GRANDES INICIADOS

Jararaca (José Luís Rodrigues Calazans)
1896 – 1977
O Irmão José Luís Rodrigues Calazans (Jararaca, da dupla Jararaca e Ratinho)
nasceu em Maceió, Alagoas em 29 de setembro de 1896. Por volta de 1915,
apresentava-se como músico no pátio da fábrica da Linha Estrela, do coronel
Delmiro Gouveia. Ali conheceu Virgulino Ferreira (Lampião), capataz do coronel.
Em 1917, Delmiro Gouveia é assassinado e Virgulino, revoltado, montou um bando e atemorizou o sertão. Jararaca
acompanhou o grupo por dois anos. Em 1919, vai para o Recife tentar a carreira artística. Nesse mesmo ano
conhece Severino Rangel (o Ratinho da dupla). Em 1921 Alfredo da Rocha Viana (Pixinguinha, maçom) incluiu uma
embolada da dupla em seu repertório. Em 1922, a dupla se apresenta no Rio de Janeiro onde é aplaudida pelo
presidente Epitácio Pessoa (maçom). Em 1929, passam a ter suas músicas gravadas pelos principais intérpretes
brasileiros. Em 1937, Carmem Miranda grava “Mamãe eu quero”, um dos maiores sucessos de carnaval de todos
os tempos, conquistando, inclusive fama internacional na interpretação da Pequena Notável (Carmen). Em 1976,
Tom Jobim grava a música “Do Pilar”, de Jararaca, que transformou em “O Boto”, sucesso do álbum do maestro,
“Urubu”.
Em 1964, Jararaca foi demitido da Rádio nacional, por motivos políticos. Comunista e ligado a Luís Carlos Prestes
secretário-geral do PCB, Jararaca costumava discursar e cantar nos comícios do partido, trocando muitas vezes
seus compromissos profissionais pelos políticos.
Jararaca e Ratinho foram um grande sucesso nos palcos, no rádio, no cinema, na TV e nos discos. Gravaram mais
de 800 discos em 78 rotações e dois LPs, onde alternavam números musicais com vasta coleção de anedotas e
“causos”.
Ratinho faleceu em 8 de setembro de 1972, pobre, em uma humilde casa em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ao
lado da casa de seu parceiro. O Irmão José Luís Rodrigues Calazans (Jararaca) faleceu em 11 de outubro de 1977.
Nesse mesmo dia, o jornal “The Daily News” publicou em seu obituário a morte do artista brasileiro, apresentando-o
como famoso compositor gravado por Bing Crosby e Carmen Miranda.
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http://www.telehistoria.com.br/thnews/colunas_integra.asp?id=2518
Mamãe eu quero (1937) Jararaca (José Luís Rodrigues Calazans) e Vicente Paiva
“Mamãe, eu quero… Mamãe, eu quero… Mamãe, eu quero mamar!… Dá a chupeta… Dá a chupeta… Dá a
chupeta pro bebê não chorar!… [2x]… Dorme filhinho do meu coração… Pega a mamadeira e vem entrar pro meu
cordão… Eu tenho uma irmã que se chama Ana… De piscar o olho já ficou sem a pestana… Olho as pequenas,
mas daquele jeito… Tenho muita pena não ser criança de peito… Eu tenho uma irmã que é fenomenal… Ela é da
bossa e o marido é um boçal…”

SÍMBOLOS
Quem podemos chamar de Irmãos
“Na Maçonaria sempre me calei contra as calúnias, procurei, mudando de loja, encontrar irmãos melhores. Não os
encontrei, pois levamos para lá irmãos que não querem se aperfeiçoar.
“Resta-me a alegria de ter uns poucos que de fato posso chamá-los de irmãos e também de ter me tornado irmão
de homens que passaram pela maçonaria, enriquecendo-a com os seus méritos.
“Viva Hyden, viva Mozart, viva Brahms, viva Bethoven, viva Churchill, viva George Washington, viva Isaac Newton,
viva Garibaldi, viva Nobel, vivam John Adams e Thomaz Jefferson, Bolivar, San Martin, meu pai, meu avô, meus
tios...............”
Mensagem enviada por um Irmão cujo nome ainda não sei, mas cujo e-mail começa com “aljubarrota”.

