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CONSIDERAÇÕES SOBRE O RITO MODERNO OU FRANCÊS
Muito se critica e pouco se conhece a respeito do Rito Moderno ou Francês. Uma das mais infantis acusações (?) ou aﬁrmativas gratuitas que se faz sobre o Rito é ser ele ATEU. É lamentável que
maçons, que deveriam conhecer um pouco de ﬁlosoﬁa e teoria do conhecimento, façam confusão entre ateísmo e agnosticismo. > 24
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ORAÇÃO PARA QUALQUER CRENTE
DE QUALQUER CRENÇA

A

Maçonaria sempre foi, é e sempre será (ou não
se seria) um espaço de Tolerância. Desde logo
religiosa. Qualquer crente de qualquer crença
tem nela lugar, em estrita igualdade com os
demais crentes de quaisquer outras crenças.
Algo que quem está de fora tem diﬁculdade em
entender é como se processa então o relacionamento
entre crentes das mais diversas crenças em matéria de
espiritualidade, atentas as naturais diferenças que inevitavelmente haverá. O conceito de Grande Arquiteto do
Universo como designação comum para o deus que cada
um venera não chega para esclarecer a dúvida. Mesmo
utilizando uma designação comum para o conceito divino de cada um, como conseguem os maçons coletivamente e em conjunto dirigir-se ao que inevitavelmente é
diversamente concebido entre eles e por cada um deles?
Mais uma vez, a resposta está no estabelecimento do
máximo denominador comum entre eles, utilizando
invocações para todos aceitáveis. Mas aﬁrmar isto é
fácil. Demonstrá-lo para quem está de fora é mais difícil...
Proponho-me aqui ilustrar como isso é possível,
transcrevendo uma oração que nem sequer faz parte de
qualquer ritual maçónico e, que eu saiba, não é maçonicamente utilizada, mas que ilustra, a meu ver, na perfeição como é possível invocar, orar, dialogar, com o deus
de cada um, independentemente das diferentes crenças
individuais.
Aproveito para, de caminho, elevar o nível do blogue
e ilustrar também a diferença entre o que arrazoa um
mero escrevinhador como eu e o que cria um verdadeiro
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escritor! Ora aprecie o leitor a superlativa beleza desta
oração (no ﬁnal revelarei quem a escreveu):
Senhor, que és o céu e a terra, e que és a vida e a
morte! O sol és tu e a lua és tu e o vento és tu! Tu és os
nossos corpos e as nossas almas e o nosso amor és tu
também. Onde nada está tu habitas e onde tudo está é o
teu templo. Dá-me vida para te servir e alma para te
amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra,
ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para
trabalhar em teu nome.
Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que
não haja lama nas estradas dos meus pensamentos
nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos.
Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e
servir-te como a um pai. Sê digno de ti em mim.
Bendito seja o teu nome de Céu e de Terra, e de
Corpo e Alma, e de Vida e Morte! Louve-te a minha
boca e as minhas mãos te louvem!
Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo
seja digno da Terra tua carne. Minha alma possa aparecer diante de ti como um ﬁlho que volta ao lar.

Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu
me sinta teu.
Senhor, livra-me de mim. Unge-me da tua divina
(*).
Que o meu pomar dê frutos saborosos a Ti e a
minha vinha dê vinho.
Quando me movo, és tu que te moves; quando falo,
és tu que me és falando. Quando dou um passo, avanças tu. Se paro, estacas de mim.
(*) Deixado em branco pelo autor. Este humilde
escrevinhador propõe que a palavra que o autor deixou
por escrever seja Luz
Leitor, releia e deixe a beleza deste texto impregnar a
sua sensibilidade! E veriﬁque como esta oração pode ser
dita por um cristão, um judeu, um muçulmano ou um
crente de qualquer outra crença!
Este texto foi escrito em 1912 por um génio de seu
nome Fernando Pessoa.
Está publicado no livro Prosa íntima e de autoconhecimento, edição de Richard Zenith, Assírio & Alvim,
2017.

Torna-me grande como o Sol, para que eu te possa
adorar em mim; e torna-me puro como a lua, para que
eu te possa rezar em mim; e torna-me claro como o dia,
para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e
adorar-te.

(*) O Irmão Rui Bandeira é membro da
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MAÇONARIA EM RECONSTRUÇÃO
N

ão mais que de repente, “num nu” (como
disse o Guimarães Rosa) a gente sai da hibernação. De muito conhecimento e teorias a
gente acaba se cansando e o corpo cobra uma pausa.
Assim ﬁz.
E nesse prolongado alvorecer, me vem à mente a
frase de Juscelino Kubitschek: “Costumo voltar
atrás, sim. Não tenho compromisso com o erro” ‒ de
onde eu tirei a epígrafe de todos os meus artigos:
“não tenho compromisso com o erro”. (Juscelino
Kubitschek, para os que não sabem, já se esqueceram
ou fazem questão de ignorar, foi mineiro dos bons,
nascido em Diamantina, 21º Presidente do Brasil).
O completo da epígrafe tomo emprestado também
de Saulo de Tarso (São Paulo, para os católicos) que
aﬁrmou: “tenho por missão a defesa da verdade”
(Filipenses 1:16).
Voltar atrás, defender a verdade... coisas raras nos
dias de hoje. Todo mundo quer ter razão em todos os
assuntos. Basta ver nas redes sociais: além do futebol, toda gente entende de Medicina, de Direito, de
Astrofísica e Cabalah. O mundo está cheio de sabidos e nossa Augusta Ordem ‒ a Maçonaria ‒ não tem
ﬁcado atrás no ranking dos sabichões e sabichismos.
E são aqueles “doutores em Maçonaria” que
negam a possibilidade de uma Verdade em termos
históricos e ﬁlosóﬁcos no âmbito do caráter iniciáticos de nossos Templos e Rituais. Não obstante continuam cometendo a heresia de “revisar rituais”, extirpar e acrescentar coisas do arco-da-velha (não confundir com 'arco real' que é coisa muito séria!) ‒ e lá
vão eles desﬁgurando, emasculando e profanando o
sentido de nossas reuniões. E pela milionésima vez
cito a lucidez do texto do Irmão Rosemiro Pereira
Leal em Morfologia do rito maçônico, p. 150:
"É certo que a maçonaria guarda, em seu rito, uma
terapêutica de alívio da sobrecarga existencial, mas o
que não é certo é encarar a maçonaria como o refúgio
ou o asilo para a prática inconsciente do drama de
nossa angústia pessoal e de nossa ignorância a respeito de nossa individualidade, a tal ponto de nos transformarmos em autômatos freudianos, praticando a
solidariedade apenas por necessidade patológica de
estar juntos, sem a consciência de saber o porquê e a
ﬁnalidade de estar juntos."
Não me canso de apontar as “novidades” que nada

contribuem para a modernização de
nossa Ordem. São parlapatices canhestras essas pseudo-novidades que atendem apenas à vaidade dos que assinam as
estranhices que somos obrigados a “reaprender” e engolir com caroço e tudo.
Nossos rituais deveriam SIM estar
registrados em cartórios e nas bibliotecas
do poder público (como fez Mário Behring em 1928 ao padronizar os Rituais
das nascentes Grandes Lojas, tendo o
cuidado de os oﬁcializar e registrar na
Biblioteca Nacional: vemos no frontispício da edição de 1928, na graﬁa original:
[…] sob número ##### para garantia
dos direitos autoraes, de accôrdo com os
dispositivos do Codigo Civil [deixo de
revelar os algarismos por motivos óbvios] Typographia “Delta”, propriedade da
Sociedade Anonyma Astréa, Rua Dias da
Cruz, 129-Rio – 1928).
Esse tipo de registro não profana os
rituais da Ordem; o que profana são os
“primos” de avental que andam com
nos- aqui para assistir o vídeo
Clique
sos textos “prá baixo e prá cima”, debaixo do sovaco e muitas vezes esquecidos
em mesas do boteco.
Desde o ﬁnal do ano passado (2017)
estamos a conviver com o mais novo
fantasma de espúria e falsa “maçonaria”,
tal declarada “Soberano Santuário”, apenas mais uma pérola no relicário das arapucas que assaltam os incautos com acenos de verdade. Tivéssemos registros
públicos e respeito para com as tradições
de nossos textos e essas malandragens
“Çoberanas & Çantuárias” não prosperariam.
O que vemos, na prática e nas Lojas
acaba sendo bem diferente: gasta-se mais
que se tem notícia na plenitude maçônica.
tempo discutindo sobre a marca da cerMas é preciso não desanimar. Um novo ano está
veja para a festa de ﬁm-de-ano do que nas instruções
maçônicas. Façam um teste: perguntem aos MM de nos esperando e com ele eleições maçônicas e profasuas Lojas a PS e a PP do Grau II; vocês cairão de nas. As urnas são o começo da mudança que desejacostas... ou de bruços! ‒ e ainda haverá algum Irmão mos ‒ uma mudança que, em verdade, é um retorno à
que aproveitará o ensejo para me ensinar como colo- sanidade mental e física de nossas instituições.
car os “três pontinhos” em PS e PP, sem imaginarem
(*)O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável
que essa prática não é autenticamente maçônica.
É com a mesma indignação que saio da hiberna- Mestre e fundador da Loja Maçônica de Pesquisas
ção. De muito “conhecimento” e teorias a maçonaria “Quatuor Corona , Pedro Campos de Miranda”, jurisbrasileira está cheia; inovação é o que não falta. Pres- dicionada à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais.
tamos um culto exagerado à posição das mãos, dos
pés, para que lado do Templo nos voltarmos... e a
essência ﬁca sepultada naquele sarcófago antigo de
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GÖBEKLI TEPE:
O TEMPLO-CRIADOR, DA CIVILIZAÇÃO

(*) Por Carlos Alberto Carvalho Pires, M.M.

D

esde os primórdios de nossa existência, buscamos incessantemente responder às mais dilacerantes perguntas que agonizam a alma humana.
Quem somos, para onde vamos, por que estamos aqui, o
que nos move, o que é o universo, são algumas das indagações presentes na mente de cada indivíduo pensante,
seja meditando em uma caverna na planície africana de
Olduwai, há 3 milhões de anos, ou em uma estação espacial em órbita da Terra, no século XXI. Para aplacar a
angústia terrível que tais pensamentos nos trazem, muitas ferramentas simbólicas foram desenvolvidas ao
longo das eras – visavam dar algum amparo ao abismo
sem ﬁm que nos envolve nestes momentos de dúvidas.
Até pouco tempo, achávamos que os templos ritualísticos, presentes em todas as culturas e épocas, eram espaços erigidos pelos arquitetos visando possibilitar
momentos de reﬂexão exatamente neste sentido. Seriam
instrumentos criados para nos aliviar espiritualmente,
sem maiores conseqüências objetivas no processo histórico dos povos. Mas, seu signiﬁcado e importância, a
partir do ﬁnal dos anos 1.990, foi exponencialmente
ampliﬁcado. Após levantamentos preliminares realizados em um sítio no sul da Turquia, em uma montanha
chamada Göbekli Tepe, os arqueólogos concluíram que o
surgimento do templo ali descoberto foi o evento desencadeador da maior transformação sofrida pela humanidade. Primeiro veio o templo, depois as cidades – é a conclusão do arqueólogo chefe das escavações, o alemão
Karl Schimidt. Quando o homem decidiu projetar um
espaço reservado ao sagrado, estava iniciando a longa
jornada que geraria a totalidade cultural atual, e todos os
sistemas sociais, políticos, econômicos, ﬁlosóﬁcos,
técnicos e cientíﬁcos adjacentes, ou seja, aquilo que
chamamos genericamente de Civilização. Sem Göbekli
Tepe, ainda estaríamos lascando pedras à luz das fogueiras. Por isso torna-se irresistível entender o signiﬁcado
deste achado recente, que tanto valor traz, com plena
justiça, aos nossos trabalhos entre colunas.
1 – INTRODUÇÃO
O ser humano moderno ou Homo sapiens surgiu há
cerca de 150.000 anos, durante o período Paleolítico
Médio (300 a 40.000 anos atrás). Desde o início de sua
jornada histórica, seguindo os ensinamentos dos hominídeos anteriores, vivia da coleta de frutas e tubérculos, que
extraia da mãe-natureza de maneira ecológica. Além do
cardápio vegetariano, buscava proteína animal realizan-

do caçadas aos animais selvagens, atividade normalmente restrita aos homens. Isto foi sua realidade cotidiana por
aproximadamente 140.000 anos. As comunidades gozavam uma vida tranqüila, ociosa e pacíﬁca. A existência
era uma constância linear, apenas voltada às necessidades básicas, sem grandes sobressaltos no status quo entre
incontáveis gerações. Certamente as grandes preocupações universais já existiam, mas os pensadores não deixaram registros arqueológicos destes tormentos ancestrais, nestes primeiros milênios. Esta visão paradisíaca
do mundo, porém, estava com os dias contados.
Por volta de 40 a 35.000 anos atrás, um fenômeno
extraordinário ocorreu. A mente operando no maior cérebro existente começava a produzir uma nova forma de se
encarar a realidade. Surgia o chamado pensamento simbólico, e este insight passou a integrar todos os rituais
tribais elementares. As imagens fundindo a realidade
com situações insólitas, provavelmente criadas durante
viagens transcendentais, forçavam sua manifestação
concreta, tangível, e ex-corporis. Os magos inicialmente
expressavam estas visões bidimensionais advindas dos
momentos de intensa reﬂexão em magníﬁcas pinturas.
Sedimentadas em cavernas da África, Europa e Oriente
Médio, estas verdadeiras obras de arte da humanidade
foram achadas primeiramente em Altamira, na Espanha
(1.879). Depois surgiram as obras primas de Lascaux, na
França (1.940), e inúmeras “galerias” na África do Sul.
Picasso aﬁrmou que “deﬁnitivamente nada aprendemos
ao longo dos tempos” – uma forma signiﬁcativa de elogiar os talentos artísticos do passado. Todas estas reproduções apresentavam traços estilísticos similares, apesar de
oriundas de comunidades distintas e completamente
isoladas. O que levou ao desenvolvimento quase simultâneo destes estímulos criativos em tantos grupos geograﬁcamente separados ainda é um completo mistério. Os
pictogramas geométricos multicoloridos, os desenhos de
animais da fauna local – como bisões, mamutes e antílopes – geralmente em momentos de quase-morte ou morte
assim como as formas humanas ou zoomórﬁcas, também
nas mesmas situações moribundas, sugerem que os
magos apenas reproduziam ﬁelmente o que vislumbravam nos momentos mais intensos dos rituais a que se
submetiam.
Infelizmente esta fase das pinturas rupestres também
teve seu ﬁm. Subitamente, por volta de 15.000 anos atrás,
os artistas perderam a inspiração. Não se dedicavam mais
às artes nas rochas úmidas do interior das cavernas.

