








{ATENÇÃO PLENA) 
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Mindfulness (que tem sido traduzido como ''Atenção 
Plena" em português) é um termo que pode designar um 
estado mental, um conjunto de técnicas ou exercícios 
mentais. É estar totalmente acordado em nossas vidas. 
Trata-se de perceber a vivacidade requintada de cada 
momento. De sentirmos mais vivos. 

É também termos acesso imediato aos nossos 
próprios e poderosos recursos internos, para a 
introspecção, transformação e cura. O estado mental de 
"Mindfulness" pode ser induzido ao focarmos nossa 
atenção intencionalmente na experiência direta do 
momento presente, numa atitude aberta e não julgadora. 

l•ll 



Mindfulness - Atenção Plena 

Mindfulness não é esvaziar a nossa mente, parar de 
pensar. Pensamentos sempre virão até a nossa mente, mas 
nós podemos estar mais conscientes sobre nossos 
pensamentos e seus efeitos, assim podemos gerenciá-los 
mais efetivamente. 

Quando aumentamos a capacidade de estar 
atento no presente momento, nós aprendemos a 
responder à situações com escolha ao invés de reagir 
automaticamente. 

Cada vez mais conhecida no ocidente torna-se 
entre outras práticas para busca do equilíbrio, tais como a 
meditação, oração, práticas esportivas, etc. uma excelente 
opção. 

Neste mundo em que cada vez mais somos 
demandados pelo mau uso da tecnologia, pelas mudanças 
culturais, pela adaptação à inovação constante, entre 
outras, é uma excelente opção conhecê-la melhor. 

A maçonaria incentiva seus membros na busca 
constante da verdade e podemos começar por nos 
entender melhor. 

Já na iniciação do candidato, ele é apresentado à lei 
do silêncio que é a origem de todas as verdadeiras 
iniciações. Logo no início, na câmara de reflexão, o silêncio 
assume a sua maior importância, uma vez que o candidato 
talvez não tenha há muito tempo uma oportunidade igual 
de ficar a sós, em atitude contemplativa, em meditação, 
para que possa ocorrer a maturação silenciosa da sua alma. 

Agora que você entendeu o que é a atenção plena, 
experimente pratica-la em um período de respiração de 

três minutos durante a harmonização na sala dos passos 
perdidos antes de adentrar ao Templo. Verás os beneficias 
que conseguirás durante sua reunião. 

1. CONCENTRAÇÃO 
Mantenha-se atento ao momento presente 

adotando uma postura ereta e definida. Se possível feche 
seus olhos. Pergunte a si mesmo: Qual é minha experiência 
neste exato momento, meus pensamentos, meus 
sentimentos, minhas sensações corporais? Reconheça e 
registre em sua mente esta experiência. Mesmo que ela seja 
indesejável. 

2.COLETA 
Direcione suavemente toda a atenção para sua 

respiração. Para cada inspiração e expiração a medida que 
elas acontecem. 

Sua respiração pode ser uma âncora para mantê-lo 
no presente e ajuda-lo a estar consciente e em quietude. 

3.EXPANSÃO 
Expanda seu campo de concentração em sua 

respiração, nas sensações por todo o corpo sua postura sua 
expressão facial. 

Este momento respiratório irá tirá-lo do piloto 
automático reconectando-o com o presente momento, 
aumentando sua capacidade de avaliar as coisas com bom 
senso, clareza, juízo e tino. 

Tudo que precisamos para construir nossa 
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1. Introdução 
As Colunas Jachin2 (ou Jaquim) e Boaz (ou Booz3

) 

estão presentes na decoração de praticamente todos os 
templos e salas de loja

4 
maçônica do mundo, seja 

fisicamente ou, pelo menos, em ilustração (e.g.: Rito de 
Schroder)

5
. 

Apresentadas de diferentes formas e em diferentes 
lugares, os significados dos elementos que as compõem e 
as razões de suas apresentações, de certo modo distintas 
das descrições bíblicas, costumam gerar dúvidas a muitos 
maçons. 

Sendo, junto de outros como o esquadro e o 

1 Kennyo Ismail é escritor, revisor técnico, editor, palestrante, professor 
e pesquisador. Na Maçonaria Simbólica, é VM da Loja de Pesquisas 
"DomBosco #33" -GLMDF (2019-2021). 
2Grafia comum em lingua inglesa, mas cuja pronúncia é similar à grafia 
em português: J aquim. 
3Booz é uma transliteração equivocada, base ada na Vulgata. 
'Sala de Loja (em inglês, Lodge Room) é termo comum na Maçonaria 

Anglosaxônica para se referir ao local de reuniões das lojas maçônicas. 
Peço licença aos leitores para, a partir daqui, utilizar apenas o termo 
"templo" neste artigo, por ser mais comum no Brasil e assim facilitar a 
escrita e a leitura. 
5
Sim, Rito "de" Schroder, porque a lingua portuguesa não comporta 

apenas " Rito Schroder" como alguns preferem. É necessária a 
preposição "de", com a função de ligação entre substantivos ou 
equivalentes. Outra opção gramaticalmente correta seria chamar de 
"Rito Schroderiano". 
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compasso, a pedra bruta e a polida, o pavimento mosaico e 
a estrela flamígera, um dos elementos simbólicos mais 
comuns à Maçonaria Universal, é de fundamental 
importância que seu estudo seja estimulado, de forma que 
o entendimento a respeito ultrapasse o conhecimento raso 
de apenas saber seus nomes e lugares em loja. 

2.0rigem 
O que todo mundo sabe é que as colunas Jaquim e 

Boaz estão relacionadas ao Templo do Rei Salomão. Mas o 
que pouco se menciona é que duas colunas já eram 
presentes na tradição judaica desde o Êxodo': "E o Senhor 
ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar 
pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os 
iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca 
tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a 
coluna de fogo, de noite" (Êxodo 13: 21,22)". 

Essa pode ter sido, de fato, a inspiração para as 
colunas Jaquim e Boaz na construção do Templom, visto 
que o Templo viria a se tornar o triunfo do êxodo, 
substituindo o tabernáculo, que servia de morada 
temporária durante a longa jornada. Assim, como Deus 
havia utilizado as colunas para guiar o povo até a terra 
prometida, e nunca tiraria diante do povo essas colunas, 
elas precisavam, de algum modo, repousar junto ao templo, 
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casa definitiva do Senhor e seu povo. 
O fato é que, ao que tudo indica, as duas colunas não 

tinham a finalidade de sustentação, mas de ornamentação, 
tanto pelas descrições bíblicas a respeito, que mencionam 
seus capitéis como se não houvesse qualquer suporte 
horizontal sobre elas, como pelo material com que foram 
feitas, bem como por serem dotadas de nomes. 

