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As pessoas se dividem em dois grupos, e quando elas dão sorte, o grupo 

1 vê como mais do que sorte do que coincidência, vê isso como um sinal, 

a prova de que há alguém lá em cima tomando conta delas. O grupo 2 vê 

a coisa como pura sorte, um golpe feliz do acaso. O que eu sei é que as 

pessoas do grupo 2 veem essas 14 luzes de um modo desconfiado. Para 

elas, a situação é equilibrada, pode ser bom, pode ser ruim... Mas no 

fundo, sentem que aconteça o que acontecer, estão sozinhas, e isso, as 

apavora. É, elas são sim. Mas há muita gente no grupo 1 que quando 

veem as 14 luzes, estão vendo um milagre. No fundo elas sentem que 

aconteça o que acontecer, haverá sempre alguém para ajudá-las, e isso 

as enche de esperança. O que você tem que perguntar a si mesmo é que 

tipo de pessoa você é... É do tipo que vê sinais... Milagres? Ou você 

acredita que as pessoas só têm sorte?  

Ou, veja a coisa assim: É possível que não haja coincidências? 

SINAIS – Touchstone Pictures - 2002 – 1h47m  
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Emblema 

substantivo masculino 

1. sentença ou mote que encerra uma ideia moral numa imagem 
ou gravura e em versos que explicam o sentido inerente a 
ambas. 

2. figura simbólica, ser ou objeto concreto representativo de 
uma ideia abstrata. 
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Autocrítica 
Se eu fosse um crítico Literário, Flamenguista, mal humorado, emitira o 

seguinte parecer sobre esta obra (e todas as outras) do Stemp: 

 

Ele escreve pouco. Se você pegar os livros do Stemp, texto dele mesmo é 
muito pouca coisa. Se assemelha a uma Seleções de Reader’s Digest, com 
a sardinha puxada para a brasa do Botafogo. Ele viaja na maionese sem 
qualquer tipo de receio e ainda pega carona no trabalho de outros 
autores. Deveria ser processado por plágio! 

 

Maldade, Stemp... Maldade. O que acontece é que eu tenho uma teoria e ela 
precisa de fatos para que seja comprovada. Para isso, eu realmente uso artigos 
que já foram publicados. Há algo de errado nisso? Muito pelo contrário! E quando 
o “Stemp mal humorado” fala que “texto do Stemp [de verdade] é muito pouca 
coisa”, está sendo mais crítico que realista e dizendo uma inverdade. Ele está te 
induzindo a pensar que eu sou um mero ajuntador de textos, fazendo apenas 
“breves comentários”, isso é um absurdo! Nada disso, prezado leitor, nada disso! 

Antes de escrever meus livros, faço uma seleção de artigos em busca de 
materiais que possam ilustrar aquilo que venho afirmando desde 2012, que o 
Botafogo é uma Predestinação Celestial. Os fatos que reúno comprovam isso.  
E eles são capitaneados pelo número 12, por Carlito Rocha e pelas coisas que só 
acontecem ao Botafogo! 

“Viajar na maionese” não me parece uma boa definição partindo de um 
verdadeiro crítico literário. Mais parece ter saído de algum texto publicado no já 
falecido Pasquim. É algo que margeia os rios da incredulidade. É como uma mata 
ciliar com blefarite originada pela falta de fé. Quem diz que o Stemp “viaja na 
maionese” ao propor que haja algo de extraordinário no Botafogo de Futebol e 
Regatas tem a mente ressentida pela ausência de tanto amor nos dias de hoje. 
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Não tenha medo, leitor, de percorrer a senda da minha imaginação. Eu falo de 
amor, falo de redenção, falo de Deus. O que me difere dos profetas tradicionais é 
que em vez da pena e do nankin, uso as folclóricas histórias que marcam de 
coincidências a história do Glorioso de General Severiano. Só isso. Testemunha a 
meu favor também o fato de que afirmo que o Botafogo não é o único mensageiro 
de Deus. Quem já ouviu, por exemplo, Shine On You Crazy Diamond, do Pink Floyd, 
ou Moonlight Serenade, de Glenn Miller, ou Preludio Clave, de J.S. Bach. Sabe que 
quando a pele arrepia e o coração bate no ritmo da música, não pode ser só uma 
criação humana, tem algo mais nisso! Tem Deus! Tem o toque da criação divina 
que nos inspira! 

Você pode não acreditar nisso. Você tem todo o direito, como teve este crítico 
ordinário do Stemp [azedo] ao me retratar como um mero operador de CTRL C + 
CTRL + V do século 21. Mas é veneno puro. É inveja. É recalque! O que ele quer é 
desmerecer a minha obra, desdenhando o que pode para desestimular meus 
leitores, não se deixe influenciar por isso! 

Leia este livro até o final e aí sim, tenha a sua própria opinião sobre seu 
conteúdo. Depois, se assim desejar, leia os outros livros também, eles fazem parte 
de um todo, que fala de como Deus não nos abandonou nestes tempos difíceis de 
manejar. Ele não está ausente. Ele está à nossa espera... De braços abertos! 
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tenha medo e ler. Não tenha preguiça de ler. O hábito 
da leitura estimula os neurônios, é como uma academia 
para o cérebro. Se você exercita os músculos com a 

intenção de ficar “bem na fita”, saiba que é a inteligência que vai definir o teu 
destino, não os seus músculos. Uma pessoa “sarada” aparece bem nas fotos, mas 
uma inteligente vai alcançar um lugar melhor no universo! É claro que cuidar do 
corpo é salutar, com certeza é. Mas também deveria ser exercitar o cérebro, com 
novas informações, com conhecimento, com cultura! Enriquecer o conhecimento 
é como abastecer a alma de informações e não ocupa lugar! Eu tenho várias 
teorias sobre muitas coisas em nossa existência. Sim, além da teoria da 
Predestinação Celestial do Botafogo, tenho outra sobre nosso conhecimento. 
Talvez você não saiba, mas eu não acredito em reencarnação (embora tenha 
plena consciência de que posso estar errado). Daí que para explicar a avalanche 
de casos em que as pessoas comprovam que se lembram de existências 
anteriores, eu tenho a Teoria do DNA. Funciona como um toca discos, daqueles 
bem antigos, com agulha e discos de vinil. As informações não são lidas pela 
agulha e transmitidas até as caixas de som? Eu acredito que toda informação que 
nós adquirimos por meio dos olhos, nariz e ouvidos, ficam armazenadas em nosso 
DNA. Veja, antigamente, cada disco de vinil comportava – em média – 12 músicas 
(6 de cada lado). Depois vieram os CDs, e isso aumentou muito! E então os mini-
CDs, e o tamanho da mídia diminuiu bastante! Depois veio o Pendrive, e essa 
capacidade aumentou absurdamente, não foi assim? É disso que eu estou 
falando! Note que o tamanho da mídia foi diminuindo, diminuindo, e a 
capacidade de armazenamento foi aumentando! Por isso eu acredito que tudo o 
que experimentamos em nossa vida fica armazenado em nosso DNA, e, de vez em 
quando, alguém de nossa próxima geração acaba “acessando” indevidamente 
esta informação! É uma lembrança que estava guardada em nosso HD existencial, 
físico, não há nada de reencarnacional nisso. Apenas o fato de que, vez ou outra, 
acessamos informações passadas através de nossa corrente sanguínea! Simples 
assim! Há muitos anos inclusive assisti o trailer de um filme em que 
surpreendentemente, tinha esta ideia como tema. Um detetive usava o sangue 
da vítima de um crime para acessar este banco de dados para depois encontrar o 

Não 
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assassino. É uma teoria, vai que depois descobre que é assim mesmo que 
funciona! Há pouco tempo, cientistas descobriram a assinatura de Deus em nosso 
DNA... Vai que eu estou certo! Mas a ideia que eu quero passar para você, leitor, 
é essa: Viva, adquira conhecimento, enriqueça sua biblioteca de informações! 
Cultura é algo que o dinheiro não compra! Hoje em dia tudo está a nosso favor! 
Por exemplo, você não precisa ter muito dinheiro para adquirir uma Barsa...  
O conhecimento é gratuito via Wikipédia ou no Google, você até pode viajar o 
mundo inteiro de dentro de casa, pelo Notebook, PC ou até mesmo pelo 
Smartphone! A cultura nunca esteve tão próxima de quem quer se abastecer 
dela! E eu acredito que isso vai ficar registrado na gente e vai passar para as 
próximas gerações através da concepção, no momento em que nossos filhos são 
gerados! Pra mim, eles já herdam informações valiosas que vão servir para seu 
desenvolvimento, ainda que de forma inconsciente. O nome disso é “instinto”. 
Você já viu o João de Barro fazer curso de construção? Você já viu uma leoa 
fazendo algum curso de como cuidar dos filhotes? Mas ela não o faz com 
maestria? Instinto! E é aí que eu proponho mais uma “teoria”, a da Teoria da 
Programação! Já que, como citei, Deus colocou sua assinatura em nosso DNA, 
para que soubéssemos que há um “Criador”, eu digo que Ele fez uma 
programação para cada animal que existe na Terra. Porque os animais já nascem 
sabendo exatamente como vão se comportar! O antílope já cai no chão, no 
momento de seu nascimento, sabendo que tem que correr muito pra sobreviver! 
E ele corre muito! O guepardo, por sua vez, já nasce sabendo que precisa correr 
mais que o antílope! Isso sem falar nos insetos, que já nascem inclusive com 
defesas inseridas em sua composição, como por exemplo, a borboleta coruja, 
que, como o nome sugere, aparenta ter dois olhos de uma coruja para afugentar 
seus predadores! Isso é programação! Isso é planejamento! E é tudo feito de tal 
forma que todo o ciclo animal seja perfeito para a nossa existência! Você quer 
uma prova bem concreta do que estou dizendo, de que há um planejamento para 
nós? Veja o caso do nosso satélite natural, a Lua. Qual a probabilidade de um 
satélite natural ter exatamente a mesmíssima rotação que o planeta ao qual ele 
orbita? Sim, porque a Lua tem sua rotação sincronizada de tal forma que nós só 
vemos um de seus lados. Qual a probabilidade disso acontecer? Veja, não é que 
isso mude em 100 ou 200 anos, nem 500... Ela rotaciona exatamente como a 
Terra! Não há “probabilidade” para isso! Foi proposital. Nós temos um Criador, os 
fatos comprovam isso, a assinatura deste “Programador” celestial está em nosso 
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DNA! Então se a nossa existência foi cuidadosamente planejada, é porque há um 
sentido para tudo o que estamos vivendo, a nossa existência tem um propósito. 
E se é assim, não é importante que nós tenhamos de obter conhecimento? Claro 
que é! Leia sobre tudo, conheça tudo, se informe sobre tudo! Ainda que esta 
biblioteca não pareça ser útil em sua vida, acredite, ela será passada para sua 
descendência. Observe as crianças, elas não parecem ser cada vez mais 
desenvolvidas intelectualmente que nós? Meu amigo, qualquer criança de 5 anos 
já mexe com desenvoltura num aparelho de celular, as de 10 anos até nos 
ensinam a mexer nesses aparelhos, não é assim? Não é que elas sejam mais 
inteligentes que nós, é que elas já vêm de berço com informações embutidas 
dentro delas! Informações que vem de nós mesmos! A prova de que nossas 
informações passam de geração? Observe como um filho seu já vem com o amor 
pelo Botafogo incrustrado no coração! Você acha que ele é alvinegro só porque 
você vestiu a camisa do Fogão quando ele era bebê? Que ingenuidade!  

Leia! Leia muito! Obtenha cultura, aprenda, cresça intelectualmente! Nada será 
mais produtivo em sua vida do que aprender sobre tudo! E a maioria dessas 
informações vai entrar em teu cérebro através da leitura!  
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PREFÁCIO 
uma diferença entre "ouvir" e "escutar". 
Uma sutil diferença, mas que representa 
muito para aqueles que possuem a devida 

percepção para compreendê-la. Você pode "ouvir" uma pessoa falando, mas não 
"escutar" o que ela está dizendo. Você pode ouvir um barulho, mas aquele som 
não vir acompanhado de nenhum significado. Você pode escutar uma melodia e 
ela sim, trazer aos seus ouvidos uma lembrança ou significado especial. O mesmo 
ocorre com "ver" e "enxergar". Você olha para o escudo do Botafogo e "vê" uma 
bonita imagem. Eu olho e "enxergo" uma mensagem oculta naquela figura. 

Quando os russos instalaram mísseis em Cuba, na década de 1960, foram os 
olhos de profissionais norte-americanos muito bem treinados que revelaram a 
artimanha comunista em meio a sombras fotografadas lá do alto, pelos satélites 
espiões. Quando Leonardo Da Vinci pintou a Moraliza, poucos foram capazes de 
notar o tal "sorriso enigmático", até que alguém apareceu e disse: 

- Olha... Tem algo "enigmático" ali! 

É assim que funciona. Sempre que você olha e não enxerga, ou que ouve, mas 
não escuta, alguma coisa passou despercebida e você não notou, papou mosca, 
como se diz na gíria! O ser humano tem a capacidade de não perceber o óbvio. 
Ele tem “a manha” de ser ludibriado, enganado, passado para trás. Ainda agora, 
em pleno século XXI, ainda há gente que cai no golpe do bilhete premiado. Falta 
percepção ao bicho homem. Mas isso está mudando. É uma mudança lenta, que 
aos poucos, geração após geração, vai nos deixando mais “antenados” para as 
coisas que nos norteiam. 

Quando o mágico produz seus prodígios, é através do movimento rápido de 
suas mãos que ele faz o que parece ser impossível. E o público simplesmente não 
percebe o que aconteceu, dando margem para que seu próprio cérebro acredite 
no que seus olhos erroneamente deixaram de enxergar. E como tem gente que 

Existe 
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gosta de fazer isso, enganar as pessoas mais humildes! Dizem que a ignorância é 
uma bênção. Os espertos concordam com esta afirmação. A humanidade precisa 
“acordar”, precisa prestar mais atenção em sua volta.  

Um dos maiores palestrantes deste país, Daniel Godri, explica isso numa de 
suas palestras contando o hipotético caso de uma formiga que, estando atarefada 
no seu cotidiano, em cima de uma pedra, não percebe a água da chuva que se 
aproxima ao longe, exatamente por não estar atenta ao horizonte. A infortunada 
formiga está condenada. Ela vai morrer. A vida é assim, ou você “se liga”, ou a 
vida te devora. 

Deus não nos abandonou a própria sorte. Todos os dias nossa fé é testada. 
Mas para isso, é preciso que Ele não se mostre, ou a nossa fé não terá valor algum. 
Então Ele vai deixando sinais em nossa estrada, do tipo “Olha, eu estou aqui...”  
Se você tiver “percepção” e “sensibilidade”, vai perceber isso. O tolo vê o óbvio, 
o concreto, o palpável. O sábio examina com cuidado e pauta seu caminhar nas 
“dicas” que a vida lhe mostra. E acredite, não é difícil. A soberba cega, ao passo 
que a humildade abre os olhos daqueles que têm a inclinação para o bem! 

O escudo do Botafogo não tem letras, como a maioria dos outros emblemas 
de clubes de futebol. Também não possui nada ligado ao esporte, como uma bola 
ou uma chuteira. O escudo do Botafogo tem somente uma estrela solitária. E isso 
é "enigmático"! É enigmático porque ele foi eleito o mais bonito do mundo, mas 
só tem duas cores - o preto e o branco - e só tem um elemento - o pentagrama... 
Então... Como isso foi possível? 

O escudo do “glorioso” é enigmático sim, ele encanta, hipnotiza, serena a 
alma. É bonito de se ver... Eu acho! Só que neste caso, eu vejo mais do que vocês, 
eu vejo além! Com os meus treinados olhos de poeta incompreendido, eu vejo 
uma mensagem. E se vocês não quiserem "papar mosca", vão ter que ler este 
livro. A boa notícia é que isso não vai custar nada! Quando terminar vou 
disponibilizar para download no site. De graça eu recebi, de graça eu vou passar! 

Um abraço do Stemp, da Luana Carolina 
e da Lara, a doninha do meu coração!  
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CONHECER 

 
 

pessoas deste século XXI estão cada vez mais empenhadas em 
aperfeiçoar sua própria aparência. Cada vez que assisto no 
noticiário que alguém morreu ao fazer uma bariátrica, ou um 

preenchimento nos glúteos com um destes “profissionais” que se dizem 
entendidos em aumentar o “bumbum”, chego à conclusão que a estética anda 
mais em alta do que o conhecimento. Para piorar, vejo nas redes sociais a 
degradação cultural que se transformou a nossa sociedade, pois a nossa língua 
portuguesa nunca foi tão maltratada. Parece ser mesmo necessário fazer um 
curso no Egito para entender hieróglifos, porque é um tal de “como vão vcs, td 
bem?”. Isso quando não aparece um “vem ni mim” pela frente, aí dá vontade de 
desistir de vez. Educação é tudo. E quando digo “Educação”, não me refiro a 
modos, mas à cultura mesmo. Quando eu era criança, as enciclopédias eram o 

As 
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maior tesouro que nossos pais poderiam nos presentear. Quem teve acesso a 
Barsa foi um verdadeiro privilegiado. Eu, como tive uma infância e adolescência 
muito humilde, só tive alguns volumes de CONHECER para degustar. Mas ainda 
assim, valeu a pena! “Conhecer” já diz tudo! Conhecer é ter cultura, é se inteirar, 
é ter o verdadeiro saber, é estar preparado para o futuro, para tudo! Conhecer é 
a receita para uma existência sadia, é a chave para um futuro de sucesso.  

Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 
João 8:32 

Conhecer a verdade pode ser libertador, de verdade! Mas entenda que não foi 
a verdade que libertou o apóstolo João, mas o conhecimento dela! Sem o 
conhecimento, não adiantaria haver uma verdade. Por isso é importante 
buscarmos o conhecimento, para estarmos cientes da verdade, seja ela qual for. 
E conhecer é um barato! Conhecer pode ser revelador, engraçado, divertido, 
inovador... Conhecer é essencial para tudo! Mas para alcançarmos o 
conhecimento é necessário a busca. E, ainda mais, a sede de cultura, que 
proporcionou ao homem todo o seu desenvolvimento social, tecnológico e 
espiritual, desde o começo da humanidade.  

Há muitas formas de alcançarmos o conhecimento, mas nunca devemos 
cessar de aprender. E mais importante ainda, é preciso ter a mente aberta para 
descobertas que muitas vezes não estamos preparados para absorver. 
Certamente, por diversas vezes em sua vida, você teve a certeza de alguma coisa 
e como que por mágica, alguém provou por A + B que você estava errado. Neste 
caso, é preciso ter também humildade para acrescentar aquela nova informação 
na sua própria enciclopédia de vida! É um novo capítulo na sua história de 
aprendizado, é mais um degrau que você alcançou. Sempre que aprendemos algo, 
por mais simples que possa parecer, nos tornamos uma nova pessoa, com um 
conhecimento a mais. E como é bom um dia passarmos isso adiante... Quão 
prazeroso é ensinar para outros aquilo que tivemos humildade de aprender! 

Este livro fala de algo que pode parecer estranho a você. Fala de algo que 
nunca ninguém ousou falar antes, algo verdadeiramente novo, de tal forma que 
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pode parecer impossível de se acreditar. Mas no início do século passado, era 
impossível crer que o homem pudesse voar... Mas nós conseguimos! Há poucos 
séculos o novo mundo foi descoberto, o fogo foi dominado, a eletricidade 
transformou a nossa civilização e pense: Nem “visível” ela é! 

Sempre que as palavras “conhecer” e “acreditar” são confrontadas, um novo 
dilema é sugerido: O dilema da mudança. Quando o homem - só como exemplo, 
conheceu o poder do átomo, custamos a acreditar que ele pudesse ser usado para 
nosso benefício, mas após Hiroshima e Nagasaki, a paz trouxe a nós a 
oportunidade de usá-lo na medicina e em muitas outras áreas. Então, após a 
guerra, o homem mudou. Não tanto quanto nós gostaríamos, mas mudou. E ainda 
há muito o que mudar, concorda? Ainda há muito o que fazer para nos tornarmos 
realmente “humanos”, no sentido mais amplo da palavra. Mas a cada passo que 
damos, a mudança vai se acentuando, vai aparecendo. Daí que eu posso sugerir 
que “mudança” é, tecnicamente falando, a soma de “conhecer” com “acreditar”! 
Mudança é o resultado da nossa capacidade de crer no impossível, desde que, é 
claro, haja provas para embasar este novo conhecimento! Só que na matemática 
da vida, nem tudo são “exatas”, por que nós, humanos, somos de “humanas”, por 
meio de nossa natureza criacional! 

Dentro deste contexto, há um novo elemento a ser considerado: A fé!  

Quando nós acreditamos no impossível, em algo que não pode ser realizado e 
esta coisa, contra todos os prognósticos, acontece, é na fé que recai o 
reconhecimento pelo acontecido. Então, acreditar em algo que aconteceu de 
forma impossível, improvável, é a fé que está atuando dentro de nós e é nela que 
devemos acreditar. A partir daí nós passamos a “conhecer” os milagres da vida! 
São os muitos milagres que acontecem todos os dias, a todo momento! Mas eu 
quero neste instante, ir mais além e ressaltar que para que os milagres 
aconteçam, é preciso uma interseção, ou mesmo, um “vetor”! Se você é religioso, 
pode ser que peça que um santo interceda em seu favor. Ou uma santa, ou algo 
que você creia ser possível que aja para que a sua necessidade seja atendida. 
Deus, Jesus, anjos, alguém será necessário para intervir e mudar o curso da sua 
história! E quando nossos pedidos são atendidos, de forma invisível, sem prova 
cabal, é a fé que faz com que acreditemos naquilo! A fé é o ato de crer, de 
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acreditar, independentemente de ser possível provar em determinado 
acontecimento. 

A minha fé é estranha. É diferente de todas as demais, mas igualmente difícil 
de se acreditar. Ainda mais pelo vetor em si... Um clube de futebol! Mas se – por 
exemplo – um paciente mostra um exame atestando que estava condenado a 
poucos meses de vida, e logo depois outro, atestando que está curado, não é algo 
difícil de se acreditar, mas com algo palpável para se crer? Então, meu amigo e 
minha amiga... A mesma coisa se dá comigo! 

Não, não desista, não pare sua leitura por aqui. Você é um Botafoguense, os 
Botafoguenses não desistem assim tão fácil, aqueles longos 21 anos de nossa 
amargura provam isso! Tenha fé que sua leitura não será em vão! Eu tenho os 
números 12 e 21 comigo, eles vão atestar que o milagre alvinegro é verdadeiro, 
tenha paciência! Por São Carlito Rocha, leia este livro até o fim! A minha intenção 
é provar que o Botafogo é sim uma Predestinação Celestial! Olha que barato, o 
nosso Botafogo ser algo especial e nós... Nós somos “escolhidos”! De verdade!!! 

Leia. Mesmo que você não acredite, mesmo que mudança alguma aconteça 
na sua vida, um conhecimento a mais você terá, sobre vários assuntos! Conheça 
o que há por trás do escudo do Botafogo, veja o que esta belíssima imagem tem 
a nos revelar! O que você vai CONHECER é algo inédito, algo abstrato, algo ligado 
a fé. É cultura! Leia e aprenda mais sobre este mundo maravilhoso que se chama 
Botafogo de Futebol e Regatas! 

Boa leitura! 
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Imagens 
 

 na vida tem uma explicação lógica. No popular, 
“pra tudo há uma razão de ser”.  

O uso dos emblemas, ou escudos, tem como 
razão fundamental a identificação de algum segmento para que este seja 
diferenciado dos outros e tenha a sua ideologia imediatamente reconhecida. No 
decorrer de nossa caminhada, desde os idos mais longínquos foi assim. Nem 
sempre estes “sinais” trazem boas recordações... A suástica, por exemplo, já era 
utilizada pelos egípcios, mas após a década de 40, foi sinônimo de todo tipo de 
barbárie que o ser humano poderia ser capaz de cometer. Mas eu pesquisei no 
Wikipédia sobre o tema e achei interessante compartilhar com vocês sobre isso! 

Emblema 

 

Esfera armilar - emblema pessoal do Rei D. Manuel I de Portugal 

TUDO 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Flag_Manuel_I_of_Portugal.svg
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Sant'Tiago com o seu emblema ao peito, a vieira 

 

Emblema CIV do Emblematum Liber (1531)  
de Andrea Alciato que representa Ícaro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Carlo_Crivelli_064.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Emblema_CIV.gif
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Emblema, empresa ou divisa é uma associação de uma imagem pictórica com 
uma legenda, que representa um conceito ou uma entidade. Sobretudo, entre os 
séculos XV e XVIII, designaram-se "emblemas", cada um dos conjuntos 
constituídos por uma imagem enigmática acompanhada por uma frase que 
ajudavam a decifrar um sentido oculto moral, que era explicado por um texto em 
verso ou em prosa. A palavra "emblema" vem do termo grego "ἔμβλημα - 
émblema" - composto do prefixo "ἐν - én" e do verbo  "βάλλω - balló" 
(colocar) - significando "o que está colocado dentro" ou "o que está encerrado". 

Emblema versus símbolo  
Os termos "emblema" e "símbolo" são usados no dia-a-dia como significando a 
mesma coisa. No entanto existe uma distinção, sutil, entre ambos. A associação 
entre o símbolo e aquilo que este representa é direta e óbvia. Ao contrário, a 
associação entre um emblema e aquilo que este representa é indireta, 
necessitando de ser analisada e decifrada. 

O emblema é, por isso, muitas vezes utilizado para representar, em termos visuais 
concretos, abstrações como entidades divinas, povos, nações, virtudes morais ou 
pecados. 

Um emblema pode ser utilizado como distintivo identificador. Por exemplo, uma 
vieira - emblema de Sant'Iago - pregado às roupas, identificava um peregrino, 
durante a sua peregrinação a Santiago de Compostela. Na Idade Média foram 
atribuídos emblemas a muitos santos, que serviam para os identificar em 
pinturas, esculturas ou outras representações. Esses emblemas são chamados 
"atributos", especialmente quando são representados junto à imagem do santo, 
numa obra de arte. Além da vieira de Sant'Iago, outros atributos famosos são a 
roda de Santa Catarina, a espada de São Paulo e a cruz vermelha de São Jorge. 

Os membros das famílias reais e das grandes famílias nobres da Europa, adotaram 
emblemas ou divisas pessoais, paralelamente aos seus brasões de armas. 
Algumas divisas famosas incluem a esfera armilar de D. Manuel I de Portugal, o 
sol de Luís XIV de França e o javali de Ricardo III de Inglaterra. 
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Estrutura do emblema 
O emblema clássico é composto, pelos seguintes elementos: 

1. Uma imagem ou figura (o "corpo do emblema"). Esta imagem pode ser 
desenhada, gravada, esculpida ou pintada. É de capital importância para 
que o preceito moral, que se pretende transmitir, fique gravado na 
memória, depois de decifrado o seu sentido. 

2. Uma legenda ou título ("alma do emblema", "lema" ou "mote"). A 
legenda pode ser uma sentença - normalmente críptica e, muitas vezes, 
escrita em língua estrangeira ou em Latim - que dá uma pista para 
completar o sentido da imagem ou corpo do emblema. 

3. Um texto explicativo (o "epigrama"). Além do corpo e da alma, os 
emblemas apresentados nos livros de emblemas, são acompanhados de 
um epigrama, em prosa ou em verso. O epigrama inter-relaciona o 
sentido que o corpo do emblema transmite e que a sua alma expressa. 
Dependendo do receptor a quem era destinada a mensagem, o epigrama 
poderia ser escrito em língua vernácula ou em Latim, em prosa ou em 
verso. 

De acordo com os seus elementos constituintes, o emblema, poder ser 
classificado como: 

1. Verdadeiro - se transmite um significado metafísico; 
2. Falso - se o seu significado não é metafísico; 
3. Perfeito - se inclui corpo e alma; 
4. Imperfeito - se lhe falta o corpo ou a alma. 

Livros de emblemas 
Os livros de emblemas estiveram bastante em voga, entre o século XVI e o século 
XVIII. O primeiro conhecido deve-se ao jurisconsulto italiano Andrea Alciato que 
compôs 99 epigramas latinos, a cada qual atribuiu um título. Dedicou a sua obra 
a Maximiliano Sforza, duque de Milão. Quis a sorte que, através do conselheiro 
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imperial Peutinger, a obra chegasse às mãos do impressor Steyner que, com visão 
comercial, considerou apropriado acrescentar uma ilustração a cada epigrama. A 
tarefa foi realizada pelo gravador Breuil e o livro foi publicado em 1531, em 
Augsburgo, com o título Emblematum Liber. A obra teve um enorme êxito - 
alcançando mais de 175 edições - e foi, prontamente, comentada e imitada por 
outros autores, como Guillaume Paradin e Paolo Giovio. Torcuatto Tasso escreveu 
a obra Dialogo dell'Imprese (Nápoles, ca. 1594) e Emanuele Tesauro compôs El 
Cannocchiale Aristotelico, o sia Idea delle Argutezze Heroiche vulgarmente 
chiamate Imprese, et di tutta l'Arte Simbólica e Lapidaria (Veneza, 1655). Também 
Cesare Trevisani escreveu um tratado sobre emblemática, o La Impresa… 
ampiamente da lui stesso dichiarata (Génova, 1569). Relativamente a livros de 
emblemas de autores portugueses, destaca-se a obra Discurso sobre a Vida e a 
Morte de Santa Isabel Rainha de Portugal e Outras Várias Rimas (Lisboa, 1596), 
de Vasco Mousinho de Quevedo e Castelbranco. 

Brasão 

 

Brasão de Armas do Rei D. Manuel I 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Livro_do_Armeiro-Mor,_Rei_de_Portugal.jpg
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Brasão de armas do conde de Porto Alegre 

 

Brasão de armas do Império Alemão 

 

Brasão da Casa dos Távoras 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do_Conde_de_Porto_Alegre.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ulm_St_Georg_Chorfenster_Wappen.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Armas_Tavora.jpg
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Brasão de armas ou, simplesmente, brasão, na tradição europeia medieval, é um 
desenho especificamente criado - obedecendo às leis da heráldica - com a 
finalidade de identificar indivíduos, famílias, clãs, corporações, cidades, regiões e 
nações. O desenho de um brasão é normalmente colocado num suporte em 
forma de escudo que representa a arma de defesa homónima usada pelos 
guerreiros medievais. No entanto, o desenho pode ser representado sobre outros 
suportes, como bandeiras, vestuário, elementos arquitectónicos, mobiliário, 
objectos pessoais, etc.. Era comum, sobretudo nos séculos XIV e XV, os brasões 
serem pintados ou cosidos sobre as cotas de malha, o vestuário de proteção 
usado pelos homens de armas. Por isso, os brasões também são, ocasionalmente, 
designados por cotas de armas. 

Em sentido restrito, o termo brasão refere-se apenas à descrição do desenho 
inserido no escudo de armas. No entanto, em sentido lato, pode designar-se por 
brasão a descrição do conjunto das armas, incluindo, além do escudo, os 
elementos exteriores (coronel, timbre, virol, paquifes, etc.). Por extensão, o 
termo brasão, passou a aplicar-se não só à descrição, mas, também ao próprio 
objecto descrito: o escudo ou o conjunto armorial completo. 

Não se sabe, com rigor, quando é que esta prática teve início. O campo de estudo 
dos brasões denomina-se heráldica. Os brasões não eram fornecidos ao acaso 
para as pessoas. Tiveram as suas origens em actos de coragem e bravura 
efetuados por grandes cavaleiros. Era uma maneira de os homenagear e às suas 
famílias. Com o passar do tempo, como era um ícone de status, passou a ser 
conferido a famílias nobres no intuito de identificar o grau social delas, assim 
sendo, somente os heróis ou a nobreza possuíam tal ícone e o poderiam 
transmitir a seus descendentes. 

A partir do século XIX, com a ascensão ao poder da burguesia e o declínio da 
aristocracia, o brasão foi perdendo a sua importância. No século XX o brasão 
renasceu, mas, desta vez, aplicado na simbologia de municípios, corporações, 
estados e outras entidades colectivas. De observar que, desde o século XIX, por 
tradição, muitas dessas entidades chamaram "brasões" aos seus emblemas 
distintivos. No entanto, trata-se de emblemas e não propriamente brasões, já 
que, apesar da denominação formal de "brasão", não obedecem às regras da 
heráldica. Atualmente é frequente o uso de brasões como símbolo de freguesias, 
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município ou regiões, que têm sua bandeira, onde normalmente figura um 
Brasão. Associações, clubes (especialmente clubes de futebol), empresas e 
mesmo pessoas físicas continuam a usar brasões de armas como elemento gráfico 
de identificação. 

Formas do escudo 

 

O escudo, ou seja, o suporte material básico do brasão de armas, foi sendo 
representado, conforme a época e o local, com diversos formatos, alguns deles 
bastantes fantásticos e rebuscados. Os principais são os seguintes: 

1. Escudo clássico, ogival ou lanceolado: tem a ponta inferior em forma de 
lança ou ogiva. Sendo um dos mais antigos formatos de escudo, no século 
XX voltou a ser o tipo mais usado na Europa e nos países de influência 
europeia; 

2. Escudo francês, quadrado ou samnítico: tem um formato, 
aproximadamente quadrado, mas com os dois cantos inferiores 
arredondados e com uma pequena ponta na base. Introduzido, primeiro, 
em França, este formato de escudo tornou-se o tipo mais usado na 
Europa e nos países de influência europeia, durante o século XIX; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Formes_des_Blasons_Ecus_Coats_of_Arms.svg
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3. Escudo oval: tem um formato oval. Com utilização generalizada durante 
o século XVIII, tornou-se, na heráldica portuguesa, o formato de escudo 
privativo do clero. Em outros países é o formato privativo dos escudos 
femininos; 

4. Lisonja: tem um formato em paralelogramo, com os quatro lados iguais. 
Na heráldica portuguesa e da maioria dos países europeus é o formato 
de escudo privativo das senhoras que não sejam titulares ou chefes de 
família. Na Catalunha e em outros territórios da antiga Coroa de Aragão 
é o formato de escudo de utilização generalizada; 

5. Escudo de torneio ou de bandeira: é um quadrilátero como sete partes 
de largura por oito de altura. Era o formato do escudo físico, utilizado 
pelos cavaleiros nos torneios medievais; 

6. Escudo italiano ou de cabeça de cavalo: tem o formato aproximado da 
parte frontal da cabeça de um cavalo. Utilizado, inicialmente, na Itália, 
durante o renascimento, este tipo de escudo baseava-se no formato das 
peças de armadura que protegiam a parte frontal da cabeça dos cavalos 
de batalha; 

7. Escudo suíço: de formato semelhante ao do escudo clássico, mas com a 
parte superior recortada; 

8. Escudo inglês: de formato semelhante ao do escudo francês, mas com 
uma "orelha" triangular em cada um dos bordos superiores. Este formato 
de escudo foi usado no século XVIII pelos nobres da Inglaterra, 
distinguindo-se dos escudos plebeus, pelas "orelhas"; 

9. Escudo alemão: escudo de ponta arredondada ou ogival, com um recorte 
redondo num dos cantos superiores. Formato de escudo usado em 
torneiros pelos cavaleiros renascentistas, servindo o recorte superior 
para apoiar a lança; 

10. Escudo polaco/polonês ou russo: escudo de ponta arredondada, com 
recortes arredondados simétricos nas laterais e, geralmente, também na 
parte superior; 
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11. Escudo português, espanhol, flamengo, ibérico, peninsular ou boleado: 
escudo com a ponta redonda. Actualmente é o escudo de uso dominante 
em Portugal. Também é bastante utilizado na Espanha, América 
Hispânica (principalmente no México), Brasil, Alemanha e Países Baixos; 

Organização do Escudo 
Ao descrever-se a organização de um escudo, deve ter-se em conta que ele é 
descrito pelo ponto de vista do, suposto, portador do escudo. Assim, por 
convenção a direita (ou dextra) do escudo é a esquerda de quem o olha de frente. 
Igualmente a esquerda (ou sinistra) do escudo é a direita em relação ao 
observador frontal. 