Como a razão deste fato também era um enigma, gerou o
surgimento de muitas teorias visando explicar o que teria
desencadeado esta “pane” na mente criativa. A mais coerente se referia à precariedade desta fase, que baseava a
subsistência dos indivíduos na caça e na coleta. Assim,
era de se esperar que os surtos criativos fossem interrompidos, pois as comunidades eram extremamente frágeis e
desorganizadas a ponto de quase se extinguirem por completo várias vezes – estas crises poderiam ter levado ao
nosso desaparecimento total, muito antes de termos cultivado o primeiro cereal ou domesticado qualquer animal.
Mas, a partir das escavações na Turquia, em 1.994, a
luz surgiu em meio às trevas. Uma resposta cientíﬁca
começava a aﬂorar. A razão do ocaso dos cultos em
cavernas se devia à busca por uma melhor elaboração dos
rituais, que estavam se tornando mais complexos – e por
isso deviam abandonar os limitados palcos das grutas .
As telas de rochas com imagens bidimensionais já não
satisfaziam o que a mente em expansão requeria em termos de exercício de linguagem simbólica. A partir de
agora não seria mais a natureza quem forneceria as estruturas templárias necessárias aos serviços espiritualizados. O próprio homem passava a criar obras de engenharia direcionadas às causas dos mundos ocultos. E assim
se fez: surgiu o primeiro templo da humanidade, a cerca
de 50 km ao norte da atual fronteira turco-síria.
2 – O TEMPLO DE GÖBLEKI TEPE
Em 1.963 um novo sítio arqueológico foi localizado
no sudeste da Turquia. Em uma montanha de aspecto
bizarro, ferramentas de sílex e alguns artefatos de ossos
estavam depositados sob uma ﬁna camada de solo. O
valor deste achado foi completamente ignorado àquela
época. Mas, a partir de 1.994, novos estudos desenvolvidos por arqueólogos do Instituto Arqueológico Alemão (
D.A.I.) e do Museu de Sanliurfa – a cidade turca a aproximadamente 15 km de distância – abalaram os alicerces de
todo conhecimento relativo à evolução histórica da humanidade.
O que surgiu, a partir dos primeiros levantamentos,
foi a mais extraordinária descoberta arqueológica dos
últimos cinqüenta anos, ou talvez de todos os tempos.
Continua...
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A montanha enigmática foi criada artiﬁcialmente
pelo homem, e mede agora aproximadamente 300
metros de diâmetro. Em seu interior se localiza um dos
mais impressionantes tesouros arqueológicos jamais
descobertos. Sua idade é um mistério, pois as escavações ainda não se encerraram. Dados preliminares indicam que o estrato mais profundo pesquisado até o
momento data de 12.000 anos atrás, ou 7.000 a mais que
Stonehenge, e 4.500 anos mais antigo em relação ao
poderoso sítio de Çatal-Hüyüki, na Anatólia. Nesta fase
ainda não existia a roda, nem o domínio das técnicas de
cerâmica e muito menos tinha surgido a metalurgia do
cobre, do bronze ou do ferro – tudo ali foi realizado com
ferramentas toscas de sílex, de pedras e de ossos de animais. E o que mais intriga: a humanidade era basicamente constituída por grupos isolados e nômades de caçadores-coletores. As vilas, as cidades, ou qualquer outra
forma de estrutura social mais elaborada ainda estavam
por vir.
Foram desenterradas grandes estruturas circulares ou
ovais constituídas de arranjos complexos de rochas,
nitidamente com características de templos ritualísticos.
Formadas por pilares ou monólitos de calcáreo com
quatro metros de altura, são semelhantes aos santuários
de pedras bem mais recentes encontrados na Europa e na
Ásia – como Woodhenge e Nevali Çori. No meio dos
círculos surge uma espécie de átrio, onde se posicionam
duas rochas maiores, com mais de 5 metros. Os monólitos circundantes têm forma de T, e são unidos por uma
espécie de muro de pedras menores empilhadas, que os
envolvem pelo lado externo. Nas faces das rochas existem elaborados entalhes ou esculturas reproduzindo, em
relevo, ﬁguras diversas como leões, raposas, javalis,
pássaros, garças, escorpiões, patos, formigas, e alguns
insetos ainda não identiﬁcados. Os blocos centrais
maiores tem entalhes de mãos, braços e pernas, mas não
apresentam olhos, bocas ou mesmo faces – podem
representar ﬁguras antropomórﬁcas assexuadas.
Outro fato que impressiona, além da idade dos monumentos, é que ainda não se descobriu tudo que se encontra sob a terra. Até a 12ª e última campanha, encerrada
em outubro de 2.006, cerca de quatro destes círculos
foram descobertos, totalizando apenas 40 rochas expostas. Porém, estudos geomagnéticos indicam que existem
mais de 240 rochas sob o solo, ou 16 novos conjuntos
circulares ainda intocados. Mais um sinal que indica a
existência de muitos estratos incólumes são as rochas
achadas nas pedreiras – que se posiciona a 1 km do centro do sítio – com cerca de 9 metros de comprimento. O
detalhe é que não desenterraram nenhuma pedra deste
tamanho nos círculos já expostos. Então, se conclui que
nas camadas mais profundas ainda vão ser localizadas
pedras deste porte, além de muitas outras surpresas.
Não existem evidências de habitações na área. Todas
as estruturas encontradas são consideradas exclusivamente voltadas aos cultos – inequivocamente são templos.
Por volta de 8.000 anos atrás, a comunidade resolveu
encerrar as atividades do imenso santuário. Propositadamente, Göbekli Tepe foi sistemática e cuidadosamente
soterrado. A forma como a terra se posiciona entre as
rochas não deixa dúvidas quanto a isso. A razão desta
medida radical não está bem deﬁnida. Pode ser que o
aumento demasiado da comunidade levou à impossibilidade de sustentação das pessoas. Ou o crescimento das
cidades, somado à multiplicação das vertentes religiosas, esvaziou o culto ali praticado.

3 – CULTO ANCESTRAL
O santuário certamente seguia as mesmas tradições
ritualísticas iniciadas no Paleolítico, pelas tribos errantes de caçadores. Só que agora a liturgia e o trabalho com
os diversos elementos simbólicos arquetípicos se mostravam mais elaborado. Durante a noite, sob a luz e o
calor de tochas, os relevos dos animais entalhados se
destacam de maneira impressionante. Parecem adquirir
vida própria, com o tremular das chamas. Os cultos praticados antigamente nas cavernas tomavam força entre
as imensas rochas, com muito mais energia simbólica e
maior capacidade de proporcionar os efeitos esperados
pelas meditações profundas.
Toda estrutura seria dedicada a uma espécie de culto
aos antepassados? Provavelmente sim, dizem os especialistas, apesar de não terem sido achados túmulos ou
covas no interior do sítio. Existem estátuas em pedra
representando ﬁguras humanas, mas não deuses. Como
tais alegorias têm braços e pernas, mas não cabeças,
devem representar trabalhadores.
A idéia de culto ao mundo transcendental dos espíritos se justiﬁca considerando a própria história da religiosidade. É sabido que os serviços articulados dedicados
exclusivamente às divindades tiveram início entre os
Sumérios, milênios depois, em meio a grandes palácios
na Mesopotâmia.
4 – A AGRICULTURA E A GÊNESE DA
CIVILIZAÇÃO
Quando Göbekli Tepe foi construído ainda não havia
ocorrido a chamada Revolução Neolítica, que trouxe o
domínio das técnicas agrícolas e de domesticação de
animais, datada de 10.000 anos atrás.Este fenômeno
agrícola é considerado o marco inicial do desenvolvimento humano, pois a partir dele o homem passou a se
ﬁxar nos sítios produtivos e assim pôde estruturar as
primeiras comunidades organizadas.
Então, surge a pergunta mais enigmática: como os
homens se organizaram, há 12.000 anos ou mais, com o
objetivo de erigir um complexo santuário? Por isso este
achado arqueológico se reveste de tanta relevância –
simplesmente trouxe um dos mais extraordinários paradoxos histórico-arqueológicos à luz da ciência. Antes a
Arqueologia supunha que as comunidades errantes,
semi-nômades e sempre a beira da extinção, que eram a
forma celular de organização social da época, não seriam capazes de unir forças e valores capazes de erigir
estruturas arquitetônicas de grande porte. Este conceito
de fragilidade dos grupos de caçadores-coletores teve
que ser revisto. Na realidade, tinham um grande potencial de estruturação hierárquica e social, que possibilitava
a canalização de recursos para obras monumentais.
Se não bastasse este novo paradigma revolucionário,
o mais impressionante ainda estava para ser descoberto.
O local exato da explosão criativa do Neolítico, o lócus
onde um visionário semeou o primeiro grão, era exatamente o sítio de Göbleki Tepe. Exames de DNA em
diversas amostras de trigo atualmente em uso no mundo
trouxeram uma informação espantosa. A variante selvagem de trigo existente próxima ao templo, que brota na
montanha de Karaca Dag (distante 32 km) deu origem a
praticamente todas as formas de trigo comerciais consumidas pela humanidade. Portanto, foi ali que os primeiros plantadores semearam a terra, inaugurando a fase da
agricultura.
Sobre a domesticação de animais, acredita-se que os

primeiro porcos selvagens criados especiﬁcamente para
abate também surgiram nos arredores de Göbekli Tepe.
Analisando todos estes dados, ﬁca claro que só após
surgirem os templos – e mais especiﬁcamente este no sul
da Turquia – foi possível ao homem dar o grande salto
evolucionário que geraria toda a arquitetura social
moderna. Os primeiros rituais estilizados, a eclosão do
pensamento simbólico e a estruturação das idéias elementares sobre transcendência foram, simplesmente, os
elementos desencadeadores deste fenômeno criativo
global.
5 – CONCLUSÃO
Com seus trabalhos ritualísticos a plena força e vigor,
o templo de Göbekli Tepe alterou deﬁnitivamente a
hedonística paisagem e o estilo de vida dos seres humanos. A passagem do estágio da caça-e-coleta, para a fase
do trabalho pesado na terra, foi um episódio tão signiﬁcativo em nossa história que deu origem a uma vasta
mitologia – como o mito da “queda”, ou da expulsão do
paraíso – que se apresenta em várias culturas antigas. O
homem abandonou a fase da inocência e da servidão à
natureza, por sua livre vontade, e com espírito indômito
se aventurou em busca do verdadeiro saber e do domínio
de sua realidade. A ingestão do fruto proibido da “árvore
do conhecimento” pode ser a metáfora da criação do
templo primordial.
Por isso os mistérios das antigas tradições despertam
uma imensa atração aos iniciados. Este sentimento, que
nos motiva a persistir na manutenção justa e perfeita dos
ensinamentos dos magos ancestrais que atravessaram
gerações, foi o mesmo que levou os primeiros pensadores a erigirem seu templo primaz e, assim, possibilitar
em seguida a criação de tudo que temos a nossa volta – a
chamada sociedade humana.
Estas maravilhosas descobertas nos remetem a um
patamar superior na inﬁnita escada rumo ao pleno
conhecimento. Nesta nova perspectiva vislumbramos a
certeza de que, no futuro, os templos continuarão a ter a
mesma importância e valor que já demonstraram no
passado, contribuindo eternamente para a evolução da
humanidade.
(*) Carlos Alberto Carvalho Pires, M.M.
A.'.R.'.L.'.S.'. Acácia de Jaú – 308 Or:. de Jaú / SP –
Brasil
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Por (*) José Roberto Mira,M.'.M.'.

C

onsiderações a respeito das letras M:.B:. do avental
do M:.M:.

M – a mais sagrada de todas as letras, segundo o dicionário esotérico, pois é ao mesmo tempo masculino e feminino,
isto é uma letra andrógina. É uma letra mística em todos os
idiomas, orientais e ocidentais. O nome sagrado de Deus em
Hebraico, aplicado a letra M, é “MeBorach”, que quer dizer
o Santo ou o Bendito.
B – É uma clara expressão da dualidade dos princípios
superpostos, que evidenciam a lei da polaridade. Mostra
claramente a relação entre o superior e o inferior, o céu e a
terra e o espirito e matéria. O lado curvo, corresponde a
involução ou revelação do espírito na matéria. O lado reto, é
o ascendente que corresponde à evolução do Espirito na
matéria. O lado reto mostra o domínio do homem, e o lado
curvo o da matéria. A forma hebraica desta letra e Beth, e
tem uma relação com o princípio da vida.
Em nossa pesquisa encontramos varias interpretações
para o M:.B:. do avental do M:.M:., umas até interessantes,
que tentaremos reproduzir , e outras tão absurdas que não
convém nem citá-las, por riscos de reproduzirmos o ridículo
sem berço e sem fundamento.
MohaBon
Respeitando as várias opiniões, já que existem muitas
controvérsias sobre a origem do M:.B:., preferimos ﬁcar
com o que nos ensinou nossos mestres, que alias é endossado
pela convenção de “Lösane”, Setembro de 1875, que aﬁrma
o seguinte:- O avental do M:.M:. do Rito Escocês Antigo e
Aceito, será branco forrado de vermelho com as iniciais M:.
B:. alusivas à palavra S:. do Grau. Quando fomos exaltado ,
aprendemos sobre a belíssima lenda do nosso mestre Hiran,
e a parte que mais nos tocou, foi quando os irmãos encontraram o corpo, já em estado de putrefação, e ao tentar levantálo, exclamaram:-'A carne se desprende dos ossos”!! em
hebraico M:. H:. B:., que foi adotada pela maioria dos ritos
maçônicos, como a palavra S:. do M:.M:. . É lógico que a
tradução difere de acordo com o idioma, mas a essência é e
será sempre a mesma em todos os ritos e potências.
Mak Benak
O manuscrito “The Graham”, do ano de 1726, fala sobre
a lenda de Noé e seus três ﬁlhos “Sem, Cam e Jafet, que
encontramos nos antigos rituais. Noé teria recebido do
GADU, a missão de construir a Grande Arca, que embora de
madeira fora construída segundo a Geometria, e de acordo
com as regras maçônicas. Diz a lenda que os três ﬁlhos foram
até o túmulo do pai Noé, a ﬁm de tentar descobrir o segredo
que possuía o grande patriarca Bíblico. Quando tentaram
levantar o corpo já em avançado estado de decomposição,
um dedo e um pulso se desprendeu, e só conseguiram levanta-lo, fazendo uso dos “Cinco Pontos Perfeitos”.

Um dos ﬁlhos teria dito:- “Ainda há tutano neste osso”!
[Marrow in the Bone” –] segundo alguns pesquisadores
maçônicos, origem das iniciais M:.B:., que mais tarde se
tornaria “Mak Benak”. Este é o único documento que se
refere a lenda de Noé, com conexão com os C:.P:.P:. e com a
palavra S:. do mestre . A lenda de Hiram ainda não era
conhecida.
Moab Bem-ami
Jules Boucher, defende a teoria Moabita [“O que vem do
Pai”], aliás interpretação aceita por muitos rituais antigos,
que cita o incesto praticado pela duas ﬁlhas de Ló [Gênesis
cap 19 vs. 30 a 38]. Ló vivia com suas duas ﬁlhas, num local
onde não existia nenhum outro homem . Para que se cumprisse a tradição do patriarcado, e a geração do genitor, e
não havendo outra solução, elas resolveram embebedar o
pai com vinho, e copularam com ele, totalmente embriagado. A primeira a cometer o incesto foi a primogênita, que
engravidou e deu a luz a um ﬁlho, dando lhe o nome de “
Moab” [que vem do pai], em seguida a Segunda ﬁlha a
imitou e deu a luz a “ Bem-Ami” [pai do ﬁlho].
Desse fato surgiu na Maçonaria a estranha interpretação
“Aquele que vem do pai” ou “geração do pai'. Maçons que
aceitavam essa hipótese tentaram relacionar a imoralidade
do incesto com podridão, putrefação etc. Adversários da
maçonaria, aproveitaram-se disto para desmoralizar e denegrir a sublime ordem, como por exemplo o escritor antimaçonico Paulo Rosen em sua obra “Satan e Cia”.
Maugh Bin
Num apêndice da sua obra “Historiy of Free Masonary”,
à página 487, o Ir:. R. F. Gould reproduz uma publicação
do jornal sensacionalista “Flying Post” [Correio Volante ] ,
impresso em Abril de 1723, descrevendo o que seria uma
iniciação Maçônica. Prossegue o articulista contando que ao
candidato, entre outras coisas , era revelada a palavra “Maughbin “, a qual era transmitida de ouvido a ouvido ate chegar ao Mestre. Então o candidato era posto à ordem como o
Mestre, e devia recitar:- [traduzido p/ o português]
Fui iniciado Maçom,
Vi “B” e “J ”.
Prestei o rarissimo juramento .
Conheço a pedra o diamante e o esquadro.
Conheço perfeitamente a parte do Mestre.
Como um probo “Maughbin” poderá dizer-vos
Bons autores apontam a palavra MaughBin ou
MachoBin cuja tradução é algo parecido com ;- “ É ele , ele
esta morto” !!
De qualquer modo isto está relacionada com “Putrefacto”, e o signiﬁcado varia conforme o idioma. Em Francês
por ex. quer dizer ;- “podre até os ossos”

Mac Benah
Os Jacobitas e a lenda de Hiram – vasta literatura sobre o
Grau de mestre, levanta a hipótese de a lenda de Hiram ter
surgido por inspiração política dos partidários dos Stuarts,
os Jacobitas.
Em 30.01.1649, o Rei Carlos I dos Stuarts foi decapitado
por decisão do parlamento Inglês. Após a morte do Rei os
maçons Jacobitas, por segurança acobertavam seu partidarismo por segredo. Assim o ﬁlho do decapitado passou a
representar o Verbo, a Palavra Perdida, e os maçons eram os
ﬁlhos da viuva, alusão a rainha Henriette de França, viúva
do ﬁnado Rei.
Mackey, na sua enciclopédia deﬁniu a palavra MacBenah como derivada do dialeto gaélico, signiﬁcando “Filho
Abençoado”, alusão ao príncipe ﬁlho de Carlos I . A nosso
ver os maçons Jacobitas apenas se aproveitaram da doutrina
maçônica da época, em proveito de suas tendências de hegemonia dos Stuarts, mas é bom lembrar, que a lenda do Mestre Hiram só viria a existir quase um século após.
Maçonaria Brasileira
Só a titulo de curiosidade, vamos citar o Ir:. Manuel
Gomes no seu “Manual do Mestre Maçom”, pag. 321 a 334
“O manifesto Maçônico do primeiro G:. M:. do Grande
Oriente do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva, que
entre outras observações, critica a disseminação de lojas
estrangeiras, com rituais executados nos vários idiomas,
menos no da nossa pátria, e conclama os maçons patriotas a
usarem obrigatoriamente nos aventais de mestre as iniciais
M:. B:., alusivo a “Maçonaria Brasileira”.
A bem da verdade em nossa pesquisa, encontramos uma
inﬁnidade de explicações e deﬁnições a respeito do M:.B:.,
porem por irrelevantes, citamos as que realmente interessam à Sublime Ordem.
Mak Benak – usada pelo Rito Adonhiranita, Mak origem
Galica signiﬁca –podridão, estar podre.
Mac Benac – Rito Moderno ou Francês, “Viver no Filho”
MoaBom — Rito Schroeder “O ﬁlho do Mestre está
Morto”.
MohaBon – Rito E:.A:.E:.A:. “A carne se desprende dos
Ossos”.
Mac-Benah – “Filho da Putrefação ou do Mestre Morto”
Macheh-Bea [Beamacheh] – Deus seja Louvado”.
Como se vê , não obstante as inúmeras deﬁnições e
variações, a mensagem que ﬁca é a mesma. A aﬁrmação da
imortalidade, a eterna ressurreição, é preciso morrer, apodrecer aﬁm de renascer para o eterno ciclo cósmico. O
Mestre exaltado transpõe a materialidade da morte e assume
a preponderância do espírito.
Meus irmãos, isto posto concluímos que antes e alem de
tudo, há algo especial na exaltação, qual seja :Exaltação,
vem do latin : – EX – ALTARE, ou seja alem do altar, transpor o altar, mudar transcedentalmente de nível, quero dizer
o Maçom , [com os três golpes que feriram o Mestre Hiran]
deve destruir em si mesmo:
1 – O coração – mudando seus sentimentos, do egoísmo
p/ o amor ao próximo, e a humanidade;
2 – A garganta – aprimorando o seu verbo ou expressão,
de modo a tornarem-se somente palavras úteis, verdadeiras, e sempre que possível agradáveis;
3- A cabeça – Pondo em sua mente um novo modo de
pensar, elevando–se acima do material, temporal e ﬁnito
para renascer sobre o símbolo da acácia imperecível, num
nível superior de compreensão e consciência que o tornará
um autentico e digno mestre.
Para ﬁnalizar, uma máxima mística para os Ir:. reﬂetirem:
“NASCEMOS PARA MORRER, E MORREMOS
PARA NASCER”!!
Meus Irmãos; que o G:.A:.D:.U:. cuja sabedoria divina
dirige suave e poderosamente todas as coisas, nos abençoe e
nos ilumine para que possamos passar um pouco do nosso
modesto conhecimento a todo irmão que queira fazer progresso na nossa “Sublime Ordem”.
Livros e Autores Consultados:
Curso de Maçonaria Simbólica – Theobaldo Varoli
Filho
O Mestre Maçom – Francisco Assis Carvalho {Chico
Trolha]
A Simbólica Maçônica – Jules Boucher
Manual do Mestre Maçom – Manoel Gomes
Maçonaria e o Livro Sagrado – Zilmar de Paula Barros
Maçonaria Mística – Rizzardo da Camino
Ritualistica Maçônica – Rizzardo da Camino
Bíblia Sagrada.
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COMO VOCÊ CONSTRÓI A SUA CASA?
Ir\Walber Gonçalves de Souza
Loja Caratinga Livre - GOBMG
Caratinga - MG