Ainda, acadêmicos que estudam o tema sugerem 
que a ideia de inclusão das duas colunas à frente do 
Templo, e mesmo de seus detalhes, pode ter partido de 
Hiram Abiff, responsável por sua produção e natural de 
Tiro, onde havia um templo com pilares similares, 
dedicado a Hércules.'v 

Contudo, existe a possibilidade de que essa 
ornamentação também tinha uma utilidade. Smith foi um 
dos defensores da teoria de que as colunas também 
serviam de bases para grandes braseiros, de forma a 
iluminar a fachada do Templo de noite, indicando sua 
localização.V Apesar de alguns religiosos se apressarem em 
rechaçar essa teoria, essa finalidade de iluminação pública 
não necessariamente condena um significado mais nobre: 
partindo da ideia de representação das colunas da Nuvem 
(dia) e Fogo (noite), do Êxodo, os braseiros ofereciam 
Fogo pela noite e, pela manhã, a grande nuvem de fumaça 
indicaria a posição do Templo aos que estivessem até a 
quilômetros de distância. 

3. Posição 
É importante ressaltar que essa presença, física ou 

ilustrativa, é universalmente no interior do templo 
maçônico, apesar de uma interpretação literal das sagradas 
escrituras terem levado a alguns ritualistas brasileiros de 
um rito específico em determinada potência a retirar as 
colunas de seus templos, posicionando-as no átrio. 

Há que se levar em consideração o fato de que o 
templo maçônico não é uma cópia do Templo de Salomão, 
mas alegoricamente o representa, de diferentes formas, 
nos diferentes graus. Há muitos elementos contidos no 
Templo de Salomão, conforme as Sagradas Escrituras, que 
não se fazem presentes em um templo maçônico: dez 
castiçais, mesa de ouro para pães, vasos, bacias, colheres, 
querubins, palmeiras e flores, etc. De modo igual, há vários 
elementos presentes num templo maçônico que não 
compunham o Templo de Salomão. Tomando por base um 
templo do Rito Escocês Antigo e Aceito - REAA, tem-se: 
Sol e Lua, Esquadro e Compasso, colunetas gregas, 
colunas zodiacais, maço, cinzel, nível, etc. 

Assim, não é prudente, nem mesmo possível, impor 
ao ritual maçônico e, consequentemente, à decoração do 
templo, interpretações bíblicas literais. Deve-se, 
primeiramente, considerar a distinção de uma cópia e de 
uma representação alegórica. Caso contrário, logo também 
retirarão o Mar de Bronze do interior dos templos, bem 
como o Esquadro e Compasso, caindo assim em 
irregularidade. A educação maçônica ocorre dentro do 
templo e, por essa simples razão, o lugar de se apresentar 
seus elementos é sempre dentro do mesmo. Não se coloca 
alousa fora da sala de aula se é lá que os alunos estão. Tanto 
é assim que a Maçonaria criou sua própria "planta" do 
Templo do Rei Salomão, no qual há um térreo e em seu 

interior uma escada em caracol, que leva a um pavimento 
superior, que possui uma entrada, cujo pórtico conta com 
duas colunas, similares às do exterior, e que dão acesso à 
câmara do meio. Ou seja, há, na alegoria maçônica do 
Templo de Salomão, duas colunas internas. 

Vencida essa etapa, o que os rituais atuais 
apresentam é certo consenso de que as duas colunas 
maçônicas, quando presentes fisicamente no templo, 
devem estar próximas a uma porta no Ocidente e, por 
questões alegóricas, é comum que, pela visão do Ocidente 
para o Oriente, a coluna Boaz esteja à esquerda e a Jaquim à 
direita. Essa posição é a tradicional, conforme 1 Reis, 7:21: 
"Depois levantou as colunas no pórtico do templo; e 
levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim; e 
levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz"; e 
também conforme Flavius Josephus (Livro VIII, 3:4): 
"Um desses pilares ele colocou na entrada do pórtico à 
direita, e chamou-o de Jaquim e o outro à esquerda, e 
chamou-o de Boaz".~ Entretanto, é fato que ninguém 
morreu ao pisar em um templo em que essa posição 
tradicional estava invertida, com a coluna Jaquim à 
esquerda e a Boaz à direita. 

É interessante observar que o mesmo historiador 
antigo, Flavius Josephus, é o responsável pelo registro de 
outra lenda, que afirma que os Filhos de Seth, cientes de 
que haveria um cataclismo e, sem saber se seria pela água 
ou pelo fogo

6
, construíram duas colunas ocas, sendo uma 

de barro queimado e outra de pedra, onde guardaram todo 
o conhecimento existente até então, para que não se 
perdesse para sempre. Essa lenda chegaria até as chamadas 
"Old Charges" da Maçonaria, como as registradas no 
Manuscrito de Cooke, em que se tem as duas Colunas, mas 
como feitas pelos filhos de Lameque. 

Em uma das versões das Old Charges
7

, chamada 
Versão Original Padrão, tem-se no capítulo 5, "As duas 
colunas": 

Vou dizer como começou esta nobre ciência. 
Antes do dilúvio de Noé, havia um home, 
Lameque, com duas esposas, Ada e Sella. E tinha 
três filhos e uma filha, que iniciaram todas as artes 
do mundo. O filho mais velho, Jabel, fundou a 
arte da Geometria. Outro,Jubal, fundou a arte da 
Música. O terceiro, Tubalcaim, a arte de trabalhar 
com metais. E sua irmã a arte da tecelagem. E 
escreveram suas ciências em duas colunas de 
pedra, para reencontrá-las após o dilúvio.= 

4.Forma 
Há duas formas mais comuns de apresentação das 

colunas Jaquim e Boaz na Maçonaria. Aquela hegemônica 
nos ritos e rituais anglosaxônicos é de colunas encimadas 
por globos, sendo um o globo terrestre e o outro o globo 
celeste. Já as versões latinas costumam apresentar as 
colunas encimadas por romãs, sendo originalmente taças 

'Aqui pode-se fazer um paralelo, entre o cataclismo pela água (da chuva, 
que vem das nuvens) ou pelo fogo, com as Colunas de Nuvem e de Fogo 
que guiaram os judeus durante o Êxodo. Ou seja, as ferramentas que 
punem são as ferramentas que recompensam. A água e o fogo 
proporcionam vida e morte. 
'Também conhecidas como Constituições Góticas da Maçonaria. 
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com romãs e, habitualmente, três grandes romãs em 
posição triangular. 

