diferenças em relação à Europa e Estados Unidos são
o compromisso maçônico dos obreiros brasileiros e as
mulheres. Essas são um destaque à parte. As mulheres
dos maçons brasileiros trabalham mais do que muitíssimos maçons franceses, italianos, britânicos, espanhóis, portugueses, enﬁm, dão exemplo de envolvimento com nossos objetivos de fraternidade. Um terceiro diferencial é o compromisso social, o envolvimento social com a sociedade brasileira, aqui se vê
claramente que os maçons se interagem com a população, principalmente os mais necessitados. Na Europa
a maçonaria é mais ﬁlosóﬁca, espiritual e não há essa
cobertura social como está presente nas ações dos
maçons brasileiros. É compreensível porque na Europa o estado supre e cobre esses serviços. Aqui, se não
o fazem os maçons ninguém irá fazê-lo. Isso é absolutamente importante. Precisamos destacar também que
no Brasil há um envolvimento da maçonaria com televisões, jornais e outros meios de difusão que na Europa não há. Então, é preciso que se destaque que no
Brasil se faz uma maçonaria altiva, comprometida
com seus irmãos e, sobretudo, que tem uma interrelação com a sociedade admirável e elogiável
DM – Como o senhor vê a integração das Grandes Lojas do Brasil com outras potências, como a
Grande Loja da Inglaterra?
Oscar Alfonso de Ortega – As Grandes Lojas
Maçônicas brasileiras têm uma oportunidade magníﬁca de assumir um protagonismo que merece no
contexto maçônico mundial. Durante muito tempo a
maçonaria brasileira esteve encerrada em si mesma.
Mas, nos últimos anos tem dado importantes passos
adiante no sentido de interação mundial. Os maçons
devem ter em conta que a maçonaria é universal e não
podemos nos esquecer de que há maçons em todo o
mundo. Por isso a maçonaria brasileira deu um passo
importante no sentido de se projetar de forma mundial
e ocupar um espaço sem precedentes no cenário maçônico mundial. Isso poderemos realizar em novembro
do próximo ano na Conferência Maçônica Mundial
que será realizada no Panamá. As Grandes Lojas deverão assumir esse papel de protagonistas e levar suas
principais experiências e mostrar essa maneira de
trabalhar proﬁssional sejam mostradas. Creio que isso
poderemos expandir para todo o mundo
DM – Como a Maçonaria brasileira pode cola-
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Oscar Alfonso de Ortega: “A colaboração das esposas e dos ﬁlhos que
ﬁrmam raízes, por entender a Maçonaria como algo bom, é fundamental”
borar para o avanço da Maçonaria universal?
Oscar Alfonso de Ortega – Acredito que os
maçons brasileiros podem ensinar o resto do mundo
como praticar uma maçonaria comprometida, forte,
atuante, tradicional e moderna ao mesmo tempo. Uma
maçonaria que seja de vanguarda. A maçonaria europeia foi de vanguarda, mas há 800 anos. Os séculos
passaram e agora é preciso avançar, mudar a forma de
atuar. A maçonaria precisa mudar e ser um motor que
faça avançar. No Brasil a maioria das lojas maçônicas
se reúne todas as semanas, ao passo que na maioria da
Europa só se reúnem uma vez por mês. Na Espanha é
assim. No Brasil os maçons trabalham muito e de
maneira organizada e proﬁssional, além de serem
comprometidos e há um ímpeto, uma vontade de continuar assim. Os maçons aqui têm orgulho de ser
maçons e não se intimidam de se identiﬁcar. Na maioria Europa há receio e nenhuma loja se identiﬁca
externamente. Eu quero que ser maçom seja motivo
de orgulho em todas as partes do mundo. Estamos
lutando na Espanha para que todos digam “sou
maçom, há algum problema?”. Temos que integrar a
maçonaria na sociedade e o exemplo do Brasil será
crucial para isso;
DM – O envolvimento das mulheres de maçons
também é algo elogiável?
Oscar Alfonso de Ortega – Com total certeza que
sim. A colaboração das esposas e dos ﬁlhos que ﬁrmam raízes, por entender a maçonaria como algo bom
é fundamental. As esposas de maçons que se interagem e atuam de maneira muito proativa nas ações
sociais é algo que o mundo precisa aprender. Elas dão
colorido e ação, além de ser uma massa crítica.
DM – Qual será a principal discussão na Conferência Maçônica Mundial?
Oscar Alfonso de Ortega – Creio que deveremos

propor uma mudança de mentalidade e de visão. A
Conferência Mundial terá de assumir também seu
papel dirigente, de patrocinador. Com os meios tecnológicos que temos agora ao nosso dispor creio que seja
o melhor momento para promover a maçonaria a nível
mundial. Para que a maçonaria que se pratica no Brasil, por exemplo, seja também no Alasca, na África ou
na Austrália. Isso pode ser um referencial porque hoje
cada grande loja em cada país luta sua própria guerra e
precisamos adotar um projeto de unidade de atuação.
Temos meios tecnológicos para isso, o que precisamos é uma mudança de mentalidade e de vontade de
atuação.
DM–Qual lembrança o senhor levará da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás?
Oscar Alfonso de Ortega – Primeiro a alegria e a
hospitalidade que o Grão Mestre Adolfo Ribeiro Valadares nos prestou, de forma muito amável e gentil. Eu
estou aqui fazendo fotos como se fosse um turista japonês porque estou deslumbrado com o que vi. Eu aqui
aprendo muitíssimo e vou levar essa experiência para
a Espanha. Entre a Grande Loja da Espanha e a Grande Loja de Goiás há uma relação próxima, porque na
Espanha temos aproximadamente 3.000 maçons regulares e na Grande Loja de Goiás mais ou menos 3.800.
O número de lojas também é muito parecido. Repito,
vim aqui aprender. Quisera eu ter uma sala de reuniões como essa aqui, uma biblioteca bela em Madrid
como essa e não temos. Assim vi que aqui há compromisso e estamos criando vínculos muito bons e creio
que estamos criando uma amizade maravilhosa que
vai progredir para uma irmandade entre Espanha e
Goiás.
Por Hélmiton Prateado
Fonte: Diário da Manhã - Goiânia - GO
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OS RITUAIS DA SUPERSECRETA MAÇONARIA FEMININA

A grande mestre Zuzanka Penn alcançou o topo da hierarquia na Ordem de Mulheres Maçons, no Reino Unido
Por Claire Jones –BBC

M

açonarias femininas existem há mais
de cem anos - e conduzem iniciações,
cerimônias e rituais, assim como as
masculinas. O programa da BBC Victoria
Derbyshire teve acesso único a essas sociedades
supersecretas no Reino Unido:
"O que é maçonaria?", pergunta uma mestre da
Fraternidade Honorária dos Antigos Maçons.
"Um sistema peculiar de moralidade baseado em
alegorias e ilustrado por símbolos", responde Dialazaza Nkela.
Ela está participando de uma cerimônia para alcançar o "segundo grau" e celebra sua ascensão dentro da
sociedade.
O "primeiro grau" marcou a iniciação de Nkela no
grupo, o que incluiu que expusesse seu braço direito,
peito esquerdo e joelho, enquanto um laço era amarrado ao redor do pescoço.
Cada um desses elementos, dizem, tem um signiﬁcado simbólico - embora os integrantes do grupo não
revelem à reportagem quais são eles.
O "terceiro grau" é quando você "experimenta a
morte para renascer", representando o "ﬁnal de uma
vida e começo de outra".
O que isso signiﬁca, na prática, também não é
explicado. Mas já é uma amostra de como funciona
uma sociedade secreta.

Vestes brancas e enfeites no pescoço
Muitas pessoas talvez nem saibam que a maçonaria
feminina existe.
A maçonaria masculina - que começou se reunir
oﬁcialmente há 300 anos - sempre recebeu atenção
maior. No Reino Unido, ela é liderada pelo duque de
Kent, integrante da família real.
Mas nas duas sociedades femininas - a Fraternidade Honorária dos Antigos Maçons e a Ordem das
Mulheres Maçons, que se dividiram no início do século 20 - existem quase 5 mil integrantes.

A segunda se reúne regularmente em pousadas e
templos pelo Reino Unido.
Durante as cerimônias, as mulheres usam vestes
brancas, com enfeites ao redor do pescoço para representar seu lugar na hierarquia da ordem.
O serviço a que a BBC teve acesso começa com
uma procissão pelo corredor central.
Membros da organização se curvam em reverência
quando chegam à frente, onde a mestre Zuzanka Penn
está sentada numa poltrona grande, que mais se parece
com um trono.
Orações são feitas durante as cerimônias. Às vezes,
parece se tratar de um grupo religioso, embora Penn
faça estão de destacar que não é o caso.
"Para ser um maçom, você deve acreditar num ser
supremo", ela diz, mas pode ser de "qualquer tipo de
fé".
"Nós temos pessoas bem religiosas e pessoas que
não são, mas de toda raça e de toda a fé", aﬁrma.
Procura-se jovens
A maioria das mulheres nessas sociedades têm 50
anos ou mais - algo que elas estão ansiosas para mudar.
Para recrutar membros jovens, os grupos de maçonaria femininos focam em feiras de calouros nas universidades.
A oftalmologista Roshni Patel, está numa cerimônia que marca sua chegada à posição de mestre
maçom.
Ela se juntou à ordem de maçonaria feminina há
sete anos. A BBC não é autorizada a participar, mas é
informada de que Patel recebeu a "honra" de se sentar
na poltrona que se assemelha a um trono.
"Todo o processo de ser posicionada na poltrona foi
muito emocionante", diz ela, ao deixar a cerimônia.
Perguntada sobre o sentimento de se tornar uma
mestre maçom, Patel diz: "Estou em estou em choque".
O maior obstáculo no recrutamento maçom talvez
seja a reputação de conﬁdencialidade, a associação
com corrupção e a ideia de favoritismo entre os membros, com a ﬁnalidade de ajudar uns aos outros a subir

nas carreiras proﬁssionais.
Mas não é algo que Penn admita existir.
"Eu faço parte da maçonaria há mais de 40 anos e
nunca recebi uma oferta de favor ou ofereci um favor a
qualquer pessoa."
"Você houve histórias, mas nunca presenciei isso
na maçonaria."
Em 1997, o então ministro de Assuntos Internos do
Reino Unido, Jack Straw, pediu a funcionários e juízes
que dessem depoimentos voluntários sobre suas ligações com a maçonaria - o plano acabou interrompido
após os maçons ameaçarem levar o governo aos tribunais.
Christine Chapman, grande mestre da Fraternidade
Honorária de Maçons Antigos, diz que jamais presenciou alguém recebendo favores, embora a maçonaria
tenha policiais entre seus membros.
Mas já houve denúncias de que a sociedade estava
ligada à corrupção na polícia e no Judiciário. As regras
maçons exigem que os membros se apoiem e guardem
os segredos uns dos outros, o que tem levado a esses
temores.
Chapman aﬁrma, porém, que os sigilos que envolvem a maçonaria servem para criar fascínio e mistério,
não para esconder "algo sinistro".
"Não estamos tentando dominar o mundo, apesar
de todas essas teorias da conspiração na internet. E nós
não estamos tentando derrubar o governo, nem nada
disso," diz ela.
"Nós temos que preservar o segredo somente porque é o que faz (a maçonaria) especial."
Um dos mais famosos aspectos dessas sociedades
sempre foi o apertar de mãos "maçônico"- que também existe nas organizações femininas.
"Sim, claro que temos (aperto de mão)", diz
Penn, se recusando a demonstrar o cumprimento.
"É um segredo. Você vai ter que se juntar a nós e,
então, eu te conto tudo sobre ele", acrescenta, sorrindo. ¨¨¨
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O SOLSTÍCIO DE VERÃO