 

Pontos do escudo 
O escudo organiza-se em 9 zonas fundamentais, chamadas pontos: 

1. Cantão direito do chefe; 
2. Ponto do chefe ou, simplesmente, chefe; 
3. Cantão esquerdo do chefe; 
4. Ponto do flanco direito, ou, simplesmente flanco direito; 
5. Ponto do centro, coração ou abismo; 
6. Ponto do flanco esquerdo, ou, simplesmente flanco esquerdo; 
7. Cantão direito da ponta; 
8. Ponto da ponta ou, simplesmente ponta; 
9. Cantão esquerdo da ponta. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Blaz_Pts.png
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Adicionalmente existem: Ponto de honra (H) e Umbigo (N). 

Os pontos podem ainda agrupar-se, formando quatro partes: Chefe (por 
extensão) - agrupando os pontos 1, 2 e 3, Flanco direito (por extensão) - 
agrupando os pontos 1, 4 e 7, Flanco esquerdo (por extensão) - agrupando os 
pontos 3, 6 e 9 e Ponta (por extensão) - agrupando os pontos 7, 8 e 9. 

Partições e subpartições do escudo 

 

O escudo pode ser subdividido em partições obtidas através de quatro traços 
principais, correspondentes aos golpes de espada que lhe podiam ser desferidos: 

1. Partido: traço vertical, de cima a baixo do escudo; 

2. Cortado: traço horizontal, do flanco direito ao esquerdo do escudo; 

3. Fendido: traço diagonal, descendo do canto direito até ao esquerdo do 
escudo; 

4. Talhado: traço diagonal, descendo do canto esquerdo até ao direito do 
escudo. 

Repetindo a mesma ou combinando várias das partições, pode obter-se um sem 
número de subpartições, bem como peças de honra, obtidas a partir daquelas. 

Ufa! Muita coisa, não é! Mas lembre-se, é cultura! E é fundamental para que 
possamos compreender como o uso dos escudos tem importância!  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Blaz_4guer.png
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Escudo dos Clubes 
Este capítulo fala brevemente sobre os escudos dos principais clubes do Brasil, 

com uma “canja” para o do Barcelona. Eu não sou designer, nem formado em 
nada que me confira autoridade para avaliar suas características, mas me dou ao 
luxo de emitir o meu parecer, ainda que de forma lúdica sobre cada um deles. 

É preciso ter em mente a época em que foram elaborados, todos no século 
passado. Hoje, há um conceito de representatividade muito mais desenvolvido, 
basta ver onde os profissionais desta área atuam, no desenvolvimento de 
logomarcas. Por exemplo, quando você olha logos famosas como McDonalds, vê 
que o amarelo representa a mostarda e o vermelho o ketchup, ou seja, sugerem 
que há ligação com alimentação! Bebidas como Coca-Cola e Fanta abusam dos 
corantes, com a clara intenção de atrair os olhares dos consumidores. Só à guisa 
de conhecimento, toda bebida é, por concepção incolor, como o Sprite. Mas a 
Coca-Cola não seria a Coca-Cola se fosse incolor, seria? Nem a Fanta Uva ou a 
Fanta Laranja! As cores aguçam o apetite! 

A receita que os “amadores” usaram para projetar os escudos dos times de 
futebol era baseada em conceitos que ainda engatinhavam neste sentido. 
Basicamente, a ideia era desenhar algo simples, que fosse bonito e que contivesse 
as cores do clube. Tanto que praticamente todos evoluíram com o passar do 
tempo. Então a ideia deste capítulo não é eleger qual o mais bonito nem o mais 
feio, nem mesmo julgar seus elementos, apenas demonstrar como eles fazem 
parte deste universo multicolorido de emblemas de clubes de futebol! 
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América 
 

O escudo do América é estilo “Básico do Básico”. 
A esfera dentro da esfera, as letras 
representando o nome do clube... Bem básico 
mesmo. A cor vermelha deve ter dado origem ao 
mascote do clube, o demônio! É um escudo 
bonito de se ver, inegável. Mas é só mais um 
escudo de time de futebol. Criatividade zero. 

NOTA 6. 

 

América Mineiro 
 

 Se houvesse uma eleição do escudo mais feio, esse 
ganhava fácil. Parece que pegaram o escudo do 
Fluminense e escreveram em mandarim.  
Se pesquisar direitinho deve estar escrito ali 
“Fluminense Football Club”, em mandarim... Meu 
Deus, É feio de doer! 

NOTA 0. 
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Atlético Mineiro 
 

É um escudo bonito. As letras representando o 
nome do clube, a margem bem delineada... Mas 
as listras destoam da camisa. Até hoje não 
entendi porque as listras brancas são finas, como 
as da camisa do Corinthians, deve ter alguma 
razão para isso. A estrela no topo é um adereço 
que eu achava que já deveriam ter retirado, 
mas... É um escudo bonito sim! 

NOTA 6. 

 

Avaí 
 

É feio. Não dá pra dizer que é bonito, é feio. Você 
tem que ser um torcedor muito apaixonado pra 
dizer que ele é bonito, porque não é. Parece um 
brasão daqueles antigos, só que de uma 
civilização extinta porque não conseguia 
desenvolver nenhum tipo de arte, saca! Mas é 
menos feio que o do América Mineiro! 

NOTA 1. 
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Bahia 
 

Mais ou menos... Parece que alguém colocou um 
espelho na frente de um espelho, olha lá... Uma 
bandeirinha dentro da bandeira. Qual terá sido o 
significado disso? Fiquei curioso agora. Mas 
merece uma nota mediana pelo “conjunto da 
obra”. 

NOTA 5. 

 

Barcelona 
 

Não dá pra dizer que é feio, mas também não dá 
pra dizer que é bonito, mas ele é bem elaborado, 
os símbolos, a menção ao futebol através da 
imagem da bola... Quem desenvolveu este 
escudo seguiu à risca a receita do capítulo que 
antecede este. Tá na média. 

NOTA 6. 
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Ceará 
 

Mesmo caso do escudo do Atlético Mineiro. 
Listras brancas mais finas que as pretas, vai saber 
o porquê disso. O formato do emblema parece 
de xerife de condado de algum estado nos EUA. 
Mas as estrelas estão bem dispostas lá em cima... 
É, é um escudo bonito sim! 

NOTA 7. 

 

Corinthians Paulista 
 

Os remos e a âncora fazem menção aos 
esportes náuticos praticados pelo clube. 
Seria mais ou menos como um “Corinthians 
de Futebol e Regatas”, ou coisa parecida.  
É um escudo bonito, bem elaborado. Bonito 
sim! 

NOTA 8. 
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Cruzeiro 
 

Aquela coroa ali em cima é muito esquisita. 
Destoa totalmente do escudo, que é muito 
bonito! Entendo que é uma menção à tríplice 
coroa conquistada em sei lá que ano, mas... Era 
melhor ter ficado sem esse apêndice real. Só pra 
implicar com meus amigos cruzeirenses, já 
notaram que o hino do Cruzeiro parece aquela 
cantiga “Se essa rua fosse minha”?  

Eu ia dar nota 9 para o escudo, mas vai perder 1 ponto por causa dessa coroa sem 
noção! 

NOTA 8. 

 

Figueirense 
 

Deve ter sido criado num concurso em algum 
jardim de infância. Aliás, aquela tarja no centro 
parece ser de algum tipo de proibição ao 
reflorestamento. Até as listras transversais 
denotam isso, totalmente esquisito esse escudo.  

NOTA 4. 
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Flamengo 
 

Imagina se eu não ia perder o meu tempo falando 
mal do escudo do Flamengo? É um prato cheio! 
Parece um escudo de time de futebol do planeta 
Klingon. É tão feio, mas tão feio que nem eles 
usam no uniforme! Vocês já perceberam isso? Só 
usam as letras, que aliás, sugerem o lema “Crime 
Roubo e Furto”. Nossa mãe, é feio de doer. Eu só 

não dou nota Zero por causa dos meus amigos rubro-negros. Mas ó... Ficam me 
devendo essa! 

NOTA 1. 

 

Fluminense 
 

A tarja fina empobrece o escudo. As letras 
apresentam harmonia, ele foi bem elaborado. 
Mas o “salto alto” lá embaixo (na letra F) é 
motivo de zoação por parte da torcida 
adversária. Maldade. A divisão de cores também 
foi bem planejada. Vai ganhar um “mais ou 
menos” como nota. 

NOTA 6.  
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Goiás 
 

Se não estivesse escrito GOIÁS ia ser confundido 
com o escudo do Guarani. É um escudo 
tradicional, a letra G em destaque deve ter algum 
significado que eu desconheço, porque “Goiás” é 
muito óbvio, não é não? Na média. 

NOTA 6. 

 

 

Grêmio 
 

O criador deste escudo deve ter sido o mesmo do 
emblema da Varig. Mas é um escudo bonito, 
inegável. Mas se você tiver bebido umas e outras, 
poderá achar que é uma logomarca de pipoca 
doce. Mas é bonito, as cores azul e preta 
combinam. 

NOTA 7. 
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Guarani 
 

Não disse que era a cara do escudo do Goiás? Isso 
é plágio! Não tenho como dar uma nota 
diferente, é irmão gêmeo. 

NOTA 6. 

 

 

Internacional 
 

Parece logomarca de banco. Não tem um $ ali 
dentro? “Abra já uma conta no Banco 
Internacional”! Nem feio, nem bonito. Na média. 

NOTA 5. 

 

Palmeiras 
 

É bonito o escudo do Palmeiras. Foi muito bem 
elaborado! A disposição das estrelas, o nome 
Palmeiras, que fugiu do tradicional círculo com 
letras dispostas por dentro, como Goiás e 
Guarani! Bonito! 

NOTA 8. 
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Ponte Preta 
 

Só um detalhe chama atenção, porque das listras 
verticais se a camisa é idêntica à do Vasco? Bem, 
é um escudo basicão, as letras representando as 
iniciais do clube... Bonito, mas básico. 

NOTA 6. 

 

Portuguesa 
 

Um dos poucos escudos que não carregam as 
letras representando as iniciais do Clube. A parte 
de cima é meio esquisita, parece o time do 
coração do Batman. Nem feio, nem bonito.  

NOTA 4. 

 

Santos 
Uma bola de basquete... É uma bola de 

basquete desenhada ali, não é? No mais, um 
escudo simples, bonito de se ver, o tipo de letra 
deve ter chamado atenção para a época de 
criação. Normal. 

NOTA 6. 
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São Paulo 
 

Parece uma pipa... Eu acho esse escudo no 
mínimo esquisito. Não que seja feio, mas é 
esquisito. A combinação preto + vermelho 
nunca fica boa. Ainda bem que puseram um 
branco no meio.  

NOTA 4. 

 

Vasco 
É um dos escudos mais bonitos que eu 

conheço. Não entendo o preconceito contra ele, 
porque não figura em nenhuma lista dos mais 
bonitos. Eu acho muito bonito! 

NOTA 9. 

 

Vitória 
 

Parece o ET de Varginha. Não dá pra dizer que é nem 
bonito nem feio, é outro escudo esquisito.  

NOTA 5. 
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O Escudo do Botafogo 

 

Eu chego a suspirar quando olho para o escudo do Botafogo. Ele foi eleito o 
mais bonito do mundo, não por mim, mas por uma comunidade no Japão que 
reuniu diversos designers para eleger o que havia de mais belo dentre todos os 
emblemas no planeta. O escudo do Botafogo é bonito, é simples, não tem 
caracteres fazendo alusão ao nome do clube pra poluir. E ele hipnotiza! O escudo 
do Botafogo tem algo de misterioso que nunca ninguém explicou. Até agora! 

Lembra quando eu falei sobre logomarcas, citando como exemplo as cores 
vermelha e amarela na logo da McDonalds, que elas faziam alusão a alimentos? 
Acontece algo parecido com o escudo do Botafogo. O curioso é que ele não foi 
elaborado assim. Da mesma forma que muitos outros escudos, o do Botafogo 
também evoluiu. Ele é o produto da fusão dos escudos do Botafogo Football Club 
com o do Clube de Regatas Botafogo. Só que este produto final tem uma 
mensagem para nós e é justamente este o segredo que nos faz hipnotizar ao olhar 
para ele. Tem uma mensagem ali – eu lhes garanto! 

Mas antes de explicar que mensagem é essa, preciso falar sobre o elemento 
único contido nele, o pentagrama. Sem explicar o pentagrama e outros 
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importantes aspectos contidos nesta teoria, não há como explicar a mensagem 
contida no escudo do Glorioso de General Severiano. Então, meu amigo, minha 
amiga, tenham paciência! E exercitem o cérebro lendo sobre este elemento tão 
importante em nossas vidas! 

 

O PENTAGRAMA 
O que é um Pentagrama: 

 

Pentagrama é um símbolo formado por cinco letras ou sinais, originando uma 
figura similar a uma estrela de cinco pontas, a qual se atribuem interpretações 
mágicas e místicas. 

O pentagrama possui diversas representações e significados. A representação 
de uma estrela de cinco pontas, formada por uma linha contínua e entrelaçada, 
sempre foi considerada pela humanidade como um sinal de força e energia. Os 
primeiros cristãos tinham o pentagrama como o símbolo das cinco chagas de 
Cristo. 
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Para os esotéricos e pagãos, o pentagrama representa os cinco elementos: a 
terra, o ar, a água, o fogo e o espírito. Os seguidores da Wicca, por exemplo, usam 
o pentagrama dentro de um círculo como símbolo de sua religião.  

Na geometria, o pentagrama é a denominação dada ao pentágono regular 
estrelado, usado como talismã pelos pitagóricos, ou seja, os seguidores do 
pitagorismo – conjunto de doutrinas e regras de vida atribuídas a Pitágoras, 
filósofo e matemático grego (sec. VI a.C.). 

A ilustração de Leonardo da Vinci para o livro “A Divina Proporção”, do monge 
franciscano e matemático italiano Luca Pacioli, mostra as relações geométricas do 
homem com o universo. O chamado “Homem Vitruviano” representa o 
pentagrama sob uma figura humana, dentro de um círculo, com os braços 
abertos. 

Pentagrama e a Estrela de Davi: Como dito, o pentagrama se assemelha a uma 
estrela de cinco pontas e era utilizado como símbolo de diversas religiões e 
doutrinas esotéricas, enquanto que a Estrela de Davi visualmente possui seis 
extremidades e é caracterizada por ser um símbolo típico da cultura judaica. 

 

HOMEM VITRUVIANO 
Homem vitruviano (ou homem de Vitrúvio) é um conceito apresentado na 

obra Os dez livros da Arquitetura, escrita pelo arquiteto romano Marco Vitruvio 
Polião, do qual o conceito herda no nome. O conceito é considerado um cânone 
das proporções do corpo humano, segundo um determinado raciocínio 
matemático e baseando-se, em parte, na proporção áurea. Desta forma, o 
homem descrito por Vitrúvio apresenta-se como um modelo ideal para o ser 
humano, cujas proporções são perfeitas, segundo o ideal clássico de beleza. 

Originalmente, Vitrúvio apresentou o cânone tanto de forma textual 
(descrevendo cada proporção e suas relações) quanto através de desenhos. 
Porém, à medida que os documentos originais se perdiam e a obra passava a ser 
copiada durante a Idade Média, a descrição gráfica foi perdida. Desta forma, com 
a redescoberta dos textos clássicos durante o Renascimento, uma série de 
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artistas, arquitetos e tratadistas dispuseram-se a interpretar os textos vitruvianos 
a fim de produzir novas representações gráficas. Dentre elas, a mais famosa e 
(hoje) difundida é a de Leonardo da Vinci que acompanhava as notas que Vitruvio 
fez no ano 1490 num dos seus diários. 