H

á uma história que é muito contada nas escolas
para os alunos bem como é fonte de inspiração
para vários desenhos animados e acredito que
todos nós conhecemos. Reﬁro-me à história infantil
em que aparecem os “três porquinhos” como personagens. Portanto, vamos fazer um rápido resgate desta
história infantil.
Resumidamente, a história conta como cada um
dos três porquinhos construiu a sua própria casa, na
tentativa de se proteger e escapar do lobo mau. Um
deles, cheio de preguiça, construiu sua casa de palha,
veio o vento e destruiu tudo; um outro, também não
muito animado, usou uma madeira leve, fraca e também não obteve sucesso, pois a casa desmoronou; já o
terceiro, que acabou demorando mais pois usava um
material que requeria mais trabalho pesado, mas quando vieram as tempestades e as ameaças do lobo, não
teve o que temer, pois seu abrigo realmente o deixou
protegido.
Há uma passagem bíblica no Livro de Mateus, que
diz que não devemos construir nossa casa em um terreno arenoso. Pois não tendo uma base segura ela
poderá desmoronar. Devemos sabiamente procurar
um lugar que esteja preparado para as intempéries e
assim como está no livro sagrado “desceu a chuva e
correram rios, e assopraram ventos, e combateram
aquela casa, e não caiu, porque estava ediﬁcada sobre
a rocha”.
E cada um de nós conhecedores destas histórias
poderíamos nos perguntar: como estamos construindo nossa casa? Será que estamos realmente ediﬁcando
a nossa morada, tornando-a um porto seguro para nós
mesmos bem como para aqueles do qual somos coabitantes?
Não pretendo com este texto discutir a questão da
engenharia, o que não poderia justamente pela falta de
conhecimento, mas sim aproveitar destas passagens
para construir uma reﬂexão que possibilite perceber e
reﬂetir sobre a nossa própria existência, sendo assim,
uma reﬂexão metafórica sobre a nossa própria vida.
A vida é uma eterna construção. Nossos corpos
representam o imóvel que se move sem cessar. Da
mesma forma que construímos a nossa vida, construímos também a nossa história. Pois uma é o reﬂexo da
outra.
Quando decidimos construir, dentro das nossas
possibilidades, primeiramente nos deparamos com

Clique aqui para assistir o vídeo

uma série de situações, tais como: local, tamanho da
obra, custos com mão de obra, material e demais detalhes que aparecem no decorrer da obra. Todas estas
situações requerem um olhar atento e ao mesmo
tempo justo e real, isto quer dizer, que esteja dentro
das possibilidades de cada um.
Com a vida não é diferente, somos, na maioria das
vezes o que escolhemos, pois nossas escolhas reﬂetem diretamente o que somos e como estaremos construindo e dando robustez à nossa vida.
Poderíamos comparar o local e o terreno escolhido,
com os nossos amigos. Eles podem ser o solo ﬁrme ou
o solo arenoso. Com quem andamos ou convivemos
diz muito quem nós somos. E mesmo nas exceções,
pois sabemos que elas existem, ao conviver com pessoas que não valem a pena, corremos o risco de colocarmos nossa casa em constante perigo. Existem pessoas que simplesmente não acrescentam nada, pelo
contrário é um terreno infértil.
Não adianta, portanto, um bom material nas mãos
de pessoas erradas, não adianta colocarmos nosso
maior tesouro que é nossa vida, nas companhias de
pessoas fúteis e por que não dizer, vazias.
Seguindo com a utilização dos materiais, pouco
adianta subir uma parede se ela não está aprumada e
ereta. O mesmo deveria servir para nós, o que adianta
uma vida torta, sem prumo, fora de esquadro. Uma

hora vai desmoronar, mas até este dia chegar todo
mundo vai notar e perceber que parede feia e malfeita,
a exemplo de uma vida vazia.
Uma casa pequena pode ser aconchegante da
mesma forma que uma casa grande pode ser aconchegante. O contrário também é verdadeiro, pois o tamanho e o seu formato não dará à casa o que dela esperamos, mas o que dará o brilho que queremos são os seus
habitantes.
Pouco importa o nosso tamanho, pouco importa o
que fazemos com a nossa carne, se os nossos valores
são mesquinhos e pequenos. Nossa construção, nosso
lar, só terá sentido se os nossos valores forem condizentes com aquilo que verdadeiramente se espera de
um ser humano.
Ser obreiro da própria vida é a nossa grande razão
de ser. Os porquinhos nos ensinaram da mesma forma
que a vida nos indica a todo momento, que a nossa
casa terá o formato que estivermos dispostos a ediﬁcar.
Walber Gonçalves de Souza é professor e membro
fundador da Academia Maçônica de Letras do Leste
de Minas (AMLM); e das Academias de Letras de
Caratinga (ACL) e Teóﬁlo Otoni (ALTO); Obreiro
da ARLS Loja Maçônica Caratinga Livre (0922 –
GOBMG).
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CIDADES BÍBLICAS: BERSABÉIA

T

ambém conhecida como Bersebá ou Berseba ou
Beersheva ou Bersabéia (em português) está
situada na região sul de Israel, no extremo norte
do deserto de Negev. Está a 115 km a Sudeste de Tel
Aviv, 120 km a sudoeste de Jerusalém e 80 km ao
norte de Cades. Está entre as rotas procedentes de
Gaza para o Oeste, da Transjordânia para o Leste e do
Negev para o Sul. Fica na principal via do centro ao
norte do país, a Eilat. Está também na interseção de
dois cruzamentos importantes: o caminho do mar (Via
Maris) e a Estrada do Rei (A Rota do vale). A água ﬂui
abundante das colinas do Hermon no inverno e é armazenada no subsolo em grande quantidade. O principal
rio é Nahal Beersheva. Be'er Sheva tem um clima
semi-árido quente. Os verões são quentes e secos e os
invernos, frios e chuvosos. As temperaturas são elevadas no verão, variando de 32,3ºC a 19,9º C e baixas do
inverno (novembro a maio), com a temperatura entre
17,7º C a 8º C. Sua altitude é de 300 m acima do nível
do mar Mediterrâneo.
Be'er Sheva signiﬁca, em hebraico “poço dos sete”
ou “poço do juramento” e se originou com um pacto
entre Abraão e Abimelec, rei de Gerar. De acordo com
Gn 21,22-23,31, Abraão cavou um poço de água para
o seu rebanho, fez um tratado de paz com Abimelec e
os dois juraram lealdade um ao outro, fazendo um
juramento. Para simbolizar sua posse do poço, Abraão
plantou um tamarindeiro. Este lugar foi o berço do
monoteísmo, segundo alguns. Gn 26 relata que Isaac
refaz a caminhada de seu pai. De acordo com Gn 46,1,
Jacó oferece sacrifícios em Be'er Sheva quando está a
caminho do Egito. Em 1Rs 19,3, Elias passa por lá
deixando seu servo. Ne 11,27.30 cita a cidade como
local onde passaram a residir sacerdotes e levitas,
após a destruição de Jerusalém. Be'er Sheva tornouse para Israel o lugar da ﬁdelidade, do consolo, de paz
e do repouso (1Rs 19,3). Na época dos Juízes, quando
os ﬁlhos de Samuel foram juízes ali (1Sm 8,2), a terra
era medida de Dã a Be'er Sheva. O rei Salomão man-

dou construir uma fortaleza em Be'er Sheva para vigiar a estrada que atravessava o deserto e permitia chegar às minas de cobre e depois para o porto de Eilat.
Nesta antiga cidade Cananéia, se prestava culto ao
Deus Eterno (Am 5,8; 8,14). Na época de Jesus, os
Nabateus se instalaram nessa cidade.
A ocupação humana remonta a Idade do Cobre. Os
habitantes viviam em cavernas, criavam gado e as
ferramentas eram de metal. Os resultados descobertos
no Tel Be'er Sheva (o Monte de Be'er Sheva), um sítio
arqueológico localizado a cinco quilômetros da cidade, sugerem que a região foi habitada deste o quarto
milênio a.C. Em uma das pedras lavradas que revestem o poço já citado, em 1874, Condor encontrou uma
data indicando que haviam realizado reparos ali no
século 12 d.C. A cidade foi destruída e reconstruída
muitas vezes ao longo dos séculos. O Tel acima mencionado, contém as ruínas de uma cidade cercada por
muralhas do período da monarquia israelita, identiﬁcada com a bíblica Be'er Sheva. É um Sítio do Patrimônio Mundial.
No período romano, o povoado se estendeu para a
área de Be'er Sheva de hoje, e estava localizado no
centro de Limes Palastinae, o sistema de defesa romana que ia de Rafah (Raﬁach) ao Mar Morto, e que era
constituído principalmente de fortalezas fronteiriças.
Quando os romanos se converteram ao cristianismo, o
lugar serviu de residência episcopal e várias igrejas
foram construídas ali. Os cruzados constituíram um
forte na cidade mas quando este foi destruído, a cidade ﬁcou abandonada por muito tempo.
A Be'er Sheva atual foi fundada pelos otomanos no
início do século XX e foi a única cidade que os turcos
construíram na terra de Israel. As ruínas de estruturas
deste período e da época do Mandato Britânico podem
ser vistas na Cidade Velha que ﬁca no sul de Be'er
Sheva. Estas incluem a casa do governador que foi
construída em 1906; a estação de trem turca, construída durante a Primeira Guerra Mundial; a estação da

casa do administrador; a torre de água, que fornecia
água aos motores dos trens a vapor; a Saraya – A Casa
do Governo (hoje estação de polícia); um jardim
público e edifícios adicionais que contam a história da
cidade sob o domínio turco.
A cidade judaica foi estabelecida em 1949. Ela se
desenvolveu e se tornou o centro da área sul do país,
hoje considerada a capital do Negueb. Apresenta muitos museus, um zoológico, sítios históricos, uma grande universidade de Israel e nas quintas-feiras, o famoso Mercado Beduíno. Outro centro importante é o
Centro de Artesanatos Etíopes, onde são preservadas
as tradições antigas como se praticavam em suas vilas
de origem.
Durante o império Romano e depois Bizantino, a
cidade serviu como uma defesa de primeira linha contra os Nabateus. Os últimos habitantes de Tel Beer
Sheva foram os bizantinos, no século 7. Durante o
período do Mandato Britânico da Palestina, Be'er
Sheva foi um importante centro administrativo. Os
britânicos construíram uma estrada de ferro entre
Rafah e Bersabéia. O Plano de Partilha da ONU de
1947 incluiu esta cidade no território atribuído ao Estado árabe proposto. A população de 4000 habitantes
era principalmente árabe. O exército egípcio estava
lá em 1948. Durante a guerra árabe-israelense em
1948, o primeiro-ministro israelense David BenGurion ordenou a “conquista de Be'er Sheva, a ocupação dos postos avançados em torno dela e a demolição
da maior parte da cidade” . Be'er Sheva foi considerada de importância estratégica devido à sua localização
com um abastecimento de água conﬁável e uma
importante encruzilhada, a noroeste de Hebron a Jerusalém, a leste com o Mar Morto e Al Karak, ao sul de
Aqaba, a oeste de Gaza e sudoeste de Al-Auja e da
fronteira com o Egito.
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Na década de 1950, Be'er Sheva expandiu para o
norte. A maioria dos judeus indianos emigrou para
Israel. Estimados em 20 mil, eles foram ﬁxados em
Be'er Sheva. O Soroka Hospital abriu suas portas em
1960 e a Universidade de Negev foi criada em 1970.
Hoje é a sétima maior cidade de Israel. O Fundo Nacional Judaico está ﬁnanciando grandes projetos de
reabilitação em Be'er Sheva. Um deles é o River Walk
Be'er Sheva com 3,6 km, com espaços verdes, trilhas
para caminhadas, uma sala de esportes de 3000 lugares, um lago com barcos de 15 ha, com água reciclada
de resíduos, passeios, restaurantes, cafés, galerias,
aluguel de barcos, anﬁteatro de 12 mil lugares etc.
Quatro novos Shoppings estão sendo planejados. Nos
últimos dez anos, foram investidos cerca de 10.500
mil dólares na Cidade Velha, preservando prédios
históricos e modernização da infra-estrutura. Em
2011, a prefeitura anunciou planos para transformar
Be'er Sheva na “cidade da água” de Israel. Na década
de 1990 a construção de arranha-céus começou. A
cidade está passando por um grande boom de construção que inclui o desenvolvimento de elementos urbanos, tais como fontes de água e pontes bem como
desenvolvimento ambiental com playgrounds e parques. Em dezembro de 2012, um plano para construção de 16.000 unidades habitacionais foi descartada
em favor da criação de uma nova ﬂoresta urbana, com
1360 hectares para servir de pulmão verde. Sua população atual é de aproximadamente 210 mil habitantes.
Os maiores empregadores em Be'er Sheva são o
Município, as Forças de Defesa de Israel, a Universidade Ben-Gurion e o Centro Médico Soroka. Numerosas indústrias eletrônicas e de produtos químicos
estão localizadas ao redor da cidade. Um grande parque de alta tecnologia está sendo construído perto da
Estação Ferroviária de Be'er Sheva . Uma das principais indústrias aeroespaciais de Israel está em Be'er
Sheva. Um parque de alta tecnologia e três grandes
zonas industriais estão localizadas aí. O Parque da
Ciência foi concluído em 2008.
Na área cultural, Be'er Sheva é a base da Israel Sinfonietta, fundada em 1973. Ela tem desenvolvido um
amplo repertório de obras sinfônicas. Na década de
1970, um memorial em comemoração aos soldados
israelenses foi levantado na encosta nordeste da cidade. O teatro Be'er Sheva foi inaugurado em 1973. A
Ópera Grupo Luz de Negev, de 1980, realiza musicais
em inglês a cada ano. O Museu de Arte Negev, reaberto em 2004 e outros empreendimentos estão na cidade

Clique aqui para assistir o vídeo

velha. Em 2009 o Centro de Informação foi inaugurado.
Be'er Sheva é o centro de transportes públicos do
sul de Israel, servida de estradas, ferrovias e aeroporto. Está ligada a Tel Aviv pela Highway 40, com
Ashkelon e a Faixa de Gaza pela Highway 25 e a Jerusalém pela Highway 60. No nível local, um anel viário
parcial rodeia a cidade de norte e leste e estrada 406
(Rager Blvd. ) atravessa o centro da cidade de norte a
sul. Várias estações rodo-ferroviárias movimentam a
população urbana. Be'er Sheva está ligada a Tel Aviv e
Eilat por um novo trem de alta velocidade misto de
passageiros e mercadorias.
A cidade tem dois clubes de futebol. Be'er Sheva
tornou-se um centro nacional de xadrez e lar de muitos
campeões de xadrez da antiga União Soviética, sendo
a cidade com mais mestres de xadrez em todo o mundo, inclusive sediando o campeonato mundial por

equipes em 2005. Tem também o segundo maior centro de lutas de Israel. Outros esportes como críquete e
rúgbi tem clubes na cidade. Be'er Sheva é uma grande
cidade e desenvolvida.
Estudo de Luiz Irineu Volpato,
Trabalhos do Curso de Especialização Estudos
Bíblicos da Faculdade Católica de Santa Catarina
(FACASC), sob a orientação da Professora Silvia
Togneri.
FONTES DE PESQUISA:
Apostila “Geograﬁa Bíblica” , da Professora Sílvia Regina Nunes da
Rosa Togneri. BÍBLIA SAGRADA, 50ª edição. Petrópolis:Vozes, 2005.
PEREGO, Giácomo. Atlas Bíblico interdisciplinar, 2ª edição. São
Paulo: Paulus; Aparecida: Santuário, 2011. KAEFER, José Ademar.
Arqueologia das terras da Bíblia. São Paulo: Paulus, 2012.
Fonte: msmacom.com.br
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O GALO E A AMPULHETA - SÍMBOLOS MAÇÔNICOS
Em Portugal, essa tradição está associada com a lenda
do Galo de Barcelos. Conta essa lenda que um habitante do
burgo de Barcelos, sendo acusado de um crime, alegava
inocência. Todos os indícios eram contra ele e o infeliz não
tinha como se defender. Então ele viu um galo morto dentro
de um cesto e disse ao juíz: "se esse galo cantar, signiﬁca
que eu sou inocente." O galo cantou e ele foi absolvido. A
lenda do Galo de Barcelos ganhou tal popularidade que a
ave milagrosa se tornou um dos símbolos de Portugal.