O Rito Escocês Antigo e Aceito no Brasil, de 
origem latina, até há alguns anos não fugia da regra. O ritual 
de 1874 do Grande Oriente do Brasil, na descrição do 
ornato do Templo, trazia a informação de que: "No 

Occid:. estarão duas CCol:. de bronze, de ordem coríntia, 
em cujos capitéis haverão três romãs entreabertas, no foste 
das mesmas estarão gravadas as letras J nada direita e a letra 
B na da esquerda". 

Similarmente, a 1 ªedição do ritual de Mário Behring 
para o REAA, publicado em 1928, traz a seguinte 
informação: 

De cada lado da entrada do Templo fica illlla 
Coluna, de altura proporcional à porta. Estas 
Colunas são encimadas por capitéis, com sete 
ordens de malhas entrelaçadas. Rematando os 
capitéis, duas ordens de romãs ao redor das 

malhas. A Coluna da direita chama-se J :. e a da 

esquerdaB:.v"'. 

Já o ritual de Companheiro de Ofício da Grand Lodge 
of the S tate of New York - G LSNY, tomado aqui como 
exemplo de um ritual de origem anglosaxônica, apresenta 
as colunas encimadas pelos globos terrestre e celeste, 
justificando isso pela possibilidade de, ao contemplá-los, 
reverenciar a grande obra de Deus e se motivar ao estudo 
de ciências como astronomia, geografia e outras 
correlatas." 

Entretanto, possivelmente por interpretação literal 
de uma versão bíblica específica de alguma das várias 
passagens que mencionam a ornamentação das duas 
colunas, não é incomum deparar-se com misturas dessas 
duas versões no Brasil, com colunas contendo em seu topo 
globos ladeados por romãs ou, ainda, uma coluna 
contendo globo e a outra contendo romãs. Outra provável 
influência para tais misturas são os painéis franceses do 
REAA, dos graus de Aprendiz e Companheiro, nos quais 
as Colunas são encimadas por romãs no painel do grau de 
Aprendiz e por globos no de Companheiro. 

A existência dessas duas versões predominantes, de 
globos (anglosaxônica) e de romãs Oatina), pode ser 
compreendida pelas diferentes traduções da Bíblia, cuja 
divergência sobrevive até nas edições mais atuais. Como 
exemplo, tomemos a popular edição "Almeida Corrigida 
Fiel": "Os capitéis, pois, sobre as duas colunas estavam 
também defronte, em cima da parte globular que estava 
junto à rede; e duzentas romãs, em fileiras em redor, 
estavam também sobre o outro capitel" (ACF, 1 Reis 7:20). 
E agora, a mesma passagem, na edição da não menos 
popular "Nova Versão Internacional": "Nos capitéis das 
duas colunas, acima da parte que tinha formato de taça, 
perto do conjunto de correntes, havia duzentas romãs 
enfileiradas ao redor" (NVI, 1 Reis 7:20) .TI 

Assim, tem-se, em diversas bíblias, essa divergência 
de tradução do grego, em que as colunas são apresentadas 
com globos ou taças em seus ápices, o que leva alguns 
teóricos a defender a ideia de que eram vasos em forma de 
romãs, que são similares a globos, mas com uma espécie de 

abertura superior em forma de coroa, ideia essa comum 
aos defensores de que as colunas eram grandes tochas de 
fogo. 

A predominância da versão das colunas encimadas 
com globos nos primeiros rituais maçônicos 
provavelmente teve influência da interpretação 
popularizada a partir da famosa Bíblia de Genebra (1560), 
rica em ilustrações, sendo que uma delas apresentava as 
duas colunas com globos em seus topos.xu Era a versão 
bíblica popularizada na Inglaterra e Escócia antes da 
Versão do Rei James, de 1611. E, após a publicação da 
autorizada pelo Rei James, permaneceu sendo vendida até 
meados de 1644, quando parou de ser publicada. 

Apesar dos antigos gregos conhecerem o formato 
esférico da Terra e terem criado a visão do céu estrelado 
também como uma esfera,xm as descrições bíblicas acerca 
das colunas Jaquim e Boaz tornam extremamente 
improvável essa herança e aplicação pelos judeus no 
Templo do Rei Salomão. Contudo, lembremos que, assim 
como o templo maçônico não é uma cópia do Templo de 
Salomão, mas uma representação alegórica deste; as 
Colunas J e B na Maçonaria também não são cópias das 
Salomônicas, possuindo sua própria simbologia. 

Prova maior disso é que as duas principais Grandes 
Lojas inglesas, a Grande Loja "dos Antigos" e a Grande 
Loja "dos Modernos", cuja rivalidade histórica deu origem 
a muitas das diferenças ritualísticas sobreviventes nos 
atuais ritos maçônicos, apesar de muito se esforçarem para 
adotar práticas diferentes uma da outra, ambas adotavam 
as colunas com globos terrestre e celeste, conforme 
registrou Laurence Dermott, Grande Secretário da 
Grande Loja dos Antigos, ao insinuar que a Grande Loja 
dos Modernos estaria substituindo a educação maçônica 
pelo alcoolismo: "E que (para a Grande Loja dos 
Modernos) o uso dos globos pode ser ensinado e explicado 
de forma mais clara e breve com duas garrafas, do que 
mediante os globos do Sr. Senex, de 28 polegadas de 
diâmetro"."" 

4. Significado dos nomes 
Os primeiros rituais e manuais maçônicos ingleses 

que se tem conhecimento, publicados no início do Século 
XVIII, têm as colunas Jaquim e Boaz, relacionando-as 
com força e beleza, mas não concordavam em qual era 
qual. Talvez por Boaz começar com "B", que é a inicial de 
"Beleza", isso possa ter gerado confusão, numa tradição 
oral. 

