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Palavra do Venerável Mestre 
Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é efêmera, talvez pensássemos duas vezes antes 
de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. 
Muitas flores são colhidas cedo demais. Algumas, mesmo ainda em botão. Há sementes que nunca brotam 
e há aquelas flores que vivem a vida inteira até que, pétala por pétala, tranquilas, lívidas, se entregam ao 
vento. 
Mas nós não sabemos adivinhar. Nós não sabemos por quanto tempo estaremos enfeitando esse Éden e 
tampouco aquelas flores que foram plantadas ao nosso redor. E descuidamos. Cuidamos pouco. De nós 
e dos outros. 
Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosas. Perdemos dias, às vezes 
anos. Nos calamos quando deveríamos falar; falamos demais quando deveríamos ficar em silêncio. 
Não damos o abraço que tanto pede nossa alma porque algo em nós impede essa aproximação. Não 
damos um beijo carinhoso “porque não estamos acostumados com isso”, e não dizemos que gostamos 
porque achamos que o outro sabe automaticamente o que sentimos. 
E passa a noite e chega o dia, o sol nasce e adormece e continuamos os mesmos, fechados em nós. 
Reclamamos do que não temos, ou achamos que não temos suficiente. Cobramos. Dos outros. Da vida. 
De nós mesmos. Nos consumimos. 
Costumamos comparar nossas vidas com as daqueles que possuem mais que nós. E se 
experimentássemos comparar com aqueles que possuem menos? Isso faria uma grande diferença! 
E o tempo passa… Passamos pela vida, não vivemos. Sobrevivemos, porque não sabemos fazer outra 
coisa. Até que, inesperadamente, acordamos e olhamos para trás. E então nos perguntamos: e agora?! 
Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa, de dar o abraço amigo, de dizer uma palavra 
carinhosa, de agradecer pelo que temos. Nunca se é velho demais ou jovem demais para amar, dizer uma 
palavra gentil ou fazer um gesto carinhoso. 
Não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. Olhe para frente! Ainda é tempo 
de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de voltar-se para dentro e agradecer 
pela vida, que mesmo efêmera, ainda está em nós. 
Hoje meu coração manda que eu expresse por palavras toda gratidão que diariamente sinto por ter a 
oportunidade de celebrar a vida junto a irmãos queridos que fazem com que o meu jardim sempre esteja 
repleto de flores e que não dão espaço para ervas daninhas que não acrescentam nada de belo em minha 
vida. 
Agradeço por tudo! 
Pelo apoio incondicional, pelas palavras sábias que ouço, pelos sorrisos, pelos abraços reconfortantes, 
eu agradeço.  
É um privilégio contar com a amizade de todos vocês.  
"Não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros." 
 

José de Oliveira CAMILLO 
Venerável Mestre 
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O Que é Ser um (Verdadeiro) Maçom!  
  

A Maçonaria enquanto filosofia e sociedade, exorta consciência e trabalho interior e 
pessoal. 
Enquanto filosofia, demanda discernimento e cultura.  
Enquanto trabalho interior, demanda interioridade e movimento subjetivo.  
Logo, ser Maçom não é status a ser apreciado pelo que os outros dizem que se deve ser, 
mas aquilo que você é em sua própria consciência. 
Na aparência, muito são bons, caridosos e corretos, mas perante o Grande Arquiteto do 
Universo e sua própria consciência, é que se sabe quem é Maçom. 
Se colocamos o reconhecimento da Maçonaria enquanto trabalho interior para os outros, 
criamos a ilusória condição da aparência como ditame de quem é "mais Maçom" do que 
o outro.  