A 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)

CÁLCULO DOS FERIADOS ECLESIÁSTICOS: HISTÓRICO
Fato: Tanto os judeus como os cristãos celebram a Páscoa. Uma Páscoa voltada para o futuro entre os judeus
(Páscoa judaica – pessach1); uma Páscoa realizada na morte e ressurreição de Cristo, entre os cristãos (Páscoa
cristã), ainda que esperando sempre a consumação definitiva. Jesus viveu o seu Mistério Pascal durante os dias da
Páscoa judaica. A sua morte na cruz foi no dia da preparação da Páscoa judaica.
Acontece que os judeus não seguiam o calendário solar, mas o calendário lunar, e a sua Páscoa sempre acontecia
na primeira lua cheia da Primavera, dia que vai mudando de ano para ano. Os cristãos, como uma espécie de
imitação, fazem esse mesmo cálculo, mas de tal modo que a Páscoa seja sempre no domingo que segue essa
primeira lua cheia da Primavera.
De fato, no ano de 1582 foi estabelecido, por Bula Papal, o calendário Gregoriano através do qual ainda nos
regulamos; nele se estipula, entre outros, a forma de determinar o dia da Páscoa.
O decreto de 24 de fevereiro de 1582, do papa Gregório, seguindo a uma decisão tomada no concílio de Nicéia,
estabeleceu que a páscoa devesse ocorrer no primeiro domingo após a Lua cheia a partir de 21 de março, isto é, no
início da primavera do hemisfério norte e do outono no hemisfério sul.
O concílio de Nicéia, em 325, recordamos, determinava que a Páscoa fosse celebrada no primeiro domingo após a
primeira lua cheia que se verificar a partir do equinócio vernal.
Todos os feriados eclesiásticos são calculados em função da Páscoa e esta é calculada em função da Lua Cheia. A
partir da Páscoa, um domingo, são determinadas as datas de Carnaval, Quaresma, Sexta-feira da Paixão, domingo
de Ramos, quinta-feira da Ascensão, domingo de Pentecostes, Corpus Christi entre outras não tão notáveis. Em

1

Festa pela libertação do povo, escravo dos egípcios , e pela passagem para o deserto onde ficaram por aproximadamente 40 anos e se
alimentavam com uma bolacha de água e um trigo (ázimo) e a carregavam nas costas.
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realidade todas essas festas, que dependem do ciclo pascal, seguem a data da Páscoa em determinado ano.2
Contudo a data da Lua cheia estabelecida não é a real, mas a definida pelas tabelas eclesiásticas.
Conclusão: Como de costume, os ditames da Igreja não estão rigorosamente afinados com a ciência, em especial
com a astronomia, neste caso quanto às fases da Lua, por ela, Igreja, assumir, ou impor, que o equinócio de
primavera no hemisfério norte sempre ocorre a 21 de março quando na verdade pode acontecer com a tolerância
de até dois dias! Tudo isso porque a Igreja se vale de uma datação através de uma ‘Lua cheia eclesiástica’
determinada por tabelas, que acompanha, aproximadamente, o cálculo astronômico e, portanto, o real, o
verdadeiro.
E ‘eles’ ainda se julgam os donos da verdade! E muitos outros também crêem que eles são os donos da verdade!
“Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.” (Mc 16,16)

MoonMoves-2.0.0.exe
SW, ‘LIMPO’, PARA VISUALIZAR AS FASES DA LUA

O M∴ I∴ Aquilino R. Leal é colaborador permanente da Folha Maçônica.
POLÊMICA NA FOLHA. Na próxima semana MAIS UMA (INCOERÊNCIA) DA IGREJA!: A injustificável
excomunhão da equipe médica que fez o aborto à menina estuprada pelo seu padrasto em Pernambuco.