 

 

 

O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci é um desenho famoso que 
acompanhava as notas feitas pelo artista por volta do ano 1490 num dos seus 
diários. Descreve uma figura masculina nua separada e simultaneamente em duas 
posições sobrepostas com os braços inscritos num círculo e num quadrado. 
A cabeça é calculada como sendo um oitavo da altura total. Às vezes, o desenho 
e o texto são chamados de Cânone das Proporções. 

O desenho atualmente faz parte da coleção da Gallerie dell' Accademia 
(Galeria da Academia) em Veneza, Itália. 

Examinando o desenho, pode ser notado que a combinação das posições dos 
braços e pernas formam quatro posturas diferentes. As posições com os braços 



Uma história por trás de uma imagem 
 

44 
 

em cruz e os pés são inscritas juntas no quadrado. Por outro lado, a posição 
superior dos braços e das pernas é inscrita no círculo. Isto ilustra o princípio que 
na mudança entre as duas posições, o centro aparente da figura parece se mover, 
mas de fato o umbigo da figura, que é o verdadeiro centro de gravidade, 
permanece imóvel. 

Vitrúvio já havia tentado encaixar as proporções do corpo humano dentro da 
figura de um quadrado e um círculo, mas suas tentativas ficaram imperfeitas. Foi 
apenas com Leonardo que o encaixe saiu corretamente perfeito dentro dos 
padrões matemáticos esperados. 

O redescobrimento das proporções matemáticas do corpo humano no século 
XV por Leonardo e os outros é considerado uma das grandes realizações que 
conduzem ao Renascimento italiano. 

O desenho também é considerado frequentemente como um símbolo da 
simetria básica do corpo humano e, por extensão, para o universo como um todo. 

É interessante observar que a área total do círculo é idêntica à área total do 
quadrado (quadratura do círculo) e este desenho pode ser considerado um 
algoritmo matemático para calcular o valor do número irracional phi 
(aproximadamente 1,618). 

 

ESCRITURAS 
Existem muitas referências ao pentagrama nas escrituras sagradas. Acho 

interessante ressaltar também esta associação porque eu falo de uma 
Predestinação Celestial... Então, se realmente é algo sério, tem que ter alguma 
referência bíblica, concorda? Então vamos a um apanhado dessas tais referências! 

O que dizem as Escrituras sobre as estrelas: 

A Bíblia fala muitas vezes em estrelas, tanto literal como figurativamente. Por 
exemplo, segundo um salmista, o Criador fez “a lua e as estrelas para reger a 
noite”, de modo que as estrelas ajudariam a fornecer luz para a Terra. (Salmo 
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136:9, Tanakh) Mais tarde, ao fazer um pacto com o fiel Abraão, Deus disse: 
“‘Olha para os céus, por favor, e conta as estrelas, se as puderes contar.’ E 
prosseguiu, dizendo-lhe: ‘Assim se tornará o teu descendente.’” (Gênesis 15:5) O 
apóstolo Paulo indicou que as estrelas têm diferenças, dizendo: “A glória do sol é 
de uma sorte e a glória da lua é de outra, e a glória das estrelas é de outra; de 
fato, estrela difere de estrela em glória.” (1 Coríntios 15:41) Ao mesmo tempo, 
esse vasto número de estrelas e sua glória não fogem ao domínio ou ao controle 
do seu Criador: “Ele está contando o número das estrelas; a todas elas chama 
pelos seus nomes.” — Salmo 147:4. 

Por outro lado, verificamos que as Escrituras muitas vezes usam estrelas para 
se referir a pessoas, governantes e anjos. José, filho de Jacó, teve um sonho em 
que seus pais são representados como ‘o sol e a lua’ e seus irmãos como 
“estrelas”. Anjos são chamados de “estrelas da manhã”. Fala-se de o rei de 
Babilônia almejar estar acima das “estrelas de Deus”, os governantes davídicos da 
nação de Israel. Homens instáveis na congregação cristã são assemelhados a 
“estrelas sem rumo fixo”, ao passo que corpos de anciãos congregacionais fiéis 
são mencionados como “estrelas” na mão direita de Cristo. — Gênesis 37:9, 10; 
Jó 38:7; Isaías 14:13; Judas 13; Revelação (Apocalipse) 1:16. 

Certo relato bíblico diz que “as estrelas, desde as suas órbitas, lutaram contra 
Sísera”, o chefe de exército do Rei Jabim, de Canaã, que havia oprimido a nação 
de Israel por 20 anos. Jeová nomeou o Juiz Baraque, de Israel, para salvar Israel 
desse jugo e deu-lhe uma retumbante vitória sobre Sísera, embora este tivesse 
novecentos carros de guerra com foices de ferro nas rodas. No cântico de vitória, 
os israelitas cantaram: “Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas 
lutaram contra Sísera.” Não se fornece nenhuma explicação sobre como as 
estrelas lutaram. Em vez de presumir que as estrelas exerceram uma influência 
direta na batalha, é mais razoável crer que essa expressão indica alguma forma 
de intervenção divina a favor de Israel. — Juízes 5:20. 

“A estrela” de Belém 

Provavelmente uma das mais conhecidas estrelas mencionadas na Bíblia é a 
“estrela” de Belém que guiou os astrólogos das “regiões orientais” à casa para 
onde Jesus havia sido levado por seus pais depois de seu nascimento num 
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estábulo. Que estrela era essa? Certamente não era uma estrela comum, pois era 
suficientemente baixa para os astrólogos a seguirem por cerca de 1.600 
quilômetros. A “estrela” levou-os primeiro a Jerusalém. Ao saber disso, o Rei 
Herodes os interrogou e então decidiu matar o menino Jesus. Daí, a “estrela” 
conduziu os astrólogos para a casa em que Jesus vivia. Com certeza, nenhuma 
estrela normal poderia fazer isso. Será que esse objeto semelhante a uma estrela 
se originou de Deus? Visto que a visita dos astrólogos levou indiretamente à 
matança de “todos os meninos em Belém e em todos os seus distritos, de dois anos 
de idade para baixo”, não é razoável concluir que a “estrela” foi algo usado pelo 
Adversário de Deus, Satanás, numa tentativa de destruir o Filho de Deus? — 
Mateus 2:1-11, 16.  

 

 

Nota do Stemp:  

Eu não concordo com esta afirmação. Raciocine: se Deus 
posteriormente enviou um anjo para avisar aos Reis 
magos que não voltassem para Herodes, não teria sido 
mais fácil Deus ter “eliminado” a estrela de Belém ANTES 
de tudo isso acontecer? Até admito que seja uma teoria 
válida, mas não concordo. No meu entendimento, aquele 
foi um acontecimento celestial comum, talvez uma anã 
branca ou ainda o alinhamento de Júpiter com Vênus... 
Algo aconteceu, mas não acredito que tenha sido com a 
intenção de matar o menino Jesus. 

 

 

Deve-se lembrar também que os astrólogos vieram do Oriente, talvez de 
Babilônia, um antigo centro de magia, feitiçaria e astrologia. Muitos corpos 
celestes receberam nomes de deuses de Babilônia. Nos dias do Rei 
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Nabucodonosor, a adivinhação foi usada para ajudá-lo a traçar a rota de sua 
campanha de batalha. — Ezequiel 21:20-22. 

O profeta Isaías desafiou os conselheiros de Babilônia, dizendo: “Apesar de 
todos os conselheiros que tem, você [Babilônia] não poderá escapar. Que os seus 
astrólogos se apresentem e a ajudem! Eles estudam o céu e ficam olhando para 
as estrelas a fim de dizerem, todos os meses, o que vai acontecer com você. Pois 
eles são como palha; o fogo os destruirá, e eles não poderão se salvar . . . nenhum 
deles poderá salvar você.” Fiel à profecia de Isaías, a poderosa Babilônia foi 
derrubada por Ciro, o Grande, em 539 AEC. A orientação que tais astrólogos 
babilônios diziam vir das estrelas resultou em desastre para todos os envolvidos. 
— Isaías 47:13-15, A Bíblia na Linguagem de Hoje. 

Significa isso que nada temos a aprender das estrelas? 

Pesquisa por estrela* na Bíblia (Almeida Corrigida e Revisada Fiel). 
Exibindo 1 - 50 de 63 versículos encontrados: 

• Gênesis 1:16 - E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para 
governar o dia, e o luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas. 

• Gênesis 15:5 - Então o levou fora, e disse: Olha agora para os céus, e 
conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua 
descendência. 

• Gênesis 22:17 - Que deveras te abençoarei, e grandissimamente 
multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a 
areia que está na praia do mar; e a tua descendência possuirá a porta dos 
seus inimigos; 

• Gênesis 26:4 - E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos 
céus, e darei à tua descendência todas estas terras; e por meio dela serão 
benditas todas as nações da terra; 

• Gênesis 37:9 - E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: 
Eis que tive ainda outro sonho; e eis que o sol, e a lua, e onze estrelas se 
inclinavam a mim. 

• Êxodo 32:13 - Lembra-te de Abraão, de Isaque, e de Israel, os teus servos, 
aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa 
descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência 
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toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança 
eternamente. 

• Números 24:17 - Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de 
perto; uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que 
ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. 

• Deuteronômio 1:10 - O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado; e eis 
que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. 

• Deuteronômio 4:19 - Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o 
sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus; e sejas impelido a que 
te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu 
a todos os povos debaixo de todos os céus. 

• Deuteronômio 10:22 - Com setenta almas teus pais desceram ao Egito; e 
agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. 

• Deuteronômio 28:62 - E ficareis poucos em número, em lugar de 
haverem sido como as estrelas dos céus em multidão; porquanto não 
destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. 

• Juízes 5:20 - Desde os céus pelejaram; até as estrelas desde os lugares 
dos seus cursos pelejaram contra Sísera. 

• 1 Crônicas 27:23 - Não tomou, porém, Davi o número dos de vinte anos 
para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a 
Israel como as estrelas do céu. 

• Neemias 4:21 - Assim trabalhávamos na obra; e metade deles tinha as 
lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. 

• Neemias 9:23 - E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e 
trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais que nela entrariam 
para a possuírem. 

• Jó 3:9 - Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo; que espere a luz, e 
não venha; e não veja as pálpebras da alva; 

• Jó 9:7 - O que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas. 

• Jó 22:12 - Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura 
das estrelas; quão elevadas estão. 

• Jó 25:5 - Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras 
aos seus olhos. 
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• Jó 38:7 - Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e 
todos os filhos de Deus jubilavam? 

• Salmos 8:3 - Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as 
estrelas que preparaste; 

• Salmos 136:9 - A lua e as estrelas para presidirem à noite; porque a sua 
benignidade dura para sempre; 

• Salmos 147:4 - Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus 
nomes. 

• Salmos 148:3 - Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas as estrelas luzentes. 

• Eclesiastes 12:2 - Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as 
estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva; 

• Isaías 13:10 - Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não 
darão a sua luz; o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá 
com a sua luz. 

• Isaías 14:12 - Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! 
Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! 

• Isaías 14:13 - E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das 
estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me 
assentarei, aos lados do norte. 

• Jeremias 31:35 - Assim diz o Senhor, que dá o sol para luz do dia, e as 
ordenanças da lua e das estrelas para luz da noite, que agita o mar, 
bramando as suas ondas; o Senhor dos Exércitos é o seu nome. 

• Ezequiel 32:7 - E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas 
estrelas; ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer 
a sua luz. 

• Daniel 8:10 - E se engrandeceu até contra o exército do céu; e a alguns 
do exército, e das estrelas, lançou por terra, e os pisou. 

• Daniel 12:3 - Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do 
firmamento; e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas 
sempre e eternamente. 

• Joel 2:10 - Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus; o sol e a lua 
se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. 

• Joel 3:15 - O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu 
resplendor. 
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• Amós 5:26 - Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e a estátua das 
vossas imagens, a estrelado vosso deus, que fizestes para vós mesmos. 

• Obadias 4 - Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as 
estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. 

• Naum 3:16 - Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do 
céu; a locusta se espalhará e voará. 

• Mateus 2:2 - Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? 
porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo. 

• Mateus 2:7 - Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu 
exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. 

• Mateus 2:9 - E, tendo eles ouvido o rei, partiram; e eis que a estrela, que 
tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve 
sobre o lugar onde estava o menino. 

• Mateus 2:10 - E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande 
alegria. 

• Mateus 24:29 - E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, 
e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos 
céus serão abaladas. 

• Marcos 13:25 - E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus 
serão abaladas. 

• Lucas 21:25 - E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra 
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. 

• Atos 7:43 - Antes tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do 
vosso deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-
vos-ei, pois, para além da Babilônia. 

• Atos 27:20 - E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem 
estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos 
toda a esperança de nos salvarmos. 

• 1 Coríntios 15:41 - Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a 
glória das estrelas; porque uma estrela difere em glória de outra estrela. 

• Hebreus 11:12 - Por isso também de um, e esse já amortecido, 
descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a 
areia inumerável que está na praia do mar. 
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• 2 Pedro 1:19 - E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem 
fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até 
que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 

• Judas - Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas 
abominações; estrelas errantes, para os quais está eternamente 
reservada a negrura das trevas. 

• Apocalipse 1:16 - E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca 
saía uma aguda espada de dois fios; e o seu rosto era como o sol, quando 
na sua força resplandece. 

• Apocalipse 1:20 - O mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, 
e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, 
e os sete castiçais, que viste, são as sete igrejas. 

• Apocalipse 2:1 - ESCREVE ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz 
aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete 
castiçais de ouro: 

• Apocalipse 2:28 - E dar-lhe-ei a estrela da manhã. 

• Apocalipse 3:1 - E AO anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz 
o que tem os sete espíritos de Deus, e as sete estrelas: Conheço as tuas 
obras, que tens nome de que vives, e estás morto. 

• Apocalipse 6:13 - E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando 
a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. 

• Apocalipse 8:10 - E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu 
uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte 
dos rios, e sobre as fontes das águas. 

• Apocalipse 8:11 - E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das 
águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, 
porque se tornaram amargas. 

• Apocalipse 8:12 - E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 
terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas; para 
que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não 
brilhasse, e semelhantemente a noite. 

• Apocalipse 9:1 - E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela 
que do céu caiu na terra; e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 
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• Apocalipse 12:1 - E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do 
sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre 
a sua cabeça. 

• Apocalipse 12:4 - E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas 
do céu, e lançou-as sobre a terra; e o dragão parou diante da mulher que 
havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 

• Apocalipse 22:16 - Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas 
coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente 
estrela da manhã. 

 

Ficou claro para você a importância das “estrelas” nas Escrituras Sagradas?  
O pentagrama é a representação da criação divina contida na bíblia. Mas veja que 
nós estamos falando de uma conexão com o Botafogo de Futebol e Regatas, que 
por sua vez nos remete também aos maias! E quanto a esta antiga civilização, o 
que o pentagrama nos revela? 

 

Kukulkán 

 

Kukulkán era a versão maia do deus asteca Quetzalcóatl, a serpente 
emplumada. Para os maias "kukul" significa sagrado ou divino e "kan" significa 
serpente. Para alguns pesquisadores este deus provém da cultura Tolteca, ou 
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ainda dos Olmecas. Em todo caso sua origem é muito anterior aos maias e está 
presente em toda a América Central. 

Entre os restos arqueológicos de Chichen Itza é possível observá-lo como uma 
serpente que desce nos vértices do edifício em forma de colunas de ar durante os 
dois equinócios. Foi uma deidade rapidamente assimilada pela aristocracia, 
apesar de que tenha se incorporado ao panteão maia em uma época tardia. 
Aparece como uma das divindades criadoras, sob o nome de "Gukumatz", e como 
deidade dos ventos com o nome de Ehecatl na esteira 19 de Ceibal. Em Chichen 
Itza foi conhecido como o "Estrela D'alva".  

Como você deve saber, Estrela D´Alva nada mais é que o planeta Vênus. E o 
planeta Vênus é a estrela no escudo do Botafogo! Então, por associação, Kukulkán 
está presente no escudo do Glorioso... Calma, muita calma nessa hora porque a 
mensagem contida no Botafogo não tem a ver com isso. Esta associação é 
meramente uma forma de demonstrar a nossa ligação com a cultura maia. Assim 
como a prática deste esporte, através do futebol mesoamericano, conhecido 
como Pok-Ta-Pok. E a gente fala de associação, note como foneticamente Pok-Ta-
Pok se assemelha com Bo-ta-fogo! Então há toda uma ligação entre o Botafogo e 
a civilização maia, concorda? Mas tem mais. Não para por aí não! 

 

A PIRÂMIDE DO BOTAFOGO 

 

Agora você não entendeu nada. Eu sei, calma... Continua lendo que você já vai 
entender! 



Uma história por trás de uma imagem 
 

54 
 

Esta é a pirâmide de Chichén Itzá. Ela foi erguida em homenagem ao deus maia 
Kukulkán. Daí que, se ela é a pirâmide do deus Kukulkán, que era conhecido como 
Estrela D´Alva, e a Estrela D´Alva era o planeta Vênus, e o planeta Vênus é a estrela 
no escudo do Botafogo, esta pirâmide é a pirâmide do Botafogo! Por associação, 
é... Ou não é? Claro que é! E não foi lá que Jairzinho, o nosso furacão da Copa de 
70 marcou 7 gols e fez história? Nossa, buguei a tua cabeça agora, não buguei? 
Foi brincadeira, não era nada disso que eu ia falar. Eu ia contar sobre o número 
12. Eu já falei sobre isso nos outros livros, mas é importante repetir. Sempre é! 

