
 

 

Publicação trimestral da Loja Maçônica Cel. Aparício Mariense da Silva, Oriente de São Borja, GOB/RS. Sugestões, críticas e artigos podem ser                   
enviados aos seguintes endereços eletrônicos: pauloflag13@hotmail.com   e sergiops@gpsnet.com.br. Os artigos publicados são de responsabilidade 
de seus autores.  

 

 

A PALAVRA 
________________________________________________________________________ 

Oriente de São Borja/RS   -  3º trimestre de 2010 – Edição on-line nº 07 
 

EDITORIAL 
Mais um trimestre do ano transcorreu. A Palavra segue seu curso, buscando 
sempre o enriquecimento cultural e a edificação do templo interior dos irmãos 
leitores. Nesta edição, novamente artigos de interesse maçônico, como não 
poderia deixar de ser, mas também, matérias de interesse geral. Esperamos que 
esteja a contento, ressaltando sempre que sugestões e críticas construtivas têm 
porta aberta. Boa leitura e um tfa! 

 

PEÇAS DE ARQUITETURA 
- POEMA DO TROLHAMENTO. Bela peça que trata sobre o Telhamento e sintetiza de 
maneira singular a recepção do irmão visitante em Loja. Pg. 02. 
- CARLOS COLLODI, O MAÇON QUE CRIOU PINÓQUIO. Artigo onde são identificados 
princípios maçônicos constantes na famosa obra da literatura mundial. Pg. 04. 
- 10 ESTRATÉGIAS DE MANIPULAÇÃO MIDIÁTICA. Noam Chomsky, filósofo americano, 
lista 10 situações onde a mídia tenta manipular a opinião pública. Pg.06. 
- MALEDICÊNCIA, NÃO FALE MAL DE NINGUÉM. O escritor catarinense Huberto 
Rohden nos traz em seu texto uma crítica pertinente ao que fala mal dos outros, sintetizada 
na máxima inscrita no Livro da Lei: “a boca fala do que está cheio o coração”. Pg. 09. 
- DISCURSO ALUSIVO À SEMANA DA PÁTRIA. Peça produzida e apresentada 
brilhantemente pelo Ir.’. Rolim por ocasião das comemorações da semana da pátria no 
Oriente de São Borja/RS. Pg. 11. 
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POEMA DO TROLHAMENTO (OU TELHAMENTO) 
 
Sois membro de uma irmandade? 
Como tal, eu tenho sido.  
Com toda sinceridade, 
Amado e reconhecido. 
 
Donde vindes afinal? 
Meu lar tem nome de um Santo, 
Do justo é casa ideal 
E perfeito o meu recanto. 
 
Que trazeis meu caro amigo? 
A mais perfeita amizade, 
Aos que se encontram comigo, 
Trago paz, prosperidade. 
 
Trazeis, também, algo mais? 
Do dono da minha casa, 
Três abraços fraternais 
Calorosos como brasa. 
 
Que se faz em vossa terra? 
Para o bem, templo colosso; 
Para o mal, nós temos guerra; 
Para o vício, calabouço. 
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Que vindes então fazer? 
Sendo pedra embrutecida, 
Venho estudar, aprender, 
Progredir, mudar de vida. 
 
Que quereis de nós, varão? 
Um lugar neste recinto, 
Pois trago no coração 
O amor que por vós sinto. 
 
Sentai-vos querido Irmão, 
Nesta augusta casa nossa 
E sabeis que esta mansão 
Também é morada vossa. 
 
Poema de  autoria Saly Mamede   
________________________________________________________________________ 
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CARLO COLLODI, O MAÇON QUE CRIOU PINÓQUIO 
 
