GRANDES INICIADOS

Visconde de Ouro Preto
Afonso Celso de Assis Figueiredo
1836 - 1912

Eleito Senador pela província de Minas Gerais tomou posse a 26 de abril de 1879.
Bacharel em Direito e professor de Direito Civil e Comercial da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do
Rio de Janeiro, também ocupou os cargos de Secretário de Polícia, Inspetor da Tesouraria Provincial e Procurador
da Fazenda. Foi Deputado Provincial em dois mandatos e Deputado Geral por Minas Gerais por quatro vezes.
Ministro da Marinha e da Fazenda e Membro do Conselho de Estado, presidiu o último Conselho de Ministros do
Império, tendo sido preso a 15 de novembro de 1889 - com todo o Ministério - e exilado.
Apesar de monarquista convicto, abraçou a causa abolicionista. Quando senador, criou um imposto de 20 réis sobre
o preço das passagens de bonde, fato que gerou grande agitação no Rio de Janeiro em janeiro de 1880 - a "revolta
do vintém".
Publicou, entre outras obras, "A Esquadra e a Oposição Parlamentar" e "Advento da Ditadura Militar". Agraciado
com o título de Visconde em 1888.
Foi pai de Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, fundador do Jornal do Brasil. Escreveu uma obra de história
sobre os dez primeiros anos da república.
Fonte: www.senado.gov.br
³A República brasileira, como foi proclamada, é uma obra de iniquidade. Se não tenho completamente obliterado o
parco entendimento que Deus me concedeu, não é infundada a convicção de que não perdurará. A República se
levantou sobre os broquéis da soldadesca amotinada, vem de uma origem criminosa, realizou-se por meio de um
atentado sem precedentes na História e terá uma existência efêmera. Nada significam as adesões que apregoa
surgirem de todos os pontos do império. Originam-se do terror ou partem da multidão interesseira dos descontentes
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da situação decaída e daqueles que, ainda em maior número, esperam lucrar com a que se inaugurou ± massa
flutuante que adere a quem pode, no momento, fazer o mal ou distribuir favores. Devorar-se-ão entre si os que se
aliaram para dominar o país, contra o voto e por ele solenemente expresso de manter as instituições que o regiam.
Ou prevalecerá a caudilhagem militar, sacrificadas as liberdade cívicas, como em quase todos os Estados sulamericanos. Ou o Exército será vítima dos demagogos de que se fez instrumento. Uma nação de homens livres não
suportará por muito tempo tão intolerável regime. Dissipado o assombro de que foi tomada, a nação reagirá,
impondo sua vontade soberana.´ (Visconde de Ouro Preto)
Fonte: http://veja.abril.com.br/historia/republica/ponto-de-vista-visconde-ouro-preto.shtml

SÍMBOLOS
O binário
O binário é mais particularmente o número da mulher, esposa do homem e mãe da sociedade.
O homem é o amor na inteligência, a mulher é a inteligência no amor.
A mulher é o sorriso do criador contente de si próprio, e foi depois de tê-la feito que ele descansou, diz a parábola
celeste.
A mulher está antes do homem, porque é mãe e tudo lhe é perdoado de antemão porque dá à luz com dor.
A mulher foi quem primeiro se iniciou na imortalidade pela morte; o homem, então, a viu tão bela e a compreendeu
tão generosa, que não quis sobreviver a ela, e amou-a mais do que sua vida, mais do que sua felicidade eterna.
Feliz proscrito! já que lhe foi dada como companheira de seu exílio.
Mas os filhos de Caim revoltaram-se contra a mãe de Abel e escravizaram sua mãe.
A beleza da mulher tornou-se uma presa para a brutalidade
dos homens sem amor.
Então, a mulher fechou seu coração como um santuário
desconhecido e disse aos homens indignos dela: "Sou virgem,
mas quero ser mãe, e meu filho ensinar-vos-á a me amar."
Ó Eva! sê saudada e adorada em tua queda!
Ó Maria! sê abençoada e adorada em tuas dores e em tua
glória!
Santa crucificada que sobrevivia a teu Deus para enterrar teu
filho, sê para nós a última palavra da revelação divina!
Moisés chamava Deus de Senhor, Jesus chamava-o de meu
Pai, e nós, pensando em ti, diremos à Providência: "Sois nossa
mãe!"
Filhos da mulher, perdoemos a mulher decaída.
Filhos da mulher, adoremos a mulher regenerada.
Filhos da mulher, que dormimos em seu seio, que fomos
embalados em seus braços e consolados por seus carinhos,
amemo-la e amemo-nos entre nós!
Eliphas Levi

- texto extraído do livro "A chave dos grandes mistérios". Eliphas Levi.
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POLÊMICA NA FOLHA
Coluna assinada pelo M.·. I.·. Aquilino R. Leal, Fundador Honorário da Aug.·. e Resp.·. Loj.·. Maç.·. Stanislas
de Guaita 165 (o conteúdo da coluna é de inteira responsabilidade do Irmão Aquilino R. Leal)