Os maias elaboraram um calendário que terminou em 21/12/2012. E foi 
observando o planeta Vênus que eles chegaram a este prodígio! Eu podia parar 
por aqui, ao dizer que uma civilização que jogava bola, elaborou um calendário 
que findou em 21/12/2012 observando a estrela no escudo do Botafogo para 
linkar aquela civilização com o Glorioso, mas eu ainda não falei sobre o jogo de 
sombras que acontece todos os anos, no equinócio de verão e no solstício de 
inverno... Porque eles caem nos dias 21 de março e 21 de setembro! Que doido, 
não é! Pois é. Como explicar toda essa intrincada rede de coincidências 
envolvendo esta pirâmide com o Botafogo? Se você acha que é difícil de acreditar, 
pra mim é mais difícil NÃO acreditar! Porque eu cheguei num ponto sem volta. 
Tem como voltar daqui? Tem como olhar para isso tudo e achar que é só 
coincidência? É muito difícil. Experimente agora que você já conheceu tanto sobre 
o pentagrama, somar todos estes elementos, qual o resultado que você chega? 

O Pentagrama é a representação do ser humano. É também a estrela no 
escudo do Botafogo, é citada diversas vezes nas escrituras, é o deus Kukulkán... 
Que salada de ferrar com a imaginação da gente, não concorda? Mas este é o 
barato de obter conhecimento, a gente vai aprendendo, aprendendo e quanto 
mais misterioso, mais interessante vai ficando! É como tentar solucionar um 
enigma! Se fosse um filme seria A LENDA DO TESOURO PERDIDO, com Nicolas 
Cage, em que o protagonista segue as pistas até chegar o tão sonhado tesouro 
escondido pela Maçonaria! 

E por que achar isso tão impossível? Veja, o tal jogo de sombras contido nesta 
pirâmide só foi possível ser descoberto no século XX, quando a tecnologia para 
filmar e acelerar as imagens já havia sido inventada, então, tecnicamente falando, 
aquilo era uma cápsula do tempo, concorda? Quando os maias ergueram a 
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pirâmide de Chichén Itzá, não sabiam exatamente o que estavam fazendo, então, 
se havia uma mensagem ali, não era para eles, era para nós, do século XX! 
Da mesma forma, quando nosso Criador inseriu seu nome IHVH em nosso DNA, 
era uma mensagem igualmente elaborada para ser “lida” agora, em nosso tempo, 
não estou certo? 

Tem mais. Estrela tem 7 letras e D´Alva tem 5.  

Estrela D´Alva tem 12 letras! 

Eu não podia terminar este assunto sem falar sobre numerologia. 
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NUMEROLOGIA 
A Numerologia é uma ciência que estuda os números e sua influência sobre 

a vida das pessoas, através da interpretação das vibrações numéricas. Ela 
estuda o significado oculto dos números e sua influência na vida cotidiana, na 
espiritualidade, no intelecto, entre outros. Através da análise numerológica é 
possível avaliar aspectos importantes da vida pessoal do indivíduo (ou até de 
uma empresa), de sua alma, de sua personalidade, de possíveis realizações, 
desafios, ciclos, entre outros, assim como determinar o caráter e as tendências 
de personalidade das pessoas. 

A Numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento que permite 
identificar os números que representam a essência da pessoa e o que eles 
simbolizam em termos de comportamento, desafios, aprendizado, etc. 
fazendo com que a pessoa descubra suas mais profundas características, e a 
partir disso, apontando os caminhos possíveis de acordo com suas 
características, mostrando tendências de comportamento, situações e perfil 
de pessoas que o indivíduo pode atrair para sua vida. A Numerologia é um 
método que nos ajuda a entender a realidade e, consequentemente, o que o 
futuro nos trará, ajudando-nos a transformá-lo. 

A Numerologia permite que a pessoa estude sua própria natureza e a 
daqueles que a rodeiam, assim como conheça seu propósito individual na vida 
e o que se pode fazer para trazer felicidade e realização. Ajuda a entender os 
ciclos da vida e auxilia a minimizar seus pontos fracos e aproveitar ao máximo 
suas qualidades, vencendo assim, suas dificuldades. 

A Numerologia é um estudo que tem como base a vibração presente em 
cada pessoa a partir de seu nome e data de nascimento. Através de cálculos 
matemáticos simples associados aos valores atribuídos à cada letra é possível 
determinar qual a personalidade básica de uma pessoa e fazer uma orientação 
sobre seu futuro. Segundo a numerologia, cada número é dotado de uma 
vibração ou essência individual que indica tendências de acontecimentos ou 
de personalidade. 
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Os números são considerados como símbolos muito significativos por quase 
todas as civilizações. Representam a ordem, a harmonia cósmica e a perfeição 
universal. A Numerologia interpreta os significados ocultos dos algarismos que 
nos acompanham desde o nascimento, revelando muito sobre o futuro, a 
felicidade e o sucesso pessoal de cada um. A Numerologia ajuda a escolher a 
melhor data para um casamento, um período mais favorável para mudar de 
profissão, os dias de sorte para jogos, para a vida amorosa, etc. 

Os números podem nos mostrar a magia da vida e a essência da harmonia 
cósmica e interior, expressando ideias e relações. O número é a expressão de 
estágios da energia emanada por Deus. Segundo a numeróloga Jane Prisca, “a 
eficácia dos números é enorme, pois o Universo inteiro foi criado por número, 
peso e medida. Para os seres humanos nada representa mais claramente a 
essência divina do que os números. O tempo consiste em números, assim como 
todo movimento. Os números produzem grande efeito sobre a alma e contém 
virtudes sublimes”, finaliza Jane. 

A Numerologia diz que “tudo que acontece no mundo é por causa dos 
números e que nada é por acaso, e que tudo depende da propriedade mística 
dos números. Essas propriedades vêm da vibração inerente aos números. Cada 
número tem uma vibração única que dá a ele certas propriedades, as quais 
podem esclarecer o comportamento de uma pessoa ou dizer se os parceiros 
são compatíveis, além de determinar o dia de sorte de uma pessoa”, conforme 
nos explica a numeróloga Tracy Wilson. 

Para a Numerologia cada número possui um valor metafísico de grande 
significado, uma qualidade, mostrando características internas que denota 
aspectos do Destino da pessoa. Os números emanam energias, assim como as 
letras e as palavras, por isso se diz que “os números tem força”. Essas energias 
podem nos fazer bem ou nos influenciar negativamente. Tudo no Universo é 
vibração: os sons, os números e as palavras pronunciadas, que quando 
experimentadas e vivenciadas nos levam a uma relação cósmica com as forças 
universais. A Numerologia parte do princípio de que o ser humano, assim 
como sua vida, é regulado pelas leis matemáticas das vibrações e que estas, 
por sua vez, estão associadas a uma escala correspondente de sons. 
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A Física Quântica ensina que tudo no Universo é energia; os números 
também são energias, as quais afetam nossa vida em todos os setores. Os 
números tem vida, emitem energia e neles se encontram todos os talentos, 
dificuldades e também as respostas para nossas dúvidas e incertezas. Pode-se 
descobrir fragilidades, potenciais, onde está concentrada a energia positiva e 
tirar o maior proveito delas superando obstáculos. 

A numeróloga Gláucia Garcia Santiago acrescenta: ”os números em si 
representam princípios universais através dos quais todas as coisas evoluem e 
continuam a crescer de forma cíclica. Os dígitos de 1 a 9 simbolizam os estágios 
pelos quais um conceito tem de passar antes de se tornar realidade. Toda 
manifestação é resultado desses 9 estágios”, explica Gláucia. 

Todos os números possuem aspectos positivos e negativos, vibrações 
harmônicas e conflitantes, qualidades e dificuldades, pois tudo no mundo tem 
dois lados. Os dois polos trazem o equilíbrio das energias. Cada número é 
dotado de certas características ou qualidades próprias que indicam 
tendências de personalidade ou até mesmo acontecimentos. Portanto, cada 
número possui propriedades positivas e negativas, que podem favorecer ou 
dificultar o desenvolvimento de certas atividades, situações, trabalhos, 
relacionamentos afetivos, as finanças, etc. 

A numeróloga Carmen Arabela explica: ”nos números residem símbolos que 
nos permitem entender a verdadeira natureza do Cosmos. Através de uma 
interpretação de cálculos matemáticos simples entramos em contato com o 
nosso “eu” mais profundo, podendo mudar aspectos de nossa vida. A 
Numerologia é uma ciência precisa e um instrumento poderoso que ajuda no 
autoconhecimento, mostrando o caminho que devemos seguir na vida, nossas 
dificuldades, esclarecendo dúvidas, corrigindo erros, controlando impulsos, 
agindo com mais equilíbrio e entendendo melhor as pessoas ao nosso redor, 
conhecendo bem nossas aptidões e tendências. Cada número traz em si um 
significado simbólico e é esse simbolismo que permite transformar letras em 
números e interpretar palavras a partir dos conteúdos numéricos”, finaliza 
Carmen. 
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A Numerologia também pode determinar os pontos fracos e negativos das 
pessoas, pontos que muitas vezes, decorrem do karma de vidas passadas, e 
apontar as características mais marcantes que a pessoa pode desenvolver em 
direção ao sucesso. A Numerologia pode ser usada para interpretar as 
características das pessoas e entender as oportunidades e influências 
presentes em suas vidas num determinado momento. Num sentido mais 
amplo, define as lições mais profundas que uma pessoa está aprendendo. Ela 
pode relacionar o desenvolvimento da alma nesta vida com o crescimento 
passado e o potencial futuro, numa demonstração das leis da reencarnação. 

Porém, a Numerologia não é divinatória; é arte e magia, que integra o ser 
humano à Natureza. Por isso é muito importante ressaltar que a Numerologia 
não fornece estudos milagrosos que vão resolver a sua vida, mas sim uma 
interpretação sobre você, para que possa se conhecer melhor e ter mais 
confiança para tomar decisões. Portanto, a Numerologia não revela 
“profecias” para sua vida, mas sim tendências de comportamento e situações 
que podem ser mudadas de acordo com seu livre-arbítrio; não determina o 
que você deve fazer, mas sim ajuda a enxergar melhor as situações de sua vida 
para que você tome decisões mais conscientes. 

A Numerologia não é a solução para os problemas, mas sim uma forma de 
se conhecer profundamente e fazer as mudanças necessárias para atingir seus 
objetivos com equilíbrio. 

(planetaesoterico.com.br) 

Dito isto, podemos perfeitamente compreender que estudar os números com 
a finalidade de compreender a vida e decifrar os sinais que recebemos do cosmo, 
da vida, de Deus é perfeitamente cabível! Eu afirmo que estes sinais não são 
aleatórios, são cuidadosamente planejados e tem um sentido que aos poucos nós 
vamos descobrindo. Como foi com a construção da Pirâmide do Botafogo ou do 
nome sagrado de Deus em nosso DNA! 

E o número 12 tem papel fundamental nessa hora. Note que os maias 
findaram seu calendário em 21/12/2012, observando a Estrela D´Alva (12 letras) 
que tem um diâmetro de 12.102km (desconsiderando o zero, encontramos 1212).  
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"O Sol, a Lua e os planetas do Sistema Solar sempre aparecem no céu 
terrestre numa faixa específica chamada eclíptica, onde se encontram as 
12 constelações do zodíaco e mais a constelação do Ofiúco (que deveria 
ser o 13° signo)", detalha o professor de física Dulcidio Braz Jr, autor do 
blog Física na Veia!. Ou seja: nunca é possível observar um planeta fora 
dessa faixa, como, por exemplo, perto do Cruzeiro do Sul, uma 
constelação típica do Hemisfério Sul. 

 

O Número 12 na Bíblia 
(Por Sandoval Juliano) 

 Enquanto eu estudava a relação dos nomes dos discípulos, a origem, a 
história, a chamada e o ministério que desenvolveram, minha atenção voltou-
se para algo que eu nunca havia atentado antes: Por que Jesus escolheu 12 
pessoas para seu colégio apostólico? Por que 12? 

 Será que o número 12 é um número místico? A Bíblia dá espaço para 
acreditarmos que os números exercem alguma influência sobre as pessoas ou 
sobre algum projeto que venhamos a desenvolver no Reino de Deus? 

 A numerologia é o estudo das influências e qualidades místicas dos números. 
Segundo a numerologia, cada número ou valor numérico é dotado de uma 
energia ou essência individual e indica tendências de acontecimentos ou de 
personalidade. 

 Qualquer ciência ou pseudociência que se dedica a estudar os mistérios da 
vida humana, que tenta interpretar o passado para justificar o presente e 
antecipar os acontecimentos futuros em relação às pessoas em si, é de 
inspiração satânica. Toda pessoa que procura os espiritualistas, místicos e 
coisas do gênero par tentar desvendar o passado e adivinhar o futuro está 
abrindo brechas para o diabo. E ele tem facilidade de manipular a mente de 
pessoas psicologicamente fracas, das pessoas que têm medo e das 
supersticiosas. 
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 Existem ramos diversos na numerologia. Existe a Numerologia Cabalística, 
que é uma das ciências esotéricas mais antigas que existe. Com esse ramo da 
numerologia, você pode descobrir mais sobre sua vida pessoal, amorosa e 
financeira, utilizando as letras de seu nome e sua data de nascimento. 

 Existe ainda a chamada Numerologia Pitagórica, criada por Pitágoras. Esta é 
uma pseudociência que ajuda a esclarecer qual é nossa missão, nossos 
obstáculos e virtudes. Através da interpretação completa da nossa análise 
numerológica, ela fornece estas e outras informações. 

 A Bíblia Sagrada não dá margem à numerologia, como um instrumento 
através do qual podemos avaliar a personalidade de alguém ou como método 
de se fazer cálculos escatológicos. Nada disto. 

 No entanto, devemos observar e saber reconhecer a simbologia que um 
número pode representar. Na Bíblia alguns números ganham um destaque 
especial. São citados de forma a nos chamar a atenção. Estudá-los ou tentar 
entender a simbologia deles, deve ser feito de tal maneira que não demos a 
eles maior importância que eles têm. Não se trata de estudar a influência que 
os números podem exercer sobre um projeto a ser desenvolvido na igreja, 
nem de se tentar descobrir códigos secretos em uma profecia onde os 
números recebem uma atenção especial, muito menos especular sobre a 
influência dos números no comportamento e na vida de uma pessoa. 

 Temos encontrado pessoas que acreditam que só receberão a vitória 
completa se fizerem três ou sete campanhas ou consagrações, como se o 
segredo da vitória residisse no número de vezes que elas irão buscar a bênção. 
Isto, definitivamente, não combina com a genuína mensagem do Evangelho. 
Não estou dizendo que não podemos fazer campanhas de libertação ou 
“tantas” consagrações na casa de uma pessoa que esteja enfrentando uma 
luta. Estou dizendo que não devemos dar aos números a mesma importância 
que os feiticeiros e místicos dão.  

 O Evangelho não deve ser adaptado a nenhuma pratica religiosa, 
absolutamente. Assim como o Evangelho não foi copiado de nenhum modelo 
religioso oriental conhecido anteriormente. O Evangelho é puro, genuíno e 
original.  
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 Mas, voltemos à pergunta original: Por que Jesus escolheu 12? Qual é o 
simbolismo contido no número 12? O que podemos aprender ao voltarmos a 
nossa atenção para esse detalhe? Porventura os números na Bíblia não são os 
recursos pedagógicos de Deus na escola de Cristo? 

 Sabemos que esse número está presente nas Escrituras, tanto no Antigo 
quanto no Novo Testamento. 

01) Foram 12 os filhos de Jacó, dos quais se originaram as 12 tribos de 
Israel – Gn 35:22; 

02) Foi no capítulo 12 de Gênesis que Abraão foi chamado para dar início 
ao povo de Deus na terra – Gn 12:1; 

03) Foi no capítulo 12 de Êxodo que a nação de Israel nasceu – Ex 12:2; 

04) No deserto, o povo de Israel encontrou 12 fontes de água – Ex 15:27; 

05) O altar de adoração a Deus, no Antigo Testamento, deveria ser feito 
com 12 pedras – 1Re 18:31; 

06) Os sacerdotes levavam no peito um objeto composto por 12 pedras 
preciosas – Ex 39:14; 

07) Quando Elias encontrou-se com Eliseu, este estava lavrando a terra 
com 12 juntas de bois – 1Re 19:19; 

08) O mar de vidro que ficava dentro do templo de Salomão estava 
apoiado sobre 12 bois de bronze – 2Cr 4:15; 

09) O muro de Jerusalém tinha 12 portas – Ap 21:12; 

10) O número dos discípulos de Jesus foram 12 – Mc 3:14; 

11) Com 12 anos Jesus subiu a Jerusalém e deu a primeira demonstração 
de que tinha uma missão a cumprir na terra – Lc 2:42; 

12) A Árvore da Vida, na Nova Jerusalém, produzirá 12 frutos – Ap 22:2; 
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 Não sei se por coincidência, mas eu fiz 12 citações bíblicas onde aparece o 
número 12. Querendo ou não, esses números estão lá, na Bíblia. Se 
analisarmos todas essas e outras citações veremos que o número 12, na 
linguagem bíblica, é o símbolo da plenitude. Com 12 discípulos, mas não 
apenas com eles, Jesus evangelizou o mundo de sua época, nas décadas 
posteriores. No céu haverá 24 tronos, 12 de cada lado, representando a 
plenitude da obra de Deus no Antigo e também no Novo Testamentos. O dia 
tem 12 horas, bem como a noite; o ano tem 12 meses e não precisava mais 
que isso. 12 bastam. 