É certo que Boaz em hebraico significa "em vigor" e 
acredita-se que Jaquim significa "edificar" ou 
"estabelecer". A escolha do Rei Salomão para esses nomes 
estaria relacionada à promessa de Deus ao seu pai, Davi: 
"Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus 
átrios; porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E 
estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em 
cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até 
ao dia de hoje" (1Crônicas,28:6-7). 

Nesse caso, não seria por acaso que em Salmos, 93: 
2, afirma-se que o trono do Senhor está "firmemente 
estabelecido": O Templo do Rei Salomão serviria de 
monumento desse sentimento de um reino forte e estável, 

ltjl 
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tanto de Deus como de Israel. 
Mas há ainda os que defendam que a escolha dos 

nomes, Jaquim e Boaz, seja uma homenagem a duas 
pessoas: Boaz foi avô de Salomão, enquanto que Jaquim 
seria supostamente um sacerdote que servia de assistente 
do Sumo Sacerdote que conduziria a dedicação do Templo. 

Assim, não há como interpretar uma coluna em 
separado da outra, visto que ambas são as duas metades de 
uma mesma mensagem, que pode muito bem ser resumida 
por outra passagem bíblica: "Mas esforçai-vos, e não 
desfaleçam as vossas mãos; porque a vossa obra tem uma 
recompensa" (2 Crônicas 15:7). Em outras palavras, todo o 
esforço será recompensado. Outra passagem bíblica que 
explora o significado dos nomes Jaquim e Boaz é: "O 
Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu 
povo com paz" (Salmos, 29: 11).xv 

Essas mensagens estão diretamente relacionadas a 
trabalho, esforço, construção, e, principalmente, fé em 
Deus e Sua recompensa divina. 

5. Significado dos símbolos 
As romãs ingressaram na decoração das colunas 

pela descrição bíblica (e.g.: 1Reis7: 18). São frutas comuns 
no Oriente Médio, assim como figos e uvas. Há diversas 
menções a romãs em outros livros do Antigo Testamento, 
\Omo Êxodo, Números e Cânticos. E, especialmente em 
Exodo, a figura da romã está presente na decoração do 
manto sacerdotal que compunha as vestes litúrgicas do 
Sumo Sacerdote dos judeus, provavelmente como simbolo 
de abundância, prosperidade, lembrando que se trata de 
uma fruta "coroada", pela forma de suas sépalas, que 
persistem no fruto. 

Já os globos terrestre e celeste mantêm o significado 
das duas colunas originais, "da nuvem" (dia) e "do fogo" 
(noite). O Globo Terrestre é símbolo do dia, horário em 
que o homem trabalha, esforça-se (força, Boaz), e pode 
vislumbrar as coisas do homem sobre a Terra, mas nada 
além das nuvens). Já o Globo Celeste é símbolo da noite, 
quando o homem descansa de seu labor, contando apenas 
com a iluminação artificial (fogo), mas pode vislumbrar a 
obra do Grande Arquiteto do Universo Qaquim) ao olhar 
para as incontáveis estrelas do céu, vistas de noite. 

Essa visão dual de dia e noite coaduna com a 
apresentada numa obra clássica da literatura rabínica, 
Midrash Tadshe, publicada originalmente no Século II, na 
qual Jachin representa a Lua e Boaz representa o Sol.= 

Ou seja, tem-se o Microcosmo e o Macrocosmo, o 
homem que constrói o templo e Deus que constrói o 
Universo, criatura e Criador; ao tempo em que se tem a 
dualidade envolta nessas relações, de nuvem e fogo, sol e 
lua, dia e noite, trabalho e descanso, material e espiritual, 
física e filosófica, vida e morte. 

6. Considerações finais 
Não se pretende, de forma alguma, apresentar uma 

v1sao positivista de que uma ou outra versão das duas 
colunas é a correta, nem mesmo a melhor. Afinal de contas, 
cada Grande Loja e Grande Oriente é soberano sobre os 
detalhes dos rituais adotados em sua jurisdição. 

Assim, cabe aqui apenas fazer o alerta de que as 

colunas Jaquim e Boaz das lojas não são Salomônicas, mas 
Maçônicas, ou seja, são representações maçônicas 
daquelas do Primeiro Templo. E por essa razão, quando da 
construção ou reforma de um templo maçônico, o lugar 
adequado para consultar seus adornos é no Ritual e não na 
Bíblia. 

A sugestão é que, se o ritual por vossa potência 
fornecido apresenta misturas de esferas, romãs e até 
cornucópias, lembre-se que nem toda mistura é ruim. Há 
quem goste de queijo com goiabada, de bolo de cenoura 
com chocolate, arroz com feijão, coca-cola com rum, etc. 
Gostar ou não de misturas é um juízo de valor que, no meio 
maçônico, deve sempre ser equilibrado com a tolerância. 

O objetivo do artigo foi de proporcionar um pouco 
mais de conhecimento sobre esses símbolos 
monumentais, praticamente impossíveis de não serem 
vistos em uma reunião maçônica; compreendendo as 
mudanças que foram sofrendo ao longo da história 
maçônica e; principalmente, percebendo os significados e 
lições neles veladas. Daí a escolha do nome, "Atravessando 
as Colunas": atravessar significa "passar através", que 
também tem o sentido de conhecer, de vivenciar. E se 
precisamos atravessar essas colunas para ter acesso às 
bênçãos, conhecimentos, tesouros encerrados em nosso 
templo interior, que saibamos identificá-las em nossas 
vidas, ler suas mensagens e adentrar em seu pórtico na 
devida forma. 
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* A Ordem dos Templários e a Maçonaria * Além desta introdução, o texto é composto por mais 4 
seções. A primeira aborda mais cuidadosamente a primeira 
expedição das Cruzadas, trazendo seus principais aspectos 
históricos. A segunda seção trata da origem da Ordem dos 
Templários, desde o seu surgimento até a supressão, 
trazendo alguns nomes de figuras consideradas 
importantes nesse processo, além dos principais 
acontecimentos. Na terceira seção discute-se as relações 
entre Maçonaria e os Templários. Em diálogo com a 
literatura, busca-se identificar os mitos em torno da 
questão e problematizar os seus elementos históricos. Na 
quarta seção faz-se algumas considerações finais 
pertinentes ao tema. Por último, as referências 
bibliográficas. 