A verdadeira Maçonaria é esculpida no interior da subjetividade, legando a cada um o ônus de se inscrever no livro de presenças 
da Grande Loja do Oriente Eterno... 
Não se pode confundir o reconhecimento de direito, com o reconhecimento de fato.  
Ter carteira, estar em dia com a Loja, é condição para ser reconhecido como regular.  
Mas ser honrado, praticar os ensinamentos maçônicos e vivenciar a cátedra do Grande Arquiteto do Universo é ofício a ser 
tomado pelo Mestre Interior e pelos Vigilantes da própria consciência e da vida.  
O Maçom que se dá para aparecer, não faz Caridade, é apenas um aproveitador das circunstâncias, radicado na possibilidade 
do aparecer e nada mais.  
O Maçom precisa ser um “Construtor de Templos à Virtude”, pois assim são os ditames da Fraternidade.  
A Loja é a escola de sua formação.  
Para esse mister, a ela os Maçons comparecem com assiduidade, para com os seus Irmãos instruírem-se reciprocamente nas 
práticas da Virtude.  
O Maçom, mesmo esculpindo-se, adapta-se ao espaço que lhe foi reservado no levantamento do edifício social, “submetendo 
suas vontades e vencendo suas paixões”. 
Mas precisa estar advertido de que “na Construção do Templo”, de permeio, no material, encontram-se vários obstáculos, entre 
eles a ignorância.  
Por isto a Maçonaria coloca na mais alta advertência o combate a ela.  
É do seu ideário o combate a essa triste condição da humanidade, alertando que 
a “ignorância é a mãe de todos os vícios.”  
Então, “cavar-lhe masmorra” é missão fundamental.  
O Maçom é um missionário que se forma construtor, não para ostentar o diploma colocado 
na parede de seu gabinete de trabalho, mas para ir construir.  
Daí o entendimento de que a Loja Maçônica não é o limite. E sim a vertente.  
É como se desse interpretação e praticidade à parábola do “semeador” que recebeu as 
sementes, mas não as guardou em seu embornal.  
Daí a importância do “ser livre e de bons costumes” na concepção maçônica. 
Livre e de Bons Costumes implica que, apesar de todo homem ser livre, na real acepção 
da palavra, pode estar preso a entraves sociais que o privem de parte de sua liberdade e 
o tornem escravo de suas próprias paixões e preconceitos. 
Assim, é desse jugo que deve libertar-se, e só o fará se for de Bons Costumes, ou seja, 
se já possuir preceitos éticos (virtudes) bem fundamentados em sua personalidade. 