Carlo Collodi não era o seu verdadeiro nome, antes um pseudónimo usado por 
Carlo Lorenzini. Mas foi por Carlo Collodi que ficou mundialmente conhecido. 
Nasceu em Florença em 24/11/1826 e aí passou ao Oriente Eterno em 
26/10/1890. Foi jornalista, escritor e combatente voluntário na Guerra de 
Independência de Itália, entre 1848 e 1860. 
Publicou as obras "Gli amici di casa" e "Un romanzo in vapore. Da Firenze a 
Livorno. Guida storico-umoristica", por volta de 1856. O seu primeiro livro 
infantil foi publicado em 1876 e intitulou-se "Raconti delle fate". Em 1877 
escreveu "Giannettino" e no ano seguinte " Minuzzolo". Em 1881, inicia a 
publicação de um periódico virado para o público infantil, o "Giornale per i 
bambini". Foi nesse peródico que originalmente foi publicada, em curtos 
capítulos, a "Storia di un burattino" (História de um Boneco), o primeiro título 
do que veio a ser o livro mundialmente conhecido por "Aventuras de Pinóquio", 
a sua obra-prima. Em 1887, publica ainda "Storie allegre". 
A condição de maçon de Carlo Collodi, apesar de não estar confirmada por 
nenhum documento oficial, é indisputadamente reconhecida. Aldo Molla, 
profano que, em Itália, é geralmente reconhecido como o historiador ofical da 
Maçonaria, manifesta essa certeza. Vários elementos biográficos de Carlo Collodi 
parecem confirmá-la: a criação em 1848 de um jornal chamado "Il Lampione", 
que, como ele dizia, devia "iluminar todos aqueles que vagueavam nas trevas"; a 
participação na Guerra da Independência integrado nos voluntários toscanos, em 
1848, e a sua, também voluntária, integração no exército piemontês em 1859; a 
sua extrema proximidade ao reconhecido maçon Mazzini, de quem se declarava 
"discípulo apaixonado". 
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Os princípios caros à Maçonaria expressos na trilogia Liberdade - Igualdade - 
Fraternidade estão expressos nas "Aventuras de Pinóquio": a Liberdade, porque 
Pinóquio é um ser livre e que ama a Liberdade; a Igualdade, porque a única 
aspiração de Pinóquio é ser igual aos outros e porque nenhuma personagem é 
superior às demais, nem em importância, nem em nível social; a Fraternidade, 
porque este é o sentimento principal que faz agir as personagens nas diferentes 
situações. 
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10 ESTRATÉGIAS DE MANIPULAÇÃO MIDIÁTICA 

O lingüista estadunidense Noam Chomsky elaborou uma lista das "10 estratégias 
de manipulação" através da mídia: 

1- A ESTRATÉGIA DA DISTRAÇÃO 

O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração que consiste 
em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças 
decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou 
inundações de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia 
da distração é igualmente indispensável para impedir ao público de interessar-se 
pelos conhecimentos essenciais, na área da ciência, da economia, da psicologia, 
da neurobiologia e da cibernética. "Manter a atenção do público distraída, longe 
dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. 
Manter o público ocupado, ocupado, ocupado, sem nenhum tempo para pensar; 
de volta à granja como os outros animais" (citação do texto 'Armas silenciosas 
para guerras tranqüilas'). 

2- CRIAR PROBLEMAS, DEPOIS OFERECER SOLUÇÕES 

Este método também é chamado "problema-reação-solução". Cria-se um 
problema, uma "situação" prevista para causar certa reação no público, a fim de 
que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo: 
deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar 
atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de 
segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também: criar uma crise 
econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos 
sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. 

 

http://somostodosum.ig.com.br/externo.asp?link=http://www.syti.net/ES/SilentWeapons.html
http://somostodosum.ig.com.br/externo.asp?link=http://www.syti.net/ES/SilentWeapons.html
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3- A ESTRATÉGIA DA GRADAÇÃO 

Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la 
gradativamente, a conta-gotas, por anos consecutivos. É dessa maneira que 
condições socioeconômicas radicalmente novas (neoliberalismo) foram impostas 
durante as décadas de 1980 e 1990: Estado mínimo, privatizações, precariedade, 
flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram ingressos 
decentes, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem 
sido aplicadas de uma só vez. 

4- A ESTRATÉGIA DO DEFERIDO 

Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é a de apresentá-la 
como sendo "dolorosa e necessária", obtendo a aceitação pública, no momento, 
para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um 
sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. 
Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar 
ingenuamente que "tudo irá melhorar amanhã" e que o sacrifício exigido poderá 
ser evitado. Isto dá mais tempo ao público para acostumar-se com a idéia de 
mudança e de aceitá-la com resignação quando chegue o momento. 

5- DIRIGIR-SE AO PÚBLICO COMO CRIANÇAS DE BAIXA IDADE 

A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, 
argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes 
próximos à debilidade, como se o espectador fosse um menino de baixa idade 
ou um deficiente mental. Quanto mais se intente buscar enganar ao espectador, 
mais se tende a adotar um tom infantilizante. Por quê? Se você se dirige a uma 
pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da 
sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou 
reação também desprovida de um sentido crítico como a de uma pessoa de 12 
anos ou menos de idade. 