C

omo as questões práticas referentes ao
solstício de verão, e suas interpretações
pelos povos da antiguidade, já foram
muito bem abordadas em artigos anteriores,
sendo o último de autoria de nosso querido
irmão Márcio Gomes por ocasião das comemorações de 2016, neste texto iremos tratar de
como nós, maçons, podemos ver e comemorar
esse acontecimento tão especial.
Lembremo-nos que, certa vez, cada um de
nós foi apresentado como “aquele que estava
desejoso de ver a Luz”. Alguém então pediu a
Luz em nosso favor. E a Luz foi feita. E a Luz
nos foi dada.
Mas compreendemos todos o signiﬁcado
dessa Luz? Aprendemos a enxergar com essa
Luz? Permitimos que a Luz ilumine nossos caminhos?
A Luz que nos foi dada é o símbolo do conhecimento e da busca pela realização criadora. Iluminados pela quintessência que nos foi presenteada pelo Divino somos construtores no microcosmos. Como construtores, homens-deuses
que trabalham para que seu templo interior esteja sempre iluminado, devemos lutar para que a
sociedade em que estamos inseridos não mergulhe nas trevas da ignorância.
O irmão Anatoli Oliynik, em palestra ministrada em 2002, disse que é preciso que tenhamos
“capacidade de pensar sistematicamente, de ver
o todo, de abstrair, de criar e inovar, de chegar à

O Malhete

essência das coisas, de fazer acontecer, de se
comunicar, de se relacionar, de iniciar mudanças, de energizar pessoas, de observar, de ler,
entender e extrair.”
Vivemos tempos difíceis, queridos irmãos.
Como também difíceis já foram em outras oportunidades. Mas a Luz prevaleceu. E para que ela
prevaleça novamente temos como obrigação,
moral e ética, compartilhar conhecimento, inspiração e sabedoria, com nossos pares e com
toda a sociedade.
Voltemos nossa atenção para o que nos cerca,
olhemos ao nosso redor! Como disse Willyan
Johnes, “um povo sem cultura não se levanta. Se
ajoelha.”
Recorrendo novamente ao nosso irmão Anatoli, ele diz que “a maçonaria se debate no seu
culto às realizações do passado e não tem encontrado caminhos para realizações atuais e nem
mecanismos para se relacionar, efetivamente,
com a sociedade. ”
Nós temos um compromisso com a sociedade, meus irmãos. Podemos, e devemos, nos relacionar com ela. Nossas lojas não são bolhas
onde nos encontramos imunes aos efeitos dos
males que aﬂigem o planeta. Não é possível nos
contentarmos com o status quo, aceitando-o passivamente.
João Anatalino, em seu texto intitulado A
Maçonaria e o Mito Solar, escreve que “a função
da mente do homem é justamente dar ordem ao

caos da materialidade, identiﬁcando e catalogando todas as realidades que saem do útero cósmico. Por esse motivo nos foi dada a capacidade
de pensar para conhecer. E essa, precisamente, é
a razão pela qual a sabedoria nos aparece como
sendo um fenômeno luminoso produzido pela
ação da nossa consciência sobre o objeto que ela
se propõe conhecer. Por isso a metáfora 'lançar
luz sobre as coisas' designa exatamente essa propriedade da mente humana de revelar o que está
oculto nas sombras da ignorância, nas trevas da
obscuridade, na impenetrabilidade do quarto
escuro, onde os mistérios do universo aguardam
o foco de luz que a lanterna da inteligência humana projetará sobre eles para serem revelados.
Isso é o que, na Maçonaria, signiﬁca pôr Ordem
no Caos (Ordo ab Chaos).”
Que, tendo em mente o Solstício de Verão, em
que a luz do dia suplanta as trevas da noite, trabalhemos, todos, para que a Luz que recebemos
em nossa iniciação possa iluminar não apenas os
nossos passos, mas sim os de toda a Humanidade, em um caminho justo e perfeito.
Autor: Luiz Marcelo Viegas
ARLS Pioneiros de Ibirité, 273 – GLMMG
Escola Maçônica Mestre Antônio Augusto
Alves D'Almeida – GLMMG
Fonte: O Ponto Dentro do Círculo
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OS NEGROS NA MAÇONARIA BRASILEIRA
Pesquisas revelam o papel central que os Irmãos negros, como os abolicionistas
Luiz Gama e José do Patrocínio, tiveram nas lutas pelo fim da escravidão no Brasil

O

que há de comum entre André Rebouças, José
do Patrocínio e Luiz Gama? Os três eram abolicionistas, afrodescendentes e Maçons que
ajudaram a promover a ideia da libertação dos negros
por meio de artigos, manifestos e conquista de adeptos para a causa. De acordo com o Dicionário da
Escravidão Negra no Brasil, de Clóvis Moura, a ação
da Maçonaria, no que diz respeito à escravidão, foi
principalmente emancipadora, promovendo, desde
1860, a libertação dos escravos por ocasião de festividades e proibindo a iniciação de pessoas comprometidas com o tráﬁco de escravos. Leis como a Lei Áurea
(1888), Eusébio de Queirós (1845), Ventre Livre
(1871) e Lei dos Sexagenários (1885) tiveram o DNA
da Maçonaria. O envolvimento dos Maçons contra a
escravidão ocorreu desde as primeiras leis e foi até a
participação direta - a libertação dos cativos passava a
ser questão moral, uma questão interna do que é ser
Maçom, valorizando princípios básicos como a liberdade.
“A Maçonaria Brasileira participou do processo
abolicionista como nenhuma de outro país participou
(...). Aqui, o ﬂorescimento da Maçonaria e seus ideais
liberais na sociedade se chocou com a vigência da
escravatura. (...) A abolição não foi um mérito de um
único grupo ou setor da sociedade, e muitos fatores
concorreram para que a escravidão se tornasse uma
instituição abolida: a mecanização das fazendas, a
substituição da mão de obra pela dos imigrantes, a
pressão internacional, as ferrovias, a própria resistência dos escravos, os jornais, os abolicionistas e as
diversas instituições que lutavam pela abolição - entre
elas, a maior foi a Maçonaria”, escreveu Márcio Antônio Silva de Pontes em sua tese de pós-graduação O
contributo da Maçonaria para a abolição da escravatura (2010).

Uma das primeiras instituições destinadas à libertação dos escravos e fundada sob a inﬂuência da Maçonaria foi a Sociedade Brasileira contra a Escravidão,
concebida em 1880 pelo Maçom Joaquim Nabuco e
inspirada na sociedade internacional The British and
Foreign Anti-Slavery Society. Outro acontecimento
que revela a forte atuação maçônica no processo abolicionista brasileiro foi a publicação do ManifestoPrograma do Clube dos Advogados contra a Escravidão, cujos signatários, como os Maçons Joaquim Saldanha Marinho e Joaquim Nabuco, entre outros, “visavam proporcionar aos infelizes, que têm por si a lei,
meios fáceis e prontos de tornarem efetivos seus direitos”. Isso porque, até 1883, muito raramente os juízes
davam ganho de causa aos escravos quando eles eram
levados a julgamentos ou moviam alguma ação contra
seus proprietários
Os pesquisadores Tiago Cesar da Silva e Vanessa
Faria e Silva destacaram no artigo O outro lado da
abolição: o envolvimento dos Maçons e dos negros no
processo de emancipação do trabalho escravo que, no
caso especíﬁco da Maçonaria, são muitas as fontes
que mostram o papel da Ordem na abolição, como a
“arrecadação entre os membros para a compra de
liberdade de escravos” e o fato de várias sessões solenes nas Lojas serem “abertas com leituras de cartas de
alforria patrocinadas pela coleta de dinheiro entre
membros”. Como destaca o jornalista e advogado
Rizzardo da Camino no livro Introdução à Maçonaria,
não havia festividade maçônica ou evento histórico
que fosse comemorado sem que “um Maçom colocasse dentro do 'saco de beneﬁcência' uma carta de alforria de um escravo; essa prática, rara no início, foi-se
repetindo com mais frequência até que, nos últimos
anos, consistia num motivo de grande júbilo quando
era contado, no ﬁm de cada coleta, o número de cartas

de alforria”
A campanha abolicionista dos Maçons no Brasil
utilizou largamente a imprensa como forma de alcançar tanto as elites quanto as massas – a escravidão era
tratada pelos jornalistas abolicionistas como um mal
que deveria ser extirpado do País. Como mostra Márcio Antonio Silva de Pontes em sua tese, se citarmos
os jornais abolicionistas mais importantes do sé- culo
19, como o Correio Braziliense, Gazeta da Tarde, Diário Popular, Jornal do Commercio, O Radical Paulistano, entre muitos outros, o que encontraremos em
comum entre eles, além da forte ideologia liberal?
“Todos tinham ilustres Maçons em suas redações pelejando pela abolição ou eram diretamente mantidos
pela Maçonaria”, aﬁrma.
Grandes abolicionistas negros e Maçons Mas qual
foi o papel exato dos abolicionistas negros – e Maçons
– como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz
Gama? Considerado um dos pioneiros da engenharia
brasileira – responsável no Rio de Janeiro por obras
ligadas ao abastecimento de água durante a seca de
1870, por exemplo –, o baiano André Rebouças foi um
dos grandes panﬂetários da causa negra na antiga
Escola Politécnica, no Largo do São Francisco, em
São Paulo (SP), e criador de vários jornais abolicionistas. No mesmo passo de Rebouças, o jornalista
José do Patrocínio, nascido no Rio de Janeiro (RJ),
percorreu o País conclamando Maçons a aderirem à
causa da libertação. Segundo o político e Maçom Joaquim Nabuco em seu livro O Abolicionismo (uma de
suas obras mais conhecidas), Patrocínio foi, na década de 1880, a “face popular/militante do movimento
abolicionista, travando lutas ideológicas intermináveis com os representantes das elites escravocratas”
>>>
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Já o ex-escravo e advogado Luiz Gama, natural da
Bahia, frequentou como ouvinte a Faculdade de Direito de São Paulo, onde sofreu nas garras do preconceito, com a repulsa de professores e estudantes. Mas
ele não sucumbiu: mesmo sem se formar, conseguiu
alforriar, pela via judicial, centenas de escravos.
Gama, um dos fundadores da Loja América (saiba
mais sobre a Loja na edição 11 da revista Luzes)
junto de Maçons como Rui Barbosa, Salvador Mendonça e Bernardino de Campos, entre outros, defendeu nos tribunais diversos escravos que haviam
assassinado seus proprietários, sob a alegação de que
se tratava de legítima defesa, isto é, da liberdade e,
portanto, da vida. Ele postulou a abolição imediata e
incondicional ao longo das décadas de 1860 e 1870
até sua morte em 1882. Aproximadamente quatro mil
pessoas compareceram ao seu enterro em São Paulo
– ele faleceu seis anos antes da abolição. Em sua
casa, havia sempre uma caixa com moedas, que dava
aos negros em diﬁculdades que vinham procurá-lo.
Estudar a presença de negros entre os Maçons
brasileiros do século 19 foi um dos temas do livro
Maçonaria, Antirracismo e Cidadania (Editora Annablume), da historiadora Célia Maria Marinho de Azevedo. A obra entrelaça duas histórias pouco conhecidas: a história transnacional da Maçonaria como
canal de mobilidade social e de formação política,
cultural e moral do cidadão e a história da presença
de cidadãos negros nas altas esferas da sociedade
brasileira em plena era da escravidão. “Sabemos que
grande número de políticos, intelectuais, artistas,
negociantes e membros do clero, habitantes de cidades e vilas brasileiras durante o século 19 era Maçom
e, entre esses homens de elite, muitos tinham ascendência africana. Os Maçons negros eram em geral
ﬁlhos ou netos de pessoas livres (...)”, escreveu
Célia.
Muitos desses homens negros de letras, artistas,
políticos e proﬁssionais liberais, chamados na época
de “pessoas de cor”, eram Maçons, e a autora foca
outros três personagens que também tiveram importância no processo de libertação dos negros: Francisco Jê Acaiaba de Montezuma (1794-1870), introdu-