DICA
O Rio de Janeiro de um povo que trabalha e luta com dificuldade
Aqui não mostraremos as imagens que tornaram o Rio de Janeiro famoso. Cidade que faz jus, com sobras, ao título
de Maravilhosa. Mostraremos as imagens de um povo, de todas as partes do Brasil, que aqui trabalha e luta com
muita dificuldade pela sobrevivência. Sabemos que alguns brasileiros acreditam que o carioca é malandro,
desocupado, beberrão, que as mulheres são fáceis e tolas, e mais outras tantas ideias idiotas contra o carioca. Sou
carioca graças a Deus! Trabalho, sempre usei transporte público, morei e moro na zona norte. Crio meus filhos e dei
a eles senso de responsabilidade e vontade de progredir. Não conheço esse carioca vagabundo das lendas
preconceituosas difundidas por alguns tolos. (Robson Granado)

2

Aos interessados informamos que há tempo publicamos uma matéria a respeito dos feriados móveis aqui mesmo na POLÊMICA NA FOLHA.
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MEDITE
Todos pelo Rio.... E pelo Brasil
“O Estado do Rio de Janeiro vai falir! Adeus, Copa do Mundo e Olimpíada!” – frases como essas são repetidas em
cada esquina, desde que foi aprovada na Câmara de Deputados a Emenda Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), que refaz a
divisão dos royalties do petróleo de forma injusta, causando grande prejuízo a dois estados produtores – Rio de
Janeiro e Espírito Santo, em benefício dos demais.
Diante desses fatos, a indignação da população fluminense e carioca é mais do que justa. Mas por que os
brasileiros têm que brigar entre si, disputando, no máximo, 15% dos recursos provenientes do petróleo a ser
extraído (parcela destinada aos royalties)? Essa disputa não pode nos cegar! Enquanto brigamos pela parte menor,
sabe quem vai ficar com a parte do leão? São as multinacionais do petróleo!
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O ex-presidente Fernando Henrique acabou com o monopólio estatal do petróleo, que foi substituído pelo regime de
concessão (Lei 9478/97). Com isso, permitiu que empresas estrangeiras, através de leilões, se apropriem do
petróleo extraído no solo e no mar do Brasil.
O governo Lula está discutindo mudanças na atual lei do petróleo. Mas que serão válidas apenas para a região do
pré-sal, onde o petróleo é extraído a cerca de 7 mil metros de profundidade. Nessas áreas, a nova lei prevê o
“regime de partilha”, enquanto o “regime de concessão” continuaria valendo para as demais.
Nem concessão nem partilha. Monopólio estatal!
Pior é a cara de pau dos legisladores! O relatório do deputado Henrique Alves (PMDB-RN) define que, no regime de
partilha, os royalties estarão embutidos no custo de produção. Como a União terá que reembolsar as empresas do
seu custo, quem acabará pagando é o povo brasileiro!
Mas os movimentos sociais têm uma proposta diferente. Nem concessão nem partilha. Queremos a volta do
monopólio estatal do petróleo. Afinal, quem tem petróleo tem crédito. Logo, não convence ninguém o argumento de
que o Brasil não teria recursos financeiros para explorar o pré-sal. Além disso, a Petrobrás tem a melhor tecnologia
do mundo em águas profundas e ultraprofundas. Nada justifica entregar o nosso “ouro negro” aos estrangeiros.
O projeto dos movimentos sociais aguarda votação no Senado. Propomos a volta do monopólio estatal do petróleo
e o controle social sobre as riquezas produzidas. Afinal, o cidadão comum sabe para onde vão os royalties? Na sua
cidade, os royalties têm sido utilizados para melhorar as condições de vida do povo?
Só a volta do monopólio estatal vai garantir gás mais barato para a população, investimentos em educação, saúde,
moradia, reforma agrária e em energias limpas, para evitar a poluição do planeta!
Vamos pensar grande! Todos estão convidados a se somarem a essa luta, que não é apenas pelos royalties do Rio
de Janeiro, mas em favor das 27 unidades federativas e dos 5564 municípios brasileiros. Inclusive o seu.
Pelo fim dos leilões e da privatização! Pela volta do monopólio estatal do petróleo! E para que o petróleo seja usado
a serviço de um projeto popular, sustentável e soberano!
Fonte: Agência Petroleira de Notícias.