O ideal dos Homens Livres e de Bons Costumes, que nossa sublime Ordem procura ensinar, 
mostra que a finalidade da Maçonaria é, desde épocas mais remotas, dedicar-se ao 
aprimoramento espiritual e moral da Humanidade, pugnando pelos direitos dos homens e 
pela Justiça, pregando o amor fraterno, procurando congregar esforços para uma maior e 
mais perfeita compreensão entre os homens, a fim de que se estabeleçam os laços 
indissolúveis de uma verdadeira fraternidade, sem distinção de raças nem de crenças, 
condição indispensável para que haja realmente paz e compreensão entre os povos. 
Livre, palavra derivada do latim, que em sentido amplo quer significar “tudo o que se mostra 
isento de qualquer condição, constrangimento, subordinação, dependência, encargo ou 
restrição”. 
A qualidade ou condição de Livre, assim atribuído a qualquer coisa, importa na liberdade de 
ação a respeito da mesma, sem qualquer oposição, que não se funde em restrição de ordem 
legal e principalmente moral.  
Em decorrência de ser Livre, vem a Liberdade, que é a faculdade de se fazer ou não fazer o 
que se quer; de pensar como se entende; de ir e vir a qualquer parte; quando e como se 
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queira; exercer qualquer atividade; tudo conforme a livre determinação da pessoa; quando não haja regra proibitiva para a 
prática do ato ou não se institua princípio restritivo ao exercício da atividade. 
Bem verdade é que a Maçonaria pretende ser uma escola de aperfeiçoamento moral, onde nós homens nos aprimoramos em 
benefício de nossos semelhantes, desenvolvendo qualidades que nos possibilitam ser cada vez mais úteis à coletividade.  
Não nos esqueçamos, porém, que, de uma pedra impura jamais conseguiremos fazer um brilhante, por maior que sejam nossos 
esforços. 
O conceito maçônico de Homem Livre é diferente, é bem mais elevado do que o conceito jurídico.  
Para ser Homem Livre, não basta ter liberdade de locomoção, para ir e vir.  
Goza de liberdade o homem que não é escravo de suas paixões, que não se deixa dominar pela torpeza dos seus instintos de 
fera humana. 
Maçom Livre é o que dispõe da necessária força moral para evitar todos os vícios que infamam, que desonram, que degradam.  
O supremo ideal de liberdade é livrar-se de todas as propensões para o Mal, despojar-se de todas as tendências condenáveis, 
sair do caminho das sombras e seguir pela estrada que conduz à prática do Bem, que aproxima o homem da perfeição 
intangível. 
Sendo Livre e, por consequência, desfrutando de liberdade, o homem deve, sempre pautar sua vida pelos preceitos dos bons 
costumes, que é expressão usada para designar o complexo de regras e princípios impostos pela moral, os quais traçam a 
norma de conduta dos indivíduos em suas relações domésticas e sociais, para que estas se articulem seguindo as elevadas 
finalidades da própria vida humana. 
O bom Maçom, Livre e de Bons Costumes, é leal. Quem não é leal com os demais, é desleal consigo mesmo e trai os seus 
mais sagrados compromissos. 
O bom Maçom cultiva a fraternidade, não se abate, jamais se desmanda, não se revolta com as 
derrotas, é nobre na vitória e sereno se vencido, porque sabe triunfar sobre os seus impulsos, 
dominando-os; pratica o bem porque sabe que é amparando o próximo e sentindo suas dores é que 
nos aperfeiçoamos. 
O bom Maçom, abomina o vício, porque este é o contrário da Virtude, é amigo da Família, porque 
ela é a base fundamental da humanidade.  
O bom Maçom, não se envaidece, não vê no auxílio ao semelhante um gesto excepcional, cuja 
prática constitui um prazer.  
Não promete senão o que pode cumprir. Não odeia. O ódio destrói a si e ao próximo. 
Finalmente, o Verdadeiro Maçom, não tem apego a cargos! 
Os Verdadeiros Maçons buscam o trabalho em que façam destacar a Verdadeira Maçonaria. 
O valor da existência de um Maçom é julgado pelos seus Atos e pelo exercício do Bem praticado. 
 
(Trabalho apresentado na Loja Prof. Hermínio Blackman-1761 – Or.’. de Vila Velha – ES pelo Ir.’. Fernando Silva de Palma 
Lima – CIM 115.552) – GOB 
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MAÇONARIA: PAZ, HARMONIA E CONCÓRDIA 

 
O que viemos aqui fazer? 
A competição humana desenfreada (justificada ou não) em 
busca de poder, ganhos pessoais e riqueza (sem limites), é 
a desfaçatez insensata e desmedida que com a passagem 
do tempo, está comprometendo a Humanidade. A ambição 
excessiva arruína nações, países, culturas, famílias e os 
seres individualmente, provocando desarmonias e 
desestabilizando instituições ou grupos. O direito “sagrado” 
de estar neste planeta é responsabilidade de todos, somos 
seres em busca de nosso lugar no Universo. 
A evolução é pessoal e coletiva enquanto grupos e nações. 
Estamos em processo evolucionário e somos responsáveis 
(direta ou indiretamente) pela evolução de nossos 
semelhantes, quer disso tenhamos consciência ou não, nos 
agrade ou não. Nossa Ordem enquanto seletiva propõe que 
“morremos” para a vida profana, uma morte para os desejos, 
paixões, vaidades, orgulho, arrogância, prepotência, que 
sem consciência são alimentados ao longo do tempo. 
Não “brincamos” de querer parecer homens retos e de bons 
costumes, procuramos e temos oportunidade de sermos 
livres e trilhar um a caráter evolutivo. Se refletirmos sobre: 
✓ a dinâmica de nosso trabalho: que é em sua base 

sistema e ordem; 
✓ o ritual: um processo que procura reproduzir o trabalho 

da Natureza cíclica; 
✓ o avental: advertindo e lembrando o trabalho ininterrupto 