SEGUNDO JOAQUIM NABUCO,
MONTEZUMA TERIA SIDO
O PRIMEIRO ABOLICIONISTA
«NO SENTIDO AMPLO DA
PALAVRA»
OU SEJA, O PRIMEIRO
A PROPOR A ABOLIÇÃO
DA ESCRAVIDÃO
SEM INDENIZAÇÃO

tor do Rito Escocês entre os Maçons brasileiros e
primeiro deputado da história brasileira, segundo
Joaquim Nabuco, a lutar contra o tráﬁco negreiro;
Francisco de Paula Brito (1809-1861), jornalista e
editor e fundador da Sociedade Literária Petalógica, que publicou pela primeira vez o escritor
Machado de Assis; e Joaquim Saldanha Marinho
(1816-1905), líder republicano e Grão-Mestre do
Grande Oriente do Brasil.
O primeiro dos três, Francisco Jê Acaiaba de
Montezuma, também conhecido como Visconde
de Jequitinhonha, foi indivíduo muito ativo no
cenário de luta pela independência do Brasil no Rio
de Janeiro, então capital do País, e posteriormente
em sua trajetória política. Segundo Lúcia Maria
Paschoal Guimarães, no livro Dicionário do Brasil
Imperial (1822-1889), organizado pelo professor
titular de história moderna da Universidade Federal Fluminense (UFF), Ronaldo Vainfas, ele foi o
primeiro homem público que se empenhou pela
emancipação dos cativos, apresentando no Senado
projetos para a abolição sem indenização e em
curto prazo. Segundo Joaquim Nabuco, Montezuma teria sido o primeiro abolicionista “no sentido
amplo da palavra”, ou seja, o primeiro a propor a
abolição da escravidão sem indenização.
O segundo Irmão negro cuja atuação foi objeto
de estudo da pesquisadora Célia Maria Marinha de
Azevedo foi Francisco de Paula Brito, um dos principais editores no Brasil dos anos de 1800 e fundador da Petalógica, que, de acordo com Célia, foi
uma das mais importantes e duradouras sociedades
literárias que se tem notícia na história do Brasil.
Ainda segundo o Dicionário do Brasil Imperial, os
textos oriundos da tipograﬁa fundada por Brito
possuíam uma forte conotação social, como “demonstra a publicação de O Homem de Cor, impresso em 1833 e tido como um dos primeiros jornais a
discutir o preconceito social”, colocando-o como
precursor da imprensa negra. É provável, aponta a
autora, que a admissão de Montezuma e Brito - dois
homens de letras “de cor”, segundo a linguagem da
época - em espaços sociais normalmente fechados
às pessoas vindas de segmentos inferiores e de
ascendência africana tenha sido “facilitada pela
ﬁliação à Maçonaria então em processo de reestruturação e conquista de visibilidade social”
Por ﬁm, a autora se debruçou sobre a atuação do
advogado pernambucano Joaquim Saldanha Marinho, líder republicano e Grão-Mestre do Grande Oriente dos Beneditinos, que, em 1865, lançou a campanha pela emancipação dos escravos no Brasil. Marinho, assim como Luiz Gama, era partidário da abolição imediata. “[...] o único caminho a seguir nas condições gravíssimas em que se acha o País é a adoção
de uma lei que, sem rodeios, sem disfarces, diga em
respeito à verdade e ao direito – ﬁca extinta a escravi-
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dão no Brasil.” Conforme destaca David G. Vieira no
livro O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil (Ed. UnB), Marinho, além de republicano, abolicionista e anticlerical, encampou diversas
bandeiras em torno da Maçonaria e saiu em defesa do
Estado Laico e do direito de liberdade de culto.
Fonte: Revista Luzes Nº 17
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AJUDE UM IRMÃO MAÇOM E

SEU FILHO (NOSSO SOBRINHO)

Por Kennyo Ismail
á que falamos tanto nos últimos
posts em Amor Fraternal, em
Amparo, enfim, no princípio de
amor ao próximo, vamos exercitá-lo
um pouquinho hoje?
Um sobrinho nosso, Pedro Verdini,
Lowton, um garoto de apenas 20 anos
de idade, está cursando o 3o. ano de
Engenharia no ITA – Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, instituição
renomada internacionalmente, cujo
vestibular é considerado um dos mais
difíceis do país. Pedro é filho de nosso
Irmão Roberto Verdini, maçom extremamente entusiasmado e atuante na
maçonaria capixaba, membro da
GLMEES – Grande Loja Maçônica do
Estado do Espírito Santo.
O sobrinho Pedro é um moleque fora
do normal. Estudou em escola pública,
passou em 1º lugar geral do vestibular
da UFES quando tinha apenas 16

J

anos; passou no vestibular de outras
importantes universidades, como
UFRJ, USP e Unicamp; até conseguir
passar no ITA, onde queria estudar. É
bolsista de pesquisa, dá aula particular para se sustentar e faz trabalho
voluntário. E agora, passou no processo seletivo do MIT – Instituto de Tecnologia de Massachusetts, considerado
uma das melhores universidades de
todo o mundo e, em algumas áreas
específicas, a melhor. Para se ter uma
ideia, o MIT já formou 85 prêmios
Nobel. O Brasil, oficialmente, nenhum.
Nosso irmão Roberto é um homem e
maçom honrado, mas com recursos
limitados, enquanto que a manutenção de nosso sobrinho Pedro nos EUA,
onde terá que se dedicar em tempo
integral aos estudos, é muito cara, principalmente considerando o câmbio
entre nossas moedas. Por essa razão,
a família está fazendo uma campanha

de arrecadação, de forma a transformar essa oportunidade em realidade.
Que tal ajudarmos um irmão e investirmos em um sobrinho com potencial
para, quem sabe, um dia trazer um prêmio Nobel para o Brasil?
Para saber mais sobre a história do
sobrinho Pedro Verdini e ajudá-lo,
acesse o link:
https://www.vakinha.com.br/vaquin
ha/pedro-no-mit
Qualquer quantia é muito bem vinda. Se preferir, pode doar diretamente
para uma das 03 contas abertas em
nome do sobrinho:
Pedro Camata Verdini.
CPF: 120.823.957-07
Santander: Ag 3845.
C/C 01068322-0
Banco do Brasil:
Ag 5899-8.
C/C 10.363-2
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CIRURGIA METABÓLICA É ALTERNATIVA
PARA CONTROLE DE DIABETE TIPO 2

M

édico aﬁrma que SUS não tem remédio
moderno para controlar a doença e garantir
um pós-cirúrgico de qualidade
Desde o mês passado, o Conselho Federal de Medicina reconhece a Cirurgia Metabólica como um tratamento para obesos. Diferente da bariátrica, o procedimento acontece em pessoas com problemas crônicos
como diabete tipo 2, a ﬁm de não só promover a perda
de peso, como também controlar a doença.
A cirurgia é de risco a longo prazo, uma vez que o
paciente precisa de um acompanhamento de cerca de
cinco anos por meio de vitaminas, vegetais e estrutura

óssea. Em estudo, pessoas foram acompanhadas por
esse período e quatro, a cada dez, apresentaram a
enfermidade com um nível pior do que o de antes de
serem operadas, mesmo tomando remédio.
O chefe do Grupo de Obesidade do Hospital das
Clínicas (HC) da USP, Márcio Mancini, aﬁrma que a
resolução vale para pessoas com o Índice de Massa
Corporal (IMC) mais próximo de 35 e com gordura
concentrada no abdôme, que é a mais prejudicial à
saúde. Segundo ele, a média estudada para se chegar a
essa conclusão foi 34,2. Os indivíduos com o número
próximo ou menor do que 30 ainda não foram avalia-

dos para garantir a eﬁciência e a segurança da cirurgia
nessa faixa.
Mancini alerta que o Sistema Único de Saúde
(SUS) não possui medicamentos modernos para controlar o diabete tipo 2. Assim, apesar de a rede oferecer
o procedimento, o médico orienta que aplicá-lo signiﬁca pular etapas, já que o cidadão precisa ter acesso
aos remédios de ponta. A Metabólica é uma técnica
cara; dessa forma, fornecer fármacos soﬁsticados
signiﬁca trazer um tratamento pós-cirúrgico mais
qualiﬁcado à população.

Especialistas alertam para perigos do verão
As doutoras Amanda Nazareth Lara e Tatiana Vilas Boas Gabbi discutem as ameaças do verão
Embora o verão seja tradicionalmente visto como época de
férias, praia e sol, e passe uma ideia de alegria, tem-se que tomar
muito cuidado com as ameaças que ele traz consigo, que vão desde
um maior número de insetos em circulação até o risco de câncer de
pele, por excesso de exposição ao sol. Nesta semana, o Diálogos na
USP traz para discussão os riscos comumente associados ao verão.
A médica Tatiana Vilas Boas, dermatologista do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conta que “as doenças
mais prevalentes dessa época do ano são: a ﬁtofotodermatose,
aquela queimadura que ocorre com limão, geralmente; insolação;
dengue; intoxicação alimentar; bicho geográﬁco; micoses; queimadura solar; brotoejas; e desidratação.” E ressalta que é necessária a atenção para prevenir algumas dessas doenças.
A médica Amanda Nazareth, infectologista do Ambulatório de
Viajantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP, revela que “a diarreia do viajante acomete cerca de metade de
todo mundo que viaja por ano.” Apesar disso, a diarreia nem sempre é infecciosa. Ela ressalta que pode ser reﬂexo da falta de costume a certos temperos e óleos de alimentos comuns da região visitada.
Amanda lembra, também, que se deve ter bastante cuidado com
os alimentos ingeridos. “Nos cruzeiros, é bastante comum surtos
de gastroenterite por alimentos manipulados por alguém doente.”
Ela recomenda que, no caso de ingestão de alimentos crus, como
saladas, a esterilização seja feita com hipoclorito de sódio, para que
seja eliminado o risco de infecção. Como em uma viagem nem
sempre isso é possível, ela aconselha se evitar esses alimentos.
Tatiana comenta sobre as “camisetas com proteção UV”. Ela
diz que “essas camisetas funcionam muito bem, então elas são até

Amanda Nazareth e Tatiana Vilas Boas, do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP – Foto: Marcos Santos/USP Imagens
melhor indicadas quando já se tem uma queimadura solar inicial. É
mais comum usar a camiseta do que passar o ﬁltro solar nessas
regiões.”