Por João Anatalino
O Galo
O galo é um símbolo arquetípico que aparece nas tradições religiosas dos mais diferentes povos da terra. Em todas
as culturas antigas ele surge como uma espécie de criatura
celestial e votiva que anuncia a ressurreição solar. Daí o
simbolismo que liga o seu canto com a renovação espiritual, que as escolas esotéricas desenvolveram em suas doutrinas, e as religiões oﬁciais adotaram em seus cultos como
elementos rituais.
Na verdade, o simbolismo do Galo tem inspiração nos
cultos solares da Antiguidade. No Japão, a mitologia xintoísta divulgava a crença de que se devia ao galo o Sol que
brilhava no reino de Yamato, ou seja, o antigo Japão. Se o
galo não cantasse, o Sol não nasceria. O culto xintoísta é um
culto solar por excelência. Daí o Sol, símbolo da Divindade, se tornar o ícone principal do país, ornamentando, até
hoje, a bandeira japonesa. E sendo o galo o seu arauto, essa
ave tem, até hoje, um festival a ela dedicado. Essa festa,
ainda muito tradicional no interior do país, ocorre no mês de
novembro e dura três dias.
Na tradição do Xintoísmo o canto do galo também está
associado à chamada para a oração. Por isso, nos templos e
altares dos cultos xintoístas, é comum encontrar essas aves
a passear livremente por eles.
O Galo na Tradição Cristã
Os cristãos também adotaram o Galo como símbolo do
arauto anunciador de novidades. Esse é um indicativo de
que o Cristianismo foi muito inﬂuenciado pelos cultos
solares da antiguidade. Segundo uma tradição divulgada
pelos cultos mitraístas, um galo cantou no momento do
nascimento de Mitra. Esse mito viria a ser incorporada
pelos bispos de Roma, dando origem à conhecida Missa do
Galo, rezada na passagem do dia 24 para 25 de dezembro,
data comemorada pelos cristãos como sendo o do nascimento de Jesus.
Não há prova histórica de que Jesus tenha nascido realmente nesse dia. Segundo alguns historiadores, essa data
era também comemorado pelos mitraístas como sendo o dia
do nascimento de Mitra, e foi adotada por Roma em consonância com culto mitraísta, para fundir os dois cultos, já que
o culto a esse deus persa era muito forte entre entre os romanos.
Na verdade, essas datas correspondiam ao período em
que se iniciava, no hemisfério norte, o surgimento da estrela
polar, prenúncio do início de uma nova era, segundo o
calendário persa. Era nesse período (entre 22/23 de dezembro, início do solstício de inverno) que eles costumavam
celebrar o culto ao Deus Sol. Essa tradição tinha correspondências rituais na religião de quase todos os povos que praticavam religiões solares. (1)
A simbologia mitraísta serviu bem para os propósitos
cristãos, já que o nascimento de Jesus Cristo signiﬁcava,
para a nova religião adotada pelos romanos, o surgimento
de uma nova luz para o mundo. Isso representava um renascimento para a humanidade sofredora, prisioneira da morte
e da ignorância espiritual. Assim, na simbologia cristã o
galo passou a ser o arauto anunciador da nova luz do mundo. Por isso é a que a Missa do Galo, também é conhecida

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

O galo na tradição esotérica
Nas tradições esotéricas o galo é o símbolo da vigilância
e da mente sempre desperta. Em alquimia era utilizado para
representar o mercúrio ﬁlosóﬁco, ou seja, o princípio
segundo o qual a “alma da obra” despertava, possibilitando
a sua trans-mutação. Na tradição maçônica, o galo canta ao
nascer de cada nova manhã, anunciando o alvorecer. Nesse
sentido, ele é o arauto da esperança, do renascimento, da
“nova vida” que desponta no horizonte. Na Câmara de
Reﬂexões, onde o iniciado se prepara para ser submetido ao
ritual de Iniciação, ele signiﬁca o alvorecer da sua nova
existência, visto que simbolicamente o iniciando vai morrer
para a vida profana e renascer para a vida maçônica. Por
isso ele está ali, naquele ambiente de morte, como arauto
anunciador da transformação que está se operando no psiquismo do recipiendário.
Como se vê, é um símbolo bastante apropriado às tradições in iciáticas, e como tal não poderia faltar entre os símbolos maçônicos .

como a missa da luz. (2)
O Galo em outras tradições
Na cultura dos povos africanos, o Galo é tido como um
colaborador do deus Olurum. Ele foi mandado à Terra junto
com seu ﬁlho Obotala para organizar o Caos primordial que
nela havia. (3)
Os ciganos o viam como anunciador do dia e da luz. Um
lindo poema desse povo diz: "eu sou aquele que canta o
raiar de um novo dia, de uma nova vida e de uma nova esperança".
Para os gregos, o galo simbolizava Alectrion, o sentinela
celeste que avisava a chegada do sol. Por isso era considerado um símbolo do tempo, além de encerrar em si o princípio
solar, energia masculina, que representa a altivez. Dai algumas escolas psicológicas considerarem que sonhos constantes com essas aves estão conectados com sentimentos de
opressão e a vontade de se libertar.
Alguns países adotaram o galo como símbolos nacionais. Os mais conhecidos são a França e Portugal. Para os
franceses ele representa a luz e a inteligência, pois anuncia a
hora de acordar. A própria palavra Gália,antigo nome da
França, segundo alguns autores, seria derivada de gallus,
palavra latina que signiﬁca galo. Esse era o nome pelo qual
os romanos denominavam os habitantes da região, por
causa do intenso culto que os gauleses prestavam ao Pássaro da Manhã.

A Ampulheta
Ampulheta é um antigo instrumento para medir o tempo. Na Maçonaria é um símbolo que representa o lento e
inexorável escoamento do tempo, recordando concomitantemente a necessidade de agir e a brevidade da existência
humana. Os nossos dias na terra são como a areia que escorrem pelo ﬁltro de uma ampulheta. A quantidade de areia
posta nos recipientes é a medida dos nossos dias de vida.
Nem mais nem menos. É como disse Jesus: “todos os ﬁos de
cabelo da vossa cabeça estão contados. Não podeis fazê-los
brancos ou pretos, pois mais que penses”. A ampulheta que
o iniciando encontra na Câmara de Reﬂexões tem justamente essa ﬁnalidade: mostrar a inexorabilidade do tempo
que avança, consumindo os nossos dias e nos colocando
cada vez mais próximos do evento da morte. E que nesse
sentido, toda arrogância é desnecessária, toda vaidade é
inútil, toda riqueza é supérﬂua, todo poder é enganaso.
Nada que possamos fazer pode prolongar a nossa existência
além do tempo que o Grande Arquiteto do Universo nos
concedeu para a realização da nossa missão na terra. E a
ampulheta está ali para nos lembrar disso.
1. Especialmente os celtas e os egípcios.
2. Admite-se, geralmente, que a tradição da Missa do
Galo foi instituída na Igreja de Roma no Século VI.
3. Esse mito ainda é cultuado no candomblé brasileiro.
DO LIVRO LENDAS DA ARTE REAL - NO PRELO
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ERA VULGAR E ERA DA VERDADEIRA LUZ
E
Por Ir.’. Pedro Juk

ra – do latim aera, substantivo feminino, designa,
dentre outros, o ponto determinado no tempo, que se
toma por base ou referência para a contagem dos
anos. Exemplo: a Era Cristã.
Sob esse aspecto o termo também representa o número
de anos provindos a partir de algum acontecimento
notável, cuja expressão época sugere o momento
primordial desse episódio. É o caso bastante apropriado,
por exemplo, no que se refere ao próprio começo dos
tempos, ou o princípio do mundo.
Embora essa concepção seja ainda hoje
especulativa, é graças a ela que muitas
civilizações e religiões adotaram a sua própria
“Era” relacionada à criação do mundo. Dentre
outros, os Judeus, por exemplo, concebem-na a
partir do Pentateuco no primeiro livro de
Gênesis, enquanto que os Cristãos idealizam-na
a partir do nascimento de “Jesus Cristo”.
Vulgar – do adjetivo latino vulgare,
menciona dente outros o que é relativo ou
pertencente ao vulgo; comum, trivial, usual.
O termo “vulgar” relacionado à “era”
(tempo) está presente, segundo alguns autores,
embora ainda discutível, desde que os judeus
estabeleceram o título “Era Vulgar” em
substituição ao “antes e depois de Cristo”, fato
que viria servir de parâmetro para designar o
mundialmente conhecido Calendário
Gregoriano[1], já que a Era Cristã e a Era Vulgar
por força das circunstâncias se tornariam
análogas.
Em se tratando de Maçonaria e o seu
particular calendário, neste, o primeiro ano
rotulado que aparece em antigos documentos do
século XVIII é o Ano da Verdadeira Luz, em
latim Anno Lucis, tido como a “idade dos
cortadores de pedra” (Age of Stonecutters).
Buscando dar uma classiﬁcação
independente de religião, bem como também
dar um caráter de universalidade à Ordem,
James Anderson, autor da Constituição de 1.723, baseado
nos cálculos do bispo irlandês anglicano James Usher que
houvera desenvolvido um estudo relativo à criação do
mundo conforme o Livro de Gênesis e nos comentários
críticos da massorat[2], segundo os quais a criação do
mundo teria ocorrido em 4.004 antes de Cristo, Anderson
então cogitou no texto constitucional que o início da Era
Maçônica havia se dado 4.000 anos antes da Era Vulgar ou
Era Comum (antes de Cristo).
Embora se perceba um pequeno arredondamento de
quatro anos entre o resultado proposto por Usher e o
adotado por Anderson prevaleceria maçônicamente o
acréscimo da constante de 4.000 anos somada à Era
Vulgar[3], cujo ano teria a mesma duração do Gregoriano,
com a diferença de que o ano maçônico começaria no dia 1º
de março, tendo os títulos dos meses designados conforme
o seu número ordinal correspondente. Exemplos: segundo
Anderson, o dia 1.º de março de 2.014 da Era Vulgar
(E.'.V.'.) corresponde ao dia 01 do mês 01 do ano de 6.014
da V.'.L.'.; dia 10 de junho de 2.014 da E.'.V.'. corresponde
ao dia 10 do mês 04 do ano de 6.014 da V.'.L.'..
À bem da verdade essa inserção de Anderson não pode
ser considerada como uma regra geral e única adotada pela
Moderna Maçonaria (a partir de 1.717), até porque com a
evolução e a proliferação de ritos e sistemas maçônicos,
particularidades nesse sentido devem ser criteriosamente
observadas, sobretudo sobre o ponto de vista cultural e até
mesmo religioso que possa envolver o costume.
Assim é o caso, por exemplo, de uma grande parcela
dos trabalhos inerentes ao franco-maçônico básico da
Maçonaria anglo-saxônica, bem como o Rito Moderno, ou
Francês que adotam o calendário da Verdadeira Luz
conforme o anteriormente mencionado, enquanto que o
Rito Adonhiramita (origem francesa) adota um calendário
equinocial que, embora também mantenha a mesma
constante de 4.000 acrescida à Era Vulgar, tem o ano
maçônico iniciado - ao invés do dia 1º - em 21 (vinte e um)
de março que corresponde ao primeiro dia do primeiro
mês.
Já no caso do simbolismo do Rito Escocês Antigo e
Aceito (também ﬁlho espiritual da França), provavelmente
pela forte inﬂuência hebraica exercida sobre ele, adota para

a Verdadeira Luz a constante de 3.760[4] somada à Era
Vulgar (gregoriana) entre os dias 1º de janeiro até 20 de
setembro e 3.761 entre 21 de setembro e 31 de dezembro.
Nesse caso o ano maçônico tem início em 21 de março no
equinócio de primavera no hemisfério Norte o que por
certo aspecto até se confunde com o calendário religioso
hebraico (judaico) que é lunar e geralmente começa
também no ponto vernal que ocorre na meia-esfera boreal
do Planeta, cujo primeiro mês tem o nome de Nissan.
Assim no simbolismo do Rito Escocês o dia 21 de março de
2.014, por exemplo, corresponde ao 1º dia do 1º mês
Nissan do ano de 5.774 da Verdadeira Luz (2.014 + 3.760 =

conceito provavelmente foi idealizado no intuito de
simbolizar uma antiguidade para pragmática maçônica, e
não a idade da Sublime Instituição que verdadeiramente
possui aproximados oitocentos anos de história.
Graças ao ufanismo de alguns somados às falsas
interpretações do calendário por outros é que no Brasil
arrumaram uma data equivocada para a independência do
Brasil dentro da Loja Comércio e Artes como sendo no dia
20 de agosto e ainda por cima sacramentaram mais tarde o
erro histórico constituindo para falsa data o Dia do Maçom.
Pelo calendário equinocial usado pela Maçonaria na época
da Independência, 20º dia do 6º mês (início do sexto mês
em 21 de agosto) correspondia no calendário
gregoriano dia 09 de setembro da E.'.V.'. (Boletim
do GOB datado no ano 1.874 da E.'.V.'.). No dia 20
de agosto da E.'.V.'. nem mesmo houve sessão no
GOB, fato que pode ser veriﬁcado nas suas
próprias atas de ouro concernentes à época.

[1] O Calendário Gregoriano é um calendário
de origem europeia, utilizado oﬁcialmente pela
maioria dos países. Foi promulgado pelo Papa
Gregório XIII (1.502–1.585) em 24 de fevereiro do
ano 1.582 pela bula “Inter gravissimas” em
substituição do calendário Juliano implantado
pelo líder romano Júlio César (100 – 44 a.C.) em
Clique aqui para assistir46oa.C.
vídeo
Como convenção e por praticidade o
Calendário Gregoriano é adotado para demarcar
o ano civil no mundo inteiro, facilitando o
relacionamento entre as nações. Essa uniﬁcação
decorre do fato de a Europa ter, historicamente,
exportado seus padrões para o resto do globo.
[2] Massorat - conjunto dos comentários
críticos e gramaticais acerca da Bíblia - sobretudo
o Velho Testamento - feitos por doutores judeus –
os massoretas.
[3] Era Vulgar, Era Comum ou Era Cristã
correspondem ao ano pertinente no calendário
gregoriano.
[4] 3.760 - De acordo com a tradição judaica,
a contagem é feita a partir da criação de Adão o
5.774), enquanto que o dia 21 de setembro de 2.014 primeiro homem (a Torá hebraica – primeiro livro de
corresponde ao 1º dia do 7º mês Tishrei ou Tishri do ano de Gênesis). Para o cálculo do ano judaico, basta
5.775 da V.'.L.'. (2.014 + 3.761 = 5.775).
acrescentar 3760 ao ano do calendário gregoriano
A explicação para a diferença de constantes (3.760 ou ( l e v a n d o e m c o n s i d e r a ç ã o q u e n o s m e s e s d e
3.761) é porque o ano civil hebraico (judaico) geralmente setembro/outubro, começo do ano civil judaico, se
quase coincide no seu princípio com o início da estação do acrescenta um a mais ao ano corrente).
outono no hemisfério Norte (21 de setembro). Assim o
[5] Rosh Hashaná - é o nome dado ao ano-novo judaico
calendário hebraico (judaico) se constitui pelo ano e signiﬁca literalmente “cabeça do ano”. Rosh Hashaná
religioso e pelo ano civil, cujos respectivos inícios se dão ocorre no primeiro dia do mês de Tishrei, primeiro mês do
muito próximos aos equinócios de primavera e outono no ano no calendário judaico rabínico, sétimo mês no
Norte. O religioso no mês Nissan próximo a 21 de março e calendário religioso e nono mês no calendário
o civil no mês Tishrei ou Tishri conexo a 21 de setembro.
gregoriano.
Vale a pena mencionar que é no sétimo mês (Tishrei)
[6] Yon Kippur ou Ioum Quipúr é o Dia do Perdão, uma
que ocorre o Rosh Hashaná[5], o Yon Kippur[6] e o das datas mais importantes do Judaísmo. No calendário
Sucot[7].
judaico começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do
A título de ilustração, em se tratando de Rito Escocês mês hebreu de Tishrei (que geralmente coincide com
Antigo e Aceito e citando como exemplo os seus Supremos setembro/outubro), continuando até ao seguinte pôr do
Conselhos norte-americanos, em linhas gerais eles adotam sol. Os judeus tradicionalmente observam esse feriado
o termo Ano do Mundo (Anno Mundi) em lugar do título com um período de jejum de 25 horas e oração intensa.
Verdadeira Luz e usam também a constante de 3.760
[7] Sucot (do hebraico sukkot, cabanas) é um festival
somada à Era Vulgar, porém a partir de 1º de janeiro até 31 judaico que se inicia no dia 15 de Tishrei de acordo com o
de agosto e 3.761 a partir de 1º de setembro até 31 de calendário judaico. Também conhecida como Festa dos
dezembro. Nesse particular o ano se inicia em primeiro de Tabernáculos ou Festa das Cabanas ou, ainda, festa das
setembro do ano em curso e se encerra em trinta e um de colheitas visto que coincide com a estação das colheitas
agosto do ano seguinte. Os meses são designados por em Israel, no começo do outono. É uma das três maiores
numeração ordinal, assim setembro é o primeiro mês, festas, conhecidas como Shalosh Regalim, onde o povo de
enquanto que agosto, por exemplo, é o décimo segundo e Israel peregrinava para o Templo de Jerusalém. Nos dias
último mês.
de hoje multidões se reúnem na oportunidade aos pés do
Também na Maçonaria e conforme os costumes e Muro das Lamentações.
práticas ainda pede-se encontrar outros cálculos inerentes
ao calendário, todavia os até aqui mencionados são os
Alguns elementos auxiliares para pesquisa e consulta
principais e os que mais aparecem dentro do franco- bibliográﬁca:
maçônico básico.
Calendários Maçônicos e Suas Corretas Aplicações –
Em resumo a Era da Verdadeira Luz pode ser Kennyo Ismail - www.noesquadro.com.br
encontrada nos conceitos maçônicos adicionando-se as
Do Pó dos Arquivos – José Castellani –
constantes de 4.000, 3.760 ou 3.761, conforme o caso, ao www.atrolha.com.br
ano da Era Vulgar (calendário Gregoriano).
Peça de Arquitetura Antonio C. Rios – Academia
Antes de dar por concluídas as considerações, vale a Maçônica de Letras do MS – COMAB.
pena aqui mencionar que o ideário relacionado aos
História do Grande Oriente do Brasil – José Castellani –
calendários maçônicos e a sua aﬁnidade com fatos GOB.
históricos e lendas religiosas do passado é apenas e tão
Wikipédia – calendários judaicos.
somente simbólica, não incentivando ninguém a imaginar
a existência da Maçonaria junto ao princípio do mundo. O
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DA EPIFANIA