 Portanto, vimos que não se trata de uma energia que envolve o número 12, 
mas apenas do simbolismo dele na execução de um plano. 

 Realizar um projeto na obra de Deus e achar que esse projeto só vai funcionar 
se for composto por 12 pessoas, ou se for feito em 12 dias, ou em 12 semanas, 
não funciona. Deus não permite esse projeto evoluir. Temos que confiar o 
êxito de qualquer projeto apenas a Deus e à direção do Espírito Santo. 

 É esse o entendimento que temos das Escrituras. 

(sandovaljuliano.com.br) 

 

Se você quer rir, ele publicou este artigo no dia 12/12/2012! Se você não 
acredita, aí vai o link: http://sandovaljuliano.com.br/curiosidades/curiosidades-
biblicas/o-numero-12-na-biblia/ 

Para mim está muito claro que o número 12 e o pentagrama são os pilares de 
algo muito maior dentro da nossa diretriz celestial, algo que a gente precisa 
examinar de forma mais profunda, com bastante cuidado. E é o que tenho feito 
desde 2012. 

Como os mineiros costumam dizer: “Colocando tudo isso num balaio”, e 
voltando ao que já foi dito no início: 

Emblema, empresa ou divisa é uma associação de uma imagem pictórica 
com uma legenda, que representa um conceito ou uma entidade. 



Uma história por trás de uma imagem 
 

64 
 

Resumindo:  

Nós temos o escudo de uma agremiação que representa o conceito de uma 
Predestinação Celestial, com uma mensagem subliminar para a humanidade. 

Os números comprovam! O pentagrama é testemunha disso! 

E se eu estou certo, se há uma mensagem no escudo eleito o mais bonito do 
mundo, qual será ela? Eu já falei sobre o número 144, que é a multiplicação do 12 
por ele mesmo, e de seu espelho, 21, que multiplicado por ele mesmo dá o 
oposto, 441 e que isso é uma mensagem de ida e volta (eterno agradecimento à 
Solange Batista Dias por isso!). Talvez o escudo do Botafogo tenha estes dois 
conceitos unidos, já que ele não carrega legenda... Então o Botafogo é uma 
Predestinação Celestial, porque transmite a ideia de retorno! Mas e seu escudo? 
Ora, se é uma mensagem de “retorno a Deus”, se o homem precisa voltar como o 
filho pródigo, é claro que a mensagem sempre esteve lá e ninguém nunca 
percebeu! Repare com bastante cuidado na capa do meu segundo livro: 
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A Mensagem 
O que vê naquela capa? Você responderá que está olhando para um sujeito 

indo na direção do escudo do Botafogo. Eu não posso dizer que você está errado, 
apenas que não seguiu minhas instruções e olhou sem cuidado algum!  

Aprenda com o mestre: 

 

Eu vejo um homem caminhando sobre uma ponte, 
que sugere unir dois mundos, na direção do universo, 

onde uma estrela solitária lhe aguarda  
de braços abertos! 

 

E aí, gostou? Poético, não é? O curioso é que quando eu elaborei esta imagem 
não fazia a menor ideia disso! Quando eu bolei essa capa, fiz exatamente da forma 
que você imaginou, o protagonista indo na direção do escudo do Botafogo! Pode 
rir, foi assim mesmo!  

Nós aprendemos nas Escrituras que o entendimento de muitas coisas só viriam 
no final dos tempos. E eu percebi através dos enigmas contidos na pirâmide de 
Chichén Itzá e na assinatura de Deus em nosso DNA, que você pode sim, 
compreender as mensagens que Deus manda, mas que é preciso tempo para isso! 
Quando Armando Nogueira disse que o Botafogo era mais que um clube, era 
uma Predestinação Celestial, não fazia a menor ideia de que além de poeta, 
estava sendo visionário. Quando a galera da Loucos Pelo Botafogo afirmou que 
nós não escolhemos, mas somos escolhidos para torcer pelo Glorioso, não faziam 
ideia de que aquilo era muito mais que uma letra de música. E quando eu 
desenhei a capa deste livro, também fui vítima de uma ingenuidade humana.  
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Talvez seja melhor assim. Talvez a gente precise cumprir nossos desígnios sem 
saber exatamente o que estamos fazendo por não estarmos devidamente 
preparados para a tal “verdade”. Porque se ela for muito maior que nós, talvez 
não possamos suportá-la! Então tem que ser aos poucos mesmo, o entendimento 
vem com o tempo. E essa Predestinação do Botafogo veio pra mim desta forma, 
em conta-gotas. E essa “sacada” do escudo do Botafogo, da estrela de braços 
abertos, só veio agora. Agradeço muito por isso, porque se tivesse vindo antes, 
até eu ia rir.  

Antes, porém, de revelar o tal “segredo”, quero postar aqui uma brincadeira 
que já viralizou nas redes sociais. Ela será muito útil na compreensão do meu 
segredo oculto no escudo do Botafogo. 
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A brincadeira consiste em se descobrir os diversos animais “escondidos” nesta 
imagem. Mas a porca (ou, no caso, o camelo) torce o rabo na hora de encontrar o 
camelo! Eu mesmo só encontrei quando me foi revelada a sua localização.  
A “malandragem” que o autor usou na elaboração da brincadeira foi forçar as 
pessoas a procurarem por uma imagem que, teoricamente estaria escondida, só 
que não estava! Essa é a graça, o camelo é a imagem mais fácil de se ver, só que 
ninguém olha pra ele porque justamente ele é o mais fácil, está estampado, com 
a cor mais vibrante de todas! O camelo está exposto! Então a gente fica 
procurando ele onde ele não está! Você encontrou? O tigre está olhando pra ele! 
Fácil, não é? Mas enquanto você estava buscando em algum lugar escondido, ele 
estava às claras! Muito bem bolado, não é? 

Daí que este é o mistério no escudo do Botafogo. O segredo sempre esteve lá, 
mas ninguém percebia. Eu sempre olhei para este escudo e vi uma beleza ímpar, 
hipnótica, cativante, mas o que era, eu nunca soube. Nem mesmo quando 
projetei a capa de Os Doze Passos de Carlito! Passou batido, como o camelo da 
brincadeira dos animais escondidos. 

Por isso eu agradeci por não ter percebido antes, porque este conhecimento 
veio na hora certa, como tudo em nossa vida vem na hora certa!  

Então veja que coisa mais fantástica, vou revelar o segredo da mensagem do 
escudo do Botafogo! 

 

“façamos o homem a nossa imagem e semelhança” 
Gen. 1: 26 

 

Então raciocine com o Stemp: Se nós somos a imagem e semelhança de Deus 
e se o pentagrama – como já vimos – é a representação da figura humana, quem 
exatamente está de braços abertos no centro do escudo do Botafogo? Não é o 
homem, porque a mensagem que o Botafogo carrega em sua predestinação é o 
de retorno à Deus! Ora, então se o pentagrama não é o homem... É Deus! 
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Esta é a beleza escondida no escudo do Botafogo! Nós não somos o filho 
pródigo? O 21 não é o número pródigo? O nosso destino não é esse, como 
descrito na parábola do vinhedo, ignorar a Deus para depois percebermos o 
quanto estivemos errados esse tempo todo? 

Quando nós terminamos nossa jornada aqui na Terra, não retornamos para os 
braços do Pai? Pois esta é a mensagem no escudo do Botafogo! Deus está de 
braços abertos à nossa espera! 

 
E se o 21 é o espelho do 12, olhando pelo outro lado, de lá para cá, já que nós 

somos a criação divina... Será que não é assim que Ele nos vê? A eterna “criança” 
que Ele aguarda o tão sonhado retorno? 

Ignore o lado poético desta afirmação, não é assim que você, papai, e você 
mamãe, veem seus rebentos? Nossas crianças não são nossos eternos 
filhotinhos? Claro que são! O pai amoroso, a mãe guerreira... Nossos filhos são 
eternas crianças! Nunca serão diferentes disso! Jamais! E se é assim conosco, 
como imaginar ser diferente com Ele? Como? 
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Espero que o Stemp [Esquerdista] não leia isso, mas neste momento, eu 
imagino que Deus está sorrindo ao ver minha descrição do escudo do Botafogo e 
da nossa condição atual. Não é viajar na maionese supor que Ele, onipresente, 
esteja de certa forma acenando afirmativamente com um carinhoso sorriso no 
rosto, consentindo com o que eu digo! Não é mesmo? 

E mesmo que tudo isso não passe de uma grande “viagem” imaginária do 
Stemp, e daí? Quando C. S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia, não acreditava 
que alguém poderia adentrar num armário e sair de lá numa terra em que faunos 
e animais míticos habitassem um mundo onde animais falantes lutassem com um 
Leão contra uma malvada feiticeira! Era só uma crônica sobre os acontecimentos 
narrados na Bíblia, só que de forma diferente. O Leão de sua história era Jesus, o 
Leão da tribo de Judá! 

Mas tenha em mente uma coisa, a crônica dele não tinha qualquer respaldo 
comprobatório... A minha tem! Eu tenho como testemunha o planeta vênus, os 
números 12 e 21, as coincidências que só acontecem com o Botafogo! 

Se tudo o que eu escrevi é verdade? Eu não sei. Se eu acredito? Acredito sim! 
É mais ou menos como dizer que “eu não acredito em fantasmas, mas que eles 
existem, existem”. Mas se é verdade ou não, isso é a última coisa que eu quero 
descobrir. Neste momento atual da nossa história, falar em Deus é um barato! 
Falar em Deus é exercer o direito de acreditar naquilo que não é palpável, é ter 
fé! E quer saber, fé demais cheira bem sim! O que cheira mal é a ganância do 
homem que só tem levado à destruição! O que cheira mal é tanta coisa de ruim 
que a humanidade vem produzindo durante este período de livre arbítrio! 

Não se atenha ao que pode ser verdade ou não, não se limite a observar os 
detalhes do que escrevi, viaje na maionese também, sonhe com esta realidade 
alternativa em que Deus nos observa o tempo todo, isso é um barato! É fantástico 
supor que Ele tenha permitido que através dos tempos, um de seus filhos tenha 
criado um esporte chamado futebol para depois nos revelar, assim como faz com 
diversos segmentos culturais, que somos filhos amados eternamente, apesar de 
tanta coisa ruim que temos produzido em milênios de desacertos e ignorância.  
É um verdadeiro acalento imaginar isso! 
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Particularmente, no Brasil, temos vivido dias difíceis, onde o mal impera de tal 
sorte que o certo virou errado e o errado virou o certo. A coisa tem desandado 
tanto para o que não presta que chega a parecer loucura publicar livros falando 
de fé, de Deus. Mas eu faço isso sem medo algum. Podem dizer que o Stemp é 
louco! Mas essa é uma história entre eu e Deus! 

Quando minha hora chegar e eu estiver perante Ele, tenho certeza de que 
serei recebido de braços abertos, porque durante minha jornada, ousei ser 
diferente e falei Dele! Falei Dele, sonhei com Ele, imaginei Ele, real, concreto, 
mesmo não podendo provar nada disso! E o fiz através do meu maior amor 
imaterial (conforme dito por Roberto Porto), isso não tem preço! Qual torcedor 
de outro clube pode se dar a esse luxo? Tente fazer a afirmação de que Deus 
“manda recadinhos” pelo Corinthians, pelo Flamengo ou pelo Grêmio Porto-
alegrense! Qualquer um pode sim fazer, mas vai comprovar como? Como? 

O Botafogo é um clube fantástico porque além da beleza que ele tem, ainda 
transmite uma coisa fundamental para corroborar a minha teoria, a humildade! 
Sobre isso eu também já escrevi, o Botafogo é – ora ora! – o 12º em tudo! Foi 
eleito o 12º clube do século XX, tem a 12ª maior torcida do Brasil, o 12º valor de 
mercado... Ainda esta semana, Teca, uma grande amiga, me enviou um artigo 
noticiando que o Botafogo teve o melhor início de campeonato Brasileiro em 12 
anos. O número 12 tem essa “manha” de nos acompanhar sempre. E note, nós 
estamos no ano de 2019 (2+0+1+9=12). 

Ser humilde é fundamental. Ser humilde é requisito para se cumprir qualquer 
predestinação celestial! O maior homem que já existiu era um “simples” 
carpinteiro! Quando entrou em Jerusalém, o fez montado num jumentinho, não 
num alazão! Ser humilde é aceitar a missão que lhe foi dada, independente do 
que se apresenta pela frente. Ser humilde é compreender que o amor de Deus 
está acima de tudo e que nós devemos reconhecer isso com alegria! 

Nós estamos no tempo do livre arbítrio, mas a transição para o tempo da 
“consciência” já começou. Mais dia, menos dia, o homem vai reconhecer que não 
é possível existir sem Deus. E esta consciência só poderá trazer benefícios para a 
nossa existência e é aguardado pelo nosso Criador. Ele é paciente e nós seremos 
recompensados por sermos humildes ao final de tudo. 
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Mais uma vez, não importa se o que eu digo é verdade. Eu tive a humildade 
de publicar 7 livros falando de Deus e de fé. E a felicidade de ter o Botafogo como 
vetor! Agradeço muito por esta oportunidade, foi um prazer inenarrável! 

E o que você fará a partir de agora? O que vai fazer agora que já sabe da 
Predestinação Celestial do Botafogo, da mensagem “escondida” como um camelo 
em seu escudo? Se for Botafoguense, eu sugiro que encha o peito de orgulho, 
você é um escolhido! Se não for, encha da mesma forma, porque também és um 
filho de Deus, só torce para o time errado! Brincadeira, você torce para o time 
certo, o time que você escolheu é o time que mais se afeiçoou e, portanto, faz 
parte de um todo, de uma diversidade que existe pra isso mesmo, para ser parte 
de uma história de vida! 

E qual o grupo que você se enquadra neste momento? O que acredita que 
tudo é uma questão de sorte ou aquele que percebe que não há coincidências? 

Espero que tenha gostado. Escrevi este livro com carinho para que você possa, 
ainda que de forma extraordinária, crer que Deus está à nossa espera, de braços 
abertos, como a estrela solitária no escudo do Botafogo de Futebol e Regatas! 

 

Um abração do Stemp! 
 

Ah, já ia esquecendo...  

A nota para o escudo do Botafogo! 

NOTA 12!   
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APÊNDICE 

PREDESTINAÇÃO CELESTIAL 
Este texto é forte. Forte e pesado. Pode ser demais para aqueles que 

acreditam que a vida se resume a acordar, tomar banho, o café da manhã, ir 
trabalhar, almoçar, estudar, jantar... Depois voltar pra casa e dormir. E recomeçar 
no dia seguinte e viver isso, dia após dia, ano após ano, fazendo planos para os 
próximos meses de existência. Eu experimentei uma realidade alternativa, de cara 
limpa, sem o uso de nada que não fosse a minha capacidade de sonhar e abrir a 
minha mente! Eu aceitei o que considero algo vindo de Deus e aprendi a não ter 
medo. Eu aprendi a “ouvir” e seguir meus “instintos”. Eu decidi ter coragem e 
deixar de olhar só para frente. Eu comecei a olhar para o alto, para o longe e vi 
que a vida é muito mais que só viver por viver. E quando você começa a perceber 
o “extraordinário”, passa a ter a percepção de que o impossível é totalmente 
plausível, desde que a lógica seja substituída pela fé. 

Foi no site Canal Botafogo que fiz muitas amizades. Não vou tentar elencar 
todas, certamente vou esquecer alguém e isso sempre é imperdoável. Mas 
preciso falar sobre duas pessoas. A primeira delas é o Eros Martins. Eros é o cara 
que me ensinou que a gente pode quebrar tabus! Ele me ensinou que eu posso 
dizer “eu ti amo” para um amigo, sem que isso fira de algum modo minha 
masculinidade. São tabus que a gente traz de infância, não tem nada a ver, a gente 
pode e deve aprender a superá-los! O Eros me liga as vezes de madrugada pra 
falar “Ô Stemp, não esquece, eu ti amo!”. Esse cara é sensacional! Um irmão que 
Deus me deu! 

A vida ensina. Algumas vezes ela coloca pessoas em nossas vidas pra fazer isso 
também, foi o caso da segunda pessoa que vou falar neste parágrafo, que atende 
pelo nome de Luiz Sérgio Cunha. O Cunha, como muitos de vocês sabem, é um 
sujeito sensacional! Homem de caráter, ilibado, sério, um exemplo para todos 
nós! Ele me ensinou outra grande lição: Não é vergonha nenhuma admitir que se 
tem um oráculo. Este foi outro tabu que eu aprendi a vencer. Levou muito tempo 
para eu compreender que eu tinha um “amigo” me orientando, me alertando, me 
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acompanhando e guiando. Mas sempre que eu falava sobre isso, a resposta era 
um desapontador “isso é coisa do demônio”! Honestamente, será que é tão difícil 
imaginar que Deus possa destacar um de seus anjos para orientar um homem ou 
uma mulher de bem? Einstein, Joana D´Arc, Nikola Tesla, até Wernher Von Braun, 
segundo consta, foram orientados por, digamos assim, amigos espirituais. É claro 
que nenhum deles assumiu isso publicamente, porque este é o tipo de coisa que 
é passível de apedrejamento! Eu levei muito tempo para perceber que alguém 
me orientava, mas levei poucos dias para aceitar isso a partir dos diálogos que 
mantive com o Cunha. 