Para ouvir mais, clique no link acima e ouça o Diálogos na USP
na íntegra. O programa tem apresentação de Marcello Rollemberg,
produção de Simone Lemos e trabalhos técnicos de Marcio Ortiz.
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CUIDAR DE IDOSO NÃO É SÓ CUMPRIR TAREFA;
É PRECISO DAR CARINHO E ESCUTA

Minha mão sobreposta à do meu pai, no ﬁnal de um dia de trabalho dele na lavoura
Por Cláudia Collucci - Folha de S. Paulo

A

maior taxa de suicídios no Brasil se concentra
entre idosos acima de 70 anos, segundo dados
recentes divulgados pelo Ministério da Saúde.
São 8,9 mortes por 100 mil pessoas, contra 5,5 por 100
mil entre a população em geral.
Pesquisas anteriores já haviam apontado esse grupo
etário como o de maior risco. Abandono da família,
maior grau de dependência e depressão são alguns dos
fatores de risco.
Em se tratando de idosos, há outras mortes passíveis de prevenção se o país tivesse políticas públicas voltadas para esse ﬁm. Ano passado, uma em cada três
pessoas mortas por atropelamento em São Paulo tinha
60 anos ou mais. Pessoas mais velhas perdem reﬂexos
e parte da visão (especialmente a lateral) e da audição
por conta da idade.
Levando em conta que o perﬁl da população brasileira mudará drasticamente nos próximos anos e que, a
partir de 2030, o país terá mais idosos do que crianças,
já passou da hora de governos e sociedade em geral
encararem com seriedade os cuidados com os nossos
velhos, que hoje somam 29,4 milhões (14,3% da população).
Com a mudança do perﬁl de famílias (poucos
ﬁlhos, que trabalham fora e que moram longe dos seus
velhos), faltam cuidadores em casa. Também são poucos os que conseguem bancar cuidadores proﬁssionais
ou casas de repouso de qualidade. As famílias que têm
idosos acamados enfrentam desaﬁos ainda maiores
quando não encontram suporte e orientação nos sistemas de saúde.

Estive na última semana cuidando do meu pai de 87
anos, que se submeteu à implantação de um marcapasso. Após a alta hospitalar, foi um susto atrás do outro.
Primeiro, a pressão arterial disparou (ele já teve dois
infartos e carrega quatro stents no coração), depois um
dos pontos do corte cirúrgico se rompeu (risco de
infecção) e, por último, o braço imobilizado começou
a inchar muito (perigo de trombose venosa).
Diante da recusa dele de ir ao pronto atendimento,
da demora de retorno do médico que o assistiu na cirurgia e sem um serviço de retaguarda do plano de saúde
ou do hospital, a sensação de desamparo foi desesperadora.
Mas essas situações também trazem lições. A principal é que o cuidado não se traduz apenas no cumprimento de tarefas, como fazer o curativo, medir a pressão, ajudar no banho ou preparar a comida. Cuidado
envolve, sobretudo, carinho e escuta. É demonstrar
que você está junto, que ele não está sozinho em suas
dores.
Meu pai é um homem simples, do campo, que
conheceu a enxada aos sete anos de idade. Aos oito, já
ordenhava vacas, mas ainda não conhecia um abraço.
Foi da professora que ganhou o primeiro. Com o cultivo da terra, formou uma família, educou duas ﬁlhas.
Lidar com a terra continua sendo a sua terapia diária. É onde encontra forças para enfrentar o luto pelas
mortes da minha mãe, de parentes e de amigos. É onde
descobre caminhos para as limitações que a idade vai
impondo ("não consigo mais cuidar da horta, então
vou plantar mandioca").
Ouvir do médico que só estará liberado para suas
atividades normais em três meses foi um baque para o

meu velho. Ficou amuado, triste. Em um primeiro
momento, dei bronca ("pai, a cirurgia foi um sucesso,
custa ter um pouco mais de paciência?").
Depois, ao me colocar no lugar desse octogenário
hiperativo, que até dois meses atrás estava trepado em
um abacateiro, podando-o, mudei o meu discurso ("vai
ser um saco mesmo, pai, mas vamos encontrar coisas
que você consiga fazer no dia a dia com o aval do médico").
Sim, envelhecer é um desaﬁo sob vários pontos de
vista. Mas pode ﬁcar ainda pior quando os nossos
velhos não contam com uma rede de proteção, seja do
Estado, da comunidade ou da própria família.
Os números de suicídio estão aí para ilustrar muito
bem esse cenário de abandono, de solidão. Uma das
propostas do Ministério da Saúde para prevenir essas
mortes é a ampliação dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). A presença desses serviços está associada à diminuição de 14% do risco de suicídio. Essa
medida é prioritária, mas, em se tratando da prevenção
de suicídio entre idosos, não é o bastante.
Mais do que diagnosticar e tratar a depressão, apontada como um dos mais importantes fatores desencadeadores do suicídio, é preciso que políticas públicas e
proﬁssionais de saúde ajudem os idosos a prevenir/diminuir dependências, que haja condições para
que saiam de casa com segurança, sem o risco de morrerem atropelados ou de cair nas calçadas intransitáveis, que ações sociais os auxiliem a ter uma vida de mais
interação na comunidade. E, principalmente, que as
famílias prestem mais atenção aos seus velhos. Eles
merecem chegar com mais dignidade ao ﬁnal da vida.
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Por Luciene Felix

N

ão é de hoje que o homem aspira a mais perfeita e
elevada puriﬁcação. Como outrora, religiosos
ferrenhamente devotados empreendem uma luta
interior buscando alcançar o olimpo, atingir o nirvana ou
vivenciar o paraíso na terra.
O mito grego do rei Tântalo desvela a ambição de um
mortal que, não satisfeito em ser notoriamente o "predileto
dos deuses", almeja transmutar-se num "deus" propriamente, incorrendo num erro brutal.
Apontando a hýbris (desmedida) em Tântalo, na obra
intitulada "O simbolismo na mitologia grega", o renomado
estudioso francês Paul Diel, aﬁrma que: "Afoito por sua
conquista e esquecido de sua condição mortal e seus limites, Tântalo chega a se exaltar com tal intensidade que lhe
sobrevém a tentação de querer se tornar um igual entre as
divindades, puros símbolos do espírito".
A ﬁm de obtermos maior clareza sobre esse latente
desejo humano e de sua possível perversão, descortinemos
o mito legado pelo premiadíssimo tragediógrafo Ésquilo
(524-456 a.C.).
A desfrutar néctar e ambrosia, Tântalo, o próspero e
abençoado rei de Corinto, justo e bem quisto, torna-se o
único mortal admitido à mesa dos olímpicos. A consciência dessa distintiva predileção acaba por enredá-lo numa
vaidosa e desvairada grandiosidade imaginativa.
Presunçoso, no afã de conﬁrmar seu estatuto de "igual"
entre os deuses, Tântalo convida a todos do Panteão para
um banquete em seu palácio e, pondo em teste a onisciência divina, lhes oferece o alimento terrestre sob sua forma
mais abjeta: a carne de seu próprio ﬁlho, Pélops.

Fale conosco
Tel.: (27) 99968-5641
E-mail:omalhete@gmail.com

Servir essa funesta iguaria, fruto de sua obsessão doentia, simboliza a maior perversão empreendida por um mortal. Eis que os deuses são mesmo oniscientes, reconhecem
a blasfêmia e, horrorizados, repudiam a ofensiva dádiva.
Somente a deusa Deméter, da agricultura, perturbadíssima
com o recente desaparecimento da ﬁlha Perséfone (Prosérpina ou Kore para os romanos), desatentamente ingere um
pedacinho da carne.
Malsucedido, Tântalo nem se igualou aos deuses, nem
os rebaixou a seu nível, pois Zeus, o soberano do Olimpo,
restaurador da ordem, ressuscita Pélops reconstituindo o
pedaço faltante do ombro por mármore (daí "hamartía", a
marca) e delibera sobre qual seria o pior castigo para o
herege. O menino fora poupado, mas a maldição lançada
aos descendentes da Casa de Atreu (cujo expoente será o
ganancioso rei atrida Agamêmnon), como a "marca do
pecado original" legado no mito de Adão e Eva, trazemos
todos até hoje: a eterna insatisfação.
A condenação pelo veredicto dos deuses, pela "lei psíquica", ilustra a justiça inerente a todos nós. É na perturbação oriunda do conﬂito interior da psyché (alma) humana
que as divindades tornam-se expressões simbólicas da
legalidade essencial da vida e de sua necessidade de fazer
justiça.
A santidade idealizada e perseguida em ciclos míticos
como o hindu, o islâmico e o cristão, por exemplo, é justa.
Almejar, no entanto, a santidade absoluta, esquecendo-se
da condição humana, é irrealizável. Mais ainda, uma ambição dessa magnitude constitui evidente desmedida
(hýbris), caso de Tântalo.

Paul Diel, aﬁrma que: "Justamente em razão dos gregos
não terem alcançado a visão clara e mais elevada do ideal
simbolicamente expresso pelo mito cristão, é que [neles] o
desejo de puriﬁcação perfeita só pôde ser visto sob seu
aspecto negativo; o perigo de uma superexcitação doentia
da esfera espiritual". A visão mítica dos gregos nos "adverte contra esse perigo exprimindo unicamente o medo de
ver rompida a harmonia das pulsões e perder a justa medida".
Para outras formas de re-ligação (religião), o santo, o
homem simbolicamente divinizado, "ungido" pelo "deus",
venceu todos os desejos da matéria, tanto no nível das
inquietações físicas quanto no nível da imaginação exaltada e, tendo-os dissolvido, ele não é mais afetado por nenhuma tentação. Como Sidarta Gautama, o Buda, transcende a
tudo e a todos.
Ao que Tântalo almeja, tornar-se também um deus, o
grego impõe interdito. O ideal de santidade proposto pela
doutrina cristã caracteriza um passo evolutivo que transpõe os marcos da cultura pagã. O interdito é esse: a carne se
fazer espírito, o homem tornar-se deus. A correção é essa: o
Espírito faz-se carne, Deus faz-se homem.
Desse modo, o indivíduo que busca a verdadeira santidade dispõe de toda energia de seus desejos, subtraindo-se
ao mundo em relação ao qual ele nada mais deseja e, precisamente por haver-se assim libertado das múltiplas ligações afetivas, permanece unido ao mundo graças a vínculos mais intensos: o amor (caritas), a bondade e a compaixão, como o judeu Jesus.
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O FILHO DE DEUS, SEGUNDO A MITOLOGIA EGÍPCIA