Por Heitor Rodrigues Freire (*)

T

odos nós temos em nossas vidas momentos
mágicos, de vitórias, de derrotas, de avanços, de
atrasos, de evolução, de êxtase. São momentos
em que nos realizamos, em que nos empolgamos. São
momentos de epifania, de consagração. Epifania é o
instante do esclarecimento, é o momento do descortinar do entendimento, quando tudo passa a fazer sentido e a vida ganha novo signiﬁcado. Na ﬁlosoﬁa, é um
acontecimento único, iluminado e inspirador, quase
que sobrenatural em que o conhecimento acontece.
Do ponto de vista ﬁlosóﬁco, a epifania signiﬁca
uma sensação profunda de realização, no sentido de
compreender a essência das coisas. Ou seja, é a sensação de considerar algo como solucionado, esclarecido
ou completo.
Etimologicamente, este termo originou-se a partir
do grego epiphanéia, podendo ser traduzido literalmente como “manifestação” ou “aparição”.
A epifania não acontece assim, do nada. Ela é o
resultado de um conjunto de eventos presentes em
nosso dia-a- dia que vão se somando aos poucos, até
culminarem numa compreensão súbita, como uma
iluminação aparentemente repentina, mas que na verdade levou tempo para ser construída em nossa mente.
Porém, há ainda um signiﬁcado mais abrangente
para o termo epifania, que no sentido religioso pode
ser também de consagração, de exaltação ou até
mesmo de um milagre.

Na vida de Jesus, três momentos são considerados
como epifanias. O primeiro, quando os magos que
vieram do Oriente se encontraram com o menino
Jesus. O segundo, quando Jesus vai ao encontro de
João Batista para ser batizado. E o terceiro, quando
Jesus realiza seu primeiro milagre, em Canaã da Galileia, transformando a água em vinho. No meu entendimento, os momentos são quatro; acrescento também o
momento maior, o da cruciﬁcação.
Esses momentos servem para nos lembrar de que
epifania é o que nos conduz à entrega e à doação, é o
que nos conduz a uma descoberta de que somos pessoas amadas por Deus e é também o que nos conduz à
transformação e à dignidade. É o que nos capacita a
estarmos mais comprometidos com a realização íntima e com a realização do outro do que com instituições, sistemas e doutrinas.
Sou um livre-pensador com formação cristã, paraguaio de origem e brasileiro por circunstância histórica, passando por inﬂuências marcantes da Igreja
Católica, do Espiritismo, da Umbanda, da Seicho-NoIe, Reiki, da Congregação da Casa de Oração,
Ho'oponopono, Livro de Urântia e da Maçonaria,
que são as fontes de onde, nesta encarnação, me alimentei de cada uma a seu tempo e todas moldaram
meu caráter.
Desse caldeamento, ﬁltrei alguns comportamentos, como por exemplo: buscar o entendimento de

tudo que me interessa, e a partir daí, aceitar, conﬁrmar
e praticar o que aprendo, mantendo sempre um sentimento de amor, de alegria e de respeito por todas as
pessoas, sem julgá-las.
Em minha vida, identiﬁco alguns momentos de
epifania: meu casamento, o nascimento de minhas
ﬁlhas e dos meus netos, a minha iniciação na Maçonaria e minhas alternâncias nos negócios, quando fui
algumas vezes do zênite ao nadir – das culminâncias
ao abismo – e vice-versa. Foram momentos marcantes.
Esses momentos, naturalmente, acontecem na vida
de todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, mas
poucas vezes são identiﬁcados como tal, como epifania, como marcantes.
Na medida em que nós nos investigamos, com o
autoconhecimento, vamos encontrando e identiﬁcando esses acontecimentos. O que nos traz consciência
de que nossas vidas são ricas e únicas. Proponho que
cada um busque em seu interior e em sua vida esses
momentos e os vivencie com reverência.
(*) Heitor Rodrigues Freire
é corretor de imóveis e advogado.
Fonte: Campo Grande News

Clique aqui e visite nosso blog

O MALHETE
http://Omalhete.blogspot.com.br
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(*) Por Fernando Silva de Palma Lima
Meus Veneráveis IIr.'.
Todo Maçom, conforme minha consciência, “é um
escolhido entre os escolhidos, e estes já constituídos
de acurados conhecimentos e de uma visão social justa”.
Ele já seria e é, portanto, um cidadão que compartilha com todos os seus semelhantes a União Fraternal;
daí a sua escolha e convite. Este cidadão ao ser convidado para pertencer à Ordem, nesse momento, já deixa
de ser um ser comum.
Ele foi observado e escolhido e sobre ele, já em sua
consciência, passará a pesar a possibilidade de conviver e caminhar nos mesmos passos de semelhantes
seus, que o quer junto para a formação de um juízo
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recebeu de seus pares, de seus ascendentes, os quais
pretende entregar incólume ou aperfeiçoados aos seus
descendentes.
Sua Iniciação o sagrou. Tornou-o Sagrado; passou a
ser observado, pois recebeu a Luz.
Seus passos, seus exemplos, exigem que possua um
coração e uma alma voltada para a felicidade em geral
e ao bem comum.
Obriga-o até a renunciar a certos posicionamentos
por razões consequentes à sua sagração como Homem
Maçom e depois sua Exaltação quando reconhecido
for como um Mestre na Arte Real.
Esse Homem Maçom, esse Mestre tem intrinsicamente a missão especial de levar, espargir ao seu derredor a chama, a luz, o exemplo de procedimento da
ética e dos costumes a ele ensinados.
Mesmo com esse entendimento, sabemos todos que
nem todas as árvores que produzem frutos os fazem
doces e saborosos; como sabemos também que o solo
em que foi plantada e tratada inﬂuenciam no seu sabor.
Meus IIr.'. – O Mestre Maçom precisa e tem que
entender que ele vive dentro de uma perspectiva que
transcendem à natureza do homem comum. Que dele
sempre se irá esperar justiça e amor fraterno. Se esse
não for o conteúdo formador, a argamassa da criação
do Homem Maçom, melhor será que ele se retire e não
volte jamais ao nosso convívio.
Não é necessário que seja “a luz do mundo”, mas
Clique aqui para assistir
o vídeo
deverá sempre
ter o brilho necessário a atrair ou iluminar ao que vive nas trevas.
mais digno das coisas cotidianas.
O Mestre Maçom ideal precisa ser um Iluminado;
Carrega consigo os mesmos defeitos e qualidades ser digno dessa condição, ter sua alma impregnada da
gerais, mas procura caminhar à frente, na longa estrada doçura que é Viver em União; de entender o seu próxide lutas, onde se misturam tristezas e alegrias.
mo e lembrar que em suas veias não circula apenas
Aceitando e cumprindo as normas da Casa que o sangue, mas o fervor em brasa de elevar a Fraternidade
recebeu, verá que foram conﬁscados partes do seu Eu; Universal.
estará preso por seus juramentos; preso à consciência
Quando assim estiver, será Exaltado um autêntico
do servir a qualquer necessitado e mesmo assim, conti- Mestre Maçom.
nuará a ser assediado pelas preocupações do mundo e
Quando todos os Exaltados se encontrarem nestas
suas circunstâncias.
condições, estaremos então Justos e Perfeitos.
Frequentemente será e é tentado a seguir às mais
diversas direções; sabe possuir a livre escolha, e sabe
(*) Fernando Silva de Palma Lima
também que tem sobre si a manutenção de uma Institue Deputado Federal da Loja
ição; e que essa Instituição já não é apenas física, é
Prof. Herminio Blackmam-1761
também a Instituição Interna, seu Templo Maior, o
do Or. De Vila Velha-ES
Interno, construído e sustentado pelo exemplo que

O que somos?
Pra onde vamos?
Qual o legado que queremos
deixar para o mundo?
Independente de nossas crenças, a única
certeza que temos é que o corpo fica.
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A CIDADE EM QUE NASCEU O MITO DOS ILLUMINATI,
E ONDE SEU MISTÉRIO CONTINUA VIVO
Por Matthew Vickery
Fonte: BBC Travel

Grupo clandestino ganhou mais de 2 mil membros em toda a Baviera, França, Hungria, Itália e Polônia, entre outros locais
"Ouvi dizer que há alguns encontros aqui, mas seus cinco estudantes mais talentosos para se juntar a Universidade de Ingolstadt, um edifício despretensioonde e quando eles ocorrem, não tenho ideia", diz ele, Weishaupt viu sua congregação crescer rapida- so, semelhante a uma igreja, a poucos passos da livraa Irmã Anna, ao ﬁnalmente decidir falar comigo mente. Seus integrantes passaram a difundir seus idea- ria da Irmã Anna.
"Weishaupt foi de muitas maneiras revolucionásobre o assunto. "Acho que eles vêm da França, da is iluministas a partir de ensinamentos radicais e, ao
Inglaterra, de toda parte, mas Ingolstadt é o ponto mesmo tempo, criaram uma elaborada rede de infor- rio", acrescenta Klarner. "Ele gostava da ideia de ensimantes que relatavam o comportamento de autorida- nar as pessoas a se transformarem em seres humanos
de encontro na Europa."
melhores. Ele queria mudar a sociedade, estava
Trabalhando na livraria da igreja, localizada em des estatais e religiosas.
Por trás disso, havia o esforço para amealhar uma sonhando com um mundo melhor, um governo
frente à colossal catedral gótica de Liebfrauenmünster, a Irmã Anna vê muitas pessoas - e conversa com série de informações que os Illuminati poderiam melhor. Começou os Illuminati com a proposta de que
muitas delas. Algumas, no entanto, permanecem cer- explorar em seus ensinamentos. Com a ajuda do proe- tudo o que era conhecido pela humanidade deveria ser
cadas de mistérios: os peregrinos Illuminati, que, minente diplomata alemão Barão Adolf Franz Frie- ensinado - algo que não era permitido aqui na universisegundo a freira, ainda realizariam encontros secretos drich, Freiherr von Knigge - que ajudou a recrutar dade", explica.
Entrando no antigo edifício do centro de ensino,
maçons à causa dos Illuminati -, o grupo clandestino
na cidade bávara de Ingolstadt.
A noção de que tais encontros ainda aconteçam ganhou mais de 2 mil membros em toda a Baviera, na passei a buscar atentamente qualquer sinal da seita
fundada por Weishaupt dentro daquelas paredes medipode parecer exagerada à primeira vista. Mas Ingols- França, Hungria, Itália e Polônia, entre outros locais.
evais
espessas. Mas não havia pistas.
tadt é o berço da famosa sociedade secreta que até hoje
Talvez isso não seja tão surpreendente, pois IllumiPassado quase incólume
continua dando origem a inúmeras teorias de conspiranati
faziam de tudo para não serem notados.
Na
cidade
onde
tudo
começou,
porém,
esse
legado
ção.
A
congregação não conseguiu, porém, se manter
peculiar
continua
sendo
pouco
conhecido
entre
os
Em 1º de maio de 1776, Adam Weishaupt, então
em sigilo por muito tempo. Apenas uma década depois
professor de Direito da Universidade de Ingolstadt, moradores.
da
sua criação, a sociedade secreta foi descoberta pelas
"Muitas
pessoas
não
sabem
sobre
isso.
Mas
os
Illufundou a Ordem dos Illuminati, uma organização
autoridades
bávaras depois que seus escritos antiestaminati
fazem
parte
da
história
de
Ingolstadt",
diz
o
secreta formada para se opor à inﬂuência religiosa
sobre a sociedade e ao abuso de poder pelo Estado. Ali jornalista local Michael Klarner, à frente da antiga tais foram interceptados.
A seita acabou fechada e Weishaupt foi
eles tinham um espaço seguro para crítica,
banido
de Ingolstadt, vivendo o resto de sua
debate e liberdade de expressão.
vida na cidade alemã de Gotha, 300 km ao
Inspirado pelos maçons e ﬁlósofos do
norte.
Iluminismo francês, Weishaupt acreditava
que a sociedade não deveria mais ser ditada
Teorias da conspiração
pelas virtudes religiosas. Em vez disso, queria
Mesmo com esse ﬁm, a ideia de uma sociecriar um Estado de liberdade e igualdade
dade secreta que se revolta contra o Estado
moral a partir do qual o conhecimento não
capturou a imaginação de muitos desde então,
fosse limitado por dogmas.
impulsionada por teorias da conspiração
No entanto, o conservadorismo religioso e
difundidas por aqueles que acreditam que os
político dominava Ingolstadt naquele
Illuminati nunca foram realmente dissolvidos
momento, e o assunto era tabu na universida- uma aﬁrmação amplamente rechaçada por
de controlada pelos jesuítas onde Weishaupt
Uma pequena placa do lado de fora da antiga casa de Weishaupt lembra historiadores.
era professor.
Continua...
Depois de inicialmente escolher a dedo que o local era um local de encontro dos Illuminati | Foto: Julie Ovgaard
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Ainda assim, os teóricos da conspiração dizem que
a organização continuava a operar secretamente nos
bastidores para subverter o papel do Estado.
Os Illuminati foram acusados de estar por trás da
Revolução Francesa, do assassinato de John F. Kennedy, então presidente dos EUA, e até mesmo dos ataques de 11 de Setembro de 2001. A seita também
ganhou fama mundial ao ser retratada nos livros do
escritor americano Dan Brown, bem como nos ﬁlmes
baseados neles.
"A teoria da conspiração dos Illuminati é o que chamamos de 'superconspiração', ou basicamente uma
conspiração que controla conspirações menores", diz
Michael Wood, da Universidade de Winchester, na
Inglaterra, especialista em psicologia das teorias da
conspiração.
«As pessoas falam sobre os Illuminati, mas a maior
parte do tempo é de forma divertida ou autoconsciente,
quase se divertindo com a ideia de uma conspiração
global", completa.
E tudo isso começou em uma pequena cidade bávara que é mais conhecida como o cenário do romance
Frankenstein, de Mary Shelley.
'Apologie der Illuminaten'
Há poucos vestígios de que Ingolstadt abrigou a
sociedade secreta, exceto talvez por uma pequena placa, do lado de fora da antiga casa de Weishaupt, uma
construção azul clara na rua Theresienstrasse, que
marca o local como ponto de encontro dos Illuminati
no ﬁnal do século 18.
No entanto, basta um mergulho mais profundo para
que se possa encontrar sinais do improvável papel de
Ingolstadt na história.
Escondida atrás de duas ﬁleiras de portal de metal
no Stadtmuseum Ingolstadt (Museu da Cidade), descubro a arquivista Maria Eppelsheimer examinando
ﬁleira atrás de ﬁleira de livros centenários em busca do
passado dos Illuminati. O cheiro de papel envelhecido
domina os espaços estreitos entre cada estante, das
quais antigos livros de capa dura e delicados manuscritos pulam para fora.
"Acho que é um dos tópicos mais interessantes que
observamos aqui", diz Eppelsheimer enquanto analisa
as empoeiradas lombadas dos livros dispostos em uma
seção dedicada exclusivamente à história de Ingolstadt.
Delicadamente, ela retira um dos menores da prateleira. Trata-se de Apologie der Illuminaten, uma obra
de 1786 escrita por Weishaupt, na qual ele defende a
criação dos Illuminati pouco depois do seu exílio da