2ASCRUZADAS 

As Cruzadas consistiram em guerras santas 
articuladas pelo alto clero da Igreja Católica, Papas, reis e 
pessoas ligadas à nobreza europeia com o objetivo de 
conquistar a cidade de Jerusalém, considerada de grande 
valor para as três religiões monoteístas, judaísmo, 
cristianismo e islamismo, e toma-la das mãos dos árabes 
muçulmanos. Entre 1096 e 1270, isto é, do século XI ao 
século XIII, foram travadas várias Cruzadas, envolvendo 
além dos conflitos religiosos, conflitos sociais e políticos. 

Dentre os fatores que motivaram muitos devotos, 
cavaleiros e líderes religiosos à peregrinarem até a Terra 
Santa estiveram: a conquista de novas terras no Oriente 
Médio, pretensões expansionistas do cristianismo, a 
ameaça que os muçulmanos representavam aos interesses 
e territórios da Igreja Católica, e também à Igreja 
Ortodoxa (Bizantina), tomada dos postos comerciais dos 
árabes do Egito e a simbologia sagrada em torno da 
questão. Foi em Roma, em novembro de 1095, na cidade 
de Clermont, que o Papa Urbano II convocou milhares de 
cristãos às fileiras da Primeira Cruzada até Jerusalém, para 
libertar a Terra Santa dos hereges árabes. 

2.1 O CONTEXTO HISTÓRICO 

Na Idade Média não existia ainda a noção de 
Estado Nação tal como a conhecemos atualmente. A 
grande força unificadora daquela sociedade era a Igreja 
Católica Romana, que ainda assim, imperava na Europa 
Ocidental, enquanto na Europa Oriental predominava a 
Igreja Ortodoxa, de origem Bizantina. Existia por parte da 
Igreja um desejo muito patente de expandir seu poder por 
toda a Europa e se consolidar como a maior força religiosa 
e política no mundo. 

Jerusalém, cidade fundada pelos judeus, tem 
muito valor para as três religiões monoteístas, judaísmo, 
cristianismo e islamismo. Ao longo da Idade Média muitos 
fieis peregrinaram até aquela que ficou conhecida na 
História como Terra Santa. No século VI, os árabes 
haviam conquistado o domínio da Síria e da Palestina, e 
desde 638 d.C que Jerusalém existia sob o poderio dos 
muçulmanos. 

Os árabes, no entanto, não impediam que povos de 
cristãos visitassem o local, mas os conflitos políticos 

começaram a se intensificar a partir do século XI, com a 
chegada dos turcos seljúcidas, oriundos da Ásia Menor, o 
que tornava a peregrinação mais difícil para demais 
comunidades religiosas. Esta situação causava muitos 
incômodos para a Igreja Católica, sobretudo porque essa 
temia a ameaça mulçumana à consolidação do seu poder. 

Assim conclamava o Papa Urbano II as multidões 
cristãs para guerrearem: 

Francos!!! Vós que sois os mais habilidosos dentre 
todos os cavaleiros, gostaria de um passo à frente. 
Sobre a palavra do Santíssimo haverão de seguir e 
combater!! Não se esmerem em morrer em 
combate, para varrer a Sagrada Jerusalém da raça 
amaldiçoada que a profana, avilta-a. Pois, sois 
conhecedores da palavra e diante do Estandarte 
de Nosso Senhor e Salvador reconquistem o que é 
nosso de direito 

Sobre as ações dos Turcos em terras santas, o líder 
religioso levantava uma série de acusações: 

Turcos transformam solo sagrado em estábulo e 
chiqueiro, expelem o conteúdo de seus fétidos e 
putrefatos corpos em vestimentas dos emissários 
do Evangelho de Nosso Senhor. Os descrentes 
forçam cristãos a ajoelhar sobre essas roupas 
imundas, curvar as cabeças e esperar o golpe da 
espada. [---] Turcos abusam de mulheres cristãs. 
Turcos abusam de crianças cristãs. 

Para a Igreja Católica, os muçulmanos eram 
considerados hereges, infiéis, além de criminosos a quem 
deveria ser voltada toda sede de destruição e de vingança. 
''A quem, pois, deve ser dirigida a tarefa de vingança tão 
santa quanto a espada de São Miguel? A quem Nosso 
Senhor poderia confiar tal tarefa senão aos seus mais 
abençoados e fiéis filhos?". 

O teor de denúncia sobre os abusos sofridos pelos 
cristãos por parte dos povos turcos deu a tônica do 
discurso conclamado pelo papa. De um lado os inimigos 
mulçumanos perversos, do outro os cristãos, "guerreiros a 
serviço de Deus". Em outra passagem, volta a afirmar: "os 
Turcos perfuram irmãos na fé com setas, fazem dos mais 
velhos alvos móveis para seus malditos arcos. Queimam os 
braços e pernas dos mártires até carbonizá-los e soltam 
cães famintos para os devorar ainda vivos". 

Segundo aduz Souza (2014), tanto a perspectiva de 
"guerra santa" como a de "cruzadas" traz características 
em comum, tais como: o suporte do Papado, a quem 
coube, como pode-se observar, formular a justificativa 
para empreender a guerra, a demonização do inimigo 
adversário, pois era preciso convencer as massas 
justificando a necessidade de reconquista de Jerusalém, a 
presença de sacerdotes, a promessa de retornos espirituais 
e materiais, que indica que as Cruzadas não só tiveram 
finalidade religiosa, ou mesmo interesse de convenção. 

Obviamente que os interesses das Cruzadas não 
foram exclusivamente religiosos, e o Papa bem sabia disso. 
Na mentalidade imbuída na sociedade medieval, os 
conflitos políticos, econômicos, socais e religiosos se 
confundiam. Por detrás do discurso carregado de 
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* A Ordem dos Templários e a Maçonaria * referências bíblicas e apelos cristãos, existiam os desejos 
expansionistas da Igreja pela conquista de novos 
territórios, sobretudo no Oriente Médio. 

O crescimento demográfico experimentado pela 
Europa, em razão das condições naturais favoráveis, além 
do desenvolvimento tecnológico, havia originado uma 
classe de nobres destituídos de posses, isso porque, à 
época, apenas os filhos primogênitos herdavam os feudos 
de seus pais, ficando os outros irmãos largados à própria 
sorte ou vivendo às custas do senhor feudal. 

