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Durante a guerra do Vietnã, na década de 1960, os 
americanos cunharam a expressão “friendly fire” (fogo 
amigo) para caracterizar as situações em que, por erro de 
inteligência ou pela natural dificuldade de identificar 
posições no calor de uma batalha, soldados são alvejados 
por seus próprios companheiros. 
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INTRODUÇÃO 
”Na vida, o segredo é torcer por si mesmo até ao final, 

porque não faltam pessoas que torcem contra...” 
 

 

 

Recentemente, em 2022, o Palmeiras perdeu a chance de conquistar seu 

primeiro mundial. Particularmente isso pra mim foi completamente 

indiferente, mas eu confesso que fiquei surpreso com a quantidade de fogos 

que vi soltarem na região onde moro. E eu não resido em São Paulo, o que 

seria compreensível porque é lá onde se encontram os adversários diretos 

deste clube... Mas no Rio, e em São Gonçalo? Isso me fez refletir sobre como 
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o ser humano é capaz de externar sentimentos tão egoístas, ainda que tenha 

seus contornos clubísticos, porque veja, o que os Botafoguenses, 

Flamenguistas, Tricolores e Vascaínos têm a ver com isso? Nada, não têm 

absolutamente nada, mas houve intensa comemoração por grande parte da 

torcida em várias partes do Bratsil. De certa forma eu fiquei triste, porque 

entenda bem, o Palmeiras É UM CLUBE BRASILEIRO... Então, será que faz 

sentido mesmo comemorar a derrota dele para um clube inglês? Pode ser que 

você argumente que faz parte do folclore nacional torcer contra os 

adversários, que isso é cultural, mas... Poxa vida, eu não sei, eu não queria que 

o Palmeiras tivesse vencido nem perdido, eu permaneci alheio aquilo mas 

acompanhei aquela manifestação com alguma reserva. Tecnicamente falando, 

o nome disso é “Fogo Amigo”. Torcer para que um clube (ou até alguém que 

conhecemos) fracasse é sim “Fogo Amigo”, porque isso não se trata apenas de 

um pensamento, algo que não tenha qualquer tipo de consequência, 

pensamento, meu amigo, é matéria! Pensar contra ou a favor faz sim 

diferença, é energia sendo enviada pelo espaço, seja ela positiva ou negativa! 

E se você ainda acha que isso é exagero, eu cito como exemplo uma das muitas 

invenções do grande Nikola Tesla que pretendia distribuir energia elétrica para 

todo o mundo SEM FIOS, pelo ar! E você não vê a eletricidade, vê? Mas sabe 

que ela é real, com toda a certeza deste mundo já levou um choque, quem 

nunca? 

- Eu já tomei muito choque, Tung! 
Ah, pronto, chegou ela... Estava demorando!!! 

- Cheguei, cheguei sim, cheguei pra te ajudar, porque você não vive sem 
mim, seu mal agradecido! 
Pronto, vou terminar o livro aqui. 

- Para de graça, TungStênio, você gosta quando eu chego nos teus 
livros! 
Wanessa, este livro é sobre o BOTAFOGO... Não tem espaço para 

flamenguistas aqui, não começa! 
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- Você é muito ingrato, isso sim... A capa tem um homem lá tendo um 
ataque cardíaco, tem um teco-teco passando, tem até uns soldados lá 
cravando uma bandeira do Botafogo na mão de alguém, e pela cara 
está sofrendo muito!!! 
Não é um “teco-teco”, é um P-51 Mustang, um dos melhores caças da 

Segunda Guerra mundial! 

- É um teco-teco, não vem com essa não! 
Tá bom, Wanessa, é um teco-teco, mas este livro é sobre o Botafogo! 

- E daí? Não é o primeiro livro sobre o Botafogo que eu te ajudo! 
Mas ESTE é sobre uma questão delicada, envolve um assunto que não 

tem nada a ver com o Clube da beira da lagoa... 

- Começou a implicância! Tá vendo como você é ingrato? Eu vim aqui 
pra te ajudar!!! 
Wanessa Alves, o torcedor do Botafogo vai entender perfeitamente o 

que eu vou dizer neste livro, não precisa você ajudar porque eles vão entender. 

- Ui, está me dispensando... Que mal educadinho!!! 
Não estou te dispensando, criatura, é que este livro, mais que qualquer 

outro, é destinado exclusivamente para nós, alvinegros. 

- Mas e se tiver alguém que não saiba dos detalhes? Vai ficar boiando... 
Como assim, que detalhe?!? 

- Com toda certeza do mundo você vai acabar falando da civilização 
Maia, do Popol Vuh... 
Uai... E vou mesmo. 

- Te conheço, Tung! Aí vai ficar todo mundo sem entender isso! 
É... Tem razão. 

- Então, deixa eu te ajudar, eu faço de conta que não torço para time 
nenhum e ainda ajudo ao torcedor do Botafogo que não conhece os 
detalhes da sua teoria da Conspiração Celestial! 
É “Predestinação Celestial”!!! 
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- Ah, é, é isso daí... Ninguém vai entender e eu sei que mais página, 
menos página você vai falar sobre isso! 
É, tá certo. Faz sentido. 

- Eu gosto de você por causa disso, você reconhece quando está errado! 
Não é que eu esteja errado, eu só estou aceitando a tua sugestão, é 

diferente. 

- Aeeeeeeeeeeeeee, convenci! Vai, pode continuar o livro que eu te 
ajudo, Tung, vamos!!! 
Ai, ai, tá bom. Vamos então. 

- Você estava falando sobre choque elétrico!!! 
Então, há certos aspectos que mesmo sem a comprovação material, nós 

precisamos estar atentos. 

- Exatamente, e mais do que ninguém você sempre fala sobre este lado 
místico da história! Porque o Botafogo é mestre nisso, né! 
Sim, porque os números são a tônica destes fatos, sempre que acontece 

alguma coisa que possivelmente foi “determinada” pelas “forças ocultas”, ou 

o tão famigerado “Sobrenatural de Almeida”, os números estão presentes! 

- Os números 12 e 21! 
Sim, os números 12 e 21. 

- Tô falando, tô craque nisso, Tung, eu sou fera em Stemptologia! 
Sei... Você não é mole não, Wanessa, tu não é mole. 

- Vai, Tung, prossiga com o livro... 
Então, veja só isso, o Palmeiras venceu a Libertadores por 2x1 em 2021... 

- Mas foi num dia 27... 
Sim, mas o foco é o placar e o ano... Daí ele perdeu o Mundial também 

por 2x1, e desta vez num dia 12. 

- E o que isso significa, Tung? 
Você não vai gostar do que eu vou dizer... Por isso que eu não queria 

uma rubro-negra participando do livro, mas você insiste... 
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- Ah, eu já nem ligo mais, você vive implicando com o meu Mengão, 
pode falar, não se reprima! 
Então tá... Eu disse que os números 12 e 21 aparecem normalmente 

quando há um propósito. No caso, a conquista do Palmeiras na Libertadores 

foi sobre o Flamengo, quando este estava cantando vitória! 

- Estava mesmo, eu vi isso acontecer. 
E o placar foi o cabalístico 2x1... 

- Que é “21”, tirando o “x”. 
Exato. E então o Palmeiras foi para o Mundial e estava agindo da mesma 

forma, cantando vitória e acabou perdendo pelo placar de 2x1. O 21 tem essa 

coisa de passar uma mensagem, que tem a ver com humildade! Eu sei que é 

complicado de entender para quem é cético, mas a coisa mística tem isso 

mesmo. 

- Tung, eu não acreditava não, mas de tanto ver você falar nos teus 
livros, hoje eu acredito!!! 
Sim, você leu meus outros livros e aprendeu que o Botafogo caiu duas 

vezes com intervalo de 12 anos, porque isso tinha um propósito, depois caiu 

novamente em 2021 e este ano em particular foi simbólico demais... 

- Foi, eu vi... Só não entendi ainda essa coisa do “Fogo Amigo” em 
relação ao Botafogo. 
Pois é... O “NOSSO” Fogo Amigo... Essa coisa começou no século 

passado, na década de 1970. 

- Sério, Tung? 
É o seguinte, Wanessa, eu costumo dizer que a lisura no futebol 

começou a “morrer” nesta década, porque foi quando o “comércio” percebeu 

neste esporte um nicho extraordinário para se ganhar dinheiro! 

- Entendi... 
Até o final de 1960, quem tinha o melhor time ganhava e um abraço, 

tchau e bênção... Mas então começaram a aparecer os patrocínios, os 

fabricantes de material esportivo passaram a olhar com atenção para os 
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clubes, para ter mais visibilidade, e aí, o clube que ganhava um campeonato, 

tinha a sua publicidade garantida nos veículos de comunicação. Isso fez toda a 

diferença. 

- É, faz sentido! 
E os próprios dirigentes perceberam que dava pra “garantir” o seu. 

- “Garantir” o seu, como assim? 
Wanessa, você já ouviu falar que em muitas situações, os jogadores 

saiam de campo literalmente chorando quando seus clubes perdiam um 

campeonato, ou até mesmo uma partida? 

- Sim, já ouvi isso, meu pai dizia! 
Isso é amor ao clube!  

- Ah, é, hoje em dia eles fazem um gol e beijam o escudo na camisa, 
daqui a pouco estão em outro e fazem a mesma coisa!!! 
Exatamente. Olha, nós tivemos grandes presidentes, o Carlito Rocha por 

exemplo era um que só faltava infartar por causa do Botafogo! 

- Aquele do Biriba, que botou um funcionário pra provar a comida do 
cachorro porque ameaçaram de envenenar o bichinho!!! 
Isso, ele mesmo... 

- Eu lembro dessa história, muito divertida! 
Então, quando o Botafogo era um dos maiores times do planeta, nas 

décadas de 1950 e 1960, excursionava pelo mundo todo. O resultado disso é 

que entrou muito dinheiro no clube, e o resultado foi que nós chegamos a ter 

um andar inteiro no Edifício Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. 

- Um andar inteiro?!? 
Um andar inteiro. 

- Mas é lá que fica a Luz Publicidade, ela também tem um andar inteiro 
neste Edifício, isso é uma fortuna! É sério que isso aconteceu? Então foi 
muito dinheiro que o Botafogo ganhou!!! 
Pra você ver. 
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- E o Botafogo não tem mais? 
Temos. Mas as salas estão sendo penhoradas. 

- Por quê?!? 
Por falta de pagamento de condomínio. 

- Como é que é?!? 
É isso mesmo que você leu! Nós praticamente perdemos tudo o que 

aquela geração de 1950 e 1960 conquistaram porque os dirigentes, a partir da 

década de 1970, deixaram de pagar o condomínio! 

- TungStênio, eu não acredito nisso... Mas como foi possível?!? 
Incompetência, irresponsabilidade e outros motivos, vai saber... Eu não 

quero ser leviano, mas deixar um patrimônio desse ser perdido, por qualquer 

que fosse o motivo... 

- Inaceitável! 
Inaceitável. E, seja lá o que ocasionou isso, eu boto na conta do “Fogo 

Amigo”, porque partiu do “NOSSO” alto comando deixar que isso acontecesse, 

relaxaram e o nosso patrimônio foi sendo dilapidado. 

- Tô pasma... 
E olha que ainda nem falei no caso da sede de General Severiano... 

- Ah, eu sei, foi em 1977... 
NÃO, WANESSA, VOCÊ NÃO SABE!!! 

- Como não, eu sei... Eu li o que você contou no livro... 
Wanessa, você não sabe... É PRA VOCÊ NÃO SABER, esqueceu?!? 

- Ah, é, hehe, esqueci. NOSSA, TUNG, O QUE ACONTECEU COM A SEDE, 
ME CONTA!!! 
Então, em 1977 o Botafogo vendeu a sua sede para a Vale do Rio Doce, 

o Carlito Rocha chegou a declarar à época que nós “perdemos a nossa alma”. 

- Ohhhhh... Não acredito... Jura?!? 
Não exagera no drama... 
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- Tô fazendo o meu papel de abestalhada fingindo que não sei de nada, 
ué... 
Mas não exagera! 

- Ai, ai, que difícil ajudar você nos teus livros, haja paciência! Tá bom, 
Tung, que coisa mais chata isso que aconteceu, mas o que houve para 
fazerem isso? 
A mesma situação das salas no Edifício Santos Dumont.  

- Má administração... 
Pois é, a coisa foi desandando, desandando, descendo a ladeira... 

Parecia que não ia ter fim. 

- Mas Tung, vem cá, você não diz nos teus livros que isso também faz 
parte da tal Predestinação? Ou seja, eles tinham que fazer errado 
porque a coisa TINHA que dar errado, para o Botafogo ser o 12º em 
tudo... 
Mas eu não estou culpando ninguém não, Wanessa, eu mantenho o que 

disse... Agora, que eles erraram, erraram... 

- Mas tinham que errar porque era uma Predestinação... 
Eu não estou discutindo isso, eu só acho que não precisava ser “Fogo 

Amigo”... 

- E seria o quê então?!? 
O que seria eu não sei, o que eu sei é que tendo partido DE DENTRO do 

nosso clube, caracterizou “Fogo Amigo”. E se eu disser que isso ainda por cima 

não foi o pior de tudo? 

- Como assim? 
Não foi o pior de tudo. 

- Ahhhhh, perderam a sede, perderam as salas no Edifício Santos 
Dumont, o que poderia ter sido pior que isso? 
De certa forma, foi... Pelo que aconteceu, foi. 

Ah, para Tung, não pode ter tido nada pior... 
Olha para essa foto: 
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- O que tem demais nela? 
Um passarinho me contou que METADE dessas taças foi ROUBADA do 

clube. 

- Quem te disse isso?!? 
Um passarinho. 

- Para de falar isso, me diz, quem te contou isso? 
Quem me contou já morreu. 

- Ahhhh, fala sério! E como foi isso? 
Quando o Botafogo vendeu a sua sede, as taças tiveram que ser 

acondicionadas em outro lugar, e nesse leva pra lá, leva pra cá, teve gente 
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carregando pra casa e, segundo essa pessoa, a metade delas (ou mais) nunca 

mais foi devolvida. 

- Caramba, Tung... Os próprios responsáveis pelo clube fizeram isso? 
Foi o que eu ouvi. Não tenho como confirmar, mas quem me falou – na 

época – garantiu que é daí pra cima. 

- Meu Deus do Céu... 
Fogo Amigo! 

- Mas o que fizeram com elas? 
Eu não faço a mínima ideia, mas se algum leitor provar o contrário, eu 

edito este livro e retiro esta informação. 

- Que pena, um clube centenário... 
Um clube de 3 séculos, Wanessa, o Botafogo tem 3 séculos. 

- Que pena, Tung, de verdade. 
O Botafogo sempre foi vítima dele mesmo. Eu costumo dizer que o pior 

inimigo do Botafogo, é o Botafogo, porque ele se boicota, ele mesmo puxa o 

seu próprio tapete. Todos os outros clubes no mundo batalham contra seus 

adversários, o Botafogo é o único no mundo que luta contra ele próprio. Certa 

vez eu comparei o Botafogo com a trajetória do Nelson Piquet, que ao chegar 

na Williams em 1986, teve que travar uma luta feroz contra sua própria equipe, 

que era inglesa e queria ver um inglês campeão. O Nelson uma vez perguntado 

sobre isso, disse que não é que a Williams tivesse boicotado ele, apenas fez de 

tudo pra ele não ser campeão. 

- O que no final dá no mesmo, né... 
Dito de outra forma, é. 

- Mas por que o Botafogo faria de tudo pra não ver o Botafogo 
campeão? 
Por muitos motivos. 