Apologie der Illuminaten, obra de 1786 escrita por Weishaupt, na qual defende
criação dos Illuminati pouco depois do seu exílio da cidade | Foto: Julie Ovgaard
Illuminati para educar turistas sobre a relação do grupo
cidade.
"É uma loucura o que os Illuminati se tornaram", com a cidade.
À medida
que passávamos os grandes edifícios
diz a arquivista, enquanto folheia asClique
páginasaqui
gastaspara
do assistir
o vídeo
manuscrito. "O que eles se tornaram não tem nada a pintados de verde, laranja e amarelo da cidade velha,
Klarner discorre sobre datas importantes para os Illuver com os verdadeiros Illuminati", acrescenta.
Outros escritos de Weishaupt podem ser encontra- minati, seus integrantes e outras informações, levandos em volumes pequenos e despretensiosos escondi- do-nos de volta à Ingolstadt do século 16 e ao papel do
dos em meio ao vasto arquivo da cidade. É como se então professor universitário Johann Eck, no século
mais de dois séculos após a sua formação, os Illumina- 15, em ajudar a cimentar a cidade, e a universidade em
ti de Weishaupt continuassem a permanecer em sigilo. particular, como bastião para a fé católica - algo que
Weishaupt optou por contrariar dois séculos depois.
Frankenstein e os Illuminati
"Claro que recebo alguns teóricos da conspiração
No entanto, existem algumas pessoas em Ingolstadt, como Klarner, que estão tentando ativamente nos passeios que faço", admite Klarner. "Mas este é o
melhor momento para explicar o que é verdade e o que
trazer à luz esse incomum legado histórico.
"Você sabe que Frankenstein teria sido escrito na é teoria da conspiração."
De volta à livraria da Irmã Anna, no entanto, o miscidade por causa dos Illuminati?", questiona Klarner
com entusiasmo, enquanto me leva a um curto passeio tério em torno dos Illuminati continua a fomentar a
imaginação da tímida freira - apesar do que dizem os
pelos marcos históricos e religiosos de Ingolstadt.
"Durante a Revolução Francesa, já havia teorias de livros de história.
"Algumas pessoas vêm aqui e me perguntam sobre
que a revolta teria começado em Ingolstadt e que os
Illuminati seriam seus pais intelectuais. É por isso que os encontros (dos Illuminati)", diz ela, debruçando-se
muitos especialistas em literatura acreditam que Mary sobre a mesa como se quisesse contar um segredo.
Shelley sabia sobre Ingolstadt e por que a história de "Acho que existe algo aqui, mas o quê exatamente, em
Frankenstein teria se passado aqui", assinala a especia- quais casas, não sei."
lista.
Regularmente, Klarner realiza tours a pé sobre os
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ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA
DE UM POVO CHAMADO BRASIL
Por Erick Morais
Brasil parece ter se transformado em uma
espécie de seriado de terror, em que a cada
novo dia surge um episódio mais macabro que
o anterior. A crise parece não ter ﬁm e a lama da corrupção e de todos os males intrínsecos a ela está cada
vez mais alta. Todo esse caos poderia ser a gênese da
mudança, mas, assim como acontece na obra de Saramago, o caos apenas ampliﬁcou a cegueira existente,
tornando esta terra um lugar de guerra de todos contra
todos.
A cegueira se manifesta na falta de empatia e – consequentemente – no egoísmo, na falta de ética, na falta
de senso crítico e em um maniqueísmo que beira a
falta de racionalidade (eufemismo para burrice). Esse
caldo, extremamente nutritivo para a corrupção, faz
com que busquemos soluções superﬁciais para problemas profundos. Desse modo, a crise penitenciária
é culpa exclusivamente dos bandidos, o caos no Espírito Santo é culpa unicamente da polícia militar e/ou
dos criminosos (paradoxal?!), e a crise política/econômica existe em função de um único partido
ou tendência política.
O que não se percebe, ou não se quer perceber, é
que essas atitudes sintetizam tão somente a célebre e
comumente ideia utilizada de que: “O inferno são os
outros”. É muito mais fácil apontar o dedo do que
estender a mão e, assim, o inferno parece não ter ﬁm, o
que chega a ser uma constatação óbvia, dado que se
estamos cercados de pessoas e elas são o inferno, logo
há inferno por todos os lados e estamos bem no meio
dele. Posto isso, percebemos quão frágil é ter um pensamento que reduz aos outros indivíduos problemas
construídos socialmente, uma vez que, ao agirmos
assim, estamos apenas contribuindo para a perpetuação do mal, que em tese, queremos combater.
O cenário que encontramos hoje é desolador e não
existem sinais de mudança. E não falo somente no
ponto econômico, porque em nada adianta a economia voltar a funcionar e as bases destrutivas que impedem que o país de fato se desenvolva permaneçam.
Será uma melhora momentânea e aparente, escondendo problemas que uma hora explodirão, como aconteceu com o governo petista. Mas, antes de prosseguir, é
bom que se diga, não unicamente no governo PT, nem
apenas com Lula, os que assim pensam fazem parte do
grupo reducionista e simplista supracitado.
O problema do Brasil é crônico e profundo, de
modo que é preciso alterar as bases e não os “players”
para que a situação se modiﬁque. A terra tupiniquim
precisa de reformas na base (isso te lembra algo?) para
que possamos falar em desenvolvimento de verdade e
não em picos de crescimento econômico mágicos, que
permitem que durante certo tempo a classe média e as
novas classes médias se esbaldem na orgia consumista.
A grande questão, então, é se queremos de fato
essas reformas urgentes e necessárias. A meu ver, não.
E a classe política sabe disso, a elite mesquinha que
domina o país também, de maneira que esperar deles
mudanças que retirem das suas mãos o poder é muita
ingenuidade. Mas, talvez não sejamos tão ingênuos.
Talvez o que queremos são soluções mais fáceis,
daquelas em que alguém ou algum grupo é pego de

O

bode expiatório para limpar nossa alma dos pecados.
Há bons motivos para se acreditar nisso, pois discursos desse tipo são repetidos à exaustão por uma
inﬁnidade de “cidadãos”, assim como, atitudes – ou
melhor dizendo – a falta delas, demonstram quão
longe estamos de mudanças. Só para ilustrar, temos
um presidente em exercício, que independente de ter
chegado ao poder por meio de um golpe ou não, é citado recorrentemente na operação “Lava-Jato”, entretanto não existe pressão popular alguma ou com força
suﬁciente para que ele seja retirado do poder. A
mesma ﬁgura ilustre fez uma “restruturação” para que
seu “parça” Moreira Franco, citado dezenas de vezes
em delações da Odebrecht, adquirisse status de ministro e, assim, passasse a ter foro privilegiado. Não se
escutou nem um pio. Mais uma atitude nobre do nosso
paladino da justiça, a indicação do Dr. Alexandre de
Moraes para o lugar de Teori Zavascki, que partiu
dessa para uma melhor em um “acidente” naturalíssimo, no STF. Nenhuma panela foi batida. Para ﬁnalizar, quem comandará a sabatina do excelentíssimo Dr.
Alexandre de Moraes no Senado será Edison Lobão,
que possui nada menos do que 4 inquéritos no STF, 2
deles relacionados à Lava-Jato. (E mais recentemente, uma vez que o texto é de fevereiro de 2017, vitórias
do governo Temer no Congresso, as quais de sobremaneira prejudicarão a classe trabalhadora, sem falar
na impunidade que estão gozando, já que ao que parece são os intocáveis da Lava-Jato).
Apesar disso tudo, não há indignação geral, manifestações, patinhos da FIESP na paulista, camisas da
CBF exclamando patriotismo, exigências de mudanças com grupos patrióticos no palácio do planalto.
Não há absolutamente nada! Curioso é que essas mesmas coisas aconteceram repetidas vezes, com força e
gritos de amor à pátria, até que a ﬁgura ilustre da
Dilma deixasse o poder ou quando ela, antes de largar
o osso, tentou fazer de Lula ministro, fato suﬁciente à

época para formação de um alvoroço que exclamava
que a “queridona” pretendia com a sua ação dar foro
privilegiado ao líder da quadrilha.
Bom, neste exato momento, tenho certeza de que
estarei sendo chamado de petralha por alguns. Sinceramente, ….-..! Como já expus em vários textos,
inclusive, antes do impeachment, juridicamente
falando, pode ter havido um golpe, mas eticamente,
ela mereceu o impeachment, bem como, Lula e o PT
merecem ser punidos, dentro da lei, é claro, pelos seus
crimes. Mas, Temer e seus anões também merecem o
mesmo tratamento, porque são tão corruptos quanto
os petistas. E quando é chegada essa hora, o que acontece? Nada! Não há uma mobilização nacional que
busque não apenas se manifestar contra o governo do
PMDB, mas também, exigir mudanças signiﬁcativas
na estrutura política do país, porque ao contrário do
que muitos pensam, nenhum messias irá salvar a
nação de uma sujeira que está presente em cada um de
nós.
O que existe com muita força são as características
destrutivas citadas no início do texto. Só para relembrar, porque é necessário, espero que cada organismo
do PT pague pelo mal causado à nação, mas não sou
um idiota útil para acreditar que a culpa por todos os
nossos problemas se reduzem a um partido e, mais
especiﬁcamente para os mais extremistas, a uma
pessoa. O problema está na classe política como um
todo, mas é preciso lembrar também, que ela não surgiu do nada, ela existe a partir e dentro da sociedade,
portanto, esta como um todo possui culpa e a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam.
Infelizmente, ao que parece, neste ensaio sobre a
cegueira não existe a mulher do médico, ou se existe,
está em número insuﬁciente para que o autor que vos
fala acredite que possamos voltar a enxergar. Aliás,
quando enxergamos?
Fonte: Genialmente Louco
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DIREITOS HUMANOS NÃO EXISTEM PARA DEFENDER BANDIDO,
EXISTEM PARA IMPEDIR QUE O ESTADO SE TORNE O BANDIDO
Por: João Neto Pitta

H

á certa incompreensão sobre o que são Direitos
Humanos, sobretudo na atualidade, momento em
que o diálogo é trocado por ”fuzis verbais”. Fala-se
sobre tudo, mas nada se sabe. É o paradoxo moderno. Há
quem diga que a expressão ”Direitos Humanos” carrega
um problema nominal, visto que, para ﬁns elucidativos, e
agregando ao nome o sentido que se lhe apresenta, a
expressão mais adequada seria ”direitos dos manos”. Mas
aí é que está o problema. Se você pensa dessa maneira,
sinto em dizer, mas você está completamente equivocado.
A própria percepção de Direito surge como uma forma
de limitar o poder do Estado, vide Carta Magna(12015) .
Mas desde as tragédias gregas já temos algumas ponderações acerca disso, como, por exemplo, na peça ”Antígona”
do tragediógrafo Sófocles. O Estado Aparece na ﬁgura do
Rei Creonte que designa que Polinices, por ter se insubordinado contra o governo, não tenha mais o direito de ser
sepultado. Antígona se insurge contra essa determinação
de Creonte e decide realizar os ritos funerários, enterrando, assim, o seu irmão, logrando-se da existência de uma
lei que sobrepõe a lei do Estado, a lei divina. Percebemos
então que a lei divina (Thémis) foi invocada como uma
forma axiológica-externa de julgamento, com o intuito de
limitar o poder vertical do Estado.
É preciso que se entenda isso, para que mesmo que de
forma prosaica, possamos aﬁrmar que Antígona se utilizou
de algo ”fora do Estado” para impedi-lo de agir arbitrariamente e cometer uma injustiça. Se você entendeu até aqui,
bom, já podemos dizer que um dos pilares para o real
entendimento do que são Direitos Humanos já está construído.
Outra questão que se faz importante entender é que
dentro do próprio conceito de Direitos Humanos, está
embutido questão da generalidade. Essa talvez seja uma
das características mais importantes. Não é direito dos
Brancos, dos negros, dos Índios; são Direitos Humanos! O
Filósofo Francis Wolf aduz que os povos primitivos separavam as pessoas entre ”Civilizados” e ” Bárbaros ” e
quase sempre os civilizados eram aqueles que pertenciam
ao mesmo povo, os estrangeiros eram sempre vistos como
bárbaros e, portanto, não tão humanos. As próprias religiões monoteístas surgem alegando ”povos escolhidos” e
corroborando com essa perspectiva.
No desenvolvimento histórico dos Direitos Humanos, o
Cristianismo, principalmente na ﬁgura de Paulo, aparece
como uma forma de quebrar com essa compreensão de
mundo. Deus – como conceito – passa a ser deus de todos,
independente da cor, gênero, ou povo e, assim, nasce a
concepção de que todos têm direitos.
Poucas pessoas sabem que Hitler, por exemplo, subiu
com a constituição debaixo do Braço. O nazismo foi ancorado e embasado pela lei. Aliás, foi uma das alegações de
Eichmann: ”Eu estava apenas cumprindo ordens”. Isso
aconteceu porque não havia nem um fator axiológico
externo para medir se o que estava sendo feito era ou não
errado, justo ou injusto. O Direito era apenas a ”vontade do
povo”, de seus legisladores, se convertendo em uma tirania
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regida pela ópera ensurdecedora das maiorias. Logo após a
segunda guerra mundial, em 1948, no dia 10 de dezembro
foi proclamada a ”Declaração Universal dos Direitos
Humanos”
Para evitar que algo como o nazismo aconteça de novo,
foi estabelecido, por exemplo, ”As Clausulas Pétreas”,
como limitações materiais ao poder de reforma da constituição. Estabelecendo normas que não são sujeitas ao controle simplesmente majoritário e político. Direitos intocáveis. E também a independência do Judiciário, tendo em
vista que é um poder ”não político” e tem uma função
intrinsecamente impopular, visto que é o poder que visa
limitar a ”Tirania das maiorias”, para usar a expressão do
Ortega y Gasset . Então, dois poderes são majoritários (
Executivo e Legislativo) e portanto políticos, sujeitos à
vontade do povo e o outro ”não político” (Judiciário) para
limitar essa mesma vontade.
Vamos pegar um exemplo bem concreto. Imagine que
um policial que, ao perseguir um bandido, decida matá-lo a
sangue frio e, em um cruzamento qualquer, força-o a pegar
uma arma (para depois se usar do recurso da Legítima Defesa) e atira nele logo em seguida. Bem, o policial claramente
exerce o poder do Estado e nesse momento o Policial e, por
consequência, o Estado se transformam no Bandido. O
raciocínio é simples, todos temos o direito ao devido processo legal, ampla defesa, todos nós sabemos disso. Se o

Estado não respeita isso, se torna automaticamente o bandido, e, sendo assim, que legitimidade o Estado teria para
julgar qualquer um de nós? Se nem o próprio Estado respeita as suas limitações legais?
Aliás, para ser mais claro ainda: por mais que haja um
querer, uma vontade ou ideal de “justiça” por trás da ação
cometida, se ela desrespeita os trâmites legais estabelecidos pela constituição, o Estado não só se transforma no
bandido, haja vista o descumprimento de um procedimento legal, como toda a estrutura jurídica é colocada em
xeque, pois se os institutos jurídicos não são respeitados,
qual a importância e legitimidade do próprio direito?
E no caso de um golpe militar em que o Estado muda
completamente a sua forma e passa a perseguir todos os
nossos direitos, vide AI-5 e supressão de Habeas Corpus?
O que fazer? Como diz Chico Buarque de Holanda ”
Chame o Ladrão!”, se até o Estado se volta contra os
meus direitos, a única pessoa a quem posso recorrer é ao
“bandido”. Deu pra entender? Então, sempre que seu
amigo falar que Direitos Humanos serve pra defender Bandido, responda pra ela de maneira aguerrida: ”DIREITOS
HUMANOS NÃO EXISTEM PARA DEFENDER
BANDIDO. EXISTEM PARA IMPEDIR QUE O
ESTADO SE TORNE O BANDIDO”.
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OPINIÃO

por Lucas Baqueiro
O puritanismo relativo, à maneira do islã, persiste
também nessas novas religiões da política brasileira.
Para o eleitorado dos dois primeiros colocados nas
pesquisas, política é uma questão de fé. Para seus
seguidores, as palavras de Lula ou de Bolsonaro são
como sunas ditas pelo profeta Maomé. A atitude de
encarar o lulismo como uma questão de redenção e
salvação não assusta ninguém, visto o caráter messiânico do socialismo.
A perfeição de ambos os deuses, para seus crentes,
é inquestionável. Nem o mais claro indício de corrupção é levado em consideração por um segundo. A reação é a mesma de um wahhabista: a culpa é dos inﬁéis.
Para o lulista, as inúmeras provas dos crimes cometidos por Lula são meras convicções de procuradores e
juízes; as notícias sobre seus crimes, uma conspiração
da mídia de direita.
Na mesma toada seguem os Bolsonaro e seus adoradores. Se a mídia imputa que o pré-candidato tem
embolsado, ao longo de anos, um auxílio-moradia
irregular, tudo é “mentira da mídia petista”. Quando
se descobre que ele emprega uma funcionária fantasma como caseira de sua residência de verão em Mambucaba, Angra dos Reis, “estão tentando desviar o
foco dos crimes de Lula”. Se descobrem que usa um
assessor do seu ﬁlho, administrador da página Carteiro Reaça, para incitar ataques àqueles que discordam
da plataforma da família Bolsonaro, “são leviandades”.
Nessa religião, não existem apenas aqueles que
acreditam piamente que sua divindade – chamado de
Mito – seria incapaz de se corromper. Há, sim, os que
entendem a ilegalidade dos seus atos. “Mas o que é
esse pouquinho perto do quanto Lula roubou?”, dizem
estes últimos. Ou, “todos roubam, pelo menos este é
melhor que os outros”. E assim, se aproximam do
petismo, seu nêmesis político, justiﬁcando a corrupção em nome de sua crença inabalável em um político.
Desde 2014, Lula, Dilma e as estrelas do PT se
transformaram em temática de decoração de festas de
aniversário. À semelhança, festas temáticas com a
foto do Mito viraram um fenômeno entre as crianças e
jovens de todo o país. Noivos entregam-se as alianças
metidos em camisetas com a foto de seu ídolo, Bolsonaro. À semelhança de um deus, Bolsonaro foi elevado e incensado aos altares por seus ﬁéis.