DOCUMENTOS E FOTOS ANTIGAS
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O primeiro selo mostra elementos e símbolos maçônicos sobre piso quadriculado da loja. Entre estes
elementos estão a Colmeia, o Esquadro e Compasso sobre o Livro, a Espada, a Lamparina, a Coluna, o
Pentagrama e outros.
O segundo selo mostra a letra 'G' dentro do Esquadro e Compasso, sobre a Estrela Flamejante.
Impresso por: Correos del Ecuador
Data de emissão: 12 de dezembro 2006
Tamanho do selo: 2,8 x 3,8 cm..

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

variados,

‘nóstícias’

A verdadeira ira de Bin Laden3 ou a teoria do número 114
O 11 passou a ser um número inquietante. Podem pensar que é uma casualidade forçada ou simplesmente uma
tontice, mas o que está claro é que há coisas interessantes, senão, vejamos:

•

•
•
•

New York City tem 11 letras.
Afeganistão (Afghanistan) tem 11 letras.
The Pentagon tem 11 letras.
George W. Bush tem 11 letras.

Até aqui, meras coincidências ou casualidades forçadas.
3
4

Em árabe: أسامة بن محمد بن عود بن لدن
Ignoramos a procedência e autor do material. Nenhuma verificação quanto à veracidade foi por nós feita.
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Será?
Agora começa o interessante:

•
•
•
•
•

Nova Iorque é o estado no 11 dos EUA.
O primeiro dos vôos que embateu contra as Torres Gêmeas era o no 11.
O vôo no 11 levava a bordo 92 passageiros; somando os numerais dá: 9+2=11.
O outro vôo que bateu contra as Torres, levava a bordo 65 passageiros, que somando os numerais dá:
6+5=11.
A tragédia teve lugar a 11 de Setembro, ou seja, 11.09, que somando os numerais dá: 1+1+9=11.

Agora, o inquietante:

•
•
•
•
•
•
•

As vítimas totais que faleceram nos aviões são 254: 2+5+4=11.
O dia 11 de Setembro é o dia número 254 do ano: 2+5+4=11.
A partir do 11 de setembro sobram 111 dias até ao fim de um ano.
Nostradamus (11 letras) profetiza a destruição de Nova Iorque na Centúria número 11 dos seus versos.
O mais chocante de tudo é que, se pensarmos nas Torres Gêmeas, damo-nos conta que tinham a forma de
um gigantesco número 11.
E, como se não bastasse, o atentado de Madrid aconteceu no dia 11.03.2004, que somando os numerais dá:
1+1+0+3+2+0+0+4=11.
Esqueceram que o atentado de Madrid aconteceu 911 dias depois do de New York? Somando os numerais
9+1+1=11.

Intrigante, não acham?
E agora o arrepiante!

•

Corinthians tem 11 letras, tem 11 jogadores e sua fundação foi em 1910, que somando os numerais dá
1+9+1+0=11.

Conclusão: O FDP do Bin Laden é Corintiano!5
PS.:
Encarecidamente solicitamos a todos da Ordem que ao acabar de ler, este material seja destruído de modo
a não cair nas mãos das Comissões Litúrgicas para que não possam tirar conclusões como a conclusão acima! E o
pior, que elas acabem por colocar o número 11 no rol dos números terríveis, dos números fatídicos, da dúvida, do
desequilíbrio e da contradição’! Repare que a soma de seus dois algarismos é 2!
Colaboração do M∴ I∴ Aquilino R. Leal, Fundador Honorário da Aug∴ e Resp∴ Loj∴ Maç∴ Stanislas de
Guaita 165

Contatos para: folhamaconica@gmail.com
Visite nosso blog: http://folhamaconika.blogspot.com/
Baixe as edições antigas da Folha em: http://SITIO-FOLHA-MACONICA.4shared.com/
Os irmãos podem enviar colaborações para o sítio da Folha Maçônica

5

Esclarecemos que o Corinthians (Sport Club Corinthians Paulista) é o time de futebol pelo qual torcemos, em São Paulo, desde o tempo Vicente
Matheus (Vicente Matheus Bathe) nascido na mesma cidade que nós ainda que 38 anos antes.
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