Todavia, nem sempre era possível a um único 
senhor sustentar toda uma família que dependesse 
diretamente dos seus recursos, e desta maneira, existiam 
muitos conflitos internos entre a nobreza. A Igreja, por 
sua vez, temia que, diante dos impasses, os nobres 
despossuídos se voltassem contra as terras do próprio 
clero, reivindicando tais propriedades. 

Haviam também os motivos comerciais e o temor 
por parte da Igreja Católica, e até mesmo a Igreja 
Ortodoxa, de que os muçulmanos expandissem de tal 
modo o seu domínio que fossem capazes de varrer toda a 
Europa. Eles já vinham dando sinais concretos de 
soberania, com conquistas estratégicas dos territórios 
bizantinos no Oriente. "Os primeiros passos se deram na 
conquista da parte asiática do império [---] Os turcos 
seljúcidas culminaram a conquista do lado asiático em 
1071 d.C, com a queda de Nicéia para os muçulmanos". 

Os avanços geravam instabilidade e verdadeiro 
horror entre a Cúria Romana e os reinos europeus. Por 
outro lado, cidades como Veneza, que haviam conquistado 
dos bizantinos a hegemonia do Mar Mediterrâneo, 
considerado privilegiado e estratégico, agora desejavam a 
todo custo tomar os principais postos de comércio dos 
árabes. 

Note-se, contudo, que foi em nome da fé cristã que 
Urbano II conclamou os fiéis a lutarem "contra a 
amaldiçoada raça que avilta a terra sagrada, Jerusalém, 
fértil acima de todas outras. Glorificai as peregrinações 
para o centro do mundo, consagrai-vos à Paixão de Jesus 
Cristo!" O papa sabia que a fé era um elemento essencial 
para a sociedade em que vivia, o camponês a exercia não 
por uma ordem exterior, mas por um sentimento de 
entusiasmo e acolhimento. 

A Igreja e a religião tinham uma influência decisiva 
no cotidiano e na vida das pessoas. Na mentalidade 
medieval, da chuva que caía do céu às enfermidades que se 
abatiam sobre a terra, uma folha que se mexia no chão 
assim o fazia de acordo com a vontade divina. Nesse 
contexto, a peregrinação, seja para Jerusalém, seja para 
qualquer outro lugar santo, tinha um significado de 
redenção dos pecados, considerada uma das maiores 
expressões de fé da época. 

Sobre esse assunto, Ribeiro (2002) destaca que: 

Durante a Idade Média, as peregrinações 
assumiram aspecto significativo na paisagem 
européia, quando estratégias políticas e devoção 
intercambiaram objetivos e motivações. A figura 
do peregrino cristão, a pé, faz parte de um quadro 
místico, onde a fé e as penitências conviveram 
com os perigos e a necessidade de ocupar regiões, 

defendendo-as de invasores. Para isso, ocorreram 
a ampliação do culto aos santos, a multiplicação de 
festas e das romarias para visitar templos, relíquias 
e sepúlcros. Algumas das principais rotas se 
dirigiam a Roma, para os túmulos dos apóstolos 
Pedro e Paulo, ou para o túmulo de Tiago, em 
Compostela, na Espanha. 

E foi assim, prometendo a redenção dos pecados e 
salvação para aqueles que marchassem em direção à 
Jerusalém, aceitando seu destino como guerreiros da 
justiça, que a Igreja conclamava às massas a se juntarem às 
Cruzadas. De acordo comBonnet (2021,p. 38-39): 

Numa sociedade arraigada na fé, isso mexeu 
muito com o imaginário do homem medieval, até 
porque, a fé estava alicerçada no receio e no medo 
da danação eterna e de queimar eternamente no 
fogo do inferno. Com isso, a convocação era a 
chance que muitos aguardavam para obterem 
bênçãos, remissão de pecados e principalmente a 
salvação de suas almas. 

Contudo, era preciso justificar toda a carnificina 
que seria causada pelas Cruzadas, já que dentro dos 
ensinamentos bíblicos um dos mandamentos do 
evangelho é justamente "não matarás". Diante disso, os 
teóricos da fé trataram logo de criar uma narrativa que 
pusesse fim de uma vez por todas na controvérsia. 

Utilizaram de uma espécie de "os fins justificam 
os meios'', alegando que matar em nome de Deus não era 
um pecado em si, mas sim uma virtude, que levaria os 
guerreiros ao caminho da própria salvação, pois aqueles 
que morreriam seriam infiéis e pagãos (BONNET, 2021). 
Isso foi suficiente para inflamar o ódio entre as massas. 

Foram os cavaleiros francos os convocados pela 
Igreja para servirem às cruzadas, que acataram ao chamado 
inflamado pela fé e pelo prestígio perante à sociedade. 
Mas, entre os combatentes não estavam somente a nobreza 
empobrecida, como também cavaleiros e camponeses de 
classe baixa, além de mulheres e crianças, que mesmo sem a 
anuência da Igreja partiram em direção à Jerusalém 
(BONNET,2021). 

2.2AS GUERRAS 

Diante dos chamados efusivos do papado, uma 
grande massa histérica, movida pela fé e pelo prestígio 
social, se juntou às forças em direção à conquista da Terra 
Santa. De antemão, é bom que se saiba que as Cruzadas foi 
um movimento que deixou rastros de massacres por onde 
passou. O que era para ser uma luta pela conquista de 
Jerusalém, na prática, não poupou muçulmanos, ou judeus, 
e nem mesmo outros cristãos, atingindo proporções 
completamente delirantes. 