do maçom; 
✓ os toques: um reconhecimento de pessoas com as 

mesmas motivações; 
✓ a marcha: um caminhar com determinação; 
✓ a bateria: que mostra entusiasmo para um trabalho; 
✓ a aclamação: uma expressão de vigor e estímulo; 
✓ as ferramentas: simbolicamente mostradas como 

utensílios úteis com significado de uso universal; 
✓ os cargos: que mostram uma escala hierárquica 

necessária para manter o sistema e a ordem; 
✓ os graus: que determinam a necessidade do esforço 

pessoal para atingir um estágio em que a Instituição se 
mantém na confiança que depositou no Irmão; 

começamos a perceber o início do processo maçônico 
unificador para um mundo melhor e mais evoluído, justo e 
perfeito, procurando harmonizar os contrários. 
Não estamos unidos por mero acaso, fomos direcionados 
para a Maçonaria por termos sido considerados limpos e 
puros, não escolhemos entrar para a Ordem, fomos 
escolhidos, convidados e recebidos. Isso é resultado de um 
comportamento social que culminou em um convite e 
ingresso. 
 
 

 

O que viemos aqui fazer? 
A resposta é clara e sem evasivas, vencer minhas paixões e 
submeter minha vontade. A dificuldade em controlar nossas 
paixões e não querer prevalecer nossa vontade é difícil e 
extenuante parecendo ser uma batalha hostil e sem fim. 
Todo começo é difícil e trabalhoso, e diariamente estamos 
sempre começando; por mais conhecimento e habilidade na 
execução de qualquer atividade, estamos sempre 
acumulando conhecimento e experiência, não há fim. O 
perigo é desistirmos e estacionarmos achando que a 
sabedoria já está instalada e estarmos de posse da verdade. 
Não há fim, apenas começo. 
Nossa personalidade formada durante a infância e 
adolescência submetida a cultura familiar e escolar, da 
tecnologia que avança transformando e que nos aproxima 
das facilidades oferecidas, pode dificultar uma reflexão mais 
profunda sobre nosso papel como seres humanos em 
processo evolutivo. Estamos empenhados na investigação 
da verdade (o que é verdade?), em entender a moral (o que 
significa moral?) e praticar a virtude (como praticar sem 
favorecer interesses pessoais, familiares, corporativos?). 
Podemos conciliar? Nossos deveres como Maçons é assim 
resumido: “Respeito a Deus, amor ao próximo e dedicação à 
família.” 
Somos tolerantes, primamos pela liberdade de consciência, 
não somos submissos nem reproduzimos opiniões sem 
reflexão interior ou vergada por interesses pessoais, que 
podem culminar em desagregação da Instituição. Temos que 
nos vigiar constantemente, pois, o egoísmo, a inveja e o 
próprio interesse separam os homens, que acabam isolando-
se dos restantes, e essa separação pode conduzir a um 
desequilíbrio maior em qualquer estrutura. 
Nossos princípios sempre foram Liberdade, Igualdade, 
Fraternidade, ligados ao Grande Arquiteto do Universo (ou 
Princípio Único, o Criador) que nos impulsiona e nos mantém 
homens livres e de bons costumes, irmanados no bem 
universal. 
Deixamos aqui para reflexão um texto que pode auxiliar 
nosso caminho na Ordem: 
“Vossas conquistas passadas nada representam diante do 
futuro que vos espera. De que valem as pedras que 
pavimentam o caminho que deixastes para trás? Servirão, 
sim, para os que vos seguem, e também por isso é 
importante avançar. Como o espírito constrói sua senda no 
invisível, o caminhante dá seus passos sobre o vazio. O 
inédito não pode ser percebido até que chegue o momento 
da sua manifestação.” 
O que vindes aqui fazer? 
Ir.’. José Eduardo Stamato – MI 
ARLS Horus nº 3811 – REAA 
Santo André – SP 
Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil – São Paulo, 
Brasil 
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Corda de 81 Nós - José Antonio Filardo M .́ . I .́ . 

O que significa, e por que 81 Nós? 
Tradicionalmente, na Maçonaria, os 
operativos empregavam cordas com nós 
amarrados a distâncias iguais, para efetuar 
medições das distâncias no canteiro de 
obras e esquadrejar grandes ângulos. Isso 
lhes permitia traçar os planos de construção 
das obras que realizavam por encomenda 
dos poderosos e, principalmente, da Igreja 
Católica. 