O puritanismo relativo, à maneira do islã, persiste
também nessas novas religiões da política brasileira.
O profeta Lula chamar mulheres viris de “grelo duro”,
mas o petismo condenar o machismo onde não existe.
Da mesma forma, vimos Bolsonaro proclamar seu
horror seletivo à “promiscuidade” nos últimos anos,
mas deixar registrado para a história que o seu auxíliomoradia foi usado para “comer gente”, como disse à
Folha.
Como os petistas, os bolsominions criaram sua
própria Santa Inquisição. Na internet, atacam e perseguem todos aqueles que ousam discordar da palavra
do Mito, que é uma espécie de senhor sacral. A “caça
aos comunistas” virou a nova palavra de ordem no
âmbito do tribunal instantâneo. O sinônimo do inﬁel,
na religião bolsonariana, é o “esquerdista”. Quem
ouse imputar erros à sagrada ﬁgura de Jair, o Messias,
por mais que tenha impecáveis credenciais à direita,
recebe como galardão a foice e martelo na testa, e a
pecha de “vermelho”. Não seria isto uma reedição das
constantes caças às bruxas promovidas pelo petismo

no auge do governo Dilma, com novos protagonistas?
Uma hora, o ídolo de barro feito por mãos ignorantes será quebrado. Em algum momento, Bolsonaro irá
derreter nas urnas e sua canastrice será exposta para o
eleitor. Pensando nesse futuro, ﬁca a minha pergunta:
o que será daqueles que o tinham como deus? Cozinharão um porre de ressaca moral? Fingirão que os
momentos de idolatria nunca aconteceram? Sustentarão sua cegueira e o dogma de que existe uma perseguição em curso contra um homem honesto e puro?
Ou irão à caça de um novo ídolo, como ﬁzeram uns
com Lula, e outros tantos com o deputado carioca?
Deus tenha misericórdia – à maneira de Eduardo
Cunha – de um país que alça políticos à categoria de
ídolos, pois “aqueles que acreditam em ídolos inúteis,
desprezam a misericórdia” (Jonas 2, 8).
Fonte: Revista Amálgama
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MÉDICOS DIZEM ESTAR PERTO DE CHEGAR A EXAME
DE SANGUE PARA TODOS OS TIPOS DE CÂNCER
Cientistas dizem que estão mais perto de criar um exame de sangue universal, capaz de identificar todos os tipos de câncer.
James Gallagher - BBC News

E

studo conduzido com 1.005 pacientes por uma equipe da Universidade Johns Hopkins, dos Estados
Unidos, testou um método que detecta oito tipos de
proteínas e 16 mutações genéticas comuns em quem já foi
diagnosticado com a doença.
O teste foi capaz de identiﬁcar oito tipos de câncer e foi
considerado bem-sucedido em 70% casos.
Especialistas no Reino Unido classiﬁcaram os resultados como "extremamente animadores". Mas ainda há dúvidas se é possível detectar um câncer em estado inicial com
esse tipo de exame de sangue.
Tumores normalmente liberam vestígios minúsculos
do DNA alterado na corrente sanguínea. O exame, chamado de "Cancerseek" ("procura do câncer", em tradução
livre), foi capaz de identiﬁcar as alterações na maioria dos
pacientes que tinham sido diagnosticados com a doença no
ovário, fígado, estômago, pâncreas, cólon, pulmão, esôfago e na mama, mas que não sofriam de metástase.
Integrante da equipe que conduziu o estudo, Cristian
Tomasetti, da escola de medicina da Universidade Johns
Hopkins, disse à BBC que o diagnóstico precoce é crucial
para reduzir o número de mortes por câncer.
Segundo ele, os resultados são animadores, porque
podem potencialmente identiﬁcar a doença mais rapidamente.

de mama e colonoscopia no caso de câncer no intestino.
"Imaginamos que um exame de sangue como esse
possa ser feito uma vez por ano", diz o cientista.

Arma contra o diagnóstico difícil
Quanto mais cedo o câncer é descoberto, maiores são as
chances de tratá-lo com sucesso.
Cinco dos oito tipos pesquisados nesse estudo, por
exemplo, diﬁcilmente são identiﬁcados com ultrassom.
O paciente com câncer no pâncreas normalmente apresenta poucos sintomas, e a doença é detectada tardiamente
- nesse caso, uma média de quatro em cada cinco pessoas
morrem depois do diagnóstico. Os pesquisadores estão
animados porque alguns dos tipos de câncer identiﬁcados a
partir do exame de sangue são de difícil diagnóstico.
Os pesquisadores agora tentam descobrir se é possível
identiﬁcar as mutações antes de aparecerem os primeiros
sintomas.
Segundo Cristian Tomasetti, descobrir tumores
enquanto eles ainda podem ser removidos por meio de
cirurgias faz aumentar as chances de sobrevivência.
O teste agora está sendo realizado com pessoas que
ainda não foram diagnosticadas com câncer. A expectativa
é poder avaliar a possibilidade de identiﬁcar a doença em
uma fase bem inicial.
A esperança é que o exame de sangue possa complementar outros testes, como mamograﬁas no caso do câncer

Exame universal
Os achados do estudo foram divulgados pela publicação cientíﬁca Science e tratados como novidade porque o
método desenvolvido identiﬁca tanto proteínas quando
DNA modiﬁcado geneticamente.
Aumentar a possibilidade de, em um único exame, identiﬁcar um número cada vez maior de mutações e de proteínas vai permitir detectar também uma maior quantidade de
tipos de câncer.
E, por isso, cientistas acreditam estar no caminho certo
para um exame de sangue universal, que seria capaz de
indicar qualquer tipo da doença.
O oncologista Gert Attard, que comanda uma equipe no
Instituto de Pesquisas do Câncer em Londres, avalia que a
pesquisa tem um enorme potencial.
"É extremamente animadora. Pode ser o Santo Graal:
um exame de sangue capaz de diagnosticar câncer sem a
necessidade de outros procedimentos como ultrassonograﬁa ou colonoscopia."
Attard disse que "estamos muito perto" de usar exames
de sangue para identiﬁcar a doença, uma vez que já "temos
a tecnologia".
No entanto, ele alerta para o fato de ainda haver incerte-
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zas em relação ao que fazer depois do diagnóstico. Em
alguns casos, o tratamento pode ser ainda pior que viver
com a doença, em especial quando ela não coloca a vida da
pessoa sob um risco imediato.
Homens, por exemplo, podem desenvolver câncer de
próstata mais lentamente quando monitorados do que quando submetidos a um tratamento.
"Quando nós detectamos um câncer de uma forma inesperada, não podemos ter certeza de que todo mundo vai
precisar de um tratamento", aﬁrma Attard.
Paul Pharoah, professor da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, tem uma postura mais cautelosa em
relação à descoberta.
Ele disse que mais estudos são necessários para avaliar
o resultado desses exames de sangue em casos nos quais a
doença está em fase inicial.
"Demostrar que um teste é capaz de detectar câncer em
estágio avançado não signiﬁca que o exame vai ser útil
identiﬁcar a doença quando os sintomas ainda são iniciais,
e muito menos casos em que estão em estágio présintomáticos", diz Pharoah.
"O nível de sensitividade de câncer em estágio 1 nesse
estudo foi de apenas 40%."
O custo do exame, segundo os pesquisadores, é de aproximadamente US$ 500 (R$ 1,6 mil) por paciente.
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identiﬁcação dos 'primeiros médicos' confunde-se, na História, com a ﬁgura de sacerdotes,
xamãs e curandeiros, e isto ﬁca claro quando
veriﬁcamos que os males do corpo eram principalmente relacionados à interferência de deuses e situações místicas incompreensíveis no mundo natural.
Mesmo com o desenvolvimento da ciência, ainda se
manteve um vínculo entre a cura do corpo e a condição de crença do paciente em um campo sobrenatural
em que, mediante a sua fé ou a intercessão de orações
e cultos, o paciente poderia encontrar a saúde, principalmente quando esgotados todos os recursos conhecidos (Lopes, 1970).
Muito recentemente, no século XX, o desenvolvimento tecnológico acelerado favoreceu o acesso a
uma visão microscópica da doença e propiciou uma
leitura bioquímica dos fenômenos, o que conduziu, no
campo da saúde, a uma reinterpretação dos mecanismos ﬁsiopatológicos. A partir do século XVI, com o
incremento de instrumentos que possibilitaram uma
visão mais ampla e, ao mesmo tempo, fragmentada do
ser humano, a abordagem do processo saúde-doença
passou a ser analisada basicamente dentro de uma
avaliação do 'desequilíbrio bioquímico', em que, por
meio da ação de fármacos cada vez mais especíﬁcos,
poderíamos promover a homeostase necessária ao
organismo. Mesmo a ideia do 'terreno favorável de
predisposição' em relação às doenças infecciosas foi
minimizada, ao passo que o poder da vacinação e o
emprego dos antibióticos ganhavam cada vez mais
força para controlar o crescimento de agentes nocivos, procedimentos esses com ações conhecidas no
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ESPIRITUALIDADE

campo biomolecular (Gallian e Reginato, 2009; De
Marco, 2003; Drane e Pessini, 2005).
Neste contexto de busca pelo sucesso terapêutico
baseado na linguagem bioquímica da vida, cuja ação
oferecida por drogas especíﬁcas e, mais recentemente, por possíveis interferências nos mecanismos
envolvendo o próprio código genético, tendeu-se à
marginalização da ação do 'sobrenatural' ou de qualquer outro elemento relacionado à transcendência
como fator de inﬂuência no processo de cura. Entretanto, apesar de a pesquisa cientíﬁca, por longas décadas, ter mantido um silêncio a esse respeito, para uma
boa parcela dos pacientes nunca deixou de existir a
consciência da participação desse elemento misterioso, imponderável, não quantiﬁcável pela metodologia
cientíﬁca, que é a condição da fé, descrita por Sir
William Osler em seu artigo clássico – The faith that
heals. Advertia o autor acerca da necessidade de o
clínico estar atento a esta 'força poderosa' presente nos
pacientes (Osler, 1910).
Nos EUA, uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup
mostrou que 80% dos americanos diziam que a frase
“eu recebo bastante conforto e apoio de minhas crenças religiosas” era verdadeira, e que, a partir dos 65
anos, esta porcentagem subiu para 87%. Mais recentemente, Koenig (2005) veriﬁcou que 90% dos pacientes dizem que crenças religiosas e suas práticas são
importantes formas pelas quais eles podem enfrentar
e melhor aceitar suas doenças físicas e mais de 40%
indicam que a religião é o fator mais importante que
os ajuda nessas horas. Assim, observa-se uma reavaliação da inﬂuência da espiritualidade nas condições de

vida cotidiana, incluindo-se a sua participação no
processo saúde doença (Guimarães e Avezum, 2007;
Yawar, 2001).
A Association of American Medical Colleges reconhece que a espiritualidade é um fator que contribui
para a saúde de muitas pessoas. O conceito de espiritualidade é encontrado em todas as culturas e sociedades. Ela é expressa nas buscas individuais para um
sentido último por meio da participação na religião e
crença em Deus, família, naturalismo, racionalismo,
humanismo e, até mesmo, nas artes. Todos esses fatores podem inﬂuenciar na maneira como os pacientes e
os proﬁssionais da saúde percebem a saúde e a doença
e como eles interagem uns com os outros. Por esse
motivo, a Association of American Medical Colleges
defende que uma educação adequada na área da espiritualidade é fundamental na formação dos acadêmicos de medicina e recomenda que os estudantes sejam
advertidos que espiritualidade e crenças culturais e
suas práticas são elementos importantes para a saúde e
o bem-estar de muitos pacientes. Assim, a espiritualidade e crenças culturais e suas práticas deverão ser
incorporadas dentro do contexto dos cuidados dos
pacientes em uma variedade de situações clínicas já
na formação acadêmica. Dessa forma, os futuros proﬁssionais de saúde reconhecerão que sua própria
espiritualidade, crenças e práticas poderão afetar os
caminhos de relacionamento e cuidados com os pacientes (Puchalski, 2001)
Fonte: AMEM NOTÍCIAS
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U

m irmão me escreveu um e-mail recentemente preocupado com a falta de interesse
dos maçons em estudar.
Essencialmente os maçons, dizem, são a 'nata' da
sociedade. Ler livros, estudar, pesquisar, questionar, defender princípios éticos e morais e agir seriam alguns dos preceitos estritamente elementares e
básicos de uma comunidade formada pela 'nata' da
sociedade.
Salvo melhor juízo, o que vemos, contudo, é um
conjunto de pessoas, bem intencionadas, boas de
coração, mas completamente alienadas. Seguem o
que mandam. Alguns, entretanto, abandonam o
barco por se sentirem enganados pela ideia que a
Instituição lhe vendeu. Outros, que insistem, são
taxados de encrenqueiros ou que “não deixaram a
maçonaria entrar em seu coração”.
Avaliando tudo isso, podemos vislumbrar algumas questões.
São verdadeiras estas aﬁrmativas?
Analisemos.
Onde começa a Maçonaria? Na Loja. Na Loja
existe o ingrediente mais importante e basilar da
Instituição: o maçom, o ser humano, o pensante, o
agente.
Nas Lojas realmente estamos encontrando pessoas que questionam, que pensam, que estudam, que
agem? Ou são apenas mecanicistas e “agapistas”?
A inteligência está em repetir, repetir e repetir o
que outros dizem ser cláusulas pétreas, ou está na
capacidade de investigar, duvidar, questionar, propor, agir?
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ressados?
Na Loja o que é mais importante? O rito? A ritualística? Os graus? Entrar com o pé esquerdo? Chamar a atenção de um irmão que não fez a ritualística
'perfeita'? Ou são as ações efetivas nas comunidades? Constitui a diferença ou não são nada, ou são os
vaidosos e amigos dos amigos, que se favorecem?
São os corruptos que só querem levar vantagens?
Quem somos? Qual valor temos para a sociedade?
Qual nossa utilidade para o progresso da humanidade? Vivemos da e na teoria ou agimos de fato? Qual
é o histórico da Loja? Qual o currículo da Loja?
A porta do Templo é apenas mais uma porta?
O que é mais importante para o irmão da Loja?
Ser grau 33 ou ser maçom? Se vestir de fantasias ou
se despir de vaidades?
O Maçom morre para a Maçonaria quando acredita que o rito ou ritual é o ﬁm e não o meio.
A Maçonaria morre para o irmão que torna a
Maçonaria ﬁm e não meio.
A Loja abate colunas quando abdica de ser a
Potência.
Não raras vezes irmãos não dispõem de recursos
para manter um plano básico de saúde para sua família, mas tem de sobra para participar e frequentar
toda a espécie de atividade extra simbolismo. O fanatismo – não reconhecido pelo obreiro, entranha-se
Clique aqui para assistir o vídeo
em sua existência como se oxigênio fosse. A cegueira é de tal ordem, que perde o bom senso, o equilíbrio, o contato com a realidade.
Quem é mais espiritualizado? O mendigo que
Qual a diferença entre uma pedra e um ser pen- reparte um pedaço de seu pão a um vira-lata a seu
sante? A pedra está ali, não se mexe, não pensa, não lado ou o Grande, “grau não sei quanto”, vestido de
toma iniciativa alguma, segue o que propuserem a Grande que é tão Grande, que não consegue enxerela. O ser pensante incomoda o status quo, interage gar o pequeno, pois seu peito estufado e cheio de
proativamente, propõe o novo, age, duvida, argu- troca-troca de condecorações impede de visualizar
menta, reinventa e se reinventa.
os mais humildes e necessitados? A Maçonaria é o
A Loja, embrião da estrutura maçônica é de onde espelho dos maçons. Se estes são acomodados, vaivem as deﬁnições, as ordens. Não espera vir de dosos, medíocres, meras engrenagens mortas, isto
cima, mas está acima. Como é a sua Loja?
será a Maçonaria, vivendo de um passado que um
Onde, em que patamar se encontra? Está à altura bom número de maçons, inclusive, desconhece e,
do que se espera no ideário Maçônico? Ela tem opi- em grande parte, fantasia para sonhar com a ideia de
nião, faz ouvir e valer sua opinião, ou a sua opinião que são importantes e insubstituíveis…
religiosamente coincide com o que vem “de cima”?
Se as Lojas são um 'monte' de gente bem intenciSe a Loja não têm posição “em cima”, é porque se onada, amigões, trocadores de ﬁgurinhas, mas não
acocora e espera. Espera a iniciativa de quem julga vibra, não perturba, não incomoda, não se posiciona
estar acima, espera ordens, espera decisões, espera a de forma enfática, então não passa de um clubinho
deﬁnição do que é certo e do que é errado. Quanto particular, cubículo de míopes, sonhando com hiemuito espera apenas para ratiﬁcar. Se apequena. rarquia de reizinhos e súditos. Um teatro repetitivo,
Não tem iniciativa, criatividade, força própria, argu- medonho, que vive da farta distribuição de bengalas
mentação. Não quer se incomodar. A rotina lhe é o e medalhas sem brilho.
sustentáculo da existência e ﬁnalidade.
Neste ambiente amorfo, ser Venerável Mestre é
E assim anda a Maçonaria, ou não?
algo sem sentido maior. A história da Loja é um livro
Se quisermos saber sobre a Maçonaria, olhemos sem letras, ou um conjunto de auto-elogios sem sigàs nossas Lojas. Quais suas preocupações, quais niﬁcado e signiﬁcância, característica de pompa
seus planejamentos de curto, médio e longo prazo entre espíritos pobres e sonhadores. A capacidade de
(ou sequer tem planejamento?). Tem feito diferença vivenciar uma existência profícua se adstringe a
em sua área de ação e atuação junto a comunidade?
uma fantasia mental e pequenez espiritual.
Qual a qualidade dos trabalhos que são apresenComo é sua Maçonaria? Como é sua Loja?
tados? Estes trabalhos trazem novidades ou são repe“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um
tições das repetições? O mesmo do mesmo? E assim novo começo, qualquer um pode começar agora e
está bom …
fazer um novo ﬁm.” – Chico Xavier
Os obreiros sabem da legislação da Loja e de sua
(*) Nelson A. H. de Carvalho
Potência? Se sentem capacitados a avaliá-las e a
ARLS Cidade de Viamão, 99 – GLMRS
propor mudanças, ou não estão nem um pouco inteFonte: O Ponto Dentro do Círculo