- Tá, tem o lance da Predestinação Celestial, ele não poderia ser o maior 
vencedor porque tinha que ser “humilde”, mas isso é na parte mística, 
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espiritual, eu entendo que a coisa precisava ser dessa forma, mas o que 
levou os dirigentes do Botafogo a boicotar o próprio Botafogo? 
Então... Para exemplificar isso, eu fiz uma analogia, como uma parábola, 

que serviu para as pessoas entenderem essa questão. 

- Sei... Você não é mole, então conta! 
 

 

Dois homens estavam de passagem por uma cidade e, ao parar 

num sinal de trânsito, notaram duas crianças muito bonitas fazendo 

malabarismo e arrecadando esmolas junto aos motoristas. Elas estavam 

nitidamente mal nutridas, mal vestidas e sujas, mas evoluíam com 

perfeição em sua arte. Eles perceberam que além de bem aparentadas, 

tinham um talento enorme, na mesma hora souberam que se tivessem 

alguém que investisse nelas, poderiam fazer muito sucesso e sair daquela 

vida miserável.  
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Então eles encostaram seu automóvel e foram até elas para saber 

detalhes da sua vida. Os dois meninos então contaram que passavam o 

dia todo ali, naquele cruzamento, que não iam para a escola e que tudo 

o que ganhavam entregavam ao seu pai. Daí foram todos até a casa dos 

meninos e ao encontrar com seu pai, fizeram a seguinte proposta: 

 

- Seu João, nós somos empresários bem sucedidos, queremos 

tirar os seus filhos dessa vida, eles têm talento, só precisam de 

uma chance... Nós queremos dar esta chance a eles! 

 

Aquele homem olhou com ar de espanto e ficou de dar uma 

resposta no dia seguinte, mas ela nunca chegou. 

 

- O que foi que aconteceu? 
Os meninos não apareceram mais naquele cruzamento. Os dois homens 

voltaram naquela casa e descobriram que os meninos estavam com as pernas 

quebradas, que teriam que permanecer em casa por um bom tempo e sugeriu 

que eles não voltassem mais lá. 

- Tung... Os dois com as pernas quebradas? 
Os dois. 

- Tá na cara que foi o pai que fez isso... 
Bingo! 

- Ele não queria que as crianças saíssem da guarda dele, então ele 
quebrou as pernas das crianças, para que os homens não tentassem 
mais tirar as crianças deles, tá na cara que foi isso! Qualquer um que 
tenha Qi de camundongo percebe o que aconteceu, que homem mais 
espírito de porco, Tung. 
Bingo, Wanessa, bingo! 
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- Fogo Amigo... 
Quando os irmãos Moreira Salles propuseram em 2019 tirar o Botafogo 

do lamaçal em que se encontrava, os “pais” do Clube começaram a protelar, 

fizeram de tudo para que aquela proposta não fosse aceita, por fim, já em 

2020, empurraram o Botafogo ladeira abaixo até que as suas pernas fossem 

“quebradas”. 

- Foi quando ele caiu novamente para a segunda divisão... 
É óbvio! Que empresário iria apostar um centavo num clube jogando na 

segunda divisão, com um elenco de jogadores completamente desmotivados, 

com salários atrasados e uma dívida de 2 bilhões de reais? 

- Os Moreira Salles! 
Mas se eles insistissem, Wanessa, os “pais” do Botafogo iam acabar 

rebaixando ele para a terceira divisão! Não dava para insistir. 

- Você acha que “eles” fariam isso? 
Mas você pode ter certeza disso!!! 

- Tung, isso é inacreditável...  
Inacreditável, mas foi o que aconteceu. 

Mas, e o tal do Textor? 
O que tem ele? 

- Como é que os Moreira Salles foram lá e não conseguiram, mas o 
Textor conseguiu? 
Então, o Durcésio – o atual Presidente – deu um nó em pingo de éter e 

conseguiu driblar o “sistema”, junto com botafoguenses apaixonados dentro 

do clube, agora o Botafogo vai finalmente decolar! Mas vou te falar, tem gente 

até agora reclamando, soube inclusive que já tem gente tentando puxar o 

tapete do Durcésio! Mas agora está na mão do Textor, agora é com ele! 

- Eu estou vendo que ele está investindo uma nota preta no clube... 
Mas aí é que está, fazendo uma outra analogia, o Botafogo é como uma 

Ferrari esquecida num barracão abandonado! 
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Um sujeito descobre uma Ferrari completamente abandonada, 

juntando poeira, largada num barracão qualquer. Então ele faz uma proposta 

e consegue arrematar aquele automóvel. Sabe o que vai acontecer? 

- O cara vai investir uma grana pesada naquele carro, vai restaurar ele 
todo e depois vender pelo quádruplo do valor que investiu! 
Pelo quíntuplo, pelo sêxtuplo, o cara vai ganhar uma grana violenta! 

- Que poderia ter ficado com os “donos” do Botafogo, ou, no caso, com 
os pais daqueles meninos... 
Você compreende isso? A ganância daquele homem fez com que ele 

perdesse uma oportunidade de ouro! 

- Porque no fundo, no fundo, ele não amava aquelas crianças, só queria 
desfrutar do dinheiro que elas proporcionavam! 
Exatamente! Então, Wanessa, durante minha adolescência e até os dias 

de hoje, eu vi o Botafogo passar por muitas situações vexatórias, sem a mínima 

necessidade, por conta das razões mais bizarras possíveis, e que os “nossos 

pais” não estavam nem aí para o que estava acontecendo. 

- Por exemplo... 
Por exemplo, quando vendeu a sede, quando nós perdemos as salas no 

Edifício Santos Dumont, tudo isso foi uma vergonha só. 
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- Eu entendo... 
Quando nós perdemos de 7x1 para o Fluminense, em que rolou suspeita 

de favorecimento por parte de alguns jogadores que estavam com salários 

atrasados... Tudo isso pra gente foi vergonha, mas para os responsáveis pelo 

clube, duvido que tenham sequer perdido uma noite de sono. 

- Mas o que eles ganhavam com isso? 
O interesse deles era ver o Botafogo miserável para continuar a lucrar 

com ele. 

- Mas como assim, eu não entendi... 
Como é que eu vou te explicar... Assim, Wanessa, por exemplo, você é 

uma pessoa sem escrúpulos – é só um exemplo... 

- Sei... Tô de olho no senhor... 
É só um exemplo. Você é uma pessoa sem escrúpulos e o seu vizinho 

tem muito dinheiro. Então você é uma cuidadora e toma conta dele e recebe 

uma boa grana para isso. Você quer que ele fique bem de saúde? 

- Quero! 
Não, não quer... 

- Ué, Tung, eu quero sim! 
Não, não quer, você não tem escrúpulos, esqueceu? 

- Ah, é... Tá certo, se ele ficar bem de saúde, eu perco o meu emprego! 
Exatamente! 

- Então é isso, eles quebravam as pernas do Botafogo pra alugar a 
muleta... 
O mesmo que você faria com o seu vizinho, cuidaria mal o tempo todo 

para que ele nunca se recuperasse! 

- Que malandros... 
Wanessa, um clube de futebol movimenta milhões todos os meses... São 

milhões e milhões! Salários, viagens, restaurantes, é um mundaréu de dinheiro 

que rola num clube de futebol, ainda mais um do porte do Botafogo! 
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- Rola muita grana num clube de futebol, eu sei disso. 
Você acha que esses “caras” queriam perder uma “boquinha” dessa?  

- De jeito nenhum... 
É disso que eu estou falando, eles passaram anos e anos “quebrando as 

pernas” do Botafogo, com a única intensão de vê-lo caindo pelas tabelas – 

literalmente – e precisando desesperadamente dos seus “$erviços”! 

- Caramba... Que triste. 
Muita coisa. 

- Mas e a torcida... Por que os torcedores nunca fizeram nada?!? 
A esmagadora maioria dos torcedores não fazia ideia do que estava 

acontecendo por trás dos bastidores do clube. Pra eles, tudo era fruto de má 

administração, pura e simplesmente. 

- Sempre foram resilientes... 
Pagamos por excesso de amor e, no fundo, os donos do clube contavam 

com este sentimento, para nos manobrar eternamente do jeito que eles 

queriam. 

- Deixa ver se entendi, quando eles rebaixaram o Botafogo em 2020, 
sabiam que a torcida não ia abandonar o clube nunca, é isso? 
É isso, ao mesmo tempo em que afastavam os investidores que queriam 

ajudar o clube, eles NUNCA quiseram que a S/A saísse do papel, porque isso 

significaria a independência do clube. 

- Não ia precisar mais das muletas que eles “alugavam”! 
Bingo! 

- Mas como é que você sabe disso tudo, Tung? 
Eu conheci um grande botafoguense, um dos maiores – se não o maior 

de todos – chamado Paulo Roberto de Freitas! 

- O Bebeto! 
Wanessa, tudo o que o Textor está fazendo pelo Botafogo, o Bebeto 

queria fazer, e isso já nos anos 2000... 
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- E os caras não deixaram... 
Claro que não, e ficaram com ódio visceral dele!!! 

- Tung, imagina se ele tivesse feito tudo o que queria pelo Botafogo 
desde aquela época, o que não seria o Botafogo hoje? 
Pois é... Imagina... 

- Foi ele que te contou estes pormenores todos? 
Não só ele, durante alguns anos eu conheci outras pessoas apaixonadas 

pelo clube que acabaram me contando detalhes sobre as coisas que 

aconteciam no subsolo de General Severiano. 

- Eu lembro que uma vez você usou um termo engraçado pra falar do 
Botafogo, como é mesmo? 
Ah, não lembro. 

- Alguma coisa de cobra... 
Serpentário ambulante. 

- Isso, kkkkkkkkkkkkk, você disse que o Botafogo era um serpentário 
ambulante!!! 
Porque lá dentro rolava de um tudo, Wanessa... Só não meteram uma 

bala na cabeça do Bebeto porque ia dar merda, porque ele era uma figura 

pública, decacampeão no vôlei pelo Botafogo, campeão mundial pela Itália, 

não dava pra tirar ele do caminho pela força. 

- Então fizeram de tudo para expulsá-lo de lá... 
Fogo Amigo! Bombardearam o cara, só que não foi por acaso não, tudo 

o que fizeram contra Bebeto foi de cabeça pensada, foi motivado pelo ódio 

que sentiam por ele. 

- Eu lembro disso, queriam tirar Bebeto do caminho! 
Eu cheguei a promover o encontro dele com alguns SPs numa agência 

de publicidade em que trabalhava no centro do Rio. Foram 5 ou 6 reuniões, 

não lembro ao certo. Mas durante estes encontros nós ficamos sabendo de 

muita coisa. 
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- Como foi o negócio do Engenhão que você contou mesmo? 
Ah, foi quando perguntaram o que ele achava da declaração do 

Montenegro dizendo que o Nilton Santos – a Época ainda “Engenhão” – era 

um “elefante branco”, Bebeto disse em alto e bom tom: 

- Aquilo lá é uma mina de ouro!!! 

- Ele sabia o que estava dizendo, né... 
Claro que sabia, Bebeto sempre foi um homem de visão, ele sabia que o 

estádio bem administrado era mais uma fonte de renda para o Botafogo, mas 

os “caras” lá de dentro viviam querendo devolver o estádio para a prefeitura. 

- Não era falta de visão, era? 
Não era... Era tudo, menos falta de visão. 

- Que pena... Eu gosto do Botafogo, é uma pena que isso tudo tenha 
acontecido. 
Mas acredite, no futebol como um todo, esse não foi o pior caso de 

“Fogo Amigo”... 

- Não? 
Não. No caso do Botafogo, isso SEMPRE aconteceu, mas em São Paulo 

houve uma situação em que a coisa foi mais vexatória. 

- Qual? 
 

 

MP conclui que Portuguesa recebeu dinheiro 

para escalar Héverton, diz jornal 

O Ministério Público concluiu que o meia Héverton foi escalado 

irregularmente de maneira premeditada pela Portuguesa no 

Campeonato Brasileiro de 2013 em troca de vantagens financeiras para 
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alguns funcionários. Os valores podem variar de R$ 4 milhões a R$ 20 

milhões. Todas as informações são do jornal 'O Estado de S.Paulo'. 

Em outras palavras, segundo o inquérito que ainda está 

andamento, a Lusa vendeu sua vaga na Série A. O MP, agora, quer 

descobrir quem comprou. De acordo com as informações do periódico, 

as principais suspeitas recaem sobre o Flamengo, que se salvou do 

rebaixamento com a punição da Lusa, e o Fluminense, também 

ameaçado. 

O órgão se ampara em três provas para chegar à conclusão. 

Primeiro: a CBF enviou um email, via Federação Paulista de Futebol, que 

foi aberto pela Lusa, com seis funcionários cientes da informação. 

Segundo: a partir de conversas telefônicas, o MP concluiu que o clube 

sabia do julgamento do jogador. 

Por último, uma pasta com informações sobre jogadores 

suspensos e pendurados foi entregue para a comissão técnica. A punição 

de Héverton não constava nos documentos. 

 

- Ué, rolou isso? Tô sabendo não... 
Pois é, o principal suspeito é o seu clube, mas ninguém conseguiu provar 

o autor do suborno. 

- Poxa vida... E os torcedores da Portuguesa, como ficaram? 
Revoltados, né... Fogo Amigo puro, foi muita maldade o que fizeram, a 

Lusa não merecia isso. 

- Tô pasma. 
Devem haver outros casos por aí, o ser humano é capaz de tudo para 

obter algum tipo de vantagem, inclusive prejudicar o próprio clube. Este caso 

da Portuguesa foi o mais conhecido, mas o Botafogo sempre foi vítima dele 

próprio. 
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- Mas Tung, isso pode ter mesmo a ver com a coisa da Predestinação, 
com o que precisa ser feito... 
A história precisava de um “Judas”, não é? 

- Sim, você mesmo fala sobre isso nas suas teorias. 
Em muitas situações, os fatos acabam acontecendo porque existe um 

propósito, isso é fato. E às vezes são os números que revelam a intenção, por 

exemplo, a 777 Patners escolheu investir no Vasco, mas por que não o 

Botafogo? Por que ele acabou indo para o Vasco? Não deveria ser o contrário? 

- Mas por que “deveria ser o Botafogo?!? 
Primeiro porque o número 7 tem uma ligação enorme com o Botafogo, 

segundo porque 3x7=21... Preciso dizer mais alguma coisa? 

- É... Faz sentido! Interessante, e por que você acha que isso aconteceu? 
A resposta é simples, 777 Patners é uma empresa de negócios e o John 

Textor quer "mudar" o mundo! 

- Quer?!? Tá, mas eu ainda não entendi... 
Wanessa, uma coisa é uma empresa ter interesses em negócios, isso é 

muito material, é parte deste sistema de coisas, é do mundo... Outra coisa é a 

pessoa ser predestinada à alguma coisa. Outro dia um amigo me perguntou 

onde o Textor se encaixava na transposição do Popol Vuh para os dias atuais, 

e eu respondi: 

- Ele é a "magia". 

Quando Emil Pinheiro chegou no Botafogo, ele foi a magia, porque a 

magia – dentro da coisa do Popol Vuh – era a arma do adversário (Emil Pinheiro 

era flamenguista). No caso do Textor, ele é a magia porque representa a arma 

do inimigo... Que arma é essa? O dinheiro, a riqueza! O Flamengo hoje usa esta 

arma e é usando ela que nós vamos derrotar os senhores do submundo! 