O método é utilizado até os dias atuais por mestres de obra, quando precisam achar o esquadro da 
fundação de uma obra. 
As catedrais antigas eram orientadas de modo que seus eixos ficassem no sentido Oriente-Ocidente e os 
mestres de obras dominavam as regras da astronomia que lhes permitiam 
determinar com exatidão a orientação deste eixo. Uma estaca era fincada 
no terreno, sobre este eixo, no ponto indicado pela seta, no desenho: 
A partir daí, estacas eram fincadas a espaços regulares, conforme os 
pontos no desenho. 
Considerando o Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é 
igual à soma dos quadrados dos catetos temos: 
Hipotenusa = 5 segmentos ou 5×5=25 
Cateto menor = 3 segmentos ou 3×3=9 
Cateto maior = 4 segmentos ou 4×4=16 
Considerando a fórmula de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à 
soma do quadrado dos catetos, temos: 
25 = 9+16 e isso assegura que o ângulo tenha exatamente 90º. 
Imaginemos que fossem construir uma grande catedral. Precisavam de algo mais que um metro para 
medir as grandes distâncias, e se valiam de cordas com nós atados a distâncias regulares e estacas, de 
acordo com a escala utilizada. 
Com a transformação da Maçonaria Operativa em Especulativa, após o término do ciclo de grandes obras 
e quando o metiê já não mais era privativo das corporações de oficio, a corda de nós adquiriu um sentido 
mais simbólico equiparando-se de certa forma à régua.  A corda de 12 nós representava a partir daí 
a cadeia de união entre os maçons.  

A corda de 81 nós vai aparecer nos Altos Graus do Rito Moderno como 
representação de todas as virtudes 
Concluindo, nosso objetivo aqui foi lembrar que podemos encontrar e 
interpretar a simbologia existente em inúmeros lugares, pois contamos com 
ferramentas de interpretação aplicáveis não só aos símbolos maçônicos, 
mas também às obras de arte, à literatura, ao cinema, sem nos limitarmos 
às surradas fontes que nada agregam ao nosso conhecimento e que se 
limitam a repetir ad nauseam como papagaios, as ideias de Castellani, 
Rizzardo, Teobaldo et allia. 

Bibliografia: 
https://bibliot3ca.com/corda-de-81-nos/ 

 

http://www.metaportal.com.br/P81N/47th%20PROBLEM%20OF%20EUCLID.pdf
http://www.metaportal.com.br/P81N/C81N.pdf
https://bibliot3ca.com/corda-de-81-nos/
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PASSATEMPOS 
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CURIOSIDADES MAÇÔNICAS 
 

Colaboração do Ir.: Jorge Luiz Monteiro de Jesus 
Cidade de Tamadaré – PE       Símbolos da Ordem de São José 
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Significado de Ritual 
 

Ritual é o conjunto de práticas consagradas por tradições, 
costumes ou normas, que devem ser observadas de forma 
invariável em determinadas cerimônias. 
Ritual é uma cerimônia através da qual se atribuem virtudes ou poderes inerentes à maneira de agir, aos 
gestos, às fórmulas e aos símbolos usados, suscetíveis de produzirem determinados efeitos ou resultados. 
Ritual é um processo continuado de atividades organizadas cuja prática está relacionada a ritos, que 
envolvem cultos, doutrinas e seitas, encontrados não só na vida religiosa, mas em todas as esferas 
culturais. 
No sentido figurado ritual é uma rotina, aquilo que habitualmente se pratica, é uma etiqueta, uma regra, um 
estilo usado no trato entre as pessoas.  
 