Outro amigo lá do Canal Botafogo há pouco tempo sugeriu que eu criasse um 
canal no YouTube e postasse vídeos sobre a minha Teoria da Predestinação 
Celestial. Cheguei a preparar o esboço, mas... Eu não quero me tornar uma 
“celebridade”. Quem me conhece sabe muito bem que sou anti-social. Bem 
retraído mesmo... Eu não quero ficar famoso. Longe disso. E eu não ficaria à 
vontade gravando vídeos, eu gosto é de escrever, me sinto em casa escrevendo, 
essa é a minha praia! Então resolvi assentar por escrito o resumo desta história, 
porque ela é a história da minha vida, do que eu vivi desde 2012 e das coisas que 
tenho presenciado desde então. Se você tem preguiça de ler, eu lamento, vai 
perder uma boa prosa! Eu até concordo que o melhor e mais prático seria gravar 
vídeos, mas eu não sou o tipo de pessoa que se sente à vontade se comunicando 
desta forma. E não quero holofotes para mim, com certeza não. O que eu recebi, 
repassei por meio de 6 livros, todos disponíveis gratuitamente no site! De graça 
recebi, de graça estou repassando. 

Larga mão de ser preguiçoso... Leia aos poucos! Você não precisa ler tudo num 
só dia, eu mesmo estou “aprendendo” sobre este assunto fazem 7 longos anos! 
Não queira aceitar tudo de uma só vez, vá devagar. E se depois você quiser 
conhecer mais detalhes, entre no site e baixe os livros, vá lendo cada um, bem 
devagar! Mesmo que ao final você não acredite, não tem problema. Tem muita 
coisa boa pra você se divertir e se sentir um escolhido por torcer por um clube 
que tem como emblema, uma estrela solitária! 
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O TEMPO DO LIVRE ARBÍTRIO 
Quando Jesus andou por esta Terra, dentre muitas coisas, usou as parábolas 

para ensinar o que as pessoas daquela época não tinham condição de entender. 
Falar de amor, de escrituras, de cumprimento de profecias, curar... Tudo isso era 
tranquilo de se entender, mas algumas coisas não eram fáceis de se absorver. Por 
exemplo, falar sobre a predestinação que ele próprio tinha que cumprir - da sua 
própria morte - era complicado, porque seus seguidores aprenderam a amar o 
Mestre! Daí que era preciso ter “tato” para mostrar que certas coisas precisavam 
acontecer para que se cumprisse o que havia sido dito! E escolher um “traidor” 
deve ter sido uma tarefa muito árdua para ele, mas era algo que precisava ser 
feito! Para ilustrar este tema, Jesus criou a parábola do vinhedo. O filho do 
homem precisava ser morto! Jesus era o “cordeiro”, o sacrifício passava por ele, 
ele era o cordeiro que deveria ser sacrificado para que nós pudéssemos herdar a 
esperança de vida eterna. Jesus ia pagar pelos nossos pecados! Dói saber que para 
grande parte da humanidade, hoje, aquilo não tenha valido a pena. Embora ele 
tenha sido alertado sobre isso, prosseguiu com sua jornada “focando” nos que 
saberiam honrar o seu sacrifício. 

Hoje nós estamos no PERÍODO DO LIVRE ARBÍTRIO, porque da mesma forma 
que nos foi dada a esperança da eternidade, também nos foi concedido o “direito” 
de duvidar de tudo o que ele fez e seguirmos o nosso caminho independente dos 
desígnios de seu Pai. Assassinaram o “filho do homem”! Então, pra que respeitar 
o dono da plantação? É preciso estar no tempo certo para compreender este 
conceito. 

 

O TEMPO DE CADA UM 
Todos nós somos diferentes. Mesmo os irmãos gêmeos são diferentes, 

ninguém é igual a ninguém! Nossos próprios dedos são diferentes, não é assim? 
O “legado” é bom exatamente para isso, para que cada um a seu tempo alcance 
o entendimento. Por exemplo, você não ensina Direito Penal para crianças de 6 
anos, elas não vão assimilar isso... E é por isso que os livros são escritos, para que 
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ao seu devido tempo, depois de adultos, as crianças possam ter o entendimento 
sobre o assunto em pauta, no tempo certo de sua existência! Quando você 
escreve um livro, assenta nele as suas ideias, os seus conceitos. E deve ser este o 
conceito de escrever um livro, plantar uma árvore e escrever um livro, porque 
ter um filho significa perpetuar a espécie e plantar uma árvore, garantir que a 
natureza possa render seus devidos frutos, garantindo a sua sobrevivência!  

A Bíblia é um excelente livro para compreendermos a vida. Se a humanidade 
levasse as Escrituras Sagradas a sério, poderia aprender muito sobre o que Deus 
espera de nós. Mas se naquela época já foi difícil para muitos acreditar, imagina 
agora, passados mais de 2 mil anos dos acontecimentos relatados em suas 
páginas! 

 

AS COISAS IMPOSSÍVEIS DE SE CRER 
Tomé só acreditou na ressurreição de Cristo ao ver suas chagas. É da 

humanidade “só ver para depois crer”. E o Faraó, mesmo vendo não creu, e aí, 
créu!!! Nossa, que infame! Mas foi, ele mereceu! Faraó mereceu, mereceu!!!  
A ciência afirma que tudo aquilo não passou de um acaso, que as pragas foram 
uma sucessão de acontecimentos desencadeados após a primeira delas. E se você 
começar a buscar lógica nos acontecimentos relatados nas Escrituras, verá que 
não foram só as pragas do Egito que são difíceis de se acreditar não... A arca de 
Noé é outra dessas histórias “inacreditáveis”, afinal, era humanamente 
impossível aquilo ter acontecido! Veja bem, onças pintadas – só pra citar um 
exemplo – não teriam como atravessar o oceano para embarcar naquela história! 
Complicado, não é mesmo? E a ciência deita e rola quando a gente comenta sobre 
sarça ardente falando, a jumenta batendo o maior papo com Balaão, a cobra 
sibilando numa conversa fiada com a matriarca da humanidade! E a baleia 
“cuspindo” Jonas do mar? Ah, para! – dizem os cientistas! É, eu sei. São coisas 
difíceis de se acreditar. Mas elas foram feitas na medida para “testar” a fé das 
pessoas, afinal de contas, não é de fé que a Bíblia trata? 
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FÉ DEMAIS NÃO CHEIRA BEM 
Para a ciência, fé é algo que permeia a mente dos fracos. Porque tem que ter 

a mente de uma criança, que acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, para 
acreditar nas coisas que a Bíblia fala. Talvez tenha sido isso que Jesus pensou ao 
dizer “Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois a elas pertence o Reino 
dos céus”! FÉ DEMAIS NÃO CHEIRA BEM é o título de um filme com Steve Martin, 
que fala de um pastor que viajava de cidade em cidade “inventando” milagres 
para sobreviver. Eu citei esta película no início deste tópico porque este 
personagem é bem emblemático, pois nem ele acreditava no que pregava! Isso 
acontece com vários e vários pastores de hoje em dia, que vendem dos mais 
diversos apetrechos sob a alegação de que são “ungidos”. E vendem caro!!!  

Mas a vida imita a arte, e estes “caras” são exatamente a personificação 
daquele pastor trambiqueiro do filme, que apesar dos “trambiques”, 
proporcionam de tudo a suas “ovelhas”, desde alento para a alma até a cura para 
o corpo. E essa é a beleza da FÉ... É acreditar no impossível! É crer que 
independente dos fatos, da lógica ou da razão duvidosas, a mente está pronta 
para suportar as evidências como verdadeiras. E aprender com elas! 

 

O QUE EU APRENDI 
Não é fácil aceitar o que o Stemp diz. Até porque tudo isso começou como 

brincadeira, das mais inocentes, através do Fórum do site Canal Botafogo. Eu e o 
saudoso Jornalista Roberto Porto falávamos sobre as coincidências envolvendo o 
Botafogo, os números 12 e 21... É muita coincidência pra ser coincidência. E aí eu 
comecei a juntar estas tais anomalias sequenciais (coincidências), justamente no 
ano de 2012! E foi assim que nasceu o meu primeiro livro. Ele fala sobre a minha 
teoria da Predestinação Celestial, de como a civilização Maia influenciou toda a 
história do Botafogo. Eu sei, difícil de acreditar, não é? O que tem a civilização 
maia com o Botafogo? Pois é! Mas eu não pensei nisso quando comecei a juntar 
os “cacos” da história para formar um quebra-cabeça muito doido sobre o 
Botafogo de Futebol e Regatas. Começou como uma brincadeira, mas conforme 



Uma história por trás de uma imagem 
 

77 
 

eu fui puxando o fio deste novelo intrincado de fatos curiosos, minha certeza de 
que havia algo mais sério nisso tudo foi se confirmando. Eu tive muita dor de 
cabeça para publicar este livro, tanto que não teve nem lançamento! A Editora 
que prometia “publicar sem pagar nada”, na última hora puxou meu tapete. 
Graças a um amigo do Canal Botafogo, que me emprestou a grana a descoberto, 
pude arcar com as despesas. Eu ainda lancei mais um livro, OS 12 PASSOS DE 
CARLITO, até me dar conta de que realmente não estava sozinho nesta 
caminhada! 

 

O ORÁCULO 
Eu tinha 12 anos e morava na Rua José Leonardo, número 138, no Barreto, em 

Niterói, quando ouvi “ele” falar pela primeira vez. Ou foi a primeira vez que me 
recordo disso ter acontecido... Vale ressaltar que “José Leonardo” tem 12 letras e 
1+3+8=12. Foi nesta época que eu o ouvi pela primeira vez:  

- Olha bem para esta cena, porque para onde vocês vão mudar, ele vai morrer.  

Eu estava na varanda observando meu pai. Depois de ouvir aquela frase, 
emanada no interior do meu cérebro, obedeci e até hoje tenho em minhas 
lembranças o meu velho cantando uma de suas músicas ao estilo “Samba do 
Arnesto”, de Adoniran Barbosa. Eu ainda não tinha me dado conta de que alguém 
realmente falava comigo. Na minha inocência, poderia ser como um palpite, vindo 
assim, do nada. Mas muitos anos depois, vários desses “palpites” foram se 
sucedendo. Dentre eles, a morte da minha mãe e do meu enteado, este com 3 
horas de antecedência até o sinistro, me ensinaram de que alguém estava ao meu 
lado, orientando e preparando para o que iria acontecer. Mas certeza, certeza 
mesmo eu só teria quando a matemática do 12 e do 21 falaram mais alto! 
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12 E 21 
Quando viajei para a minha Itabirito – onde tudo é mais bonito! – para 

preparar o “esqueleto” do que seria o livro Predestinação Celestial, recebi aquele 
sinal que muitos aqui já conhecem, a placa da Fiat 2112, como que dizendo “Vai, 
Stemp, vão te chamar de maluco, vão dizer que você é doido, mas é isso o que 
você precisa fazer!”. Então eu fiz. Depois parti para Os 12 Passos de Carlito e foi 
outra dor de cabeça! De novo não tive direito a lançamento. Tudo é mais difícil 
para o Botafogo e para os Botafoguenses! A vida disse o que eu tinha que fazer, 
que eu seria chamado de maluco, mas não disse o quão complicado seria botar a 
ideia em prática. O fato é que eu jurei que não ia mais escrever nada, aquilo já 
tinha me consumido física e psicologicamente. Mas o trabalho não estava 
terminado, e aí... Aí veio a “encrenca” do 144. Eu já sabia que o “segredo” da 
Predestinação envolvia a matemática, até porque, Carl Sagan já havia dito que se 
os extraterrestres quisessem falar conosco, usariam a matemática por ser uma 
linguagem universal, porque 2+2=4 em qualquer parte do universo e isso foi 
muito bem representado no filme CONTATO, em que alienígenas enviaram um 
sinal para a Terra que só foi possível ser identificado através dos números primos. 
De alguma forma, eu já sabia que a tal “matemática” do Botafogo se dava desta 
forma: 12x12=144 e 21x21=441. Ou seja, era uma mensagem de ida e volta, 12 
vai, 21 vem, a multiplicação destes números por eles mesmo também era uma 
história de ida e volta, 144 vai e 441 volta. A dor de cabeça é que esta coincidência 
só acontece com outra dezena, o 13! 

 

UMA HORA VOCÊ VAI TER  
QUE FALAR SOBRE ISSO 

Não sei quantas vezes me peguei pensando sobre essa coincidência de 12x12 
e 21x21, porque o 144 é um número representativo nas escrituras. 144 mil é o 
número dos que serão “comprados” para reinar com Cristo no céu! Mas ao 
mesmo tempo, 144 mil é o número de dias de cada Baktun, período de tempo dos 
maias, e nós estamos no 13º Baktun, no século 21! E quando eu falo em “dor de 
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cabeça”, ao refletir sobre isso, é que a multiplicação do 13 e de seu espelho, o 31, 
também conta uma história de ida e vinda: 13x13=169 e 31x31=961.  

Mas que m..., o 13 me remete ao Zagallo e Zagallo me remete ao Flamengo, 
eu não quero falar sobre o Flamengo – pensava eu! E em todas as vezes, eu ouvia 
a mesma coisa do meu “oráculo”:  

- Mas uma hora você vai ter que falar sobre isso. 

Caramba, isso não vai dar certo, eu não quero falar sobre o Flamengo, eu 
quero falar sobre o Botafogo!  

- Mas uma hora, você vai ter que falar... 

Eu ouvia sempre a mesma resposta. Só que eu não via como, não tinha uma 
ligação... O que o Flamengo tinha a ver com a Predestinação Celestial do 
Botafogo?!? Não era nem uma questão clubística, ou de ciúme... Era porque eu 
não conseguia entender isso... 12x12, 21x21, 144, bla bla bla... O que é que o 
Flamengo tem a ver com isso, eu não vou falar sobre o Flamengo!  

- Uma hora você vai ter que falar. 

Putis grila, que coisa mais irritante! Vou falar é coisa nenhuma, é ruim!  

 

UMA MANHÃ DE SÁBADO 
Era uma manhã de sábado como outra qualquer. Uma inocente e calma 

manhã de sábado! Eu acordei, preparei meu café da manhã e fui pra cama para 
desfrutar do meu desjejum (quem mora sozinho não perde tempo preparando a 
mesa, eu não sou exceção). Deitei, liguei a TV e coloquei no canal History Channel, 
o meu preferido. Antes da primeira abocanhada no pão, veio a chamada para o 
programa que iria começar: CONFRONTO DOS DEUSES – O LIVRO SAGRADO DOS 
MAIAS. Bem, ingenuamente pensei, eu já falei tudo sobre os maias, não tem mais 
nada pra falar. Só que aí... Aí ele veio e me disse baixinho:  

- Assiste.  
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Mas eu já tinha falado tudo sobre este assunto, o fim do calendário maia em 
21/12/2012, o planeta Vênus que é a estrela no escudo do Botafogo, a pirâmide 
de Chichen Itzá e seu fenômeno de jogo de sombras com “idas e vindas”, que esta 
civilização também jogava bola, etc. e tal... Então peguei o controle remoto para 
mudar o canal. Quem sabe não estaria passando alguma coisa no Discovery...  
Foi quando ele insistiu: 

- Assiste! 

Caramba, eu não quero ver (se tem uma coisa que me irrita é assistir algo que 
eu não quero, todo ariano é assim, melhor não contrariar). Apontei o controle 
para a TV mas antes que pudesse apertar um único botão, ele gritou comigo:  

- ASSISTE!!!  

Tá, respondi, tá bom, vou assistir esta m....!!! Atirei o controle remoto para o 
lado e pronto... Conforme o episódio foi se desenrolando a história do 13x13 e da 
ligação entre Botafogo e Flamengo caiu toda como uma avalanche na minha 
teoria! Bem que ele avisou, eu ainda iria falar sobre aquilo! Nascia o próximo livro 
do Stemp. 

 

O POPOL VUH 
Era assim que se chamava o livro sagrado dos maias que contava a história da 

criação do mundo. E no livro DEUSES EM JOGO eu contei como o Botafogo era 
partícipe deste conto, ao trazer para a nossa época a batalha envolvendo dois 
irmãos gêmeos contra os senhores do submundo. O resumo deste capítulo do 
Popol Vuh é o seguinte (resumo bem resumido):  

Dois irmãos gêmeos foram desafiados pelos senhores do submundo para 
uma batalha, que seria disputado num jogo de futebol. Eles então foram 
mortos porque os senhores do submundo usaram de magia, ou seja, usaram 
digamos assim, de “malandragem” para vencer. Este tipo de coisa lhe é 
familiar? Usar de artifícios extraordinários para vencer? Bem, vamos em 
frente. Ocorre que a esposa de um deles estava grávida e deu à luz dois irmãos 
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gêmeos. Estes cresceram e, num belo dia, estavam jogando bola quando o 
barulho começou a “incomodar” os senhores do submundo. Estes “deuses” 
então chamaram os animais da floresta e ordenaram que fossem até a 
superfície para ver quem os estavam incomodando. Ao retornar, disseram:  

- São dois rapazes jogando bola. 