- Os senhores do Submundo são o meu time, a CBF, a Globo, a Mídia, o 
quadro de arbitragens... Não é isso? 
Exatamente. 
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- Tung, isso é pra lá de místico, se for verdade... 
Eu não tenho como garantir que é, mas é aquela coisa, é uma teoria. 

Agora, eu tive esta certeza disso quando o Textor declarou que sente que veio 

à Terra para mudar o mundo, isso é a cara do Botafogo e da Predestinação 

Celestial. Então não basta "ser um número" – como no caso da 777 Patners, 

tem que haver um significado por trás, algo profundo, que tenha um propósito 

por trás. O propósito do Textor é fazer história no Botafogo! 

- Entendi, aí realmente tem uma importância ter ou não ter um número 
envolvido, entendi este conceito. 
 
Um dos meus últimos livros tem como título "A HUMILDADE PRECEDE 

A FELICIDADE". O maior homem que já existiu veio para pregar o amor e a 

esperança. Os fariseus, os líderes religiosos e os ignorantes da época, ao invés 

de ouvi-lo, fizeram tudo para combatê-lo. Já Hitler pregou tudo o que não 

prestava e o tornaram líder. Perdeu a guerra por excesso de arrogância. 

Rommel o alertou sobre o desembarque na Normandia, ele não deu ouvidos. 

Os cientistas avisaram sobre o desenvolvimento da energia atômica, mas ele 

alegou que era uma ciência "judia". A arrogância precede a ruína. O meu 

grande amigo Bebeto de Freitas (puta orgulho de poder dizer isso, eu fui amigo 

dele!!!) quando esteve por aqui me confidenciou numa das muitas ligações 

pelo celular: 

  
 

- Stemp, o pessoal no Canal Botafogo discute coisas fúteis, como a 
cor do meião, o estilo de jogo, o nome de treinador, quando o que é 
mais importante eles não falam... 

  
Pois é. Nessa eu me enquadrava também, porque eu não compreendia 

o que Bebeto dizia... Bem, eu era ingênuo, se tivesse a maturidade que tenho 

hoje, teria sido bem mais fácil assimilar o que ele queria dizer. 

- Na época você não fazia a mínima ideia disso, né... 
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Não fazia. O fato é que a vida é muito complexa, mas ela nos dá todos 

os dias a oportunidade para aprender, para crescer e evoluir, mas para isso, é 

preciso ter uma coisa chamada HUMILDADE! Se toda vez que a sua opinião for 

contrariada, você partir para a agressão, vai ficar patinando no mesmo degrau 

da sua história evolutiva. 

- É sim, Tung! 
Nós precisamos abrir o nosso coração, perceber as nuances que nos 

contornam, ver como a vida ensina! Quando moço, eu era um sujeito muito 

arrogante e imaturo, então eu conheci minhas duas companheiras. A primeira 

me ensinou sobre humildade, a segunda sobre espiritualidade. Eu mudei 

muito! E todas as pancadas que eu tomei nessa vida serviram para me tornar 

a pessoa que sou hoje, longe, muito longe da perfeição ainda, mas só o fato de 

ter esta consciência já é uma coisa fantástica!!! 

- Dona Edna, hehe, ela é uma mulher fantástica! 
E depois a Sol, eu aprendi muito com ela também. Saber aprender é um 

dos segredos da vida. 

- É sim, essa é uma grande verdade! 
A doutora Ana Cláudia Quintana publicou um livro chamado "A MORTE 

É UM DIA QUE VALE A PENA VIVER", muita gente não entendeu a mensagem 

que ela quis transmitir, mas olha, que fantástico é ter a percepção das coisas! 

E o curioso é que eu a conheci quando escrevia um livro chamado "A MORTE 

NÃO DEVIA SER TABU"! Que sorte a minha!!! 

- Tung, este é um livro muito bom, pra mim é o melhor de todos os que 
você já escreveu até agora! E ela é do bem, né... Que mulher fantástica, 
virei fã por sua causa! 
Ela é gente do bem, porque entendeu que a vida é uma dádiva de Deus 

e que nós precisamos valorizar cada segundo que vivemos! E mesmo que 

muitos não acreditem n'Ele, eu sigo indiferente, acreditando em muita coisa 

boa que está reservada para nós, e saber que o clube que eu amo faz parte 

disso, caramba, que coisa maravilhosa! 
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- Agora vai dizer que são “escolhidos”, ah, TungStênio, você não é 
mole! 
Sim, nós somos escolhidos, porque o Botafogo não é um clube, é uma 

Predestinação Celestial, e tudo bem, eu sou pancado das ideias, pode falar... 

Mas João Batista também era, Noé também era, Nikola Tesla era, Santos 

Dumont era... 

- Tudo pancado das ideias kkkkkkkkkkk!!! 
Mas sabe, eu costumo dizer que num determinado momento, há 

milênios atrás, Deus disse a um anjo assim: 

  
- Vai lá, fala com ele! 
- Mas Senhor, Moisés não pode me ver, ou isso vai mudar tudo... 
- Eu sei disso, mas você precisa falar com ele. 
- Mas como? 
- Tá vendo aquela sarça ali perto dele? 
- Sim... 
- Então... Bota fogo! 

  
- Ahhh, agora eu ri! Você é demais meu amigo, você não vale nada!!! 
Deus disse “BOTA FOGO”... Eu ri aqui!!! 
Calma, é só uma ilustração, é claro que isso não aconteceu desse jeito, 

eu só fiz uma figura de linguagem pra descontrair! 

- Mas é claro que não, você é muito criativo, ô Meu Deus do Céu!!! 
Sim, isso é uma baita viagem, mas o importante não é se foi assim que 

aconteceu ou não, o barato é "acreditar", é ter fé, é crer sem ver... E o principal 

atributo para se acreditar é ser humilde! Na vida, Wanessa, a gente precisa 

combater com o bom combate, com muita fé e sabedoria. Nem sempre é 

possível, mas nós temos o dever de encontrar os meios para isso. 

- Tá certo, Tung. Eu gosto quando você filosofa, mesmo que saia um 
pouco do tema do livro! 
Mas não é bom isso? Filosofar, viajar na maionese, conjecturar... 
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- Tá, conjectura mais que eu tô gostando, vai! 
Olha, o Botafogo tem um valor histórico fantástico, e não me refiro 

apenas ao patrimônio que ele tem, mas a tudo o que ele representa para a 

história do futebol mundial! Ele foi o clube que mais cedeu jogadores para a 

Seleção Brasileira até hoje, participou ativamente de 3 conquistas em Copas 

do Mundo, e na de 1962 ele praticamente ganhou sozinho! Tem o escudo 

eleito o mais bonito do mundo, é o clube com mais homônimos no mundo, 

vestiu a camisa em Garrincha, Didi, Nilton Santos, Zagallo, Gérson entre tantos 

outros craques, é o único clube com 4 jogadores no Hall da Fama da FIFA...  

Mas precisou vir um sujeito de fora pra descobrir isso!!! Esconderam o 

Botafogo do mundo, a mídia, o próprio Botafogo fez isso, eles esconderam 

enquanto puderam, agora nós vamos decolar! 

- A Ferrari escondida no galpão... 
Sim, o Botafogo é (era) como uma Ferrari guardada na garagem há 50 

anos, novinha, zero bala, toda original, aquele tesouro esquecido!!! Mas agora 

acabou, que coisa fantástica isso! Eu hoje já dei uns 3 suspiros, daqueles que 

vem da alma, das profundezas da minha alma! Acabou!!! 

- Calma meu amigo, suspira, suspira, Tung, suspira fundo!!! 
Mas é uma coisa que acabou, Wanessa, não há mal que sempre dure 

nem bem que nunca se acabe, e todas as goleadas que a gente levou durante 
este tempo, e os caras cagavam e andavam, porque os juros da “muleta” 
estavam garantidos! Se fosse um país, era pra serem empalados em praça 
pública por traição à pátria!!! 

- Empalados em praça pública, não exagera! 
É figura de linguagem, só isso. Mas acabou, puta merda, acabou! 

- E o Kukulkán, tá como? 
Deve estar mais irradiante que nunca! A pirâmide de Chichén Itzá deve 

estar com a sombra aparecendo fora da época... Aliás, neste dia 21 de março 

ela apareceu novamente, e aquela multidão foi lá para testemunhar!!! E todo 

dia 21 de março ela aparece graças aos 12º de inclinação! Nossas raízes na 

Península de Yucatán, amo esta história! 
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- Muita coincidência pra ser só coincidência, né... 
Mas não será em vida que eu verei o reconhecimento desta 

transposição atemporal ganhar o seu devido valor, Wanessa, porque casa de 
ferreiro... 

- Ihhhh, isso é antigo, casa de ferreiro espeto de pau! 
Antigo, mas verdadeiro!!! 

- Será que um dia ainda vão dar valor ao que você escreve, Tung? 
Não sei. Mas não tem problema não, fica registrado o meu legado! 

- Era uma coisa que você precisava fazer, né... 
Com certeza. A minha alma é de Itabirito – onde tudo é mais bonito – Eu 

só nasci aqui pra poder contar esta história, maravilhosa história, fantástica! 

- Porque se tivesse nascido lá estaria escrevendo sobre o Galo, eu sei 
como é! 
Você imagina isso? Não haveria Predestinação, Estrela Solitária, só o 

Galo Vingador! Nada contra, mas ia faltar alguma coisa na minha vida. 

- E tudo começou com aquele jornalista seu amigo, como chama? 
Roberto Porto. Alô Porto, onde quer que você esteja, aquele abraço, e 

se espirrar, SAÚDE!!! 

- Graças a ele, né... A história do Titanic... 
Sim, e depois eu descobri a ligação com a “Serpente Emplumada” 

descendo pelas escadarias da pirâmide do Botafogo, na península de Yucatán!  

- A Pirâmide “do Botafogo”... 
O quê, você não sabia que o Botafogo tem uma pirâmide? Tem sim, cara 

pálida, tem sim! 

- El... El o quê mesmo? 
El Castillo! 

- Isso, “O Castelo”. Muito interessante esta história, Tung, mas daí a 
dizer que a pirâmide é do Botafogo... 
Em certo sentido, é mesmo! 
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- Essa capa ficou show, até eu que sou flamenguista dou o braço a 
torcer! Mas eu acho estranho você dizer que a história de vocês 
começou lá, no México... 
Mas começou mesmo, porque aquela civilização amava uma certa 

“estrela”, que era a mesma que veio parar em nosso escudo! 

- Tá bom, então o que será que o dia 21 de março nos reserva? Será que 
vai acontecer alguma coisa aqui também? Porque a Serpente 
Emplumada desce lá, e aqui, o que vai acontecer? Será que tem alguma 
relação com vocês e o Botafogo? 



Fogo Amigo 

 

31 

Neste ano, talvez nada, quem sabe o dia 21 de março de algum que 

ainda está pra chegar. Mas eu amo esta história, você não faz ideia! 

- É uma simbologia fantástica... Uma Serpente Emplumada... 
No dia 21 de março ela percorre os seus degraus até o chão e no dia 21 

de setembro ela retorna para o Céu! 

- Ah é, ela retorna para o Céu em setembro! 
São ciclos, eles se repetem indefinidamente, exatamente como a nossa 

história! De tempos em tempos nós vivemos ciclos de pujança, de glórias e de 

harmonia! 

- Tá, mas você nem vai tentar adivinhar, Tung? 
Eu desisti de tentar adivinhar o futuro, eu descobri que eu preciso 

analisar os eventos, assim como aconteceu no dia 21/12/2012. O mundo não 

acabou, não foi? Porque não era pra acabar, era um novo ciclo que ia começar! 

- Foi mesmo, o povo todo ficou em polvorosa! 
Mas veja bem, Wanessa, naquele dia, o homem mais rico do mundo era 

um mexicano chamado Carlos Slim. Sim, no dia 21/12/2012 o homem mais rico 

do planeta Terra era um conterrâneo dos Maias! 

- Ah, essa história é boa... 
E o cara é dono da Claro, que no Brasil tem o código 21 para discagem 

direta! Barato, né! Muita coincidência. 

- Muita coincidência pra ser só coincidência! 
E você sabe que este 21 não veio do nada, ele chegou na Claro por 

intermédio da Embratel (faz um 21 aí, tio). Mas o 21 também não era da 

Embratel, ele era de uma empresa chamada “VÉSPER”! E “Vésper” é o planeta 

Vênus, ou o deus Kukulkán, a estrela em nosso escudo! Podem dizer que é 

“viagem” minha, mas o fato é que tudo isso está interligado, se você quiser 

ligar para o Botafogo usando os serviços da Claro, vai discar “2121”! 

- Misericórdia, Tung, só você pra achar estes detalhes... 
Kukulkán vem aí! 
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- E se ele vier?!? (rsrsrs) 
Vem nada! Olha, muito se fala sobre essa coisa de se acreditar num 

Criador, um Arquiteto do Universo. Eu, particularmente, vejo a Sincronicidade 

como uma verdadeira comprovação da Sua presença. Albert Einstein dizia que 

“coincidência é a forma que Deus usa para se manter anônimo”. Mas 

independente de tudo, eu vejo a verdade chegando em forma dos números, 

numa série de coincidências que fazem a gente usar a massa encefálica para 

pensar, refletir! Como você sabe, o 21 é o nosso número, o número que rege 

as nossas coincidências, porque ele é o espelho do número 12, um número 

que reconhecidamente é o número “divino”. 

- Ah, aquele livro... E ele tem a pirâmide na capa! 
O que eu falo do número divino? 

- É... 
Não, foi esse: 
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- Ah, é, esse mesmo! O número Divino!!! 
O bicho homem se acostumou a ir no supermercado e comprar tudo o 

que precisa, ele não depende mais dos seus sentidos para sobreviver.  

Os animais, ao contrário, precisam deles. É isso que a gente precisa resgatar 

essa capacidade de olhar além do que os nossos olhos enxergam. 

- É isso que você desenvolveu, meu amigo? 
De certa forma sim. Quando escrevi meu primeiro livro “Predestinação 

Celestial”, foi quase que de brincadeira. Então começaram a aparecer certas 

situações e eu mergulhei de cabeça na Sincronicidade e a perceber as suas 

implicações em tudo o que acontece em nosso dia a dia. 

- Fala sobre isso, Tung... Aproveita que novos leitores vão chegar aqui 
pela chamada deste livro, expõe as coisas que você acredita! 
Boa ideia, Wanessa... Boa ideia! Vou compartilhar algumas postagens 

que fiz no fórum do Canal Botafogo, isso vai ajudar muito no entendimento do 

leitor, mesmo aqueles que estão chegando agora!!! 

 

As lições da Noite do Dia 21 

 

A grande virtude do homem é a sua capacidade de ir além. É por 

isso que ele se tornou a espécie dominante, mas onde os animais 

acertam, nós falhamos, porque permitimos que o ego e a 

ganância substituíssem os nossos sentidos... 

Então nós criamos fronteiras, dividimos a nossa própria espécie, 

fracionamos o planeta e não nos conformamos nunca com o que 

temos. 

Dentro desta insanidade, é possível ainda para alguns ir além, mas 

na direção certa, observando os sinais! Os números que chegam 

para nos guiar no caminho. 
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Talvez isso tenha algo relativamente conciso na hora de olhar 

para eles em harmonia com a Sincronicidade da vida, e sobre a 

história da humanidade. 

A “nossa” pirâmide, em Chichén Itzá, aquela maravilha 

arquitetônica com um fantástico jogo de sombras que acontece 

todo dia 21 de março... 