6- UTILIZAR O ASPECTO EMOCIONAL MUITO MAIS DO QUE A 
REFLEXÃO 

Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto 
circuito na análise racional, e por fim ao sentido critico dos indivíduos. Além do 
mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao 
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inconsciente para implantar ou enxertar idéias, desejos, medos e temores, 
compulsões, ou induzir comportamentos. 

7- MANTER O PÚBLICO NA IGNORÂNCIA E NA MEDIOCRIDADE 

Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os 
métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação 
dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de 
forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores às classes 
sociais superiores seja e permaneça impossível para o alcance das classes 
inferiores. 

8- ESTIMULAR O PÚBLICO A SER COMPLACENTE NA MEDIOCRIDADE 

Promover ao público a achar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e 
inculto. 
 
9- REFORÇAR A REVOLTA PELA AUTOCULPABILIDADE 

Fazer o indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria 
desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades, ou 
de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o 
individuo se auto-desvalida e culpa-se, o que gera um estado depressivo do qual 
um dos seus efeitos é a inibição da sua ação. E, sem ação, não há revolução! 

10- CONHECER MELHOR OS INDIVÍDUOS DO QUE ELES MESMOS SE 
CONHECEM 

No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado 
crescente brecha entre os conhecimentos do público e aquelas possuídas e 
utilizadas pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à 
psicologia aplicada, o "sistema" tem desfrutado de um conhecimento avançado 
do ser humano, tanto de forma física como psicologicamente. O sistema tem 
conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo conhece a 
si mesmo. Isto significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle 
maior e um grande poder sobre os indivíduos do que os indivíduos a si 
mesmos. 
____________________________________________________________________ 
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MALEDICÊNCIA - NÃO FALE MAL DE NINGUÉM. 
 
Não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da 
boca é que torna o homem impuro." Jesus, o Cristo  (Mateus 15,11) 
 
Toda pessoa não suficientemente realizada em si mesma tem a instintiva 
tendência de falar mal dos outros. Qual a razão última dessa mania de 
maledicência? É um complexo de inferioridade unido a um desejo de 
superioridade! 
Diminuir o valor dos outros dá-nos a grata "ilusão" de aumentar o nosso valor 
próprio. A imensa maioria dos homens não está em condições de medir o seu 
valor por si mesma. Necessita medir o seu próprio valor pelo "desvalor dos 
outros". Esses homens julgam necessário apagar as luzes alheias a fim de fazerem 
brilhar mais intensamente a sua própria luz.  
São como vaga-lumes que não podem luzir senão por entre as trevas da noite, 
porque a luz das suas lanternas fosfóreas é muito fraca. Quem tem bastante luz 
própria não necessita apagar ou diminuir as luzes dos outros para poder brilhar. 
Quem tem valor real em si mesmo não necessita medir o seu valor pelo desvalor 
dos outros. Quem tem vigorosa saúde espiritual não necessita chamar de doentes 
os outros, para gozar a consciência da saúde própria.  
As nossas reuniões sociais, os nossos bate-papos são, em geral, academias de 
maledicência; falar mal das misérias alheias é um prazer tão sutil e sedutor, algo 
parecido com whisky ou vinho, que uma pessoa de saúde moral precária 
facilmente sucumbe a essa epidemia, chegando a viciar nessa prática ofensiva.  
A palavra é instrumento valioso para o intercâmbio entre os homens. Ela, 
porém, nem sempre tem sido utilizada devidamente. Poucos são os homens que 
se valem desse precioso recurso para construir esperanças, balsamizar dores e 
traçar rotas segura e incensada por perfumes da mansuetude e da tolerância.  
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Fala-se muito por falar, para "matar tempo". A palavra, não poucas vezes, 
converte-se em estilete da impiedade, em lâmina da maledicência e em bisturi da 
revolta.  
A maledicência fere 3 pessoas:  
1 - De quem se fala  
2 - Quem fala  
3 - Quem escuta  
Por outro lado, semelhantes a gotas de luz, as boas palavras dirimem conflitos e 
resolvem dificuldades. Falando, espíritos missionários reformularam os alicerces 
do pensamento humano. 
Falando, não há muito, Hitler hipnotizou multidões,  que cegas, se atiraram 
sobre outras nações, transformando-as em ruínas. Falando, o viciado em drogas 
pode ser ajudado pela família, para sair do degradante estado em que se 
encontra. Guerras e planos de paz sofrem a poderosa influência da palavra. 
Há quem pronuncie palavras doces, com lábios encharcados pelo fel. 
Há aqueles que falam meigamente, cheios de ira e ódio. São enfermos em 
demorado processo de reajuste. 
Portanto, cabe às pessoas lúcidas e de bom senso, não dar ensejo para que o 
veneno da maledicência se alastre, infelicitando e destruindo vidas. 
Pensem nisso! 
Desculpemos a fragilidade alheia, lembrando-nos das nossas próprias fraquezas. 
Evitemos a censura. 
A maledicência começa na palavra do reproche inoportuno. 
Se desejamos educar, reparar erros, não os abordemos estando o responsável 
ausente. 
Toda a palavra torpe, como qualquer censura contumaz, faz-se hábito negativo 
que culmina por envilecer o caráter de quem com isso se compraz. 
Enriqueçamos o coração de amor e banhemos a mente com as luzes da 
misericórdia divina. 
Porque, de acordo com o Evangelho de Lucas, "a boca fala do que está cheio o 
coração".  
 