Na visão dos cruzados bastava apenas uma única 
diferença nos costumes religiosos, mesmo entre os 
próprios cristãos, para se justificar os massacres, violências 
e assassinatos contra aqueles considerados pagãos e infiéis. 
A primeira Cruzada, também chamada de Cruzada 
Popular, ou Cruzada dos Pobres, foi marcada por um 
ambiente de violência extremada, mas igualmente pela 
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* A Ordem dos Templários e a Maçonaria * ausência de estrategia, estrutura e disciplina militar, o 
prejudicou demasiadamente os combatentes e os levou a 
uma trágica derrota pelos Turcos, 

Na verdade, os primeiros sinais de insucesso já 
começaram antes mesmo de adentrarem aos campos de 
batalha, pois as tropas dos cruzados não contaram com os 
percalços fisiológicos e as barreiras geográficas que iriam 
encontrar- A escassez de alimentos gerava inúmeros 
conflitos nas cidades onde passavam, Se juntaram às 
Cruzadas muitos necessitados, mendigos, pobres 
esfomeados, e até mesmo pessoas que enxergaram nelas 
uma oportunidade de mudarem de vida, 

Os fieis chegaram em Constantinopla, capital 
Bizânica, em 1095 d,C, encontrando apoio de Aleixo LA 
grande estratégia encontrada pelo imperador a fim de 
evitar conflitos, saques e massacres, foi transportar essas 
pessoas para o ao outro lado do Estreito de Bósforo, para 
Anatólia_ Lá os 30 mil peregrinos se dividiram em dois 
grandes grupos, porém, a medida por outro lado acabou 
por facilitar para que os Turcos, conhecedores da região e 
bem articulados militarmente, derrotassem os cruzados e 
praticamente aniquilassem as tropas de cruzados, Aqueles 
que não perderam suas vidas nas batalhas ou foram 
escravizados e vendidos como mercadorias, ou 
convertidos a religião do Islã (BONNET, 2021)-

A construção de um exército oficial, organizado e 
capaz de fazer frente ao poderio dos militares Turcos só 
aconteceu em 1096 d,C, sendo composto por cerca de 
35,000 homens, bem armados e organizados sob diversas 
lideranças (BONNET, 2021)- Todavia, ainda assim, esses 
nobres cavaleiros se esbarraram com problemas muito 
semelhantes aos encontrados pela Cruzada dos Pobres 
anos antes, isso porque ao exército regular se juntaram 
mais uma vez muitos necessitados, famintos e 
aventureiros, que não careciam apenas de alimentação, 
como também de equipamentos, armas e treinamento 
militar-

Haviam igualmente outros empecilhos, como as 
condições naturais e geográficas, O clima hostil foi o maior 
inimigo dos cruzados, Suas vestimentas não eram 
compatíveis com o clima quente do verão escaldante 
daquelas regiões, Enquanto os árabes e turcos, além de 
experientes, bem preparados militarmente e conhecedores 
do território, usavam roupas confortáveis, que facilitavam 
seus movimentos bruscos (BONNET, 2021) _ 

Somado a isso, estavam os próprios conflitos 
internos que faziam com que os cruzados encontrassem 
dificuldades ao entrarem em acordos, prejudicando a 
construção de estratégias de combate e criando um 
ambiente favorável para desentendimentos, traições e 
desunião, Assim, os peregrinos foram atingidos de maneira 
fulminante pela fome, as doenças, as condições geográficas 
desfavoráveis, fatores que tornavam a situação mais difícil, 
porém não impediram que os combatentes avançassem 
com sucesso sobre a região da Ásia Menor, e tomassem 
cidades como Antioquia, Sozópolis, Icônia, Cesáreia e 
Cerboja (BONNET, 2021) _ 

Acumulando conquistas, os cruzados partiram 
em direção ao objetivo final: Jerusalém_ Obtiveram novos 
grandes avanços, mas por outro lado encontraram pouca 
resistência do outro lado inimigo, Entre os muçulmanos 

também existiam muitas desavenças internas, sobretudo, 
entre os xiitas e sunitas, muitos deles preferindo 
compactuar com os cristãos do que com o outro setor do 
islã_ 

Em 1099 d,C, a Terra Santa e suas principais 
localidades haviam sido praticamente dominadas pelos 
cruzados, Esses já se achavam exauridos demais das antigas 
batalhas, faltavam alimentos, e reforços militar- A situação 
desfavorável era intensificada porque os jerusalemitas 
mostraram resistência, buscando levar os cruzados ao 
desgaste total, Contudo, os apelos à fé, e os reforços da 
frota genovesa, que trouxe além homens, munições e 
mantimentos, foram suficientes para dar novo gás aos 
peregrinos, A vitória chegou naquele ano mesmo, com a 
conquista de Jerusalém_ 

Contudo, a conquista não era a única dificuldade, 
agora era necessário criar novas expedições para que o 
poder pudesse ser mantido, Os árabes logo perceberam 
que não seria impossível derrotar os cristãos e reconquistar 
os territórios perdidos, A necessidade de reforço fazia com 
que novas tropas fossem enviadas, contudo, os longos 
caminhos terrestres estavam carregados de armadilhas, 
sendo mais seguro as viagens em alto mar, As rotas 
marítimas, por sua vez, acabaram por impulsionar 
aberturas comerciais, sobretudo entre cristãos e 
mercadores, permitindo também uma melhora na situação 
financeira_ Aqui, as cidades italianas cumpriram papel 
preponderante, pois além de enviar mantimentos e tropas, 
também viabilizam os processos comerciais pelo 
Mediterrâneo, 

É nesse contexto, de consolidação do domínio 
cristão e avanços comerciais, que novas ordens eclesiásticas 
passaram a ser construídas, entre elas, aquela que é objeto 
desta pesquisa, denominada de Ordem dos Pobres 
Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, ou 
simplesmente Templários, que de acordo com Bonnet 
(2021,p, 74) 

[---] o objetivo preliminar era o de garantir a 
segurança dos peregrinos e dos viajantes com 
destino a Terra Santa e seus lugares Sagrados, As 
ordens de monges cavaleiros reinventaram o ideal 
de cavalaria, por criarem guerreiros religiosos e 
por darem umanovaestruturamilitarnaregião, Se 
antes os senhores feudais eram detentores do 
poder militar, agora a própria igreja criava suas 
legiões, Apesar de serem mais organizados e 
unidos hierarquicamente, ainda não eram 
numericamente superiores a ponto de garantirem 
a proteção contra a superioridade muçulmana, 

Como veremos nos próximos tópicos, as reais 
motivações que impulsionaram à criação da Ordem do 
Templo ainda são incertas, fomentadas por especulações e 
lendas, Mas, é certo que, a criação dessa Ordem, pelo 
caráter de sua organização e pelo que conquistou, 
ultrapassou os objetivos meramente religiosos, 

3. A ORDEM DOS TEMPLÁRIOS 

Após a vitória dos Cruzados e a tomada de 
Jerusalém, um Reino Cristão foi instituído na Terra Santa, 
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* A Ordem dos Templários e a Maçonaria * Maçonaria Operativa com os Templários medievais 
menos importantes, bem como pode constituir um indício 
de que tais ordens se encontraram em determinado 
momento histórico_ 