Mitologia Egípcia: Osíris, Ísis e Hórus

A

história do deus egípicio Hórus, que alguns historiadores aﬁrmaram ser a base para a criação mitológica
de Jesus Cristo
Hórus, da mitologia egípcia é ﬁlho dos deuses Isis e
Osíris. Sua estória foi diversas vezes confrontada com semelhanças, posteriormente esclarecidas, com a vida de Jesus
Cristo, da crença cristã. Uma destas semelhanças é a graﬁa
“Mrre”, que signiﬁca “amada” e que acompanha o nome de
Isis, mãe de Hórus, que seria inspiração para o nome de
Maria. Duas datas são referidas ao seu nascimento: o dia 26
de dezembro e o último dia do mês Khoiak, que equivale ao
dia 15 de novembro do nosso calendário.
A história de Hórus inicia-se muito antes de seu nascimento, com a lenda da origem de seus pais, Isis e Osíris. Osíris, o deus Sol, ligado à vegetação e a vida no Além, é sem
dúvida o deus mais conhecido da mitologia egípcia. Irmão de
Seth, o deus das manobras de guerra, Osíris despertou a inveja do irmão. Após um jantar, Seth ofereceu a Osíris uma bela
caixa, dizendo ao irmão que se lhe coubesse poderia ﬁca com
ela de presente. Sem saber que o irmão havia tirado suas

medidas enquanto dormia para a confecção da caixa, Osíris
deitou-se para saber se lhe serviria. Seth então o trancaﬁou
no caixão e o jogou no Rio Nilo. Sua apaixonada esposa, Ísis,
deusa Lua da maternidade e fertilidade, mergulhou nas águas
do Rio Nilo em busca do amado. O ambicioso Seth, ao saber
do retorno do irmão, o matou deﬁnitivamente, dividindo seu
corpo em 14 partes que foram distribuídas em toda a terra.
Mais uma vezes, Ísis parte em expedição para juntar os pedaços do amado, desta vez auxiliada pela irmã Néftis.
Os pedaços do corpo do deus Osíris foram localizados,
excetuando o pênis, que fora devorado por peixes. Para
suprir a falta de tal membro, Ísis confecciona a partir de caule
de vegetais, um novo órgão genital para o marido. Os irmãos
Néftis, Anúbis e Ísis, que além de esposa também era irmã de
Osíris, iniciam o processo de mumiﬁcação. Isis, transformada em milharem, bate suas asas, resultando num ar divino
que dá vida a seu marido novamente. Ainda em forma de ave,
Isis copula com Osiris, dando origem ao seu ﬁlho Hórus, que
tinha cabeça de falcão e seus olhos representavam o Sol e a
Lua. Hórus foi concebido longe do conhecimento do invejo-

so tio, e Osíris passou a governar apenas o reino dos mortos.
Na maçonaria, o olho de Hórus é denominado como “O
olho que tudo vê”. Posto em uma pirâmide com signiﬁcação
do número três. Faz menção ao ser maior do Universo, que
observa a tudo e a todos. Está presente também nas notas de
um dólar americano, denominado “O olho da providência”.
Glândula pineal
A glândula pineal é objeto de estudo não apenas da ciência mas também do espiritismo, ﬁlosoﬁa e misticismo.
Teorias tentam explicar através da glândula pineal fenômenos como clarividência, telepatia e mediunidade. O terceiro
olho também tem incrível semelhança com o maior símbolo
de poder e proteção egípcia, o Olho de Hórus. O que gera a
indagação de que seria possível os egípcios antigos terem tão
profundo conhecimento da anatomia humana, a ponto de
usar a glândula pineal, que ainda apresenta grandes mistérios
para a ciência moderna, como referência para a elaboração
de seu maior símbolo.
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Violeta Parra, a mais importante folclorista chilena

Violeta Parra

S

ua vida – seus amores – resultaram em canções admiráveis. Deram origem a livros, estudos literários e
políticos, a um belo ﬁlme. Violeta Parra, ou a mulher
que amou demais. Violeta del Carmen Parra Sandoval foi
uma compositora, cantora, artista plástica e ceramista chilena, considerada a mais importante folclorista e fundadora
da música popular de seu país. Nesta quarta, 4, completamse 100 anos de seu nascimento.
Ela nasceu em San Fabián de Alico, no sul do Chile, em
1917. A família, numerosa. O irmão Nicanor Parra era
conhecido como o anti-poeta, em oposição a Pablo Neruda.
Outro irmão, Roberto, era folclorista – veio dele a atração
de Violeta pelas raízes do Chile. Seus ﬁlhos Angel e Isabel
tornaram-se músicos, como a mãe. Embora Gracias a la
Vida tenha tido interpretações memoráveis de Mercedes
Sosa, Elis Regina, Joan Baez e outras grandes, ninguém,
nem a própria Violeta, cantou aquela música como Isabel.
“Gracias a la vida/Que me ha dado tanto..” A música
sempre fez parte de sua vida e, muito jovem, Violeta já se
apresentava com os irmãos, participando do sustento familiar. Seu primeiro marido foi um ativista comunista. Com
ele, Violeta iniciou-se na política, participando da campanha para eleger Gabriel González Videla presidente do

Chile em 1944. No ano seguinte, como Violeta de Mayo, e
acompanhada pelos ﬁlhos, começou a cantar numa confeitaria elegante de Santiago. Em 1948, separou-se do marido,
Luis Cereceda. Naquele mesmo ano gravou o primeiro
disco com a irmã, Hilda.
Eram 'las hermanas Parra'. No começo dos anos 1950, e
encorajada por Nicanor, Violeta começou a pesquisar a
autêntica música chilena. Percorreu o país pesquisando,
compondo e cantando. O folclore lhe fornecia a base.
Aprendeu a tocar 'guitarrón', um instrumento tradicional do
país. Em 1955, fez a primeira viagem à Europa, para se
apresentar num festival de música na Polônia. Simultaneamente com a atividade musical, descobriu a cerâmica e a
pintura. No começo dos anos 1960, já consagrada, voltou à
europa para participar de um festival da juventude em Helsinqui.
Como artista engajada, excursionou pela União Soviética, Alemanha, Itália e França. Conheceu e apaixonou-se
por Gilbert Favre, com quem foi viver na Suíça. Mudaramse depois para o Chile, onde ela fundou sua 'peña', para apresentar sua música. Além da raiz chilena, ela absorveu elementos musicais da Bolívia e da Venezuela. Ligou-se a um
grupo, Los Jairas. Intensa, na arte como na vida, teve gran-

des amores. Separou-se de Favre, tentou reatar, mas ele se
havia casado. Em 1967, suicidou-se com um tiro na cabeça.
É reconhecida como a mãe da Nova Canção Chilena. Sua
memória e ﬁlhos sofreram represálias e perseguições
durante a ditadura militar de Augusto Pinochet.
A tudo sobreviveu. Como um hino, Gracias a la Vida
ganhou diferentes versões de artistas de todo o mundo que
se mobilizaram para levantar recursos para as vítimas do
terremoto de 2010 no Chile. Nenhuma de suas demais composições – talvez Volver a los Diecisiete – ganhou tanta
projeção. Essa história cheia de paixão e sofrimento virou
ﬁlme de Andrés Wood, Violeta Se Fue a los Cielos – Violeta
Foi para o Céu. Francisca Gavilan, no papel título, ganhou
diversos prêmios de melhor atriz, no Chile e em todo o mundo. Wood constrói uma bela metáfora que inclui um pássaro, o condor chileno.
Em, 2001, o turco-italiano Ferzan Ozpetek fez um ﬁlme
chamado Le Fati Ignoranti. No Brasil, chamou-se Um
Amor Quase Perfeito. Uma mulher, após a morte do marido, descobre que ele tinha um aﬀair – com um homem. Ela
própria se torna amante desse homem, que frequenta um
meio de gays e trans. Uma das trans está morrendo – de
câncer de próstata. Num momento doloroso, a morte anunciando-se, o grupo todo se reúne ao redor de uma mesa para
cantar... Gracias a la Vida. É de uma beleza de cortar o fôlego. E o casal formado por Margherita Buy e Stefano Accorsi toca o sublime. Ozpetek honra os versos imortais –
'Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes el hombre que yo amo'.
Ou seja – 'Obrigado à vida, que me deu tanto
Me deu dois olhos e quando eu os abro
Perfeitamente distingo o negro do branco
E no céu seu fundo estrelado
E na multidão o homem que amo.'
Esse homem amado foi a obsessão de Violeta Parra.
Atravessa sua obra. Uma visceral apaixonada pelo Chile. E
pelo amor.

Clique para assistir o vídeo

Luiz Carlos Merten, O Estado de S.Paulo
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A FUGA INTERMINÁVEL DE JOSEF MENGELE,

O ANJO DA MORTE DE AUSCHWITZ

Grupo de oﬁciais das SS em Auschwitz, na segunda metade de 1944. O segundo a partir da esquerda é Josef Mengele.
UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE GETTY IMAGES

P

ara que o Holocausto fosse possível, dezenas
de milhares de pessoas precisaram colaborar e
participar do maior crime da história. De todos
os perpetradores, um nome continua sendo sinônimo
do mal, o médico de Auschwitz Josef Mengele, conhecido como O anjo da morte por seus bons modos por
trás dos quais escondia seu sadismo. O escritor francês
Olivier Guez levou o prêmio Renaudot, o segundo
mais prestigioso de seu país depois do Goncourt, por
La Disparition de Josef Mengele (O Desaparecimento
de Josef Mengele), um romance de pesquisa sobre a
fuga à América Latina do médico bávaro, que nunca
foi preso e julgado.
“Sou reticente em qualiﬁcá-lo de mal absoluto, o
que me aterroriza é sua total normalidade”, explica
Guez. O escritor e jornalista francês já havia escrito
sobre a busca de antigos nazistas por ter sido corroteirista do ﬁlme alemão O caso Fritz Bauer (2015), que
relata os esforços do promotor que dá nome ao ﬁlme
para retomar as perseguições contra os criminosos de
guerra nos anos cinquenta. Bauer ajudou Israel a localizar Adolf Eichmann, um dos principais executores
do Holocausto, capturado por Israel, julgado e enforcado. Mengele, por sua vez, conseguiu escapar, apesar
do promotor ter a informação de que o médico iria realizar uma visita à casa de sua família na Baviera.
Mengele foi um dos numerosos médicos que trabalharam no campo de extermínio nazista de Auschwitz
e realizou experiências com seres humanos, especialmente com gêmeos. Como explica o historiador Pawel
Sawicki, membro da equipe de imprensa e guia do

antigo campo alemão, “os médicos tinham um papel
essencial no processo de extermínio”. Eram médicos
os que realizavam a seleção dos deportados judeus
assim que chegavam ao campo e os que, em poucos
segundos, decidiam quem vivia e quem morria (por
volta de 80% era enviado diretamente à morte). Também eram os médicos das SS os que supervisionavam
as câmaras de gás: o processo de extermínio sempre
era realizado na presença de algum deles. Mas de todos
os médicos do mal que passaram por Auschwitz o
nome que ﬁcou para a posteridade como sinônimo
daquele horror é Mengele.
“Não vou falar da banalidade do mal, mas Mengele
não foi um assassino nato, foi um homem que cometeu
atrocidades, que não sentia nenhuma empatia e piedade a outros seres humanos. Era um homem autorizado
a fazer coisas inomináveis”, diz Guez (Estrasburgo,
1974), também autor do ensaio L'Impossible Retour.
Une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945 (O
impossível retorno. Uma história dos judeus na Alemanha partir de 1945). “Depois vem a mitologia, os
ﬁlmes, as ﬁcções, a ideia do poderoso criminoso
impossível de se capturar, todas essas lendas circulam.
Seu nome também é muito particular, produz uma
certa ressonância e por isso é o único que retivemos”.
O historiador britânico Laurence Rees publicou
recentemente um ensaio, O Holocausto, em que resume todo seu trabalho sobre o extermínio dos judeus da
Europa. Como documentarista da BBC, Rees realizou
numerosas entrevistas tanto com vítimas como com
algozes. E na primeira cena do livro, baseada no depoi-