Significado de Dogma 
Dogma é um termo de origem grega que significa literalmente “o que se pensa 
é verdade”. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma 
crença ou convicção, um pensamento firme ou doutrina. 
Posteriormente passou a ter um fundamento religioso em que caracteriza cada 
um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Pontos 
inquestionáveis, uma verdade absoluta que deve ser ensinada com autoridade. 
Além do cristianismo, os dogmas estão presentes em outras religiões como o 
judaísmo ou islamismo. Os princípios dogmáticos são crenças básicas pregadas 
pelas religiões, que devem ser seguidas e respeitados pelos seus membros sem 
nenhuma dúvida. 
Quem os rejeita pode incorrer em crimes variáveis de acordo com a religião. Na 
Igreja Católica o crime de heresia aconteceu no período da Idade Média, em 
que as pessoas acusadas eram excomungadas ou perseguidas através da 
Inquisição. 
Os dogmas proclamados pela Igreja Católica devem ser aceitos como verdades 
reveladas por Deus através da Bíblia. São irrevogáveis e nenhum membro da 
Igreja, nem mesmo o Papa, tem autoridade para os alterar. São exemplos de 

dogmas a Existência de Deus e da Santíssima Trindade, Jesus Cristo é Filho Natural de Deus, a Virgindade 
e Assunção de Maria, entre outros. 
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Algumas curiosidades sobre a Maçonaria: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frederic Bartholdi, o homem que desenhou 
a famosa estátua, era um maçom. 

 

O astronauta Buzz Aldrin era membro do Clear Lake 
Lodge #1417 no Texas. Ele também foi o Piloto do 

Módulo Lunar na Apollo 11, o primeiro desembarque 
lunar tripulado na história. John Glenn foi também um 

Mason. 
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Eleições no CREA-ES acontecerão no dia 01/10, 
fique atento e não perca a oportunidade para mudar. 
Maçons que são Engenheiros e Agrônomos, não 
deixem de votar, não permita que outros decidam 
por você. 
Nossos irmãos Jorge Luís Rodrigues Costa (MI), e 
Antonio Carlos Barbará (MI), pedem a você, que dê 
seu voto de confiança ao candidato a presidente do 
CREA-ES, 47 - Jorge Silva e para diretor geral 
MÚTUA-ES decida por 66 - SISQUINI. 
 
 
 
 
 
 
 

 
A FELICIDADE DO SER HUMANO 

Um homem desejava subir o monte olimpo e adentrar o templo dos Deuses.  
Sabendo disto, Zeus convocou todos os Deuses para uma reunião para decidir o que seria feito para impedi-lo. E Zeus pôs em pauta: "Um humano ousa 
subir o monte olimpo e adentrar à morada dos Deuses!".  
O Deus Thor sugeriu: "Simples Zeus. Eu lanço raios e extermino a raça humana".  Mas Zeus não concordou: "Nada disso Thor. Sem humanos deixaremos 
de ser Deuses, pois ninguém mais nos prestará reverências".  
A reunião continuou até que um outro Deus sugeriu: "Zeus, o homem deseja subir ao olimpo porque ele é feliz". E Zeus disse: "Então, tiremos a felicidade 
dele e escondemos para que ele possa procurá-la e não tenha tempo para subir o olimpo". E o problema era outro, qual seja, onde esconder a felicidade 
do homem? 
Outro Deus disse: "Vamos esconder a tal felicidade no em um poço bem profundo e negro." e Zeus afirmou: "Não, os humanos são hábeis e corajosos 
construirão cordas fortes e se lançarão no fundo do posso para busca-la.". 
Minerva disse: " Escondamos a felicidade no fundo do mar!", mas Zeus disse: "Negativo! Estaremos apenas adiando o problema. Chegará o dia em que o 
homem terá tecnologia suficiente (usarão um Batiscafo - aparelho submarino) para explorar o fundo dos oceanos e acabará por encontrá-la".  
Então, depois de muita discussão e nenhuma conclusão, Ades, irmão mais novo de Zeus, que a tudo assistia de um canto da sala, pigarreou levemente, 
chamando assim a atenção dos demais, e disse ter a solução para o problema. Todos se espantaram, pois Ades pouco falava, e era conhecido por sua 
maldade e paixão pela destruição. Ades então flutuou até o centro da sala, tomando em suas mãos um copo de vinho, das mãos de Baco, e disse: "Vamos 
esconder essa tal felicidade em um local onde os humanos jamais a encontrarão!" 
Todos passaram a rir de Ades, pois era exatamente isto que eles discutiam havia horas. Depois perguntaram: " Onde? Diga agora!"  
E Ades, olhando cinicamente nos olhos de Zeus, como a desafia-lo, respondeu: " Coloquemos a felicidade dentro do próprio homem." 
Espantado Zeus falou a seu irmão: "Muito próximo, é lógico que eles irão encontra-la sem nenhuma dificuldade."  
Ades demonstrando então todo o seu conhecimento sobre a humanidade, bem como sua terrível maldade explicou aos demais: "O Homem se considera 
tão invencível, forte, dominador, poderoso, audacioso e muitas outras qualidades (que só pertencem aos deuses, diga-se de passagem), o Homem é 
tão  vaidoso em seu mundinho medíocre, que jamais olha para si mesmo. Se julgando a melhor de todas as criações, não olha para o espelho para ver o 
que realmente carrega em seu peito. Olha visando somente sua beleza física, seus atributos pessoais, mas nunca os morais, nunca vasculha sua alma em 
busca de seja la o que for. Por isto eu lhes digo, não há lugar melhor para esconder a felicidade do que no próprio coração esquecido dos Homens, pois 
ele estará tão preocupado em buscá-la fora de si que não descobrirá nunca." 
Perplexos todos ficaram, um silêncio pesado dominou a sala e, apesar de assustados com tamanha frieza de Ades, todos concordaram que o Homem 
realmente nunca descobriria a felicidade tão bem guardada em seu precioso coração... E assim fizeram."  
Desde então e por toda a eternidade, o homem, sem interesse pela sabedoria dos Deuses, busca pela felicidade em tudo que o cerca sem saber que a traz 
dentro de si mesmo. 
 