Contato: omalhete@gmail.com
(27) 99968-5641
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ela gravidade e intensidade do ato, o substantivo Evasão é o que melhor expressa a saída
de membros das Instituições Maçônicas.
Mas, não tratamos aqui de uma simples saída, um
pedido de QP por mudança de oriente ou por razões
proﬁssionais. Estamos nos referindo ao abandono,
por uma grande quantidade de Irmãos, à desistência
das Lojas e, por consequência, das Potências, chegando, até mesmo, a atingir os valores e princípios
fundamentais da Sublime Ordem.
Algumas saídas são compreensíveis, como o trabalho e os estudos. Devemos aceitar e compreender também a conversão para um segmento religioso que seja contrário à Maçonaria. Para aqueles que pensam sob o ponto
de vista aspecto ﬁnanceiro, um dado surpreendente: Apenas 5,3% dos Irmãos que
saíram da GLMDF (Brasília) alegaram este
motivo.
Cada um de nós é capaz de apontar, com
certeza, uma longa lista de motivos para a
evasão. Os ﬁlantropos apresentarão a baixa
solidariedade dos Irmãos; os festeiros, a
falta de confraternizações; os tenebrosos
com as ﬁnanças, os excesso nas confraternizações; os estudiosos, a falta do Quarto
de Hora de Estudo; os ritualistas, a falta de
atenção ao ritual.
Além, é claro, dos atritos gerados pelo
atraso no inicio das reuniões e a falta de
foco e objetivo para poder encerrar os trabalhos de forma justa e perfeita, em horário
condizente.
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Enﬁm, há um grane número de circunstâncias que
poderão levar à saída do Irmão. Destaquei o “poderão”, pois tudo já dito e pensando são apenas justiﬁcativas, não causas.
A verdadeira e a grande motivação para a evasão
são os conﬂitos gerados pela divergência de pontos
de vistas.
Não resta duvida de que devemos empreender
ações motivacionais constantes em tudo que diz respeito aos labores maçônicos. Para tal, as palavras
chaves são:
VOLUNTARIEDADE – HARMONIA –
CONCÓRDIA
O que falta em nossa Loja é, justamente, aquilo
que nós mesmos não fazemos. Portanto, façamos por
vontade, por iniciativa própria, espontaneamente,
ações ﬁlantrópicas, pranchas de arquitetura e até
mesmo festas.

Procuremos entrar em consonância com as ideias
apresentadas. Além de pensarmos que não concordamos, pensemos também, por que não concordamos
e, assim, poderemos medir o nosso próprio ego.
Procuremos ser um porto seguro dos aﬂitos,
demonstremos a paz e busquemos a conciliação.
Se há motivos para a evasão, seja o motivo de
permanência daquele que te chama de irmão
Lembrando o Irmão, Luiz Gonzaga, o Gonzagão:
Ela é tão linda é tão bela
Aquela acácia amarela
Que a minha casa tem
Aquela casa direita
Que é tão justa e perfeita
Onde eu me sinto tão bem
Sou um feliz operário
Onde aumento de salário
Não tem luta nem discórdia
Ali o mal é submerso
E o Grande Arquiteto do Universo
É harmonia, é concórdia
É harmonia, é concórdia".
Este artigo foi inspirado no livro “Evasão Maçônica Causas & Consequências”
do Irmão Cassiano Teixeira de Morais,
Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do
Distrito Federal que na página 97 sintetiza
a nossa obrigação perante os Irmãos e a
Instituição: “A permanência dos voluntários nutre as referidas instituições de pessoal
capacitado e experiente”
Neste décimo segundo ano de compartilhamento de instruções maçônicas, mantemos a intenção primaz de fomentar os
Irmãos a desenvolverem o tema tratado e
apresentarem Prancha de Arquitetura, enriquecendo o Quarto-de-Hora-de-Estudos
das Lojas.
Precisamos incentivar os Obreiros da
Arte Real ao salutar hábito da leitura como
ferramenta de enlevo cultural, moral, ético
e de formação maçônico.
Fraternalmente
Sérgio Quirino – MI - 33 - KTP
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O

verdadeiro maçom é aquele que, através da
Iniciação, busca compreender que seu corpo é,
apenas, o recipiendário da LUZ que o Espírito
emana e que para libertar esta energia é preciso Vibrar
na frequência certa.
Tudo o que experimentamos com os nossos cinco
sentidos físicos é transmitido através das vibrações.
Seus pensamentos são vibrações. Suas emoções são
vibrações. Você pode aprender a controlar suas vibrações mentais ... e, ao fazê-lo, também, inﬂuencia as
vibrações emocionais.
A maioria das pessoas vive o dia a dia sem o senso
do que provoca um pensamento casual sobre seu sistema de energia, ou sua condição. Nunca percebendo
que ele é projetado para responder à nossa direta contribuição ... e só funciona com o máximo de eﬁciência
quando tal é o caso.
Sem uma contribuição direta sua, a aura e chakras
operam em um tipo de modo padrão. Isso funciona
bem por um tempo, mas acabará por levar a uma situação em que, ao invés de sua energia responder a você

... você estará reagindo à sua energia e emoções. O
impacto disso é grande.
Devemos entender que a aura é uma veste do corpo
bioelétrico multicamadas e multidimensional, que
não é gerada pelo corpo, mas que, de fato, cria o corpo!
Sabemos, agora, que somos seres espirituais que
estão numa experiência humana, num denso espaço
tempo da terceira dimensão, daí a forma humana surgir através da ressonância e da intenção que você tem.
Alterar seu campo eletromagnético de energia pode
ser feito de forma imediata. A energia muda com a
intenção. Simplesmente, mudando seus pensamentos,
há mudança na energia dentro e ao seu redor. Os pensamentos são magnéticos e os pensamentos têm uma
frequência.
À medida que você cria os pensamentos eles são
atraídos pelo coração, e são enviados para o Universo
e atraem, magneticamente, todas as coisas que estão
na mesma frequência. Tudo o que é enviado retorna à
fonte, que é você. Através da prática, você pode

gerenciar melhor, momento a momento, a sua energia.
Todos nós temos uma certa frequência vibratória,
nossos corpos têm cerca de 70% de água ... então,
podemos alterar nosso próprio estado vibratório através do som, emoção ou pensamento - parecido com
uma única gota de água que poder criar um maior efeito de ondulação em um grande manancial.
A humanidade está à beira de um salto quântico na
consciência, enquanto o nosso planeta ascende da 3ª
para a 5ª dimensão. Isso deve inspirar para que indivíduos iluminados se reúnam e assumam a responsabilidade pela Consciência Superior, e pela Terra,
VIBRANDO ELEVADO.
É neste estágio que a Maçonaria revela sua importância ao preparar os irmãos, ao longo de sua jornada,
para serem Racionais, sobrepujando os instintos e os
sentimentos, para VIBRAREM UNÍSSONOS em
direção à LUZ do GADU.
Fonte: Revista Arte Real
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O RITO MODERNO OU FRANCÊS

M

uito se critica e pouco se conhece a respeito do
Rito Moderno ou Francês. Uma das mais infantis acusações (?) ou aﬁrmativas gratuitas que se
faz sobre o Rito é ser ele ATEU. É lamentável que maçons,
que deveriam conhecer um pouco de ﬁlosoﬁa e teoria do
conhecimento, façam confusão entre ateísmo e agnosticismo. O Rito Moderno, por saber que a atitude ﬁlosóﬁca
da Maçonaria é a pesquisa constante da verdade, e por
outro lado, ao ver que a verdade, para que seja considerada em todo o seu sentido, deve ser absoluta e inﬁnita,
abraça a corrente de pensamento que reconhece a impossibilidade do conhecimento do Absoluto pelo homem em
sua ﬁnitude e relatividade, ou seja o AGNOSTICISMO.
Aﬁrmando assim uma posição de humildade perante o
Absoluto, o que deveria ser característica de todo Maçom.
Acrescente-se mais que o Gnosticismo, como teoria da
possibilidade de conhecimento (não confundir com os
chamados "Gnósticos" do início da Era Cristã), aﬁrma que
é possível conhecer o absoluto. Ora, o Ateísmo, ao aﬁrmar
categoricamente a inexistência de Deus, pertence à corrente gnóstica, posto que, nessa assertiva, mostra ser possível conhecer o Absoluto, donde podemos concluir que o
ateu jamais será agnóstico e o agnóstico não pode ser ateu,
pois suas teorias da possibilidade do conhecimento se
chocam frontalmente.
Por outro lado, há religiões, como o Budismo, que, em
sua origem, tomam uma posição agnóstica, não se preocupando em explicar o Absoluto, reconhecendo a impossibilidade de deﬁní-lo. Desta forma, o Rito Moderno acolhe
em seu seio, sem nenhum constrangimento, irmãos das
mais diversas proﬁssões religiosas e ﬁlosóﬁcas, posto
que, mesmo sendo ele agnóstico, não impõe aos seus membros o agnosticismo, mas exige deles uma posição relativa
quanto à possibilidade de que outros Irmãos, que abraçam
outra ﬁlosoﬁa, estejam certos, ora quem é dono da verdade não tem necessidade de pesquisá-la ou procurá-la.
Outra aﬁrmativa que se faz sobre o Rito Moderno é sua
anti-religiosidade, o que não passa de outra confusão, que
os dicionários, se consultados, ajudariam a esclarecer. O
preﬁxo "anti" quer dizer "contra". O que melhor caberia
para o Rito é o preﬁxo "a", que signiﬁca "inexistência",
"privação"; e é empregado no sentido de eqüidistância
entre o "a favor" e o "contra". A maçonaria é eqüidistante
das religiões, não é uma seita religiosa, e os Irmãos que
assim a tornam são, evidentemente, ou aqueles que procuram desvirtuá-la, ou aqueles que insatisfeitos com suas
religiões procuram na Maçonaria uma nova religião ou a
compensação para as suas frustrações místicas.
E, é baseado na eqüidistância perante as religiões que o
Rito Moderno não adota a existência da Bíblia no Triângulo de Compromissos, Altar de Juramentos para outros
Ritos. Os defensores da colocação da Bíblia alegam que
deve haver um "livro da lei revelada". Ora, a Bíblia só
passou a ser adotada em algumas Lojas a partir de 1740,
antes disso Anderson e os demais Maçons aceitavam a
obrigação do "Livro da Lei", Lei Maçônica, Lei Moral.
Acrescente-se, ainda, que existem religiões, tais como a
Umbanda, o Candomblé, a Pajelança, e outras, com diversos adeptos entre nós, que possuem um livro da lei revelada, cuja tradição é oral. Perguntamos, que livro religioso
se colocaria na presença de tais Irmãos?
Vemos constantemente Irmãos Judeus e Muçulmanos,
quando Iniciados e em suas exaltações, compelidos a jurarem sobre a Bíblia Cristã, em tradução Católica ou Protestante, numa autêntica violação de suas consciências e dos
princípios maçônicos, ou numa prova de que tais juramentos são falsos. Nosso "Livro da Lei" são os princípios
da Sublime Ordem, quando muito as Constituições das
Potências às quais pertença a Loja, onde constam tais
princípios, ou, ainda, as Constituições de Anderson, em
sua redação original, que deu origem à institucionalização
da moderna Maçonaria. Aproveitamos para transcrever o
artigo primeiro da Constituição de Anderson, que é bastante claro a respeito do assunto: "O Maçom está obrigado, por sua vocação, a obedecer a Lei Moral, e se compreender seus deveres, nunca se converterá em um estúpido
ateu nem em um irreligioso libertino. Apesar de nos tempos antigos os Maçons estarem obrigados a praticar a religião que se observava nos países em que habitavam, hoje
crê-se mais conveniente não impor-lhes outra religião
senão aquela que todos os homens aceitam, e dar-lhes
completa liberdade com referência às suas opiniões particulares. Esta religião consiste em ser homens bons e leais,
quer dizer, homens honrados e probos, seja qual for a dife-

rença de denominações ou de convicções. Deste modo, a
Maçonaria se converterá em um centro de União e é o
meio de estabelecer relações amistosas entre pessoas que,
fora dela, teriam permanecido separadas".
Após a leitura deste texto, muito pouco se poderá
acrescentar a respeito, além de que há religiões que não
permitem ao homem se ajoelhar perante seu semelhante,
como exigem alguns Ritos, o que não é permitido no Rito
Moderno. Mais uma vez o Rito prova, com sua atitude, ser
eqüidistante e respeitar a religião de todos os Irmãos. Bom
seria que os Irmãos, que se intitulam religiosos, estudassem um pouco a história e o conteúdo de outras religiões
além das nossas, saindo de uma posição sectária, proibida
pela Ordem.
Outra "terrível" acusação que se faz ao Rito é não invocar e tampouco adorar o "GRANDE ARQUITETO DO
UNIVERSO", tendo inclusive evitado o uso de seu nome
nos Rituais. Ora, meus Irmãos, por mais boa vontade de
que possamos estar imbuídos, jamais deixaremos de invocar as entidades religiosas a que estamos ligados dentro de
termos e Rituais próprios de nossa religião, e, estaremos
desta forma sempre ferindo e violando as crenças e as
formas de adoração de outros Irmãos. Deixemos as adorações e as invocações para fazê-las em nossas Igrejas, nossas Sinagogas, nossos Templos religiosos, nossos Centros, nossos Terreiros, nossas Casas e evitemos fazê-las
em Loja, onde temos a obrigação de não forçar qualquer
Irmão a repetir fórmulas com as quais sua consciência não
possa concordar.
Quanto ao não uso do nome do Grande Arquiteto do
Universo nos Rituais: este uso só começou a ocorrer a
partir da Convenção de 1877, por conclusão do relator da
proposta de exclusão do seu uso nos Rituais do Grande
Oriente de França, e, é bom lembrar que este Irmão relator
era um religioso, o pastor protestante Frederico Desmons.
Este foi o grande motivo para que a Grande Loja Unida da
Inglaterra rompesse relações com o Grande Oriente de
França
No entanto, o Grande Oriente da Bélgica, desde 1872,
vedara a invocação e a inclusão do Grande Arquiteto do
Universo nos seus Rituais, e nem por isso a Potência
inglesa rompera relações com os belgas. O principal fundamento para a exclusão do nome do Grande Arquiteto do
Universo dos Rituais é terem os Irmãos, como se pode
observar, utilizado dia a dia o símbolo do Princípio Criador da Energia inteligente, do Ente Supremo, do mesmo
modo que se vulgarizou o termo Deus, particularizando o

seu emprego, invocando-o e adorando-o, conforme sua
religião e não como símbolo de todas as concepções que
se tenha do que é a Origem do Universo.
Antes de encerrar essas breves considerações gerais
sobre o Rito Moderno ou Francês, não poderíamos esquecer o problema dos "Landmarks". O que são "Landmarks"? O próprio nome diz: são marcas de terra, limites,
lindeiros, e como tal devemos considerá-los, jamais como
dogmas.
Lembremo-nos: NA MAÇONARIA NÃO EXISTEM
DOGMAS, EXISTEM PRINCÍPIOS. No Brasil, existe
uma verdadeira psicose pelos "Landmarks" de Mackey, e,
no entanto, quando a Maçonaria veio para nossa Pátria,
eles sequer existiam, tendo aparecido apenas em 1858.
Meus Irmãos, ﬁca a pergunta: quem deu poderes, que
entidade inspirou ao nosso Irmão Mackey para ﬁrmar
dogmas dentro da Sublime Ordem? Particularmente um
deles: o 25º, que não permite qualquer alteração, ferindo o
princípio da investigação constante da verdade, da evolução, da pesquisa, de se aﬁrmar progressista: nada pode
mudar a partir dele, é o dogma da imutabilidade, da não
evolução. É evidente que o Rito Moderno, dentro desses
termos, não poderia aceitar os "Landmarks" de nosso
querido Irmão, que pretendeu impedir um dos fundamentos da Maçonaria: A LIBERDADE.
Meus Irmãos, diversos são os "Landmarks" mais
conhecidos, tais como os de Findel, de Lecerﬀ, de Pound,
de Mackey, de Grant, que chegam a 54, e muitos outros.
Qual deles é o profeta da Maçonaria que recebeu inspiração divina pra que se aﬁrme ser sua catalogação a correta?
Que Congresso Maçônico mundial concluiu serem estes
ou aqueles os "Landmarks" aceitos universalmente? Deverão os "Landmarks", mesmo que universais, estacionarem
no tempo e no espaço? Apenas como lembrança, devemos
citar que muitos dos nossos Irmãos de outros Ritos e de
outras Potências concordam plenamente conosco na tese
que abraçamos sobre os "Landmarks".
Conclamamos aos Irmãos de todos os Ritos e de todas
as Potências: devemos nos preocupar com aquilo que nos
une, e, relegar ao segundo plano o que nos separa. Este é o
ﬁto primordial do Rito Moderno quando dá origem à
instituição de um "Grande Oriente": admitir a diversidade
dos Ritos, unindo, numa mesma Potência, Irmãos das
mais diversas posições ﬁlosóﬁcas, num verdadeiro
Universalismo, pois este é o princípio fundamental da
Sublime Ordem.
Fonte: Blibiot3ca