Mas aí então, eu olho no calendário e percebo que o dia 21 de 

março também é o dia da consciência da SD... Justamente esta 

síndrome acontece no Cromossomo 21! 

Eu já escrevi sobre a SD, na minha visão, quem tem a SD é do jeito 

que Deus queria que a gente fosse, porque quem tem SD, não 

mata, não faz intriga, não é falso, não trai... 

Será que é pedir muito para as pessoas observarem que o dia 21 

de março é o dia da consciência, não apenas por conta de quem 

sobre com um cromossomo a mais, mas porque existe outro 

fenômeno acontecendo na península de Yucatán? 

E é um barato saber que tanto a figura de Kukulkán quanto a SD 

têm uma estreita relação conosco? 

Um barato, não é! 

Uma coisa fantástica! 

Como sempre, ninguém notou isso, mas o Stemp não deixa 

passar! 

 
- Sabe o que eu acho? Que tem leitor seu que acha você pancado (rs). 
Nem ligo, é tudo inspiração! 

- Vem do alto, né... 
Vem!  
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Uma Conta Pra Lá de Sinistra!!! 

Recentemente rolou nas redes sociais um vídeo de alguém 

mostrando que as guerras mais recentes sempre tiveram o seu 

início em datas que somando, davam 68. Fechando uma 

conclusão lógica sobre esta questão, em relação as guerras, no 

passado e na atual... 

No popular: “Deus não dá ponto sem nó”! 

Deus é o Grande Arquiteto e certamente Ele é o maior conhecedor 

das técnicas envolvendo os números. As Escrituras Sagradas 

dizem que não cai uma folha sem que Ele tenha conhecimento, 

então as coisas são do jeito que são por algum propósito. Vamos 

fazer conta? 

I GUERRA MUNDIAL 

28/7/1914 

28+7+19+14=68 

II GUERRA MUNDIAL 

1/9/1939 

1+9+19+39=68 

RÚSSIA INVADE A UCRÂNIA 

24/2/2022 

24+20+22=68 

Então a coisa “gira” em torno do número 68, certo? Assim como 

nas coisas que só acontecem ao Botafogo, a intenção é fazer com 

que olhemos para o número 68, o segredo é descobrir o que se 
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esconde por trás dele, estamos entendidos? E o segredo, segundo 

muitas pessoas estão comentando, é continuar a multiplicação: 

6+8=14 

1+4=5 

Então a coisa “desmembrada” desemboca no número 5! E o que 

significa o número 5? Há infinitos significados para ele, mas eu 

vou no cerne da questão, 5 é o número de pontas de um 

pentágono, que é o centro de um pentagrama! 

Conforme eu venho mostrando, o pentagrama está presente na 

Pedra do Sol, o calendário asteca, aquele com uma figura em seu 

centro com a boca aberta e a língua para fora, que é na verdade 

a faca do “sacrifício”.  

Eu já revelei que aquele personagem representa a figura de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, pois ele é a “Palavra”, e a própria figura 

sugere, tem uma mensagem para nós. 

E qual é esta mensagem? 

Eu não vou me estender muito, mas conforme venho dizendo 

desde 2012, esta mensagem diz que “DEUS É NOSSO PORTO 

SEGURO E ELE ESTÁ DE BRAÇOS ABERTOS À NOSSA ESPERA”. 

Faz sentido então os NÚMEROS presentes nos principais conflitos 

da humanidade mostrarem esta mensagem por meio deles? Será 

que Deus, que nos concedeu o livre arbítrio fez questão de deixar 

a sua mensagem para que a gente viesse a ter esta percepção? 

Ele é o nosso porto seguro e está nos aguardando, de braços 

abertos. 

Apesar de toda aberração que nós somos capazes de criar, Deus 

pacientemente está à nossa espera, então, só depende de nós. 
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O que acontece agora? 

Não sei. O que eu sei é que eu fiz uma leitura baseado nos 

números... O que o ser humano vai fazer, enquanto civilização só 

o futuro vai dizer, eu vou continuar acreditando que a salvação 

depende de estreitar a minha relação com ELE, ou o “Religare”, 

que é religar o homem ao que é sagrado, conforme a Sol me 

ensinou. 

O recado está dado, aí é cada um por si e Deus por todos, ou pelo 

menos para os que desejarem ter a vida eterna tão prometida a 

todos nós! 

É isso! 

 

SÍNDROME DE VIRA-LATA 

Todo mundo conhece esta expressão, ela é bem antiga e reflete 

muito bem uma “psicopatia” que aflige o brasileiro. Não sei de 

onde isso veio ou porque acontece, mas a gente costuma não dar 

valor ao que temos. Eu poderia complementar com outra 

expressão bem curta: “Normal”, só que isso não é normal, isso é 

ANORMAL! 

Em todos os países pelo mundo afora, as pessoas se dão valor, dão 

até demais, muito mais em determinadas situações, mas aí 

também é exagero. A gente poderia encontrar um meio termo, se 

a gente reconhecer o nosso valor como ele realmente é, já está de 

bom tamanho. 

Talvez, de alguma forma, Biriba tenha aparecido em nossa 

história para de alguma maneira ilustrar isso, porque ele era um 

vira-latas, mas causou uma verdadeira revolução dentro do nosso 

amado clube! E quando eu sugiro que não foi por acaso, basta 
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dizer que isso aconteceu em “48”, quando estávamos há 12 anos 

sem vencer um título... 4+8=12, há 12 anos. O nome disso é 

sincronicidade. Os mais ingênuos vão dizer que é coincidência, 

mas como eu venho dizendo desde 2012, coincidência é uma ova, 

isso é propósito! 

 

“Até você se tornar consciente, o inconsciente 

irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de 

destino.” 

Carl Jung 

 

Quando o botafoguense tomar a devida consciência do que 

verdadeiramente é o Botafogo, vai passar a sentir um puta 

orgulho de ser alvinegro. Consciência no sentido espiritual, não 

dessa coisa de cenário esportivo, clubístico, esquece isso... 

 

“O Botafogo não é um clube, é uma 

Predestinação Celestial” 

Armando Nogueira 

 

O Botafogo tem um propósito, ele foi “elaborado” para ser um 

vetor, o futebol é só uma desculpa. Entendam isso, há um 

propósito para tudo o que acontece com ele, e de certa forma, 

conosco também. 
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Pok-Ta-Pok. Você saberia dizer o que é isso? Foneticamente te diz 

alguma coisa? Não diz, não é? Mas note a coincidência fonética: 

 

Bo-Ta-Fogo 

Pok-Ta-Pok 

 

Parece ou não parece? As duas palavras têm 8 letras. E considere 

apenas as vogais: “O – A – O”. Isso sem contar o “TA” no meio das 

duas palavras. Então, cara pálida, Pok-Ta-Pok é o futebol 

mesoamericano jogado pelos Maias, aqueles que adoravam a 

mesma “Estrela Solitária” que nós, que ficaram marcados pelo 

calendário que findou no cabalístico 21/12/2012! 

Uma coisa bem interessante envolvendo o número 8, que tem 

uma relação interessante com o 12: Nós temos duas datas de 

fundação, a saber 8/12 e 12/8... Coincidência? 

Então, talvez você não soubesse disso, mas os Maias jogavam 

bola, e tudo o que eles produziram enquanto civilização tem a ver 

conosco. E quando eu garanto que a nossa história não começou 

no bairro de Botafogo, durante uma aula de álgebra, mas na 

península de Yucatán, num período em que as coisas aconteciam 

de maneira estranha, não é à toa não... 

Não espere um arqueólogo norte americano, suíço ou francês 

dizerem que há mais entre o Céu e General Severiano que a nossa 

vã filosofia esportiva possa crer, saiba disso agora! 

Sim, eu sei, santo de casa não faz milagre, mas eu não quero 

reconhecimento, o que eu quero é que aos poucos vocês tomem 
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consciência de que o nosso destino é fazer parte de uma profecia, 

assentada num livro chamado Popol Vuh, há mais de 3 mil anos! 

Dois irmãos gêmeos são desafiados pelos senhores do submundo 

para um jogo de bola, mas são mortos prematuramente. A mulher 

de um deles estava grávida e deu à luz a dois irmãos gêmeos, que 

depois de adultos foram desafiados pelos senhores de Xibalbá 

para um novo jogo de bola que, na verdade, nunca aconteceu de 

fato... Porque tudo fez parte de um “ensaio” para o cumprimento 

de algo bem maior que havia sido planejado! 

Dois irmãos gêmeos! 

Isso soa familiar a vocês? 

Grupo de Regatas Botafogo, pai do Clube de Regatas Botafogo, 

tio do Botafogo Football Club! 

Conselho do Stemp: Começa aos poucos abandonar esta síndrome 

de vira-latas, porque nós temos uma história fantástica, nós 

somos uma Predestinação Celestial, nós somos “escolhidos” de 

fato... Abrir mão desta fantástica história é ter uma vocação para 

a pequenez, e eu garanto a vocês, nós estamos longe de sermos 

“pequenos”. Talvez mesmo “Gigante” seja pouco para o que nós 

realmente somos.  

Uma hora esta “bomba” vai explodir, tenha a certeza disso... 

Então vai se acostumando, porque o tempo de vagar pelo deserto, 

acabou. É hora de chegar na terra prometida! 

 

- Mistério, Tung, chegou a hora mesmo??? 
Uai, não sei, quem sabe? 

- Agora até fiquei com medo!!! 
Calma, é Deus no comando!!! 
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RETORNO AO CANAL BOTAFOGO 

Desde que eu retornei há alguns dias, venho abastecendo este 

Fórum com muita cultura: Cinema, arqueologia, história, 

misticismo, religião... Você não vê isso em canais de futebol por 

aí! Em nenhum! É um privilégio para mim trazer a vocês esta coisa 

fantástica chamado “conhecimento”! 

E mais uma vez fica aqui registrado o meu agradecimento ao 

grande e eterno jornalista Roberto Porto, que durante anos 

frequentou este espaço (acredite, ele fez isso!), proporcionando a 

mim a oportunidade de começar de começar esta saga 

envolvendo a tal “Predestinação Celestial” do Botafogo, porque 

ele já questionava desde as coincidências presenciadas na Noite 

do Dia 21 até as ligações da nossa história com o Titanic (se você 

não conhece, não sabe o que está perdendo). 

Roberto Porto era uma verdadeira enciclopédia ambulante da 

nossa história... A sua partida deixou uma lacuna que jamais será 

preenchida, prova de que os grandes cérebros não se limitam às 

quatro linhas físicas de uma partida de futebol! A sua participação 

no Canal Botafogo nunca deve ser esquecida! Assim como a 

minha, claro, hehehe!!! 

Mas talvez você me questione: 

 

- Stemp, por que você posta no CB se não interage com 

ninguém, você não olha nem mesmo as respostas dos 

forenses nos seus posts?!? 

 

Bem, é simples: o meu público é aquele que lê, tem cultura, pensa 

fora da caixinha, está naquela idade em que o mínimo de estímulo 
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cultural já faz vibrar os neurônios, ele não precisa de "interação"! 

Porque inteligência é como rastilho de pólvora, basta uma 

centelha e a coisa acontece! 

E a minha dinâmica é intensa, se eu parar para responder, 

debater, esclarecer, a minha inspiração fica represada, eu não 

posso me dar ao luxo de perder esta dádiva chamada "tempo", 

porque ele também não para! 

Então eu lanço as minhas pérolas e deixo que cada um faça delas 

o que mais se adequa ao seu próprio estágio intelectual! O culto 

reverbera, o sábio reflete, o inteligente aprecia, e os que não têm 

"conteúdo" e simplesmente não alcançam o meu raciocínio, não 

vão me acrescentar em nada com seus comentários. Mas estes em 

particular ainda têm a oportunidade de se confrontar com uma 

realidade que aos poucos vai representar alguma mudança, 

porque esta "semente" cultural – quer queira, quer não – fica 

retida no subconsciente... Um dia ela brota! 

Então que cada um aja de acordo com o que é capaz: o maduro 

rega a semente, o imaturo pisa nela. Eu sigo semeando, porque 

esta é a parte que me cabe nesta vida: semear cultura e fazer o 

povo “pensar”! 

E se você pensar com atenção, vai notar que Deus usou uma sarça 

ardente para despertar em Moisés a sua vocação para ser líder! 

Olha que analogia interessante, porque um dia aquela “semente” 

germinou e ela seria um instrumento usado por Deus para falar 

com um de seus “profetas”, olha que coisa genial! E como eu já 

sugeri, Deus disse ao anjo sobre aquela planta: 

 

- BOTA FOGO!!! 
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Que transcendental, não é mesmo? Aquela semente germinou, 

cresceu, e no ápice de sua existência, no momento exato da 

história, ela "queimou", pegou fogo, e, no entanto, de forma 

surpreendente e milagrosa, aquele Fogo não a consumiu! 

Simplesmente porque aquele Fogo era um "mensageiro", e ao 

mesmo tempo em que cumpriu a sua “missão”, permitiu que a 

planta ficasse intacta, seguindo o seu rumo em sua própria 

existência! 

Alguma semelhança com o que acontece nos dias de hoje? 

Um bom dia a todos e uma excelente semana! 

 

 

ESTEJAMOS ATENTOS 

O maior palestrante do Brasil - o grande Daniel Godri, tem uma 

analogia fantástica que certa vez ilustrou usando o exemplo de 

uma formiga em cima de uma pedra. Resumidamente falando, ela 

estava tão focada em seus afazeres que não notou no horizonte 

uma enchente se aproximando. É claro, ela acabou vitimada pelo 

aguaceiro, o que não teria acontecido se ela simplesmente tivesse 

olhado no horizonte! 

A BBC News Brasil publicou em 2018 um artigo sobre o mistério 

envolvendo o colapso da Civilização Maia. Segundo esta matéria, 

isto se deu entre 800 e 1000 DC. Eu não vou me ater às razões 

pelas quais eles acreditam que isso se deu, mas tem a ver com 

seca e condições climáticas, o foco do meu artigo não é este. O 

meu foco são os NÚMEROS! 

Porquê da mesma maneira que eu gosto de olhar no horizonte 

numa direção, também acho conveniente olhar no outro, ou seja, 
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eu olho tanto para o futuro quanto para o passado, e, neste caso, 

muito me apraz fazer uma comparação entre a nossa geração e a 

dos Maias para obter algum resultado lógico. 

Faz sentido isso? 

Hitler era obcecado pelo sobrenatural, e talvez marcada pela 

influência de Wernher von Braun, a NASA usou cabalisticamente 

o número 12 ao enviar suas missões à Lua... É, eu nunca fui o único 

a tentar decifrar os enigmas do Universo por meio dos números! 

Mas enquanto o mundo “sonda” o Sobrenatural, eu me baseio no 

Sobrenatural de Almeida, nas coisas que só acontecem ao 

Botafogo, na nossa tão fantástica origem Maia!!! 

Porque, como não me canso de dizer, aqueles caras jogavam bola, 

só que havia algo muito mais profundo no Pok-ta-pok, porque ele 

não era um mero esporte, era uma questão de vida ou morte! O 

futebol para os Maias era muito mais que jogar bola, havia uma 

ligação com o sagrado, com a divindade e o sacrifício! 

Mas enveredando pela senda dos números, recentemente nós 

tivemos três datas bem emblemáticas, que acabaram nos 

transmitindo algum “sinal” que nós deveríamos considerar com 

mais atenção. 

No dia 11/11/11, às 11:11, a temperatura no Rio de Janeiro era de 

21º. Que interessante, não? Pois é! 