(Texto extraído do livro "A Essência da Amizade" – Huberto Rohden* – Editora 
Martin Claret). 
* Escritor catarinense (1893 – 1981) 
____________________________________________________________________ 
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SESSÃO MAGNA PÚBLICA ALUSIVA A SEMANA DA PÁTRIA  
 
 Senhoras e Senhores:  

No momento em que se comemora mais um aniversário da 
Independência do Brasil, na Semana dedicada à Pátria, a A.R.B.L.S. Cel. Aparício 
Mariense da Silva, nº 1.891, em conjunto com as A.R.L.S. Vigilância e Fé e Luz 
Invisível, deste Oriente de São Borja, como já é tradição, associam-se aos festejos, 
realizando Sessão Solene Magna Pública em homenagem à Pátria. 
Momento de excepcional vibração patriótica vivemos nós, os brasileiros, nestes 
dias que antecedem a data cívica do Sete de Setembro.  
Como ponto final deste momento, temos os desfiles que ocorrem nesta data 
cívica, o rufar dos tambores, o tremular da bandeira e, principalmente, o 
entusiasmo dos participantes, sem sombra de dúvida, inflamam o amor pátrio. 
Arrancam aplausos de todas as pessoas que trazem na alma a estima por este país 
chamado Brasil.  A marcha do dia 7 é fruto de exaustiva preparação, encetada 
pelos colégios, por outras entidades e pelas Forças Armadas, incluindo-se aí as 
polícias Civil e Militar.   
Contudo, por si sós, todas essas demonstrações não completam os sentimentos 
que os filhos de uma pátria devem trazer gravados na memória, ou seja, 
conhecer sua historia e vivê-la dia a dia. Isso deve ser cultuado especialmente na 
família e na escola, que é onde se inicia a formação do caráter da criança e do 
adolescente. 
Ao longo do tempo, conceitos importantes vão sendo perdidos pelo caminho, 
em nome de um modernismo que, a par de muita coisa boa, influi também para 
o desfiguramento do patriotismo e uma quase inércia, impedindo de mantê-lo 
aceso e vibrante, com o que se faria jorrar nas veias os sentimentos que devem 
acompanhar todas as gerações. 
A história não é feita só de passado. A história tem também presente. O segredo 
está em saber percebê-la em todos os seus ângulos. Por falar nisso, é preciso e, 
até imprescindível, pôr em relevo que a Pátria sou eu, é você, somos nós, 
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irmanados.  
Patriotismo é um misto de bravura e de paz, que só podem ser encontrados em 
mentes bem formadas, cujas sementes são lançadas ao solo e germinam, 
transformando-se em árvores frondosas.  
A independência de nosso País não ocorreu da noite para o dia. Também não foi 
obra de uma só pessoa, nem de uma só época.  Foi o resultado de 
acontecimentos que envolveram personagens de brio, que se transformaram em 
agentes da libertação de um colonialismo que nos era imposto por Portugal. 
São muitos os nomes que merecem bem mais que uma condecoração, pelo 
destacado denodo que demonstraram. Citem-se, pois, como exponenciais os 
nomes de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, cognominado "Protomártir 
da Independência"; José Bonifácio de Andrada e Silva, que ficou conhecido 
como o "Patriarca da Independência"; e, finalmente, dom Pedro 1º, com seu 
célebre: "Independência ou morte!"  
Portanto, percebe-se que os elos foram se juntando até formar a corrente que 
fechou o cerco aos que nos mantinham como propriedade sua. Patriotismo é 
isso. É luta sem mortes. É desembainhar a espada - como fez dom Pedro 1º - 
sem ferir. É dizer não, sem atingir a alma do semelhante, mesmo sendo 
oponente.  
É na magnitude desta data, onde tudo nos lembra os dias heróicos do Século 
XIX e as décadas de trabalho que se seguiram para termos hoje um País pacífico, 
que oferece ao mundo lições sobre convivência fraterna entre as raças, entre 
países, e, enfim entre os filhos da mesma Pátria, cujo solo abençoado jamais foi 
pisado por tropas invasoras, assim como jamais nos empenhamos em guerra de 
conquista, levando a desgraça a outros povos criados também pelo GADU, que é 
Deus, convido-vos a refletir no tempo presente, história hoje: 
Porque, embora sejamos um País continental em território e rico em matéria 
prima, somos ainda um povo pobre no cenário das Nações?   
Qual a diferença entre os países pobres e os ricos? 
Investigações demonstram que a diferença entre os países pobres e os ricos não é 
a idade.  Isto pode ser demonstrado por países como Índia e Egito, que têm 
mais de dois mil anos, e ainda são muito pobres. 