mento de uma sobrevivente, Fred Wineman, aparece o
doutor Mengele realizando a seleção na estação de
Auschwitz-Birkenau.
O momento que descreve demonstra até que ponto
o horror vivido ali é impossível de se entender em tempos normais. Quando os novos deportados chegavam,
enquanto esperavam a seleção, os presos obrigados a
colaborar com os nazistas que viam jovens mães com
crianças pediam que as entregassem a mulheres mais
velhas. Mas não explicavam o porquê. Se os SS os
descobrissem revelando o segredo do que iria acontecer, seriam imediatamente mortos. O motivo era que
uma mulher com uma criança era enviada imediatamente às câmaras de gás, porque separá-las poderia
provocar um tumulto. Por outro lado, uma mulher
jovem sozinha tinha mais possibilidades de sobreviver
à seleção. A pessoa que tomava as decisões sobre a
vida e a morte nessa cena era Mengele.
Prioridades da Mosad
O livro de Guez centra-se na fuga do nazista e em
sua estadia na América Latina. Mesmo que se trate de
um romance, o que permitiu ao autor recriar os pensamentos do médico e preencher os espaços vazios, é
baseado em uma longa pesquisa. O autor explica que
tudo o que conta está sustentado em pelo menos duas
fontes e que viajou aos lugares da fuga do médico:
Argentina, Paraguai e Brasil, onde morreu afogado em
1979. Após a captura de Adolf Eichmann por um
comando israelense em 1960, Mengele apagou como
foi possível seu rastro, o que diﬁcultou o trabalho.
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Mengele viveu no Brasil como o austríaco Wolfgang Gerhard, 54 anos, um homem viúvo, que trabalhava como técnico mecânico e residia no bairro do
Brooklin Novo, em São Paulo. Ele passava férias em
Bertioga, no litoral de São Paulo, com um casal de
amigos, Wolfram e Liselotte Bossert, quando se afogou. Liselotte acabaria sendo processada em 1985 por
falsidade ideológica no Brasil, após apresentar o documento falso de identidade de Mengele no dia do óbito.
Wolfram, por sua vez, é apontado como um ex-oﬁcial
do Exército nazista que morava no Brasil desde a década de 1950, e acabou morrendo no dia seguinte após
seu esforço para tirar Mengele da água. Os ossos do
médico do Holocausto foram doados para a Universidade de São Paulo e hoje são utilizados em aulas de
medicina forense.
Mas há pouco tempo foram tornados públicos
alguns documentos do Mosad, o serviço secreto israelense, que demonstravam que desistiram de procurar
Mengele porque reuniram todos os seus esforços na
ameaça existencial que os seus vizinhos árabes repre-

sentavam nesse momento, antes da Guerra do Yom
Kippur em 1973. É algo que já aparece no romance de
Guez. “Minha impressão é a de que estiveram prestes
a capturá-lo, mas que a ameaça árabe no começo dos
anos setenta foi considerada uma prioridade absoluta
para o Mosad”, aﬁrma Guez. O anjo da morte morreu
aos 67 anos sem nunca ter respondido perante à justiça.
O MAIS FAMOSO, MAS NÃO O ÚNICO
Josef Mengele foi o mais famoso dos médicos
assassinos das SS, mas não o único. No pavilhão 20
do campo de Auschwitz, foram realizadas experiências médicas com presos, algo bem comum em todo o
sistema de terror nazista. Esse método de tortura era
tão atroz que provocou dúvidas em alguns dirigentes, mas Hitler deu a autorização. Algumas vezes
eram experiências com ﬁns militares – por exemplo,
testar a resistência ao frio –, outras era sadismo baseado nas doentias doutrinas raciais nazistas – as experiências com gêmeos – e outros testes destinavam-se
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à esterilização.
Dois dos ginecologistas que participaram desse
último programa foram Carl Clauberg e Horst Schumann, que provocaram atrozes sofrimentos em
mulheres. Clauberg foi capturado pelas tropas soviéticas, julgado e condenado. Libertado em 1955, voltou a exercer a medicina na República Federal da
Alemanha (antiga Alemanha Ocidental). Trabalhava na mesma clínica e se gabava publicamente de
que havia inventado uma nova técnica de esterilização em Auschwitz. Foi preso graças aos protestos das
vítimas, mas morreu de um ataque do coração antes
de ser julgado. Schumann, um indivíduo especialmente sádico que injetava tifo em presos, conseguiu
fugir e, após passar por vários países, foi extraditado
em 1966, condenado em 1970 e libertado por doença
em 1972. Mas só morreu em 1983 após passar os últimos 11 anos de sua vida em liberdade.
Por Guillermo Altares
Fonte: El Pais
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OS 50 ANOS DE TROPICÁLIA

Por Zuza Homem de Mello

S

ão mesmo 50 anos? Ou quase 50? Depende do
ponto de vista. Em 1967, Gil e Caetano denominavam de Som Universal o que não passava
de um rascunho em relação ao que pretendiam com
Domingo no Parque e Alegria, Alegria no Festival da
TV Record. O batismo deﬁnitivo – Tropicália – vingou no início do ano seguinte. Em 2017, festeja-se o
que se viu no palco. E o que se viu no palco era Tropicalismo.
Domingo no Parque tal qual se conhece é um caso
típico de fonograma que substitui a partitura como
registro de música. A versão que eu ouvira cantada por
Gil, voz e violão, semanas antes no apartamento de
meu vizinho Guilherme Araújo era totalmente diferente daquilo que a plateia aplaudiria no Festival de
67.
Este era o som do fonograma, gravado dias antes
do público a conhecer, enquanto a versão demo de voz
e violão era o som da partitura. Talvez por isso Gil
ainda tivesse dúvida sobre qual inscrever: “Domingo
ou o frevo?” indagou-me após cantar as duas.
Os que julgam a performance do festival como data
do nascimento avaliam primordialmente os dois fonogramas que quando apresentados no Teatro da TV
Record representam o berço sonoro do Tropicalismo.
Com o arranjo de Rogério Duprat, a original participação dos Mutantes, o contraste entre o berimbau e a
guitarra elétrica na linha de frente, os ruídos e o vozerio do parque de diversões, a performance de Gil, foi
mesmo uma sensação. Eram os novos elementos de
um novo tipo de fonograma.
Quando no palco, a trama dos três personagens que
acaba em tragédia foi brilhantemente superada com os
eeehs ﬁnais de Gil levantando empolgado os braços
abertos num gesto festivo que pulverizou a facada
mortal da última cena.
Alegria certamente passou por um processo semelhante com a inclusão dos Beat Boys. A gravação em
estúdio era o fonograma. No palco, a atitude impassível dos quatro músicos – ressaltada pela postura
imperturbável do tecladista Toyo com semblante de
Jesus Cristo – era a antítese do agito num grupo de
rock, combinando com a tranquilidade da interpretação de Caetano. Caetano suplantou possíveis reações
dos tradicionalistas e até dos roqueiristas.
Desse modo, Gil e Caetano ganharam a plateia
indócil e heterogênea recebendo aplausos vibrantes

em suas apresentações inusitadas que resumiam uma
ideia nova na música brasileira. Uma nova estética
consagrada à primeira vista, denotando o quanto combinava com o que pensava o grupo de jovens que
soube entendê-la mal surgia. É possível que até os
experientes jurados tenham se assustado com tal
receptividade que provava ter a moçada sabido compreender tão rapidamente as duas grandes novidades
do maior festival de todos os tempos.
Isso não estava no programa nem costumava acontecer. Mesmo anos depois, Arrigo Barnabé com Sabor
de Veneno e Walter Franco com Cabeça ouviriam
vaias inclementes.
Se “a mistura tropicalista notabilizou-se como uma
forma sui generis de inserção histórica no processo de
revisão cultural”, como aﬁrma o professor Celso
Favaretto, o LP Tropicália ou Panis et Circensis
representa um dos casos mais expressivos na canção
brasileira da criação de “música de montagem”, a
expressão da premiada tese do professor Sergio Molina que deﬁne “o processo da construção na música
popular”.
Com produção de Manuel Barenbein, o mais solicitado nos discos do período, o LP não tinha intervalo
entre suas 12 canções tal qual Sgt. Pepper's dos Beatles. É o que pode aproximá-los de uma suíte. Mais
importante porém, sua feitura passou por procedimentos semelhantes, os acréscimos só possíveis com
a multiplicação dos canais na gravação em ﬁta.
Recursos acumulados em estúdio aos fonogramas
possibilitaram inovações como a superposição de
sons exóticos e não musicais, a inversão da rolagem
da ﬁta, a alteração de sua velocidade, a modiﬁcação
do timbre de voz, a adição de sons eletronicamente
produzidos por sintetizadores que no seu conjunto
resultaram numa nova conﬁguração: incorporava-se
ao fonograma sonoridades a mais que a de músicos e
cantores.
O Tropicalismo era um projeto ambicioso. Viu-se
aos poucos que a estética da canção tropicalista se
integrava com as demais manifestações artísticas que,
antes mesmo de ir de encontro à repressão política do
regime militar como as mais signiﬁcativas canções de
festival, representava uma inquietação existente também no teatro (O Rei da Vela), no cinema (Terra em
Transe), na literatura (poesia concreta e ensaios como
Kuarup e Panamerica) e nas artes plásticas (instalação de Helio Oiticica no MAM do Rio).
O Tropicalismo desmontou preconceitos e permi-

tiu a coexistência do arcaico com o moderno adotando
avanços tecnológicos como na arte construtivista que,
para ser aproveitada com prazer, exigia uma decodiﬁcação a que muitos músicos do período anterior ainda
não tinham se acostumado. Era a razão para a sua rejeição inicial.
Tinha o Tropicalismo um cunho nacionalista que
tentava romper de alguma forma com o caráter político em voga nos versos de protesto, velado ou não,
contra a ditadura militar. Tal como o de outra obraprima, Ponteio, a canção vitoriosa de Edu Lobo e Capinam. A nova estética musical causou reação. A favor e
contra.
Quando a empresa têxtil Rhodia se aproximou do
Tropicalismo para promover seus tecidos, abriu-se
um precedente. Reprovou-se o vínculo da moda a um
movimento cultural. O perigo da banalização foi duramente criticado por Helio Oiticica, ao constatar que a
nova estética musical tinha virado moda ligada ao
consumismo internacional. Mas era o Tropicalismosupostamente independente do consumismo? Ou
não? Há indícios que estava nas entrelinhas do projeto.
“Parece que com o próximo festival, ou logo depois, deve surgir um novo tipo de música brasileira”,
conﬁdenciou-me Gil em 30 de agosto de 1967, precisamente um mês antes da primeira eliminatória do 3.º
Festival da TV Record, aquele que consagrou dois
novos personagens: as vaias e as guitarras. Não deu
outra.
***
ZUZA HOMEM DE MELLO É PESQUISADOR E
CRÍTICO MUSICAL
FONTE: ESTADÃO
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A MAÇONARIA, O DESERTO ÉTICO E OS
PODERES CORROMPIDOS DA REPÚBLICA
Lucas Francisco Galdeano
Grão-Mestre do GODF
Brasília - DF