Depois de três anos tentando engravidar, uma mulher dá à luz às 

22h22 do dia 02/02/2022. Será que foi só coincidência? Pode ser, 

mas neste mesmo dia, Desmond Bane, atuando por um time de 

basquete nos EUA, vestindo a camisa 22 acertou 22,2% do campo 

(cestas de 3 pontos), deu 2 ast (assistências), fez 2 blk (bloqueios), 

conseguiu 2 stl (roubadas de bola), cometeu 2 fouls (faltas) e 
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ainda 2 turnovers (giros)! Haja número 2 no dia que ficou marcado 

pelo número 2!!! 

É, é só coincidência, dirão os mais céticos! Bem, eu não sou nada 

cético!!! 

Por isso eu acredito que o próximo dia 21 poderá trazer 

“novidades” para nós! Porque veja bem, esta data carrega uma 

simbologia bem interessante, pois somando seus números: 

 

2+1+3+2+0+2+2=12 

 

Esta combinação de 21 com 12 sempre traz alguma coisa 

interessante! E veja a sua importância, porque ela é bem rara: 

 

21/3/2021 

2+1+3+2+0+2+1=11 

 

21/3/2020 

2+1+3+2+0+2+0=10 

 

21/3/2019 

2+1+3+2+0+1+9=18 



Fogo Amigo 

 

46 

E por aí vai. Eu não perdi muito tempo olhando data por data para 

descobrir novas coincidências, mas voltando à misteriosa questão 

do desaparecimento dos Maias, a data que mais se alinha com 

esta combinação é: 

 

21/3/1005 

2+1+3+1+0+0+5=12 

 

Bem próximo à data especulada para aquele evento, com uma 

margem de apenas 5 anos de diferença! E aí, será que estamos à 

beira de algo relevante? Quem sabe! Mas ó... Olhem para o dia 

21/3/2022! Pode não acontecer nada? Pode! Mas eu gosto destes 

alinhamentos numéricos e vou ficar de olho pra saber que tipo de 

"sinais" a vida vai nos transmitir! 

E vai que o Textor apronta alguma surpresa... Será?!? 

Ps. Pra quem ficou curioso com a matéria da BBC, o link é este: 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-45039979 

 

 

Dia 21 de Marco 

É hoje! Milhares de pessoas se aglomeram pacientemente em 

frente a uma pirâmide na Península de Yucatán, no México. Elas 

permanecem ali sentadas por horas e horas, olhando para aquele 

monumento, aguardando a chegada do Sol. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-45039979
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Conforme ele desponta no horizonte, uma sombra refletida em 

suas paredes suavemente vem descendo, proporcionando a todos 

uma visão misteriosa: É a imagem de uma "serpente"! 

É Kukulkán, a Serpente Emplumada, a simbologia de algo que a 

antiga civilização Maia presenciou e que fez questão de deixar 

registrado de maneira espetacularmente precisa, graças a uma 

inclinação de 12° em relação ao Polo Norte! 

Então surge a velha questão: Como uma civilização tão primitiva 

foi capaz de produzir algo desta magnitude, e por quê?  

E por que anualmente as pessoas fazem este movimento para 

testemunhar este mesmo fenômeno? 

São muitas perguntas e muitas respostas, mas para compreender 

cada uma delas requer tempo, e principalmente, uma mente 

aberta para verdades que nem todos estão preparados para 

aceitar. 

Mas é importante olhar de maneira inteligente sobre tudo isso, 

eles construíram algo que tinha como objetivo alcançar uma 

geração futura, porque conforme o arqueólogo suíço Erich von 

Däniken descobriu, a sombra da serpente apresenta dois 

movimentos: em 21 de março ela desce e em 21 de setembro ela 

sobe! 

Você não vê este "movimento", ele só é perceptível quando a 

imagem é acelerada, e isso só foi possível a partir do século XIX, 

quando a captura de imagens por meio de câmeras foi 

desenvolvida, concorda comigo? 

Então aquela "mensagem" não era para eles, era para nós, de 

agora! Então os Maias fizeram algo que não compreendiam 

plenamente, apenas fizeram porque tinha que ser feito! 
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E quando você vai aos jogos do Botafogo vestindo o seu manto 

sagrado? Será que tem alguma coisa extraordinária também? 

Alguma mensagem subliminar? 

Será? 

Será que é "viagem" do Stemp ligar uma coisa com a outra? 

Então, criatura desatenta, no lado esquerdo da tua camisa tem 

um escudo e no centro dele a figura de uma estrela solitária! Esta 

estrela solitária é o planeta Vênus, e o planeta Vênus é o "deus" 

Kukulkán, o deus pelo qual os maias ergueram a pirâmide de El 

Castillo! A "nossa" pirâmide!!! 

A coisa agora esquentou, não foi? 

Mas calma porque agora é que a porca vai torcer o rabo bonito... 

Quando aqueles caras jogavam bola, era certo que ao final 

alguém seria sacrificado! Não se sabe ainda se era quem vencia 

(para ter este privilégio) ou quem perdia (para ter esta 

condenação), certo mesmo é que ele teria o seu coração 

arrancado, sem anestesia, vivinho da Silva!!! 

Agora eu te questiono: 

 

- É coincidência que o escudo na nossa camisa, com aquela 

estrela solitária esteja justamente do lado esquerdo, sobre o 

nosso coração? 

 

Que tipo de mensagem nós transmitimos de forma inconsciente 

ao vestir a nossa gloriosa camisa? 

Captou a minha mensagem? 
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Será que o sofrimento experimentado por aqueles praticantes do 

Pok-ta-pok tem a ver com o nosso, pessoas apaixonadas pelo Bo-

Ta-Fogo? 

Porque a gente "morre" também cada vez que ele joga, e é sem 

anestesia... 

Ah, eu sei, o Stemp delira, viaja na maionese! Maconha, né? 

Maconha! 

Já faz algum tempo eu disse que "o ruim de olhar além do 

horizonte é que pouca gente te acompanha". 

Não tem problema! Eu também imagino que muita gente deve ter 

questionado a construção de El Castillo. 

- Por quê? 

- Pra quê?!? 

- Que desperdício inútil!!! 

"Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são" 

Carl Jung 

O meu amigo Sérvio Filgueiras certa vez me disse que "nós somos 

do tamanho dos nossos sonhos". 

Eu não sei se "grande" nessa história toda sou eu, o Botafogo ou 

a minha vontade que ele seja muito maior do que realmente é... 

Eu só sei é que os números estão aí... 12° de inclinação, dia 21 de 

março, o calendário que findou em 21/12/2012, o cara mais rico 

neste dia - o "mexicano" Carlos Slim, dono da Claro, que tem o 

prefixo "21", que chegou vindo da Vésper - que é o planeta 

Vênus... 
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Talvez seja uma "viagem" sim, uma viagem atemporal, vinda do 

passado, fazendo com que a gente perpetue esta tradição: 

Mandar um recado para o futuro! 

Cada vez que você sai de casa vestindo a sua camisa alvinegra, 

todo orgulhoso e feliz, as pessoas te observam com o olhar de 

admiração, fitando aquele escudo com uma estrela solitária bem 

em cima do coração a “magia” acontece: neste dia, não importa 

qual dia, é dia 21 de março! 

 

Alienígenas do Passado 

Ontem, dia 13 de março, um domingo bem saudável com minha 

família, me deparei com um Episódio de Alienígenas do Espaço 

que me surpreendeu!!! Fica aqui então a Dica do Dia do Stemp! 

 Para compreender a origem da "Predestinação Celestial" do 

Botafogo: 

Assista o episódio "Conspiração Maia", de Alienígenas do 

Passado: 

  

https://youtu.be/MuWrEwWLkvI 

  

Depois então, leia o livro "Conspiração Maia", escrito por Nilton 

Stemp! 

  

https://stene18.wixsite.com/conspiracaomaia 
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Não pode ser o acaso: O mesmo título... O que existe é 

"Propósito"! 

É muita coincidência pra ser coincidência! 

Não existe vitória sem persistência. Persista e veja por que nós 

somos "escolhidos"!  

 Detalhe para a última frase dita no documentário, quem for 

curioso o bastante, assista! 

 

FINAL DO CARIOCA 2022 

Eu penso que se não tivessem feito tudo o que fizeram para 

expulsar Bebeto de Freitas, quando ele, um visionário, projetou 

um futuro majestoso para o Botafogo, quantos títulos nós 

teríamos conquistado desde então... 

 

1 ou 2 mundiais; 

2 ou 4 Libertadores; 

4 ou 6 Brasileiros; 

7 ou 12 estaduais; 

5 ou 8 Copas do Brasil. 

Pelo menos... 

Mas o umbigo dos "donos" do "Glorioso" falou mais alto, o ego, a 

arrogância, a falta de desprendimento pelo dinheiro e de amor 

genuíno pelo clube falaram mais alto. 
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Ainda hoje o Atlético se sagrou mais uma vez campeão mineiro e 

é certamente um dos favoritos a conquistar tudo o que vier pela 

frente, graças ao que Bebeto plantou por lá. Era para sermos NÓS, 

mas infelizmente não foi possível, porque o objetivo dos dirigentes 

mineiros é diametralmente oposto ao nosso. "Gigante" para eles 

tem outra representatividade, lá é o Galo que tem que ser cada 

vez maior, aqui é a própria conta bancária! 

Bebeto, enquanto Presidente do Botafogo, andou num verdadeiro 

"campo minado", que tinha a clara intenção de impedir o avanço 

do clube. Parece contraditório, não é? Mas tem sentido. Muito 

mais quando esta analogia reflete com perfeição a função da 

mina terrestre, porque ela não visa "tirar a vida" da sua vítima (o 

soldado), pelo contrário! A intenção é retardar o avanço do 

inimigo, porque para cada mina que é detonada, três homens são 

tirados da batalha (o que foi atingido e dois que serão destacados 

para tirá-lo de lá). Eu admito, é uma estratégia pra lá de 

inteligente, burro é aquele que arma o dispositivo para atingir 

seus próprios companheiros! Mas não, não é burrice, é malícia! É 

a maneira que estes traidores encontraram para manter o ciclo 

em que eles próprios eram os beneficiados em detrimento de mais 

de 3 milhões de soldados apaixonados, que de tanto amar, se 

recusaram por décadas e décadas a se render. 

Mas ainda assim, Bebeto de Freitas nos deixou um enorme legado, 

e como é fácil perceber isso! Você já tinha ouvido falar do Cristal 

Palace? Eu não! Mas o mundo inteiro conhece o Botafogo! E foi 

por saber deste verdadeiro pilar histórico que nós temos, e que 

pouquíssimos clubes no mundo têm, é que John Textor voltou suas 

baterias para nós! E apesar de tanta precariedade técnica e 

administrativa dos dias atuais, nós temos um estádio de primeira 

linha, fruto do esforço incansável do Bebeto! Estádio este que 

algumas pessoas de dentro do próprio Botafogo se apressaram 

em dizer que era um "elefante branco", um típico "fogo amigo", 
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porque eu fui testemunha viva deste herói alvinegro garantindo 

que "aquilo é uma mina de ouro"! Será que era falta de visão dos 

outros dirigentes, os chamados "caciques" ou "figurinhas 

carimbadas"? Duvido muito. Era MEDO! Medo de ver o Botafogo 

se transformar numa potência e assim, conseguir “escapulir” da 

dependência daqueles que se aproveitavam das benesses que o 

cargo no clube lhes proporcionava. Ninguém - salvo a torcida - 

queria ver o Botafogo gigante novamente, ninguém! Aquele que 

ousasse pensar em "grandeza" seria imediatamente fuzilado, sem 

honras militares, como quiseram impiedosamente punir Bebeto, 

mesmo depois de sua partida... Vergonhosamente, seu corpo 

então completamente inerte e sem vida ainda amedrontava os 

demônios daqueles que sabotavam diariamente o clube que 

diziam amar. Que medo que estas pessoas tinham de Bebeto, 

literalmente se borravam todos nas calças, covardes que sempre 

foram! 

Erra quem acredita que o Botafogo é só um “Clube de Futebol”. 

Erra quem pensa que a vida é só isso que estamos vivenciando 

todos os dias. Erra quem acha que não há um Deus, um Criador e 

Arquiteto por detrás de tudo o que acontece, erra e erra feio!!! 

Estas pessoas são como o elefante aprisionado desde sua infância, 

que retém o sentimento de encarceramento psicológico que 

impede que ele pense por si próprio. A vida é muito mais que isso, 

nós somos muito mais que isso, o Botafogo é muito, muito, mas 

muito mais do que um simples clube de futebol (como bem disse 

Armando Nogueira, somos uma “Predestinação Celestial”). E não 

é tão difícil de se enxergar isso, difícil é libertar a própria mente, é 

conseguir aceitar a nossa grandeza pela impossibilidade de 

“pensar fora da caixinha”! Abra a sua mente, olhe para os 

números, ou como eu não me canso de dizer: Deus não vai descer 

e sacudir ninguém pelos ombros dizendo “Olha pra mim, Eu 

estou aqui”! Deus é sutil, Deus é paciente, é metódico, e apensar 



Fogo Amigo 

 

54 

de tanta barbaridade que temos feito durante os séculos – ou 

milênios até – Ele é amoroso e não quer perder nenhum dos seus 

filhos, não mesmo! Olhem para os números, porque eles são a 

base para descobrir o segredo de tudo, e eu garanto, é muito 

fácil... É muito fácil! Nós – enquanto humanidade – vamos aos 

poucos avançar nesta adolescência existencial e chegar num 

ponto em que ao olharmos para trás, vamos acabar concluindo: 

 

- Meu Deus, era isso, era só isso, como é que eu não 

conseguia ver? 

 

Os motivos são muitos, mas o principal é a nossa inaptidão para 

deixar o pensamento (e a lógica) fluir, é alcançar aquele estágio 

onde aceitamos tirar a venda dos olhos para simplesmente “ver”, 

porque este é o sentido de tudo! Será que é só coincidência, será 

que é o acaso, será que a gente vai ficar batendo cabeça por 

quanto tempo, só pra não dar o braço a torcer e admitir o óbvio: 

Há um Deus por trás de tudo, nada é por acaso, nada!  

E uma coisa que dá uma ampla sustentação ao que eu digo é a 

célebre frase proferida pelo grande Albert Einstein, um dos 

maiores “crânios” que este planeta já teve a honra de conhecer: 

 

“Coincidência é a maneira que Deus usa para 

se manter anônimo” 

 

Será que é tão difícil assim para cada um de nós enxergar o que 

este grande cientista de forma tão humilde pôde perceber? Logo 
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ele, um homem da ciência... Não é difícil, não é complicado, não 

é! Difícil e complicado é, depois da fase adulta, depois de ter 

passado por tantas experiências durante a vida, manter a 

humildade e alcançar a percepção espiritual de que há algo 

MAIOR por trás de tanta coisa que acontece! Este é o verdadeiro 

desafio, olhar para os fatos e ACEITAR sem medo de errar ou 

parecer ingênuo aos olhos dos demais! Então a coisa não é de fora 

pra dentro, é de dentro pra fora, tem que passar por nós mesmos, 

e esse é o barato, porque Deus poderia ser tirano, Ele poderia ser 

ditador, poderia impor a Sua vontade, mas Ele pacientemente vai 

nos dando cada dia que passa um pouco do muito que há para 

aprendermos, eu acho isso fantástico! Quem assistiu Matrix sabe 

que essa coisa das pílulas azul e vermelha não é assim tão surreal, 

nós é que precisamos ter paciência e consciência para optar, ou a 

gente MUDA, ou permanecemos neste deserto que é a vida sem 

Deus. A cada vitória, a cada tropeço, a cada conquista que a gente 

vê acontecendo, sempre sob a tutela dos números que traçam 

uma diretriz, que mostra um caminho a se seguir, a coisa vai se 

abrindo cada vez mais, o meu horizonte vai se expandindo a cada 

“coincidência”, porque eu vejo, eu desenvolvi esta aptidão, eu sei 

a origem e sempre que estes eventos acontecem, pra mim é uma 

felicidade imensa, são sinais! São sinais de que tudo tem um 

porquê e que há um propósito para tudo, até mesmo para o tão 

famigerado “fogo amigo”, porque “eles” também fazem parte 

desta batalha, que será vencida, ainda que nossos próprios 

combatentes duvidem, ainda que muitos de nós sequer reconheça 

que há uma guerra em curso! Ignorar estes “sinais” é como achar 

que cada bomba que cai, cada tiro que é disparado, cada avanço 

e recuo são simplesmente “fatos” do dia a dia, são “normais”, mas 

será que isso é possível? É óbvio, basta ver o que cada um 

comenta, o que cada um pensa sobre tudo. E isso terá um fim? 