TFA e Feliz Equinócio. 
Marcelo Alves 
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2020 – 7 grandes acontecimentos do ano, até agora 
 

1 – Coronavírus 
Os primeiros relatos do Coronavírus datam de dezembro de 2019. 
Entretanto, foi em 2020 que a doença começou a se alastrar deixando um 
rastro de morte por onde passava. A facilidade com que o contágio 
acontecia fez com que ela se espalhasse rapidamente por todo o mundo. 
 
 
 

2 – Caso Backer 
Também em janeiro de 2020, o Brasil se assustou com algumas mortes que foram 
causadas por uma cerveja. Os casos apareceram em Minas Gerais. Acontece que a 
cerveja Belorizontina estavam contaminadas por dietilenoglicol.  
3 – Harry, Meghan e a realeza  

Também em janeiro de 2020, Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle 
surpreendentemente anunciaram a todos que não seriam mais membros em atividade 
da família real. Aliás, eles também renunciaram aos seus títulos reais. Por causa 
disso, os dois precisaram até mesmo ressarcir a realeza por causa da reforma em 
sua casa. 
 

4 – Vidas negras importam 
Em maio de 2020 um policial branco matou asfixiado George Floyd. Ele era um homem 
negro que estava desarmado, algemado e com o rosto no chão. A revolta com o caso 
levou milhares de pessoas para as ruas em um protesto antiracista que aconteceu em quase todos estados 
americanos.  
5 – Ciclone no Brasil  

No final de junho, o sul e o sudeste do país foram surpreendido com a passagem de 
ciclone bomba. Ele levou chuvas fortes, ventos com mais de 100 km/h e até neve para 
os locais atingidos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os Estados mais 
afetados. 
 
 
 

6 – Olimpíadas 2020 adiadas 
Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos, que começariam no dia 24 de julho 

de 2020, precisaram ser adiados para o ano seguinte. Isso aconteceu por causa da 

pandemia causada pelo Coronavírus. Além disso, os Jogos Paraolímpicos também foram adiados. 

7 – Explosão em Beirute 
Por fim, no dia 4 de agosto de 2020, uma grande explosão aconteceu em Beirute. 

O ocorrido foi um acidente causado em um armazém, que guardava mais de 2 mil 

toneladas de nitrato de amônio. Eles estavam armazenados há 6 anos de forma 

incorreta. 

 