A

corrupção é um fenômeno bem antigo, histórico e global, não sendo exclusividade da vida
brasileira. Mas, hoje, vivenciamos um deserto
ético e temos um papel a desempenhar para contornar
isso!
O deserto ético está ligado aos poderes corrompidos da nossa república. A corrupção parece ter se disseminado por todos os setores da vida nacional patrocinada e promovida por setores tidos como símbolos
de honestidade e decência. Assim é que a atual falta da
ética na vida pública provoca danos irreparáveis na
liberdade, na cidadania, na fraternidade e na igualdade!
Na dimensão política, a liberdade parece atrelar-se
a certas prerrogativas válidas apenas para um indivíduo ou grupos, em detrimento da coisa pública. Há
exemplos gritantes da prática de corrupção por Deputados e Senadores que desvirtuam o mandato eleitoral
para o qual foram eleitos e se valem de privilégios
para não serem presos. Os casos comprovados de
ações de corrupção são inúmeros, evidenciando atos
ilícitos irrefutáveis, aliando corruptos e corruptores a
falsos representantes do povo e do Estado Brasileiro.
Os discursos oriundos de integrantes do Poder Judiciário são dúbios e obscuros. Chegam ao ponto de
assinalar que determinados crimes não são para todos,
mas apenas para os ricos e mais abastados e esses teriam novas esferas de julgamento e até de cumprimento
de penas em locais privilegiados, por exemplo. Compete aqui enfatizar, no entanto, que recentes acontecimentos, sobretudo a partir da chamada Operação

Lava-Jato, apontam para o renascimento de justiça e
moral, uma espécie de oásis no deserto da ética! Na
área do Poder Executivo, a situação é mais grave ainda. O Brasil chegou muito próximo do colapso público. Servidores de vários setores do executivo nacional
estão comprometidos com a desonestidade e com a
falta de ética, deixando na escuridão os reais acontecimentos e obstruindo a verdade. A sociedade brasileira
nunca esperou que mandatários do executivo fossem
lenientes ou mesmo cúmplices de atos ilícitos. Da
mesma forma o Governo Federal deveria ser o bom
gestor e não o proprietário perdulário dos recursos
públicos originários dos impostos cobrados da sociedade, por exemplo.
Os cidadãos brasileiros, apesar do quadro de deserto ético descrito, têm força, são honestos, possuem
capacidade de trabalho, de indignação pessoal e

podem ter na Maçonaria fonte de motivação para agir
coletivamente, uniﬁcando suas forças e dirigindo suas
revoltas.
Que a força das ideias e valores da Maçonaria sirvam de exemplo e inspiração àqueles que conduzem
os destinos da Nação Brasileira.
Que a luz venha com o reconhecimento público da
honestidade, da clareza de procedimentos em lidar
com recursos públicos, com melhor representatividade e gestão na República Brasileira, fazendo desaparecer a ﬁgura do que foi denominado deserto ético!
Por uma Maçonaria realmente integrada, unida e
irmanada nos ideais da fraternidade, da justiça, da
liberdade, dos bons exemplares costumes e práticas
éticas!
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SAPIENTIA, SALUS, STABILITAS
Kamel Aref Saab
Grão-Mestre do GOSP
São Paulo - SP

M

eus irmãos, fazemos parte da sociedade e
temos como missão trabalhar para o bemestar da Pátria e da Humanidade. É para isso
que nos reunimos aqui.
Vemos com preocupação e tristeza a situação atual
de carência de lideranças no Brasil e não podemos nos
omitir diante deste quadro.
Observamos lideranças hipócritas que enganam a
sociedade, homens pérﬁdos que produzem desfalques
e roubos milionários, ﬁguras poderosas, ambiciosas
que usurpam o bem comum e líderes corruptos e sem
princípios que abusam da conﬁança do povo.
Diante deste cenário de trevas, qual deve ser o
papel da Maçonaria?
O GOSP está profundamente empenha do na mobilização dos Irmãos para que estes assumam posições
de liderança dentro das suas esferas de atuação.
Entendemos ser esta a grandiosa missão da Maçonaria, visto que não somos uma simples associação de
auxílio mútuo e caridade, mas temos responsabilidades e deveres para com a sociedade e nos cumpre exigir de nossos iniciados o cumprimento de sérios deveres e enormes sacrifícios.
O momento atual, mais do que nunca nos convoca
para assumirmos posições que possibilitem conduzir
a sociedade pelos caminhos da Justiça e da Liberdade,
pois as calamidades do presente, não vencidas, serão
ônus ainda maior no futuro, e a única instituição que
reúne estas características é a Maçonaria, porque
temos como princípio o trabalho para o bem comum, e
somos guiados pelo não sectarismo político, racial e
religioso.
Com base na Doutrina contida nos nossos rituais,
estaremos estimulando as Lojas a atuarem como poderosos centros de formação de lideranças, capazes de
iniciativa e atitude ativa diante dos problemas da sociedade, contribuindo de forma objetiva para o aperfeiçoamento das regras, com integridade e coerência,
verdadeiros construtores sociais para esta e para as

futuras gerações. Vamos estimular a formação de líderes Maçons livres e evitar admitir em nossa Ordem
pessoas que já trazem consigo comprometimento
político partidário, que obstrui a sua condição de ser
“livre”.
Para a consecução deste objetivo, contamos também com poderosa base legal estabelecida a partir da
constituição de 1988, que nos permite contribuir para
a formação de uma nova cultura política, fundada na
democracia participativa, em que cada cidadão, individualmente ou reunido em associações civis, é convidado a exercer o seu papel de sujeito no planejamento, gestão e controle das políticas públicas.
Cabe a nós difundir, com maior ênfase, os importantes elementos doutrinários contidos nos rituais, em
especial na Declaração de Princípios da Maçonaria
Universal, e adicionalmente oferecer aos Irmãos a
oportunidade de aprender como se organiza politicamente o Estado brasileiro, prover as explicações sobre
a fundamentação jurídica que garante a cada um de

nós o direito de exercer o controle social bem como
orientações de como se organizar e participar efetivamente, visto que o controle social, entendido como a
participação do maçom na gestão pública, é um mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento
da cidadania.
Desta forma, estaremos nos alinhando com o propósito maçônico de trabalhar por instituições livres,
como sustentáculos da Fraternidade da Justiça e do
Progresso, praticando fora de Loja, os deveres que
nela foram ensinados, empregando nossos melhores
esforços para cumprir o compromisso de ﬁdelidade
maçônica, no serviço dos supremos interesses deste
grande País.
Fonte: Revista Luzes
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CANDELABRO DE NOVE PONTAS
A

maioria de nós conhece o candelabro de 7 pontas (velas), chamado de Menorá, que é o símbolo nacional do povo judeu e da identidade de
Israel. Há estudos cabalísticos que também o colocam
como a Árvore da Vida e cada uma de suas hastes, no
Livro da Lei, representa palavras que compõem o primeiro versículo da criação do mundo.
Mas há também o Chanukiá (Hanukiá), candelabro
de 9 pontas que é usado durante a Festa das Luzes.
Esta tradição judaica remota ao ano de 165 AC,
quando, após a morte de Alexandre o Grande, Antiocus, rei da Síria governou a terra dos Judeus impondo a
cultura greco-helenista e criminalizando os preceitos
da Torá. Chegou-se ao extremo de estipular que apenas
porcos poderiam ser sacriﬁcados no Templo de Jerusalém. Mais adiante, retira todos os objetos consagrados,
transformando o local em um templo para adoração a
Zeus.
O povo se revolta e, enﬁm, reconquista seu patrimônio, valores e identidade. Ao puriﬁcar e consagrar
novamente o Templo, descobrem que há apenas azeite
puro para manter o Menorá acesso por um dia, sendo
necessário, no mínimo, uma semana para a produção
do azeite.
Foi um dilema muito grave. O Menorá representa
também o relacionamento entre Deus e seus Servos,
que, naquele momento, acende-o e.não mantê-lo acesso aproximaria de um sacrilégio.
Mas, houve um milagre e o Menorá se manteve
acesso por 8 dias. Os Sábios instituíram, em honra a
esta graça, a Festa das Luzes ou Chanucá, que dura
oito dias e começa em 25 de Kislev (nono mês judaico).
Há nesta celebração um preparo complexo e características culturais singulares, mas a síntese é muito
simples e clara. Mesmo que, aparentemente, não haja
possibilidades de êxito, o trabalho, chamado de bom
combate, deve ser feito, Todos nós devemos, mesmo
que seja em pequena quantidade, trazer luz a um
mundo de escuridão.
Estamos celebrando uma Festa Cristã de quem, em
vida, celebrou as Festas Judaicas. Hoje, comemoramos o nascimento da grande Luz para nosso povo,
aquela que nos ensina a nos libertamos dos grandes
opressores, que são os vícios da matéria e os desvios
do espírito.
Temos poucos dias para puriﬁcar e consagrar nosso
Templo Interior, antes de iniciarmos um novo ano.
A vela do meio do Chanukía é chamada de “servo”,
pois é com ela que acendemos as demais. Que assuma-

Fale conosco
Tel.: (27) 99968-5641
E-mail:omalhete@gmail.com

mos o papel de servo, nos qualiﬁcando e mantendo a
chama da Virtude para compartilhar a Luz e afastar as
trevas.
Celebre, honre, compartilhe. Que à sua esquerda
esteja a chama dos antepassados que lhe legaram o
dom da vida. Que à sua direita esteja o calor daqueles
que lhe observam e esperam o apoio para ir em frente. Para você, desejo apenas luz. Muita luz!
Este artigo foi inspirado no interessante livro
“BEM-VINDO AO JUDAÍSMO” de Maurice Lamm