Mas é claro que sim, Matrix teve, por que a nossa vida não haverá 

de ter? 
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A minha alma é mineira, eu só nasci no Rio pra poder “ver” e falar 

sobre essa história toda, porque se tivesse nascido na minha 

terrinha, tão amada terrinha - a “minha” Minas Gerais - estaria 

agora falando sobre o Galo Vingador! Mas a intenção nunca foi 

essa, não é? Eu tinha que vir aqui, para amar um clube que tem 

tantas histórias que parece até coisa de pescador, de tão 

impossíveis de se acreditar, mas que pra mim são tão claras! 

Ninguém está aqui a passeio, todos nós temos um propósito, e o 

pontapé inicial é simplesmente “saber disso”, é ter esta 

consciência, depois então tudo é consequência! Para o bem ou 

para o mal... Aí vai de cada um! Amar o Botafogo é muito gostoso, 

mas pra mim, especialmente pra mim, é muito gratificante, por 

saber que ele é parte de um todo, e que nós somos 

verdadeiramente “escolhidos”, aceite isso você ou não! 

Um colossal abraço do Tio Stemp! 

 

Não são poucas as pessoas que acreditam firmemente que nós 

estamos aqui por um simples “acaso”. Deus? Ha, Deus é uma 

invenção, é uma forma de controlar os mais humildes! Não existe 

esse trem de “mundo espiritual”... Batalha espiritual? Bobagem 

pura! Não se aprende nas escolas sobre os Sumérios, embora a 

escrita produzida por eles tenha iniciado a cultura entre as 

civilizações, mas por que será? Teorias da conspiração pra lá, 

outras pra cá... O ser humano tem uma capacidade absurda para 

criar teorias. Mas, da mesma forma que possuem esta 

característica, também têm para as “anular”, quando lhes 

convém! 

A Rede Goebbels de Televisão faz parte de um conglomerado que 

serve ao mundo espiritual, e isso não é segredo. As pessoas 

apenas ou não sabem, ou sabem, mas fingem que não, porque 
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“convém”. A conveniência muitas vezes pode ser muito 

prejudicial, sabia disso? 

Mas focando no tema “futebol”, esta emissora é responsável 

direta pela ascensão do clube que tanto ama, você tem dúvida? 

Reflitam sobre o que era o Clube da Beira da Lagoa ANTES da 

década de 1980. Era um ZERO À ESQUERDA! Era um São Cristóvão 

metido a besta. Mas não era NADA, absolutamente NADA no 

cenário futebolístico, expressão ZERO! 

Ah, sim, com certeza vão aparecer aqueles que, só para 

contradizer o Stemp (porque isso é quase uma doença), dirão que 

eu estou errado, não, o “Mengão” era sim uma potência e a 

Goebbels – coitadinha – não teve nada a ver com isso! 

Pra contradizer o Stemp eles são capazes de qualquer incoerência, 

porque na ânsia de provar que eu estou errado, enaltecem até 

quem não devem. Mas deixa estar, seguindo em frente: 

Fato é que se o mundo espiritual fosse “visível” aos nossos olhos, 

a coisa seria muito mais fácil de se compreender, mas este 

definitivamente não é o sentido da coisa, porque ele precisa 

mesmo estar subentendido, pra dar margem aos “negacionistas” 

em sua tese desenfreada de que tudo isso é coisa do homem 

mesmo, não tem nada de extraordinário! 

Mas tem! 

 

- Ain, lá vem esse lunático com a estória de Popol Vuh!!! 

 

Lá vou mesmo, acertou em cheio, porque o Popol Vuh está para o 

Botafogo como a Bíblia Sagrada está para o Cristianismo, e não é 

exagero nenhum afirmar isso. 
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- Stemp, você é doido de pedra e quer que as pessoas 

acreditem nessa sua fantasia! 

 

Eu não quero nada, eu venho falando nisso desde 2012, acredita 

quem quiser, é facultativo! Todavia, como explicar a questão da 

batalha envolvendo os dois irmãos gêmeos contra os senhores do 

submundo tendo como cenário uma partida de futebol? 

 

- E o que tem a ver isso com o Botafogo, seu lunático? 

 

Pois é, não tem nada, né... Dois irmãos gêmeos que foram 

desafiados pelos Senhores do Submundo para um jogo de futebol, 

que são mortos “prematuramente”, e a esposa de um deles dá à 

luz a dois irmãos gêmeos que depois são desafiados por estes 

mesmos “Senhores de Xibalbá” para derrotar os que tiraram a 

vida de seu pai e tio! 

 

- Ah, sim, e isso tem muito a ver com o Botafogo, claro 

que tem, provou tudo agora! 

 

Tem sim! Luis Caldas fundou o Grupo de Regatas Botafogo, e foi 

obrigado “prematuramente” a fechar a instituição, sendo então 

preso e acabou falecendo. Os remanescentes fundaram o Clube 

de Regatas Botafogo, que veio a ser “irmão gêmeo” do Botafogo 

Football Club. 
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- Que saco estas comparações idiotas, ninguém aguenta 

mais você! Alguém expulsa por favor este boçal daqui!!! 

 

Daí que os “Senhores do Submundo”, como o nome sugere, não 

era “um”, mas eram vários, pra ser mais preciso, eles eram 13. 

Hummm, o 13 é mais familiar pra você, não é? Mas focando 

nestes “Senhores”, nós não lutamos “apenas” contra o Clube da 

Beira da Lagoa... Nós lutamos contra TODOS! Contra a Goebbels, 

contra a Mídia, contra a CBF, contra os Árbitros... Mas não, 

imagina, o Stemp delira que só ele! 

 

- Finalmente um parágrafo com alguma coisa sensata! 

 

Você, leitor, pode negar as coisas que as Escrituras Sagradas 

afirmam, você tem este direito. Assim como também tem todo o 

direito de achar que o Popol Vuh é um livro produzido por uma 

civilização antiga e que isso não tem qualquer enlace atemporal 

com a nossa história contemporânea, óbvio. Mas a cada dia que 

passa, a todo momento, os números e os “sinais” me dizem o 

contrário. 

E assim como aconteceu em 1989, quando nós derrotamos os 

“Senhores do Submundo”, estamos prestes a fazer novamente, de 

forma cíclica. Aguarde, Rede Goebbels, porque o teu destino está 

traçado! Você vai continuar sangrando, e nós estamos 

ressurgindo novamente das CINZAS, porque como eu já disse mais 

de mil vezes, depois que o mundo acabar, Botafogo ainda dura 

mais seis meses! 
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Jornada nas Estrelas 

Hoje eu não indicarei nenhum livro, mas um episódio de Star Trek! 

Provavelmente muitos de vocês vão gostar disso! 

 

NETFLIX 

T1 E29 

A CIDADE A BEIRA DA ETERNIDADE 

 

Antes de mais nada, ele foi uma verdadeira dor de cabeça, 

chegando ao ponto do seu idealizador receber o Oscar, mas depois 

ter se arrependido, isso porque ele elaborou um roteiro, mas o 

criador da série Gene Roddenberry ter feito alterações. Uma 

encrenca que não vale a pena me aprofundar porque o foco é 

outro. 

Este episódio fala de ESCOLHAS, principalmente quando se trata 

de COLETIVO! Sem querer dar spoiler, o dr Mccoy voltou ao 

passado e o capitão Kirk e seu primeiro comandante Spock foram 

atrás dele. Neste interim eles conhecem uma bela mulher e o 

capitão se apaixona por ela (na boa, difícil não se apaixonar, se 

assistir, vai comprovar!). O problema é que a partir daí, Spock 

descobre que há dois futuros alternativos. Num deles - o 

verdadeiro, ela é atropelada. No alternativo, ela se torna uma 

líder de um movimento e, com isso, altera profundamente os 

rumos no futuro (não vou contar, só assistindo vocês vão saber, é 

muito interessante!). 
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Mas a grandeza do Capitão Kirk foi justamente abrir mão da sua 

felicidade em prol da coletividade. E isso tem tudo a ver com o 

título do episódio, porque a decisão que cada um de nós somos 

confrontados tem a ver com ETERNIDADE, as nossas escolhas 

agora vão ecoar na eternidade, isso é fantástico! Então assista 

este episódio e depois faça a si mesmo a pergunta:  

- O que eu tenho feito da minha vida, as minhas decisões, as 

minhas escolhas, vão refletir em quê na vida das pessoas? Será 

que eu estou olhando apenas para mim, para o meu sucesso 

financeiro, mesmo sabendo que outras pessoas serão 

indiretamente prejudicadas?  

Essa é a grande sacada desta história porque ela é o espelho de 

nossa própria existência! 

E, para completar essa coisa mística que respinga na trajetória do 

Botafogo, repare no número do quarto em que Spock e o Capitão 

Kirk estão alojados. 
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Coincidência? 

É... Pode de ser! Quem sabe? 

Um bom dia e um colossal abraço do Tio Stemp! 

PS. Larga mão de ser preguiçoso e assiste, vale a pena!!!  

 

 

UMA NOVA ERA 

Ontem, dia 17/04/2022, por acaso assisti (mais uma vez) o 

programa “Alienígenas do Passado”, justamente o episódio que 

fala sore o número 12, intitulado “o número divino”. Acho 

fantástico este episódio porque ele enumera todas as questões 

que envolvem a nossa história com este número, propondo que 

ele é parte de uma mensagem que supostamente teria sido 

deixada para nós. E eu, na minha ingenuidade criativa, acrescento 

que Deus, sendo o Arquiteto dos Arquitetos, propositalmente 

dividiu o nosso dia em 2 etapas de 12 horas, e que o homem 

certamente seguindo a inspiração divina, dividiu o ano em 12 

meses, e as notas musicais em 8, e as escalas em 12 (neste tocante 

em particular podendo ter feito uma menção às nossas duas datas 

de aniversário, a saber 8/12 e 12/8). 

Ainda neste episódio, os cientistas falam sobre a “partícula de 

Deus”, que tem 12 elementos e que foi descoberta em... em... 

2012! 

O barato dessa história – e em particular para mim – é que quando 

estava escrevendo um livro sobre esta data, sugerindo que 

quando os Maias findaram seu calendário em 21/12/2012, 

estariam nos proporcionando a percepção não do “fim do 
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mundo”, mas do começo de uma nova era, foi exatamente isso 

que os autores deste episódio falaram, mas o interessante é que 

eu recebi pelo celular duas mensagens dizendo basicamente a 

mesma coisa, da Sol e do meu irmão Marco Andrade: 

 

- Assisti há pouco um episódio de Alienígenas do 

Passado falando sobre o número 12, você deveria 

assistir também! 

 

É bem interessante como as coisas funcionam, porque eu não 

estava em casa e havia perdido este programa, mas duas pessoas 

ligadas a mim não, e trataram de me avisar, e isso no momento 

em que eu elaborava uma obra falando exatamente sobre o 

assunto! 

Será que foi acaso? Será que é coincidência? Ou de alguma forma 

a vida – ou Deus – tratou de me fornecer elementos para que eu 

pudesse cumprir com o meu dever? Bem, eu acredito firmemente 

que nós somos “escolhidos” e, sendo assim, faz sentido que nosso 

Criador forneça a cada um de nós subterfúgios para falar sobre 

tudo o que ele pretende conosco, é ou não é? 

Seja lá o que for a verdade, eu terminei o livro e mais uma vez 

replico aqui para quem desejar ler! 
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2012 – O COMEÇO  

DE UMA NOVA ERA? 

Todo mundo ficou esperando o ano de 2012 chegar pra ver se o 

mundo ia mesmo se acabar! Bem, 2012 chegou e o mundo não se 

acabou (ainda bem...), mas, o que foi que deu errado? Na verdade, 

nada deu errado, porque não era pra acabar nada, era para 

RECOMEÇAR! Na verdade, COMEÇAR um novo ciclo, uma nova 

história dentro da nossa história, uma nova oportunidade que nós 

tivemos para voltar às nossas verdadeiras origens! Ficou curioso? 

Então leia e descubra! 

Ah, sim: e o Botafogo com isso? Como sempre, o Botafogo tem 

tudo a ver com isso!!! O Download é gratuito: 

https://stene18.wixsite.com/2012novaera 

 

NÓS E A PÁSCOA 

Eu sei que todos conhecem o significado desta festividade e que o 

mais importante para nós, Cristãos, foi o sacrifício que nosso 

Salvador aceitou passar para nos dar a esperança da vida eterna. 

Mas no momento em que escrevo este texto, sei que enquanto lê 

você me questiona: 

- Aqui é um canal que tem como objetivo falar de 

futebol, mais precisamente do Botafogo... 

Como se eu não soubesse disso.  

- E você nem colocou OT no título, você é muito sem 

noção! 

https://stene18.wixsite.com/2012novaera
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Se você tiver um pouco de paciência para ler, verá que não é bem 

assim. “Nós” em questão não se refere a NÓS enquanto Cristãos. 

Neste contexto, somos NÓS Botafoguenses mesmo! 

- Haha, lá vai ele! 

Uai, vou mesmo! 

- E aposto que vai parar no Popol Vuh! Vai teorizar que 

Kukulkán tem a ver com esta festa... 

Não, não tem não! E eu nem ia falar nele! 

- Tá bom, Stemp, tá bom... Mas diga, onde é que nós 

alvinegros nos encaixamos nesta história... 

Então, a Páscoa fala sobre muitas coisas, sobre fé, sobre 

esperança, sobre o futuro que nos aguarda e também sobre 

sacrifício! E essa é uma parte que me causa um sentimento bem 

especial! 

- Ah, é verdade, porque deve ser um sacrifício enorme 

ficar falando tanta besteira aqui no Canal Botafogo! 

Antes de cumprir seu papel nas Escrituras Sagradas, Moisés vagou 

pelo deserto, João Batista também, até Nosso Senhor Jesus Cristo 

experimentou passar pela purificação espiritual que isso 

proporciona. 

- E nós com isso, Stemp? 

Mas aí é que você chegou onde eu queria! E nós com isso! Nós 

temos TUDO a ver com isso! Nós não somos “escolhidos”? Não é 

isso que dizemos a todo momento? E nós não passamos pelo 

deserto duas vezes em nossa história? 
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- Ahhh, vai falar dos 21 anos sem títulos... Isso foi UMA 

vez, Stemp, UMA vez! 

Sim, e teve o outro deserto, dessa vez por 12 anos, que findou em 

48 com a chegada de Biriba! Não por acaso, os números 12 e 21 

envolvidos de forma bem mística e simbólica! 

- Ai, ai... Que sacrifício ter que ler isso, Stemp... 