Em seu estudo Carvalho (2013) traz ainda outros 
nomes, do século XVIII, que contribuíram para traçar as 
conexões entre a maçonaria e a Ordem dos Templários, 
William Hutchinson, por exemplo, em 1797 acreditava que 
os cavaleiros se aproximaram da Maçonaria devido à 
influência dos padres católicos, e que faziam isso em busca 
de proteção contra traidores e espiões, Ademais, 
Hutchinson ressaltava que haviam indícios inclusive de 
que muitos Maçons participaram das guerras santas, 

As narrativas dos autores supracitados não 
escondem o ideal de oferecer à Maçonaria grande 
importância histórica e um teor heroico_ Dentro dessa 
perspectiva, essa ordem é retratada como a instituição mais 
complexa e bem organizada da época, já os maçons eram 
sábios, detentores de conhecimentos longevos que 
inspiravam demais setores religiosos daquela sociedade, 

Ainda em relação à suposta participação de maçons 
nas cruzadas, até onde tivemos acesso não foi apresentado 
nenhum registro histórico que comprove tal participação, 
nem mesmo qualquer dado que corresponda ao número 
de participantes, quem foram e o grau de envolvimento 
que mantiveram, Portanto, torna-se necessário 
reinterpretar esses textos que reivindicam explicitamente 
uma linhagem direta, Tanto os Templários quanto à 
Maçonaria são instituições realmente históricas, mas 
também resultado de construções imagéticas, histórias 
contadas e memórias coletivas, 

Segundo Carvalho (2013), histórias como as de 
Alfred Greigh, de 1867, de que "nenhum homem poderia 
ser admitido na Ordem Templário até que tivesse passado 
pelos chamados Altos Graus da Maçonaria'', são absurdas 
do ponto de vista histórico se considerados os próprios 
contextos distintos, 

Por outro lado, também se pondera que deve ter 
cautela ao criticar esses escritores, pois eles foram homens 
de seu tempo e estavam escrevendo para um público em 
particular- Assim, é provável que tais narrativas tenham 
incorporado em algum nível "requisitos maçônicos 
modernos na Ordem Medieval como parte de sua história 
tradicional'', criando dessa forma uma conexão 
equivocada entre os templários da antiguidade e seus 
homônimos (CARVALH0,2013)-

4.2 O ENCONTRO ENTRE TEMPLÁRIOS E A 
MAÇONARIA 

O contato entre Templários e Maçons ex1stm 
mesmo antes da extinção da Ordem, mas longe de ser 
envolvida em torno da mística e heroísmo de que tratam as 
obras maçônicas supracitadas, essa relação se deu de 
maneira operativa, e não a partir de ritos ou de modo a 
reivindicar uma linhagem direta entre a maçonaria e os 
Cavaleiros do Templo, 

O que muitos maçons tentaram, e tentam ainda 
fazer de maneira equivocada, é relacionar as origens da 
Maçonaria Especulativa, que é posterior à Maçonaria 

Operativa, aos Templários, Embora a Maçonaria e os 
Templários coexistissem, não se relacionaram de modo 
que uma pudesse ter influência direta na queda ou 
ascensão da outra_ Ademais, nem sequer pode-se afirmar 
que a Maçonaria Especulativa, mais próxima à maçonaria 
moderna, tenha bebido da mesma fonte que a Maçonaria 
Operativa, (BONNET,2021)-

Estão narelação entre os Templários e a Maçonaria 
Operativa os elos mais estreitos, mas ainda assim, é preciso 
ter cautela ao referi-los, pois não se trata de uma ligação 
simbiótica, mas de relações estratégicas, comerciais e, 
talvez, até solidárias, porém, não orgânicas, Uma primeira 
explicação para o encontro entre Templários e Maçonaria 
se associa 

O período das Cruzadas foi marcado pela 
reurbanização e crescimento das cidades na Europa, assim 
como pelos grandes empreendimentos da época, como a 
construção de luxuosas Catedrais, Templos, Coliseus, 
além de estradas e pontes, Todas essas estruturas 
dependiam diretamente da força de trabalho braçal, 
composta por homens das massas populares, em sua 
maioria analfabetos empobrecidos e miseráveis, mas 
também dos mestres construtores, uma nova classe de 
cidadãos responsáveis pelo gerenciamento e 
planejamento de projetos, 

Os mestres construtores eram trabalhadores livres 
especializados, que se dedicavam à construção de obras, e 
desfrutavam de certo grau de reconhecimento na 
sociedade medieval devido à formação prática e intelectual 
que compartilhavam, Além dos profundos 
conhecimentos técnicos, esses homens dispunham de rica 
bagagem cultural e de conhecimentos teóricos 
relacionados à matemática, geometria e à leitura, 
necessários para a construção de empreendimentos 
daquela dimensão (BO NNET, 2021) _ 

Na França, os mestres passaram a ser chamados de 
"Franc-Massons'', ou pedereiros livres, Eles costumavam 
integrar às guildas, ou Corporações de Ofício, que de 
acordo com Bonnet (2021) consistiram numa espécie do 
que conhecemos hoje como sindicalismo, que além de 
regulamentar o trabalho, garantia certa segurança, níveis 
salariais e amparo aos mestres, Com o florescimento das 
cidades e Catedrais, essas corporações passaram se a 
espalhar por toda a Europa, sobretudo Alemanha, França 
e Inglaterra, e comumente a elas era dado o nome de 
"maçons"_ 

Como acontecia nas diversas ordens da Idade 
Média, também nessas Corporações, muitas técnicas 
secretas foram transmitidas e tantas outras resguardadas, 
ademais, todo o processo de admissão era marcado por 
rituais e sinais, provas de lealdade, além de total 
subordinação à hierarquia, às normas e aos dogmas, É 
dentro desse contexto histórico particularmente que 
Templários e Maçons se encontram_ Os Cavaleiros 
Templários, e as demais ordens monásticas, como as 
próprias Corporações de Ofício, foram fundamentais para 
que as cidades europeias alcançassem o grau de 
crescimento e de grandes construções que dispuseram_ 
Além dessas organizações financiarem os 
empreendimentos também constituíam o elo com o 
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