 
Por outro lado, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que apenas 150 anos atrás 
eram desconhecidos, hoje são países desenvolvidos e ricos. 
A diferença entre países pobres e ricos tampouco está nos recursos naturais 
disponíveis.   
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O Japão possui um território limitado, 80% montanhoso, inadequado para a 
agricultura e criação de gado. Mas é a segunda economia mundial. Este país é 
como uma imensa fábrica flutuante, importando matéria-prima de todo o mundo 
e exportando produtos manufaturados. 
Outro exemplo é a Suíça, que não produz cacau, mas tem o melhor chocolate 
do mundo. Em seu pequeno território cria animais e cultiva o solo durante 
apenas quatro meses no ano. Não obstante produz laticínios da melhor 
qualidade. É um pais pequeno que oferece uma imagem de segurança, ordem e 
trabalho, transformando-o no caixa forte do mundo. 
Executivos de países ricos que se relacionam com países pobres evidenciam que 
não existe diferença intelectual realmente significativa.  A raça, a cor da pele 
tampouco são importantes:  imigrantes qualificados como preguiçosos em seus 
países de origem são a força produtiva de países europeus ricos.    
Onde está, então, a diferença ?      
A diferença é a atitude das pessoas, moldada no decorrer dos anos pela educação e 
pela cultura.  Ao analisar a conduta das pessoas nos países ricos e desenvolvidos, 
constatamos que a grande maioria segue os seguintes princípios de vida: 

1. A ética, como princípio básico;  
2. A integridade; 
3. A responsabilidade; 
4. O respeito ás leis; 
5. O respeito pelos direitos dos demais cidadãos; 
6. O Amor pelo trabalho; 
7. O esforço para economizar e investir; 
8. O desejo de superar; 
9. A pontualidade; 

Nos países pobres, apenas uma minoria segue esses princípios básicos em sua 
vida diária.  Não somos pobres porque nos faltam recursos naturais ou porque a 
natureza foi cruel conosco. Somos pobres porque nos falta atitude. Nos falta 
vontade para cumprir e assumir esses princípios de funcionamento das sociedades 
ricas e desenvolvidas. 
Somos assim por querer tomar vantagem sobre tudo e todos.  Somos assim por 
ver algo que está mal e dizer:  “Deixa como está”. 
Devemos ter atitudes e memória viva. Só assim mudaremos o Brasil de hoje. Só 
assim nos tornaremos forte e desenvolvido, voltado para o progresso geral de 
sua maior matéria prima, o povo. Se amamos o Nosso País devemos sempre 
refletir que a falta de princípios é a raiz da miséria. 
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Os pensamentos geram atitudes.  As atitudes geram hábitos.  Hábitos geram um 
estilo de vida. Estilo de vida é o reflexo do caráter. O caráter de um povo é o 
reflexo daquilo que ele pensa. E seus representantes no governo, por isto, não 
pensam diferente. Nós somos o que pensamos e não o que pensamos que somos.        
Enfim, para que amanhã novamente nós sejamos tomados de justo orgulho ao 
celebrar mais um Sete de Setembro, honrando os mártires do passado e os 
heróis da nossa independência, e um Brasil mais justo para com seu povo, o 
façamos com um sentimento do dever cumprido, um sentimento á flor da pele, 
que só os bravos o têm, denominado patriotismo. “Brava gente brasileira...!”     
      

Muito Obrigado.                         
     
Carlos A. Rolim (Orador)  

Discurso do Ir.: Orador da ARBLS Cel. Aparício Mariense da Silva, nº 1.891  
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