Eu sei que neste canal tem muita gente jovem e sem maturidade, 

fica bem claro ao ler os comentários, mas tem muita gente das 

antigas também. Então me responde, como foi possível no ano de 

1971 nós perdermos o Brasileirão e o Carioca? 

- Podendo... Vacilamos, não tem nada demais nisso! 

É... Pois é. E aquele time de 78, o “time do Camburão”... Como é 

que a gente não ganhou nem um mísero Carioca? 

- É, aquele time... Zé Carlos, Osmar, Nilson Dias, 

Mendonça, Gil...  

Isso não te parece estranho não? 

- Não. Aconteceu, cara... Aconteceu. 

E em 82, quando a gente precisava apenas de um empate contra 

o fraquíssimo time do Fluminense e perdemos de 3x0... 

- Puta merda, não me lembra, aquilo foi terrível! 

Paulo Sérgio, Perivaldo, Josimar, Mendonça, Té, Alemão... 

- Stemp, chega dessas mazelas, vai direto ao ponto, 

onde você quer chegar, miserável!!! 
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Aquele foi um deserto que era “necessário”, nós deveríamos 

passar por aquilo, não apenas para cumprir a coisa mística dos 21 

anos, mas para nos purificar! 

- Foi coincidência, Stemp, coincidência... 

Mas terminou justamente quando se completava 12 anos da 

venda da nossa sede, cumprindo a profecia do Popol Vuh! O 

Botafogo precisava MORRER e RESSUSCITAR! E foi justamente o 

que aconteceu! 

- Ah, puta que pariu, eu sabia, eu tinha certeza que ia 

acabar nisso, puta que pariu três vezes Stemp!!! 

Tá nervosinho... 

- Caramba, você tem a manha de fazer isso, você dá 

meia volta ao mundo e vai parar na civilização Maia, 

que escroto, mano! 

Tá tão nervoso que está falando igual paulista... 

- Isso é irritante, Stemp! É irritante! Valério, pelo amor 

de Deus, tira esse cara daqui ONTEM!!! 

Então, como eu estava dizendo, tudo o que aconteceu em nossa 

história teve um propósito. A Páscoa é uma data para refletirmos 

sobre tudo, mas acima de qualquer coisa, sobre “Sacrifício”! E nós, 

de certa forma, experimentamos também um deserto que foi 

traumático para muitas pessoas daquela geração. Mas, assim 

como Jesus tinha que passar por aquele calvário, nós também 

precisávamos passar, isso é uma coisa que precisa ser exclarecida 

para os mais jovens! 

- Esclarecida não é com “x”... 

Corretor ortográfico. 
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- Mentira, você está digitando pelo computador, está 

usando o Word e ele deve ter alertado a você!!! 

Calma, pra quê tanta irritação... Herrar é umano! 

- O assunto era sério, agora ele faz piada... 

Prezado Leitor, eu estou apenas descontraindo, para o assunto 

não ficar tão pesado. Apenas acredite nisso, nós somos sim 

escolhidos e os desertos que nós passamos serviram para 

pavimentar a nossa história e, de certa forma, a nossa aptidão 

para cumprir profecias. Nós somos ESCOLHIDOS, isso é fato! Só 

precisamos acordar para a nossa vocação para a Predestinação! 

- Acabou? 

Ainda não, mas eu tenho que encerrar agora porque já vai chegar 

material para eu trabalhar, Matéria Legal é assim, mês de abril é 

Flórida! 

- Graças a Deus!!! 

É, graças a Deus, Deus seja louvado, em nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo, amém! Aproveite o dia 15 para refletir, é quando 

Jesus pediu na Santa Ceia que honrássemos o seu sacrifício 

comendo o pão e bebendo o vinho! Que tenhamos serenidade e 

compaixão em nossas vidas! 

 

Eric Clapton 

Diz a lenda que Eric Clepton, nos tempos do Cream, não queria 

cantar. Ginger Baker notava que ele além de tocar pra caramba, 

tinha uma voz melodiosa e afinada. Como forma de convencê-lo, 

foi até ele e disse: 
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- Cara, você tem esse dom, se não aproveitar, Deus vai 

tirar ele de você. 

Eu sou fã do Clapton e quem é sabe que ele é pra lá de afinado. E 

eu reparo que em certos momentos ele impõe um tom grave que 

sinceramente, não encontro em nenhum outro cantor, até hoje! 

Dito isto, nós somos escolhidos e precisamos nos conscientizar 

disso... É algo que de certa forma foi nos dada por Deus. Não, eu 

não estou brincando, é muito sério isso, acreditem ou não. E não 

é que se não aceitarmos esta verdade que Deus irá tirar algo de 

nós, não é o caso, mas simplesmente vamos presenciar situações 

sem entendermos o fundamento. Eu tinha uma certeza absoluta 

que a gente ia tropeçar frente ao Corinthians, isso pra mim era 

cristalino. Nós precisamos ser humildes e esta é uma lição que 

sistematicamente o Botafogo nos ensina. 

Ser ESCOLHIDO não torna as coisas mais fáceis, torna MAIS 

DIFÍCEIS! Ter esta percepção, aí sim, torna tudo mais 

SUPORTÁVEL. 

 

 

15 DE ABRIL 

Neste último dia 15 de abril completaram 110 anos do 

emblemático naufrágio do RMS Titanic. E foi abortando este 

evento que o eterno jornalista Roberto Porto me convenceu de 

que havia uma estreita relação entre aquele navio e o nosso tão 

amado Botafogo de Futebol e Regatas! Eu sei, parece loucura, 

mas eu lhe garanto que não é! Inclusive se a teoria tivesse partido 

do Stemp, teria sido embasada de muita loucura, mas ela se se 

originou no grande Roberto Porto, então creia, ela é amparada 
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em muita lógica. Naquele bate papo no ano de 2012, ele me 

sugeriu algumas correlações: 

 

- O estádio do Botafogo foi construído em 2012, o 

Botafogo foi campeão em 2012 e a empresa 

proprietária do Titanic era a White Star Line, ou “Estrela 

Branca”! Isso tem muito a ver! 

 

Que pena que não tive o cuidado de guardar aqueles diálogos, que 

pena... Hoje seria uma relíquia, mas é que eu não tinha a mínima 

noção do que estava acontecendo naquele momento, mas hoje eu 

sei... Era o início da teoria que comprova que nós somos – de 

verdade – ESCOLHIDOS e que o Botafogo é mesmo uma 

PREDESTINAÇÃO CELESTIAL! E, como bom discípulo que sou, tratei 

de buscar os fatos que orbitavam esta relação Titanic – Botafogo, 

e a lista completa (até o momento, porque sempre descubro mais 

alguma coisa) reproduzo (mais uma vez) a seguir: 

 

• Titanic tem 7 letras; 

• Seu irmão gêmeo, o Olympic também tinha; 

• Iceberg tem 7 letras; 

• O Titanic naufragou em 1912; 

• O estádio do Botafogo foi construído em 1912; 

• O campeão Carioca de 1912 foi o Botafogo; 

• O artilheiro de 1912 foi Mimi Sodré (do Botafogo) com 12 

gols; 
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• O Titanic bateu num iceberg viajando a 21 nós; 

• Ele foi encontrado na costa do Canadá a uma 

profundidade de 12 mil pés; 

• A bandeira que ostentava ao naufragar era da White Star 

Line (estrela branca). 

 

Recentes revelações dão conta que não foi apenas o Iceberg que 

causou o naufrágio, mas um “incêndio” ocorrido em seus porões, 

que se originou ainda no porto em Southampton, na Inglaterra. 

Este fato foi supostamente escondido na época para que a 

seguradora pagasse pela perda do navio, o que é completamente 

compreensível, mas que pena que o grande Roberto Porto não 

esteja aqui para saber disso, afinal, ele certamente diria: 

- Pronto... Fogo, não falei, Fogo!!! Olha isso, o Fogo foi 

protagonista do evento, agora o ciclo está fechado, isso tem tudo 

a ver! 

E quando ele “fatalmente” diria “Tudo a ver”, é porque isso tem 

um significado simbólico nesta relação Titanic – Botafogo, porque 

assim como os porões do Titanic ocasionaram o seu ocaso, da 

mesma forma os porões do BotaFOGO cuidaram durante décadas 

para o nosso. 

E, como também não me canso de dizer, isso também faz parte da 

profecia, porque no livro sagrado dos Maias, o Popol Vuh, os 

ratos, que teoricamente deveriam ser “amigos” dos dois irmãos 

gêmeos, eram os que arrasavam com a sua plantação! Está tudo 

lá assentado no livro da criação da vida, assim como está nos 

anais da transposição do conto Maia para a nossa história nos 

dias de hoje. Os porões de General Severiano foram, por décadas, 
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a nossa destruição, tramando contra nós mesmos. Difícil de 

acreditar, mas é a mais pura verdade. 

Quer saber mais um pouco sobre essa história? Então vai aí a dica 

de hoje! 

https://stene18.wixsite.com/sabotagem 

 

 

A primeira coisa que me vem à mente quando se trata de 

‘‘Sabotagem’’, por incrível que pareça é Nelson Piquet. Ao chegar 

na equipe inglesa da Williams em 1986, ele se deparou com um 

ambiente completamente hostil, voltado para fazer do piloto 

inglês Nigel Mansell campeão mundial. Nas palavras do Brasileiro, 

https://stene18.wixsite.com/sabotagem
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a Williams não o atrapalhou em nada, mas fez tudo para não 

ajudar! Foi uma declaração polida para algo que resume bem a 

situação do Botafogo, resume muito bem, porque o Botafogo se 

boicota, ele mesmo se prejudica, perde grandes oportunidades 

porque tem a vocação para o erro, não é burrice, é malícia mesmo. 

Eu jurei que não ia escrever mais sobre o Botafogo, mas eu sou 

humilde e tenho direito a repensar minhas atitudes e resolvi falar 

para ‘‘cego ver’’ o que realmente acontece quando pessoas sem 

caráter colocam o dinheiro, a ganância e a vaidade à frente do 

amor que fingem sentir por um clube que não merece a torcida 

que tem. 

 

PERCEPÇÃO 

Recebi no dia de ontem – presente de uma grande amiga – uma 

caixa repleta de incensos. Eu havia comentado com ela que uma 

vizinha aqui do prédio usa e que toda vez que ala acende, fica um 

aroma fantástico aqui em casa, então ela me enviou por SEDEX. 

- Ah, lá vai o Stemp falar agora de “incenso”... Que saudade de 

quando ele postava receita de pastel de angu! 

Deixa de ser implicante e lê! Voltando ao assunto, como eu nunca 

tive o hábito de usar incenso, recorri ao bom e velho YouTube e 

para minha surpresa, me deparei com uma mulher muito 

simpática explicando toda a simbologia de seu uso, mostrando 

que ele deve ser aceso e usado girando-o para a direita, no sentido 

horário. 

Isso me fez refletir do porquê do “sentido horário”... Deve ter 

alguma explicação mística, porém, eu fui buscar na minha própria 

consciência e lembrei dos dois períodos diários de 12 horas de 

todos os dias, e raciocinei que o número 12, sendo o “número 
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divino”, nos remete ao recomeço, àquela coisa do “voltar ao que 

é sagrado, Deus”, ou RELIGARE! 

É interessante como o calendário Asteca tem o sentido horário, 

mas veja, ele também é feito de ciclos, mas que não levam a 

Deus... Levam ao próprio homem! O jaguar, a chuva, o fogo e a 

água, 4 recomeços que não nos levaram a lugar algum! 

Você percebe como existe uma simbologia para tudo e que toda 

esta leitura faz uma diferença enorme quando se trata de 

estabelecer parâmetros e normas para a nossa existência? 

Girar o incenso para o sentido horário, para a direita, observar que 

o dia é dividido em duas etapas de 12 horas, e que ao final de 12 

meses tudo recomeça! 

- Tá, Stemp, mas e o Botafogo com isso? 

Tudo, tem tudo! Por isso nós tivemos 12 fundadores, por isso nós 

nascemos duas vezes, 12/8 e 8/12, passamos por dois jejuns de 12 

e 21 anos, somos o 12º clube do Século e temos a 12ª maior 

torcida...  

- E... 

Pra quem sabe ler um pingo é letra e pode significar a diferença 

entre muita coisa. Deus é nosso porto seguro e Ele está de braços 

abertos à nossa espera! Quando eu olho para o escudo do 

Botafogo, observo aquela estrela de braços abertos transmitindo 

esta mensagem, que coisa fantástica! 

- Só você vê isso, Stemp... Só você! Ninguém mais 

acredita no que você crê. 

A minha crença não exige isso. Na verdade, eu imagino que eu 

tenho este dever, de dispersar este conceito entre as pessoas 
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incrédulas, divulgar uma ideia que ninguém mais teve, baseada 

nos números, na minha percepção e no Botafogo de Futebol e 

Regatas! 

- Não chegou ainda nenhum balanço hoje não, Stemp? 

Olha na caixa postal, vai lá! 

Bem, vou indo. Um colossal abraço do Tio Stemp e até amanhã, se 

Deus quiser! 

 

21 DE ABRIL 

Feriado, dia de Tiradentes! Mas você conhece mesmo a história 

de Tiradentes? Sabia que a história foi basicamente forjada, que 

não aconteceu quase nada do jeito que você aprendeu? O cara era 

maçom e não foi enforcado, fugiu para a Europa. E a sua 

aparência não era nada daquela, tudo arranjado porque a nova 

república precisava de um “mártir”, então simplesmente fizeram 

o arranjo e pronto, tai a história do macaquinho se repetindo, você 

ouviu isso, repete isso e amém!  

E você sabia que Tancredo não morreu no dia 21/4? Pois é, 

novamente a república precisava de um mártir, ele já estava 

falecido, se não me falha a memória desde o dia 15, mas 

empurraram para o “simbólico” dia 21! E mais, ele não foi 

acometido por diverticulite, ele levou um tiro na Praça XV (ou 

Praça XI, também não me recordo), mas isso realmente 

aconteceu, tanto que a repórter e apresentadora Glória Maria, 

que testemunhou o tiro, teve que ir – assim como Tiradentes – 

para a Europa! Você pode até pensar o que quiser, mas não é 

teoria da conspiração, isso de fato aconteceu! 
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Agora, o interessante é que o dia da mentira é 1º de abril, seria o 

dia 21 o dia da verdade... o dia da verdade ESCONDIDA? Será? 

Porque “Dia 21” me remete sempre ao mês de junho de 1989 e 

naquele dia, uma “outra” verdade esteve oculta dos nossos olhos! 

Uma verdade que só começaria a aparecer 23 anos depois quando 

o Stemp começou a puxar o fio da meada e descobrir tudo o que 

significou de verdade aquele jogo: 

1. O Botafogo estava há 21 anos sem conquistar nenhum 

título; 

2. 21 de julho foi o dia da decisão; 

3. 21 horas o jogo foi iniciado; 

4. O gol saiu aos 12 minutos do segundo tempo; 

5. O placar marcava 21 graus no momento exato do gol; 

6. O Botafogo usou 12 jogadores nesta partida; 

7. ... e 21 no campeonato! 

8. O então presidente do Botafogo se chamava Emil Pinheiro 

(12 letras) 

9. A soma dos números das camisas dos jogadores que 

estavam dentro da área no momento do gol, dá 12 (o goleiro 

camisa 1, Leonardo camisa 4 e Maurício camisa 7 = 12); 

10. Foi o 21º cruzamento do jogo; 

11. O público pagante daquela noite foi de 56.412 (ou seja, 12 

pessoas “caprichosamente” completaram o público); 

12. Maurício, que fez o gol da vitória, foi o terceiro jogador a 

fazer história com a camisa 7 do Botafogo (Garrincha e 

Jairzinho completam a lista) – 3x7=21. 
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13. A final contra o flamengo foi o 21º jogo do campeonato. 