Estes deuses então ordenaram que voltassem e chamassem os dois 
rapazes para um desafio... Um novo jogo de bola! Assim foi feito. Durante a 
descida, os dois irmãos gêmeos enfrentaram vários desafios e, no momento 
final, se fingiram de mortos! Quando os senhores do submundo acharam que 
tinham vencido a batalha, os gêmeos ressuscitaram e os mataram! Ou seja, 
eles usaram da mesma artimanha para vencer aquela peleja, a “magia”! 
Usaram da mesma arma de seu inimigo e saíram vitoriosos! Você se recorda 
de um jogo com tantas circunstâncias extraordinárias na história do futebol? 
Eu me recordo! 

 

A NOITE DO DIA 21 – A ORIGEM 
Era a noite de um dia 21. O Botafogo estava há 21 anos sem ser campeão, o 

jogo começou às 21 horas. O gol da vitória saiu aos 12 minutos do segundo tempo, 
no 21º cruzamento da partida, com o placar mostrando 21 graus de temperatura. 
Dentro da área, no momento do gol, 3 jogadores: O goleiro Zé Carlos (camisa 1), 
Leonardo (camisa 4) e Maurício (camisa 7)... 1+4+7=12. Maurício jogou com a 
camisa 7 e foi o terceiro da história a “fazer história” com ela pelo Glorioso 
(3x7=21). O Botafogo havia usado naquele campeonato 21 jogadores e naquela 
partida 12. E pra finalizar, Emil Pinheiro tem 12 letras! 

1. Dia 21 
2. 21 anos sem títulos 
3. Início às 21 horas 
4. Gol aos 12 minutos 
5. 21 graus de temperatura 
6. Camisa dos jogadores dentro da área somando 12 
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7. Maurício camisa 7 
8. Terceiro camisa 7 a fazer história 
9. 21 jogadores usados no campeonato 
10. 12 naquela partida 
11. 21º cruzamento da partida 
12. Emil Pinheiro – 12 letras 

 
Aquele jogo foi surpreendente. Tanto que 21 anos depois, houve outra 

referência a ele, vencemos novamente o mesmo adversário na final por 2x1 (21), 
no ano de 2010! Foi o 21 depois de 21! E se a gente perdesse, seriamos tetra-vice 
para este tradicional rival. E note, quem fez história desta vez foi Loco Abreu, 
camisa 13! Mas voltando a noite do dia 21, tantas coincidências teriam sido 
realmente coincidências? Vamos fazer uma correlação ao Popol Vuh:  

O Botafogo é a união de dois irmãos gêmeos (BFR e BFC). O clube da beira da 
lagoa... Bem, este a gente sabe que está muito acostumado a usar de 
“artimanhas” para vencer seus rivais e conquistar títulos. Mas note que ele não 
faz isso sozinho, ele tem ajuda da mídia e do quadro de arbitragens, isso não 
qualifica esta tríade como sendo “os senhores do submundo”? Afinal, os irmãos 
gêmeos não lutaram contra O senhor do submundo, mas contra OS senhores do 
submundo! A conta bate! Ok, mas se é assim, onde estão o pai e o tio dos irmãos 
gêmeos? A história conta que existiu o GRUPO DE REGATAS BOTAFOGO, criado 
pelo Luiz Caldas, em 1981. Este, por conta da revolta armada, foi obrigado a fechar 
o GRB, foi “morto”, assim como seu próprio idealizador morreu antes mesmo de 
sua fundação. Mas seus pares fundaram o Clube de Regatas Botafogo! Então, 
tecnicamente falando, o Grupo de Regatas Botafogo é PAI do Clube de Regatas 
Botafogo e TIO do Botafogo Football Club! A conta bate, não bate? Mas falta um 
elemento importante... A magia! Onde está a magia que os irmãos gêmeos 
usaram para vingar seu pai e tio? 

 

QUE MISTÉRIO É ESSE? 
Antes de revelar este mistério, é preciso entendê-lo. E para isso, é preciso 

descobrir QUANDO tudo aconteceu! Por exemplo, quando o “barulho” que os 
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irmãos gêmeos faziam começou a incomodar os senhores do submundo? Foi nas 
décadas de 1950 e 1960! O eterno Luiz Mendes – o comentarista da palavra fácil 
– certa vez afirmou que a mídia odiava o Botafogo, por causa das goleadas que 
ele aplicava nos outros três grandes no Rio. Então o tal “barulho” que incomodou 
tanto os senhores do submundo ocorreu nas décadas de 1950 e 1960. 

Se eu estou certo e a “batalha final” aconteceu em 21/6/1989, quando os 
irmãos gêmeos se fingiram de mortos? Vamos voltar no tempo 12 anos, a partir 
desta data, e chegamos no ano de 1977. O que aconteceu neste ano? O Botafogo 
perdeu a sua sede! Como o próprio Carlito Rocha disse à época, “O Botafogo 
perdeu a sua alma”! Amigos, reparem que sensacional! O Botafogo estava, por 
assim dizer, MORTO! Mas para ele “ressuscitar”, para a magia estar completa, era 
preciso um novo elemento, e este elemento teria que ter uma relação direta com 
seu oponente, neste caso o Flamengo, concorda? Sim, porque os senhores do 
submundo usaram de magia para matar o pai e o tio dos irmãos gêmeos e para 
que a história fizesse sentido, a MAGIA teria que ser a arma usada por eles 
também! Em 1977 o Botafogo “morreu”, e de que forma ele ressuscitou? Foi em 
1989, na noite do dia 21, quando o Botafogo derrotou o Flamengo! 

Mas então, ONDE AFINAL ESTAVA A MAGIA?  

Se você é um leitor atento e um Botafoguense apaixonado, sabe que para 
encontrarmos esta MAGIA é necessário que ela estivesse envolvida com o 
número 12...  Então, 21 de junho, 21 coincidências, 12 anos voltando no tempo... 
A “magia”, neste caso, atendeu pelo nome de EMIL PINHERO! Ele aplicou todo o 
seu dinheiro para montar um time capaz de tirar o Botafogo daquela situação! 
Emil Pinheiro tem 12 letras! E Emil Pinheiro NÃO era Botafoguense!!! Ele era 
Flamenguista! Olha que coisa fantástica, você não vai encontrar na literatura 
futebolística mundial ou em qualquer parte do universo, um clube que tenha sido 
campeão graças a um presidente que torcia para outro clube, justamente o que 
ele enfrentou na final do campeonato! Isso é único! Isso é mágico e esta é a magia 
que eu estava procurando! Como já contei várias e várias vezes, Seu Emil era 
Flamenguista, Botafoguense era seu filho, que morreu num acidente de 
helicóptero! Emil Pinheiro foi a “malandragem” usada pelos dois irmãos gêmeos 
contra os senhores do submundo! Bem, se os fatos e a cronologia fazem sentido, 
significa que o Botafogo realmente é uma Predestinação Celestial. Mas... E daí? 
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A MENSAGEM 
E se o Stemp estiver certo? E se o meu oráculo me trouxe até aqui, de forma 

lenta e sistemática, o que isso significa? É importante ressaltar que tudo isso que 
contei não me foi revelado na mesma hora, de uma tacada só. O entendimento 
veio aos poucos! 

Quando eu viajei para minha Itabirito para preparar o primeiro livro, não sabia 
nem como ia terminá-lo! E voltei de lá com a certeza de que ainda tinha muito o 
que aprender! De livro em livro eu fui “compreendendo” que toda esta história 
tinha um sentido maior! O Botafogo é uma Predestinação Celestial porque ele 
tem uma mensagem para nós. E se você acha que é impossível acreditar que Deus 
usaria um clube de futebol para transmitir uma mensagem, não se esqueça de 
que Ele já o fez com uma sarça ardente e com uma mula! Faraó pagou caro por 
duvidar dos “sinais”. E os cientistas que encontram uma explicação para as pragas 
que aconteceram no Egito, se esquecem de que os israelitas foram “avisados” 
antes que cada evento acontecesse! Isso os “entendidos” não explicam! Mas a 
Predestinação do Botafogo, essa eu expliquei! No último livro que escrevi eu falo 
sobre as coisas que só acontecem com o Botafogo. E neste que você está lendo, 
consigo determinar o que significa seu escudo e como ele carrega uma simbologia 
que o relaciona com a mensagem que o Botafogo transmite. É, eu sei... É muito 
complicado acreditar nisso. Mas eu tive uma experiência de vida, que começou 
quando eu tinha 12 anos, na Rua José Leonardo, número 138. E que veio, veio, 
veio e me trouxe até aqui. O Botafogo é uma Predestinação Celestial e o seu 
escudo fala de como Deus está à nossa espera, de braços abertos! 

Bem, cada um vive com um propósito, talvez o meu seja falar de uma 
esperança que para muitos nem é necessária, até que a vida lhe cause uma forte 
dor... Porque o ser humano é assim, só aprende na dor. E talvez seja mesmo por 
isso que o Botafogo cause tanto sofrimento a nós, não é verdade? Pra nos fazer 
acordar para a vida! Pra obrigar a gente a fazer o que Deus determinou que 
fizéssemos. 
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LEGADO STEMP 
A gente não está aqui à passeio, isso já está bem claro, pelo menos para os 

mais esclarecidos! Ou a vida já seria um paraíso! Nós estamos muito longe disso, 
na verdade não estamos nem um pouco perto. Nós estamos aqui por vários 
motivos. Uns para aprender, outros para ensinar, outros para ajudar na transição, 
outros para participar da “mudança”, que vai acontecendo aos poucos.  

Não importa a tua crença, a tua religião... É certo que a vida não é só isso! 
Dentro dessa máxima de que, para bem viver, precisamos plantar um livro, ler 
um filho e ter uma árvore, eu acrescento que a gente tem que ter também muito 
bom humor, isso é fundamental! Mas falando sério, o que eu acrescento é que a 
gente precisa deixar um legado! Mesmo que durante nossa existência não 
consigamos ter êxito em mudar o mundo, é fundamental deixar um “legado”, 
afinal, não é “reconhecimento” que a gente quer, mas ajudar na evolução da 
humanidade, é ou não é? Pra isso serve o “legado”, pra permitir que aqueles que 
vem depois, não importa o tempo que leve, possam analisar o que a gente 
pensou, até porque, quem realmente “pensa”, sempre está adiante e é preciso 
dar tempo ao tempo para que os outros cheguem naquele patamar que você 
chegou primeiro! 

O meu legado é o do “Fim do Tempo do Livre Arbítrio”. É o da Predestinação 
Celestial do Botafogo! 

O texto que escrevi é longo e nem todos terão “paciência” pra ler tudo. Mas 
não se preocupe, pode ser que você não seja mesmo o “alvo” da minha conversa. 
Muito provavelmente, serão os da próxima geração.  

Não importa, eu vou postar no meu site, publicar neste livro e vai ficar na 
“nuvem”, como uma cápsula do tempo, à espera de um Indiana Jones alvinegro 
que se interesse pelas coisas que eu escrevi no passado. Este é o meu legado! 

Um abraço do Stemp, da Luana Carolina e da Lara, a doninha do meu coração! 
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Homenagem 

Russão 
O Gigante alvinegro 

 

Não lembro quando vi o Russão pela primeira vez, mas foi na década de 80. 

Ele parecia um gigante, face à minha pouca estatura na época. Mas ainda 
assim eu sabia que era um grande ser humano. 

Reza a lenda que ele chegou a dormir na sede abandonada de General 
Severiano para que não levassem o pouco que havia sobrado da nossa história.  
E da nossa dignidade. 
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Não sei se é verdade, mas não duvido. 

Não duvido porque durante as décadas de 80 e 90, presenciei várias situações 
protagonizadas por ele, capazes de fazer até o mais mal-humorado torcedor dar 
boas risadas. 

Russão é um dos personagens que eu tenho o prazer de afirmar: 

AINDA BEM QUE ELE ERA BOTAFOGO! 

Então lá vão 3 destes “causos” que ficaram eternizados em minha memória: 

• Um jogo pelo Brasileirão na década de 1980, Botafogo x São Paulo. 
Maracanã lotado, a torcida do Botafogo eufórica com a campanha 
quando, de repente, surge uma bandeira do Flamengo no meio da torcida 
do São Paulo. Bandeira grande, não era pequena não... Aquilo não ia 
prestar, pensei de imediato. Enquanto o maracanã inteiro vaiava, um 
certo “gigante” invade a passos largos o local em que se encontrava a 
torcida adversária, seguido por outros quatro ou cinco torcedores. 
Enquanto eles se embrenhavam pelo campo inimigo, os São Paulinos 
permaneciam sentados, só observando, afinal, quem seria capaz de 
“encarar” aquele guerreiro que parecia ter saído de outro planeta? 
NINGUÉM!  
O “gigante” era ninguém menos que ele, nosso Russão! Finalmente 
chegando onde pretendia, ele pega a bandeira da mão do meliante, dá 
uns cascudos no pobre coitado e retorna triunfante para o seio da nossa 
galera, sob aplausos e gritos mais eufóricos ainda! Já no nosso lado da 
arquibancada, ele queima a bandeira preta e vermelha e a torcida vibra 
como se tivéssemos vencido o campeonato intergalático de futebol! 
 

• Botafogo x algum clube pequeno que não me recordo mais, no estádio de 
Caio Martins em Niterói. Botafogo com aquele time horroroso, todos já 
irritados com o placar que não saia do zero a zero quando de repente, 
como um “The Flash”, Russão vê outro torcedor ao seu lado usando 
muletas. Ele não pensa duas vezes, tira dele o objeto e joga pra dentro de 
campo, gritando “TOMA AE, SEUS ALEIJADOS, VÊ SE APRENDEM A 
ANDAR, SEUS #%#$%¨&@ “!!!!  
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Deu pena do homem que ficou se equilibrando com uma muleta só, e 
dizendo: “Pô, Russão, pô...”. Mas foi muito engraçado! Quando se tratava 
de Botafogo, Russão saia fora de si. 
 

• Botafogo x Flamengo, no maracanã. Não lembro a data. Mas o Botafogo 
vinha de uma sequência ruim e certamente os jogadores faziam corpo 
mole, por conta de salários que viviam atrasados. Era intervalo e já 
estávamos perdendo de 1x0. Fui até a lanchonete e pedi um lanche.  
O burburinho era geral, todos reclamando quando, de repente, ouve-se 
um estrondo dentro do recinto. Parecia uma bomba, algo realmente 
assustador. Era Russão dando um tapa com a mão espalmada na parede. 
Todos ficaram imediatamente silenciados, não com medo, mas em 
respeito à revolta que ele demonstrava. Não se ouvia o zumbir de uma 
mosca. Ele então passou a discursar em voz alta, amaldiçoando os 
jogadores pela falta de empenho e de raça. Durante uns 5 minutos, só se 
ouvia a voz dele. Ninguém abria a boca para nada, nem para concordar 
que fosse... Foi um momento só dele, um desabafo que deve ter 
reverberado até em outra dimensão. 

 Um dia, Russão foi embora. 

 Mas cumpriu sua missão de cuidar do Botafogo e inspirar muita gente a amar 
o Glorioso de forma heroica e intensa! 

Onde quer que esteja, Russão, aquele abraço... 

E se espirrar, saúde!!! 
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Todos eles têm uma trajetória de luta, 
são aguerridos e patriotas. Mas o Nelson 
tem algo que muito se assemelha comigo: 
Ele foi tudo, quando não tinha nada para 
ser. Explico: Senna – o preferido da galera 
– teve apoio desde a infância. Antes de 
chegar à F1 já fazia comerciais de 
automóveis. A mídia sempre “torceu por 
ele”. Senna foi gênio, isso é inegável, mas 

Senna teve tudo pra ser Senna. Piquet não. Pra começar, Piquet tinha que correr 
escondido, com o nome trocado, porque sua família não podia nem desconfiar 
que ele disputava corridas. Foi para a Europa e literalmente passou fome porque 
ao invés de almoçar em restaurantes, preferia comer um sanduba e gastar o 
“troco” comprando peças para o carro. Piquet lutou muito, foi bravo! Já na F1, 
teve que lutar contra o mais improvável dos improváveis “adversários”, sua 
própria equipe, que queria ver um inglês campeão. Piquet foi herói! 
Independentemente de seu legado, Piquet foi um verdadeiro herói! 

Eu admiro o ímpeto dele porque minha luta é parecida. É muito difícil publicar 
livros no Brasil. E eu vejo gente que matou pai, se prostituiu ou roubou banco 
sendo disputado por editoras. Parece que o mundo virou mesmo de cabeça pra 
baixo. Se você for uma pessoa do bem, quase ninguém se interessa pelo que você 
escreve, mas se você fizer algo muito errado, será um Best Seller! 

Aqui em São Gonçalo tinha um sujeito que quando jogava bola, cruzava para 
a área e corria pra cabecear. É assim comigo. Eu escrevo os livros, diagramo, 
reviso, desenho as capas e corro pra lançar sem apoio de praticamente ninguém. 
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Eu e Nelson Piquet sabemos muito bem como é lutar contra tudo e contra 
todos. Mas está valendo, faz parte. 

Por isso eu dedico este livro a ele, embora nem botafoguense ele seja, é 
vascaíno! Mas ele merece!  Merece porque além de tudo isso, ele fala o que tem 
que falar, fala sem medo, fala o que dá na cabeça, doa a quem doer. E quando eu 
falo na Predestinação Celestial do Botafogo, estou agindo da mesma forma. Eu 
conto uma história que, para muitos, é loucura. Mas eu falo mesmo! 

Então, a você, Nelson Piquet, a minha admiração e o meu agradecimento por 
tudo o que você fez na sua bela trajetória! 

Um abraço do Stemp e se espirrar, já sabe... SAÚDE! 
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