ABRAHAM LINCOLN E JOHN KENNEDY1
Fatos:
 Abraham Lincoln se elegeu no Congresso em 1846.
 John F. Kennedy se elegeu no Congresso em 1946.
 Abraham Lincoln se elegeu presidente em 1860.
 John F. Kennedy se elegeu presidente em 1960.
 Os nomes Lincoln e Kennedy são compostos de 7 letras.
 Os dois foram grandes defensores dos direitos Humanos.
 As esposas dos dois presidentes perderam filhos enquanto moravam na Casa Branca.
 Os dois presidentes foram assassinados com uma bala na cabeça.
 Os dois presidentes perderam a vida numa quarta-feira.
 A secretária de Lincoln se chamava Kennedy.
 A secretária de Kennedy se chamava Lincoln.
 2VGRLVSUHVLGHQWHVIRUDPDVVDVVLQDGRVSRU³VXOLsWDV´
 2VGRLVSUHVLGHQWHVWLYHUDPFRPRVXFHVVRUXP³VXOLsWD´
 O nome dos sucessores era composto por 7 letras, e os dois se chamavam Johnson.
 Andrew Johnson, que sucedeu Lincoln, nasceu em 1808.
 Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, nasceu em 1908.
 John Wilkes Booth, que assassinou Lincoln, nasceu em 1839.
 Lee Harvey Oswald, que assassinou Kennedy, nasceu em 1939.
 Os dois assassinos eram conhecidos por seus três nomes.
 O total de letras do nome de cada um era de 15.
 Lincoln morreu dentro de um cinema chamado Kennedy.
 Kennedy morreu num carro chamado Lincoln.
 John Wilkes Booth fugiu do cinema e foi preso em um edifício.
 Lee Harvey Oswald fugiu de um edifício e foi preso em um cinema.
 Booth e Oswald foram assassinados antes do julgamento
 Uma semana antes de ser assassinado, Lincoln estava de férias em Monroe, Maryland.
 Uma semana antes de ser assassinado, Kennedy estava de férias com Marilyn Monroe.
Conclusão: Tudo isso é só coincidência? Não será possível que nosso mundo seja guiado por forças que na
realidade nós não conhecemos?
A verdade e a realidade são, provavelmente, um tanto obscuras... Ou tudo isso é só coincidência?
³7DPEpP H[LVWHP LGLRWLFHV HOHJDQWHV DVVLP FRPR Ki LGLRWDV EHP YHVWLGRV´ (Nicolas Sébastien Chamfort [17411794], escritor francês).

                                                                                                                      
1 Adaptação de material que circulou há tempo pela rede de computadores.
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O M? I? Aquilino R. Leal é colaborador permanente da Folha Maçônica.
POLÊMICA NA FOLHA. Na próxima semana, O CRIME, O PRIMEIRO CRIME: a repulsa do Todo Criador com as
coisas do campo e a injustiça cometida contra Caim segundo o exposto em Gênesis.

DICA
Será essa uma cadeia de união?

Imagem repassada pelo Irmão Sidney Lacé.

MEDITE
$VXVWHQWDomRGD³PRGHUQLGDGH´
³$V SUHWHQV}HV DULVWRFUiWLFDV GRV EUDVLOHLURV GR VpFXOR ;,; HVWDYDP GLUHWDPHQWH YLQFXODGDV j HVFUDYLGmR 2
escravo era a sustentação de todos os pontos da modernidade que se queria instaurar. Foi através do comércio de
mão de obra africana e da exploração de seu trabalho que se acumularam as maiores fortunas do Brasil. Eram eles
µDVPmRVHRVSpV¶GRVVHQKRUHV$SHVDUGHLGHDOL]DGDSRUDUTXLWHWRVHVWUDQJHLURVDFRQVWUXomRSURSULDPHQWH dita
das casas das famílias ricas era trabalho de escravo. Era pela força física dos escravos que se recheavam as
UHVLGrQFLDV GH REMHWRV µFLYLOL]DGRV¶ LQFOXVLYH GR SHVDGtVVLPR SLDQR (VFUDYRV WRFDYDP P~VLFD H VHUYLDP RV
convidados em banquetes, bailes e VDUDXV$DEROLomRGDHVFUDYLGmRHPIRLRILPGHPXLWRVEDU}HVGRFDIp´
FARIA, Sheila de Castro. Os barões do Brasil. Revista de história da Biblioteca Nacional. Nº 2, agosto de 2005. P.
58-64.
+RMH DLQGD D ULTXH]D GRV ³EDU}HV´ GR %UDVLO DVVLP FRPR RV LPHQVRV OXFURV GRV ³EDU}HV´ PXOWLQDFLRQDLV HVWmR
diretamente vinculados à exploração da mão de obra, à manutenção de um exército de reserva de desempregados
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que apavora os empregados, aos salários baixos, aos índices de produtividade que esgotam o trabalhador, e por aí
afora. Enquanto isso, aqueles que deveriam buscar a verdade acham inteligente e elegante só falar da corrupção e
exaltar a filantropia que camufla a realidade da desigualdade social e suas causas e enaltece o explorador.
Robson Granado

DOCUMENTOS E FOTOS ANTIGAS
Representação do simbolismo alquímico do encontro do Rei Solar e da
Rainha Lua (binário)

Essa  representação  do  sol  e  da  lua  está  
presente  nos  templos  maçônicos.  

EUREKA (TUREKA E NÓSREKA)
Contestações,
lances,
bobagens,
respostas,
estudos,
crendices,
fatos, curiosidades, sofismas, perguntas, humor, nostalgia, outros e... nós!

vaULDGRV

µnósWtFLDV¶

Gestão empresarial: mais uma dica
Um corvo está sentado numa árvore o dia inteiro sem fazer nada. Um pequeno coelho vê o corvo e pergunta:
"Eu posso sentar como você e não fazer nada o dia inteiro?"
O corvo responde, sorrindo:
"Claro, porque não?"
O coelho senta no chão embaixo da árvore, e relaxa. De repente uma raposa aparece e come o coelho.

Conclusão: Para ficar sentado sem fazer nada, você deve estar no topo.
Colaboração do M?I? Aquilino R. Leal, Fundador
Honorário da Aug? e Resp? Loj? Maç? Stanislas
de Guaita 165
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