Neste décimo primeiro ano de compartilhamento
de instruções maçônicas, mantemos a intenção primaz
de fomentar os Irmãos a desenvolverem o tema tratado
e apresentarem Prancha de Arquitetura, enriquecendo
o Quarto-de-Hora-de-Estudos das Lojas.
Precisamos incentivar os Obreiros da Arte Real ao
salutar hábito da leitura como ferramenta de enlevo
cultural, moral, ético e de formação maçônico.
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A ESTRELA DE SEIS PONTAS
OU A ESTRELA DE DAVID
A

estrela de seis pontas, relacionada com: A estrela
de David, em hebraico “Magen David” - isto é,
Escudo de David, e selo de Salomão é o símbolo do
judaísmo.
É constituída por dois triângulos, um dirigido para cima
e o outro para baixo.
No início, o Senhor criou no quarto dia, o sol para
governar o dia, e a lua e as estrelas.
Esta estrela de seis pontas representa os seis dias da
criação.
Este é o símbolo do equilíbrio que representa o casamento do ﬁnito e do inﬁnito. Esta forma, embora que a duas
dimensões produz uma onda de forma muito semelhante à
da pirâmide. Ela contém, entre outros, os símbolos dos
quatro elementos: fogo – água – ar e terra.
Em relação à criação do mundo, Moisés escreveu em
Gênesis:
No princípio, Deus criou os céus e a terra (a família
solar). A terra era informe e vazia; havia sombras na face do
abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus
disse: Haja luz! E houve luz (iluminação do Sol). Deus viu
que a luz era boa; e fez separação entre a luz e as trevas.
Deus chamou à luz dia, e chamou as trevas noites (início do
dia e noite com a iluminação do Sol). Assim foi a tarde e a
manhã, ele foi o PRIMEIRO DIA (antes do précambriano).
E disse Deus: Haja ﬁrmamento no meio das águas e
separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o ﬁrmamento e separação entre as águas debaixo do ﬁrmamento e as
águas sobre o ﬁrmamento. E assim se fez. E chamou Deus
ao ﬁrmamento Céus. Houve tarde e manhã, era o
SEGUNDO DIA (Pré-Cambriano).
Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos
céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez.
À porção seca chamou Deus Terra e ao ajuntamento das
águas, Mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente
esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele,
conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.
Houve tarde e manhã, o TERCEIRO DIA (o primário).
Disse também Deus: Haja luzeiros no ﬁrmamento dos
céus, para fazer separação entre o dia e a noite; e sejam eles
para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para
luzeiros no ﬁrmamento dos céus, para alumiar a terra. E
assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros: o maior
para governar o dia, e o menor para governar a noite; e fez
também as estrelas. E os colocou no ﬁrmamento dos céus
para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e
fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que
isso era bom. Houve tarde e manhã, o QUARTO DIA (o
secundário).
Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames
de seres viventes; e voem as aves sobre a terra, sob o ﬁrmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies; e todas as aves,
segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E
Deus os abençoou, dizendo: Sede fecunda multiplique-vos
e enchei as águas dos mares; e, na terra, se multipliquem as
aves. Houve tarde e manhã, foi o QUINTO DIA (terciário).

Disse também Deus: Produza a terra seres viventes,
conforme a sua espécie: animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E
fez Deus os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os
animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os
répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que
isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à
nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele
domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre
todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e
mulher os criaram. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede
fecunda multiplique-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre
todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis
que vos tenho dado todas às ervas que dão semente e se
acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em
que há fruto que dê semente; isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus,
e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda
erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu
Deus tudo quanto ﬁzera, e eis que era muito bom. Houve
tarde e manhã, foi o SEXTO DIA (quaternário).
Assim, foram concluídos os céus e a terra, e tudo seu
exército. Deus terminou a sua obra no SÉTIMO DIA; e ele
descansou no sétimo dia de toda a obra que ﬁzera. Deus
abençoou o sétimo dia e o santiﬁcou; porque nele descansou de toda a sua obra que criara e ﬁzera. (O reino).
O estudo deste símbolo também mostra seis esquadros
equiláteros em torno de um hexágono. Finalmente duas
árvores da vida estão inscritos sob a sua forma geométrica,
ambos os lados em forma de “diamantes”, a Árvore da
Vida é o mais precioso vegetal.
Esta estrela também simboliza a “Armadura de
Deus”, em hebraico, onde o termo “Maguen David” literalmente “Escudo de David”, cujo arranjo geométrico
permite segundo o judaísmo afastar as forças do mal. No
Mormonismo, isso simboliza os reinos políticos e espirituais unidos sob Cristo. Esta é também a união do corpo e do

espírito. O canto profano e religioso se unindo para louvar
o Grande Arquiteto do Universo.
O Selo de Salomão é também a representação do Pai e
da Mãe Celestial. O poder real e sacerdotal unidos. A fusão
do Reino de Deus na Terra e que do Céu e o da Terra. Na
Cabala, a borda superior do triângulo representa a oração,
aquele que oferece uma oração que se eleva ao Senhor na
forma de uma pomba, o triângulo invertido, representa a
resposta do Pai celeste, que retorna na oração sob a forma
de uma águia para viviﬁcar.
Nós também podemos dizer que os seis esquadros que
formam esta estrela são um dos principais símbolos da
Estrela e sentir a retidão moral que deve ter o Maçom e o
Discípulo da Lei de Moisés e do Cristo. Os ângulos dos seis
esquadros formam o símbolo do Compasso que indica o
caminho da Perfeição para o Maçom e da Vida eterna para
o Discípulo
Então, temos com essa demonstração os símbolos do
esquadro, do compasso e do X (encontrado ao traçar duas
diagonais), a seguinte linguagem geométrica: L V X.
Por uma estranha coincidência, Lux em latim signiﬁca
Luz…
Como a estrela de seis pontas, localizado no Oriente
que brilha sua luz, com ao seu centro a letra G – que pode
ser reconhecido como um símbolo de excelência, inevitável da iniciação maçônica e além.
A letra G signiﬁca “Geometria”, a base de toda a
ciência ou mesmo “Gravidade” – “Geração” – “Gnose”.
Se a gravidade é a força principal que regula o movimento e o equilíbrio da matéria, é também para o Francomaçom o símbolo do amor que aproxima os corações e os
mantém em uma união Fraterna.
A estrela de seis pontas, com a letra G em seu coração,
também representa o homem, o iniciado, o Franco-maçom,
depois de ter seu coração iluminado pela luz do Grande
Arquiteto.

Concluo sobre a Estrela de Davi, que está na bandeira
de Israel – que signiﬁca:
SABEDORIA / TEMOR DO SENHOR /
CONSELHO
INTELIGÊNCIA / CONHECIMENTO / FORÇA

Estudos de pesquisas de [tradução]
do Irmão Carlos Roberto Roque & organização
Irmão Amâncio.

GERAL

Grão-Mestre Geral Adjunto
Licenciado do GOB

N

a essência, conteúdo mais profundo e na
minha revelação, como ser humano, me
enquadro totalmente no último parágrafo
deste artigo. Todos que me conhecem e me acompanham pelos mais diversos pontos que chegam meus
artigos pelo Malhete e redes sociais, desde 2011, e
aqueles que comigo convivem no Grande Oriente do
Brasil, a partir de 26 agosto de 1978, iniciado na Loja
Maçônica Acácia Brasiliense, de Goiânia, Goiás e
também colegas proﬁssionais de rádio, televisão,
jornal, atividade educacional, sabem do meu perﬁl e
da minha prática como ser humano.
Sou por natureza apaziguador, congregador e graças ao Grande Arquiteto do Universo, procuro sempre
ouvir mais que falar, tomar decisões dialogadas e em
grupos.
Assim comprometido é que envio a minha ultima
mensagem do ano de 2017, reaﬁrmando a necessidade
de alcançar no próximo quinquênio do GOB,
2018/2023, uma transformação na instituição da qual
sou candidato a Grão-Mestre Geral, nas eleições de 10
de março, tendo como companheiro de chapa, o
maçom paulista Ademir Cândido.
Neste artigo, falo do que é ser muçulmano, falo de
frei Betto e transcrevo um texto iluminado de sua auto-

ria, que serve de meditação para que tenhamos uma
eleição merecedora do tratamento que entre nós fazemos. O de “irmãos”. O texto é intitulado “Quando me
tornei fanático”.
Muçulmano é todo o indivíduo que adere ao Islã,
uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de profeta Maomé, que teria recebido revelações do Arcanjo Gabriel. Além disso, os muçulmanos também dão ênfase aos dogmas da oração, jejum
no mês de Ramadã, peregrinação em Meca e o estudo
do Alcorão.
Frei Betto é um autor e religioso mineiro nascido
em Belo Horizonte que rompeu barreiras ideológicas,
sociais e políticas para se tornar ﬁgura-chave na propagação da Teologia da Libertação. Autor de 60
livros, editados no Brasil e no exterior, estudou jornalismo, antropologia, ﬁlosoﬁa e teologia. Entre inúmeras obras premiadas destacamos seu livro “A noite em
que Jesus nasceu” (Editora Vozes) ganhador do prêmio de "Melhor Obra Infanto-Juvenil" de 1998, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte.
A seguir, a íntegra de seu texto.
“Abracei o fanatismo ao descobrir que só o Deus
pregado por minha Igreja é o verdadeiro. Todos os
outros deuses, todas as outras religiões, todas as
outras tradições espirituais que não creem como eu
creio são heréticas, ofendem a Deus, procedem do
diabo e merecem ser varridas da face da Terra.
Os ﬁéis dessas Igrejas que não professam o meu
Credo estão condenados às chamas do Inferno e só
haverão de se salvar aqueles que se arrependerem,
abandonarem seus cultos idólatras e abraçarem a
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única e verdadeira fé – esta que a minha Igreja manifesta.
Tornei-me fanático em sucessivas etapas. Fui criado em uma família católica e, desde cedo, aprendi que
os protestantes são inﬁéis por não respeitarem a
virgindade de Maria nem acatarem a autoridade do
papa.
Ridicularizei os espíritas por admitirem que se
comunicam com os mortos. Acusei os judeus de terem
assassinado Jesus. Abominei os ritos de matriz africana como supersticiosos e orquestrados pelo demônio.
Tivesse eu poder, haveria de banir da sociedade
todas essas crendices que tomam o Santo Nome de
Deus em vão.
Até que um dia sofri um acidente de trânsito no
centro de Salvador, onde me encontrava a trabalho.
Fui atropelado por uma moto que surgiu inesperadamente quando eu atravessava o Largo Terreiro de
Jesus.
Fui socorrido por um desconhecido que me levou a
um hospital evangélico em seu carro. Por eu estar
inconsciente, devido à pancada da cabeça no solo, ele
assumiu os custos apresentados pelo pronto-socorro
e ainda assinou um termo de responsabilidade. Como
deixou telefone e endereço, ao receber alta fui agradecer-lhe. Soube que é ateu.
Fiquei me perguntando se todos os ﬁéis de minha
Igreja seriam capazes de prestar igual solidariedade
ou se passariam indiferentes diante de um acidentado, e ainda se autodesculpariam com este raciocínio
cínico: “Nada tenho a ver com isso.”
No hospital, fui visitado por uma senhora espírita,
que me deu grande consolo, já que não tenho parentes
na capital baiana. Manifestei a ela meu estranhamento ao fato de os espíritas aﬁrmarem conversar com os
mortos. Ela retrucou com um sorriso: “Vocês, católicos, conversam com quem quando oram a São Jorge,
Santo Expedito e Santo Antônio?”
Meu médico era um judeu casado com uma palestina. E as duas enfermeiras, muito atenciosas, frequentavam o candomblé e a umbanda.
Ao deixar o hospital, tive a surpresa de encontrar,
na pousada na qual me hospedara, a mochila que
havia perdido no acidente. Dentro, todos os meus
pertences, inclusive o dinheiro que eu tinha retirado
do banco para pagar a hospedagem.
Um taxista encontrou o cartão da pousada entre
meus documentos, devolveu a mochila e informou o
que me havia ocorrido. Como deixara o telefone dele,
liguei para agradecer. Não resisti à pergunta: “Por
que o senhor devolveu todos os meus pertences, inclusive o dinheiro?” Ele simplesmente respondeu: “Sou
muçulmano.”
Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, membro
da AGI, delegado de polícia aposentado, professor e
maçom do Grande Oriente do Brasil - barbosanunes@terra.com.br
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