14. O gol do Maurício foi marcado aos 12 minutos do segundo 

tempo. No acumulado, são 57 minutos (os europeus costumam 

marcar o jogo até os 90 minutos, 45 + 45, neste caso, o gol saiu 

aos 57 minutos, ou 45 +12). Mas vejam que interessante, 

5+7=12! 

Toda esta combinação tinha um significado, um propósito... Era 

pra gente notar o número 12 (e o 21), e sim, isso foi alcançado, 

mas só o Stemp resolveu ir fundo nesta história. Por quê? Não sei, 

só sei que foi assim! 

 

“Portanto, se falta sabedoria a algum de vocês, que ele 

persista em pedi-la a Deus — pois ele dá a todos 

generosamente, sem censurar, e ela lhe será dada.” 

Tiago 1:5 

 

Algum de vocês pede sabedoria? Pedir sabedoria é bom, mas será 

que Deus nos dá assim, do nada? Lembra do filme “A Volta do 

Todo Poderoso”? Quem nunca recebeu pelo WhatsApp aquele 

trecho em que Deus dialoga com a esposa do protagonista, o 

“Noé” de Nova York: 

- Se me permite, a senhora está bem? 

- Tô... Não tô... É uma longa história. 

- Eu adoro histórias, eu mesmo sou um grande contador de 

histórias! 

- O meu marido... O Noé de Nova York... 
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- O que está construindo a arca... 

- Esse mesmo. 

- Eu adoro essa história... Noé e a Arca... Olha, muitos não 

entendem essa história, pensam que fala da irar e da fúria de 

Deus, adoram quando Deus fica zangado. 

- Então a história da arca é sobre o quê? 

- Eu acho que é uma história de amor, de acreditar uns nos 

outros. Sabe que os animais apareceram em pares? É, ficaram 

juntos lá, lado a lado, assim como Noé e a família. Todos 

entraram na arca, lado a lado! 

- Mas meu marido disse que Deus lhe ordenou que a fizesse, como 

é que eu lido com isso? 

- Parece uma oportunidade! Deixa eu fazer uma pergunta, se 

alguém rezar pedindo paciência acha que Deus dará paciência? 

Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos 

coragem Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos 

corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha 

que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a 

oportunidade de se amarem? 

 

É o que eu sempre digo, Deus não vai chegar e nos balançar pelos 

ombros, a coisa não pode ser assim, então Ele faz de maneira 

suave, bem disfarçada. Dito isto e isto posto, a Noite do Dia 21 

significou muito mais que um jogo, ou uma decisão de 

campeonato, ela representou o início de uma nova era – que iria 

se estabelecer a partir do ano de 2012 – mas as lições que nós 

aprendemos naquele dia têm a ver com humildade, coragem e fé! 
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Perseverança, resiliência, confiança... E tudo isso regido pelo 

número 21! 

Talvez Deus esteja querendo nos dizer o mesmo que disse para a 

esposa do Noé de Nova York: A história do Botafogo é uma boa 

oportunidade para se ACREDITAR! 

Isso foi de mim pra vocês! 

 

Vingadores 

Foi em junho ou julho do ano passado que eu levei uma namorada 

ao cinema para assistir o filme Vingadores – Ultimato. Foi bom e 

foi ruim! Foi bom porque ela achou aquela movimentação toda 

muito interessante, mas foi ruim porque ela não entendeu nada. 

Não porque fosse evangélica, mas porque ela “pegou o bonde 

andando”, não assistiu Thor, Homem Aranha, Capitão América, e 

para entender Vingadores – Ultimato é preciso compreender que 

ele não é “um filme”, ele é uma saga! Quem não assistiu os outros 

da série, jamais saberá o real peso que esta obra cinematográfica 

tem. 

Porque ele não é uma aventura de super-heróis, ele é uma história 

que fala sobre muitos aspectos, ele tem profundidade. 

Assim é o Botafogo. Tal qual Armando Nogueira sugeriu, ele não 

é um clube, é uma Predestinação Celestial, e para entende-lo, você 

não pode simplesmente voltar a 1904, ou a 1894, não, nós 

precisamos votar muito mais no tempo, para o seio da Civilização 

Maia! 

Esta é a verdadeira dimensão que as pessoas precisam conhecer, 

porque nós não somos um clube, nós fazemos parte de um todo, 

nós somos uma questão atemporal, falar do Botafogo de Futebol 



Fogo Amigo 

 

80 

e Regatas enquanto um Clube de Futebol é muito raso... Muito 

raso! 

Da mesma forma que a Rozilda não entendeu nada sobre a 

película que assistimos no Cinemark do Partage Shopping, a 

torcida do Botafogo carece de entender a profundidade da 

história do nosso clube. E dentro desta paridade cinematográfica, 

nós também temos os nossos heróis: Kukulkán, o Rei Pacal, 

Quetzalquatl, Carlito Rocha, Heleno de Freitas, João Saldanha, 

Bebeto de Freitas, Mendonça... 

Não é simplesmente uma história de lutas e superação, de glórias, 

títulos e conquistas... 

Ela fala da vida, da nossa vida e de tudo o que nos aguarda! 

Talvez eu devesse ter pensado como Tony Stark e jogado toda esta 

história numa caixa, lá no ano de 2012, mas eu acabei fazendo 

exatamente como ele fez e segui em frente. 

O barato desta analogia é exatamente a alusão aos "Vingadores", 

porque é isso que os irmãos gêmeos do Popol Vuh são... 

Vingadores! Certo? 

Eles vingaram a morte de seu pai e tio derrotando os senhores do 

submundo, como em 1989 e como será daqui pra frente! 

E mais que interesse, no filme, os Vingadores voltaram no 

passado, então teriam os Maias percorrido o caminho inverso, 

tendo o privilégio de conhecer o futuro para assentar toda esta 

história no Popol Vuh? Quem sabe?  

Sim, estou divagando mais uma vez, eu confesso! Mas é como 

Armando Nogueira ensinou, eu misturo poesia e realidade, 

literatura e inspiração, futebol e paixão. 

E se o Botafogo for, na verdade, uma das Joias do Infinito? 
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E se trilhando por esta representatividade, o Textor é o Dr. 

Estranho, avisando que nós só temos uma única chance? Não 

vamos desperdiçar, vamos? É claro que não. 

A gente ama o Botafogo mil milhões! 

Thanos que nos aguarde! 

 

É isso, gente! Eu achei que este livro ia ficar pesado demais, com aquele 

clima bem ruim de negativismo, então eu procurei descontrair o máximo que 

pude com estes artigos publicados na minha segunda casa, o Canal Botafogo! 

- Fez bem, Tung... Mas eles deram a tônica que revela o Botafogo é 
místico, e eu sei muito bem disso. 
Eu poderia dizer que o Botafogo é uma “caixa de surpresas”, onde tudo 

pode acontecer, as coisas mais surpreendentes podem nos atribular a vida, 

mas o fato é que toda essa Predestinação Celestial acabou proporcionando 

circunstâncias onde a figura de “Judas” fez parte da nossa história. O Botafogo 

precisava ser “humilde” e isso significa frequentar o meio da tabela, não ser o 

maior dos maiores, o campeão dos campeões... 

- Alguém tinha que “puxar o tapete” do Botafogo e acaba que isso 
tinha que ser de dentro pra fora, né? 
Você entende o motivo pelo qual nós fomos tão sabotados durante a 

nossa história? Porque era NECESSÁRIO! 

- Era necessário o tal do “Fogo Amigo”... 
Era. E a intenção deste livro é exatamente mostrar isso ao leitor 

botafoguense, que muitas vezes vê como azar as coisas que nos acontecem, 

mas isso é um engano! Elas acontecem porque nós temos uma Predestinação 

para cumprir, e isso exige que nós estejamos exatamente na posição que 

sempre estivemos, no meio da tabela! 

- O Botafogo precisa ser humilde. 
Você entendeu este conceito, não é? 
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- Claro que entendi, assim como o maior homem que já existiu foi um 
simples carpinteiro, o Botafogo também precisava ser “humilde”, isso 
faz muito sentido! 
Porque tem a coisa do homem vitruviano, que representa a figura de um 

homem nas proporções de um pentagrama, que é uma estrela, que é o nosso 

símbolo, tudo isso tem uma relação absurdamente mítica! 

- Então, na sua visão, tudo o que acontece, todo este universo 
envolvendo os eventos que presenciamos com o Botafogo, inclusive o 
“Fogo Amigo”, tudo é parte de um plano maior... 
Tudo é parte de um plano maior, exatamente! Por muitas vezes eu fiquei 

verdadeiramente irado com certas atitudes de nossos dirigentes, eram 

atitudes completamente bizarras, como por exemplo quando nós nos 

classificamos para a Libertadores da América e eles desfizeram o time! 

- Porque era a hora que deveriam reforçar o time, né... 
Você consegue imaginar uma situação dessas? 

- Não, realmente é algo incompreensível. 
Qualquer time no Universo agiria exatamente do contrário, porque 

conquistar uma Libertadores significa um passo gigantesco em muitas 

direções, é a premiação, a possibilidade de se ganhar um título mundial, é a 

visibilidade no contexto internacional... 

- Parece que o Botafogo não queria isso, muito bizarro mesmo. 
Você vê que a coisa é assim, o maior inimigo do Botafogo, é o Botafogo, 

e é por causa destas situações que a gente fica sem entender. 

- Ficava, né... 
Sim, porque a partir do momento em que eu tenho esta percepção de 

que tudo faz parte de um plano maior, tudo passa a fazer sentido. 

- Como o bem e o mal, essa coisa de questionar o porquê Deus 
permitiria o mal, não é? 
Exatamente, exatamente, Wanessa, exatamente isso! Deus permite o 

mal porque sem ele a gente não teria a oportunidade de provar a nossa fé! 
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- Eu acho isso muito interessante, de verdade! 
São propósitos, são objetivos que precisam ser alcançados. Seguindo 

por esta linha de raciocínio religioso, o próprio sacrifício de Jesus teve um 

propósito, ele precisava se sacrificar por nós, ou não haveria o resgate. 

- Porque ele era a ovelha que a gente precisava! 
O Cordeiro de Deus. 

- E ele precisava ser traído, ou a profecia não se cumpriria. 
Perceba que hoje em dia há uma corrente de pensadores que vê Judas 

de outra forma, eles compreendem que ele não tinha a percepção do que iria 

acontecer, ele foi orientado pelo próprio Jesus para fazer o que ele fez, para 

que a profecia se cumprisse, mas nem ele, nem seus pares tinham a noção do 

que estava para acontecer! 

- E o desgosto dele foi tão grande que ele se matou! 
Sim, porque de certa forma ele sabia que era inocente! Nenhum dos 

apóstolos compreendia exatamente as coisas que Jesus dizia, mas confiavam 

em seu Mestre. No nosso caso, fazendo este pareamento simbólico, os 

dirigentes que sempre fizeram de tudo para puxar o Botafogo pra baixo, sem 

saber estavam fazendo cumprir a profecia, se não fosse assim, ele não teria 

sido escolhido o 12º clube do Século, não teria a 12ª maior torcida... 

- Tudo seria diferente, a história teria sido outra! 
Se em vez de excursionar pelo mundo ganhando uma fortuna em 

dinheiro, o Botafogo tivesse feito como o Santos e ido disputar o Mundial, 

garanto a você, nós teríamos pelo menos mais 1 ou 2 mundiais, mas, neste 

caso, ele teria sido eleito o 7º ou o 5º maior clube do Século pela FIFA! Você 

compreende o sentido disso? 

- E não teria a 12ª maior torcida... 
Quando eu falei sobre o episódio de Star Trek “Uma Cidade à Beira da 

Eternidade”, não foi apenas por causa do quarto onde Kirk e Spock estavam, 

não foi só porque era o quarto “21”, o episódio inteiro tinha muito significado, 

a coisa do 21 foi só pra dar liga na minha teoria! 
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- E deu mesmo! 
Mas é claro! Então veja, se ele tivesse impedido a morte da mulher que 

estava apaixonado, os rumos da humanidade teriam sido alterados, Hitler iria 

conquistar o mundo... Era necessário que ela tivesse perdido a vida, Kirk 

poderia ter evitado, mas não o fez. 

- Daí que se o Bebeto de Freitas tivesse tido carta branca para fazer 
tudo o que queria na época em que foi presidente a história do 
Botafogo teria sido outra também! 
Claro! E basta ver o que aconteceu com o Galo... Bebeto já tinha sido 

dirigente do Atlético Mineiro ANTES de vir para o Botafogo, e pouco antes de 

seu falecimento, tinha voltado para lá, os frutos que o Atlético está colhendo 

agora, foi Bebeto que plantou! 

- Campeão Mineiro, Brasileiro, da Libertadores... 
E quase foi campeão Mundial... É fruto do que Bebeto implantou lá, 

outra mentalidade, a coisa de amor ao clube em primeiro lugar! 

- É, que pena que ele não conseguiu fazer isso no Botafogo. 
Que pena não, Wanessa, visto por outro ângulo, é AINDA BEM! 

- Tung, como é que você consegue alcançar este grau de pensamento... 
Uma cidade à beira da eternidade, foi o mal que acabou repercutindo 

no futuro! Tudo o que aconteceu com o Botafogo teve um propósito. Quando 

fomos campeões em 1968 pela última vez, por exemplo, levariam os 

cabalísticos 21 anos até chegar 1989 (89 de cabeça pra baixo dá 68), se a nossa 

sede não tivesse sido vendida em 1977, não haveria o período de 12 anos até 

a conquista sobre os “senhores do submundo”, se não fossem os 12 anos de 

diferença entre os dois rebaixamentos, não haveria a coisa da Predestinação, 

até o descenso em 2020 que só aconteceu em 2021 serviu para mostrar que 

há algo extraordinário em nossa história! 

- É o mal que faz o bem aparecer. 
Então, Wanessa, depois de ler tudo isso que eu expus neste livro, faz 

sentido a minha teoria? 
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- Faz sim. 
Eram coisas que precisavam acontecer. O “Fogo Amigo”, no nosso caso, 

teve um propósito, ele foi direcionado para que a gente tivesse a 

Predestinação confirmada por meio dos números! 

- Eita teoria confusa, tudo isso é muito complexo, Tung! 
Não é não, é que é preciso entender o contexto dos acontecimentos, 

porque não é um fato isolado, é uma situação inteira. Veja, nas décadas de 

1950 e 1960, o Botafogo teve proporcionalmente à sua época o melhor time 

do planeta, mas a gente não foi campeão do mundo (pela FIFA), então isso 

acabou nos alçando à 12ª posição no ranking desta entidade. Depois nós 

ficamos 21 anos na seca e isso proporcionou o pareamento com o livro sagrado 

dos Maias, o Popol Vuh! É assim mesmo, as coisas acontecem e a gente precisa 

ver o fundamento de tudo, há uma razão para tudo, nada é por acaso! 

- E as coisas que acontecem com você, são muito engraçadas! 
Olha aí outro exemplo, essa é a Dona Beth, 

esposa do meu amigo Marco Andrade... Os dois 

estavam na Americanas e quando chegaram no 

caixa... O número era o 21, pode isso, Arnaldo? 

- Mas todo mercado tem um caixa 21, Tung... 
Tem, o 22, o 23... Mas estas coisas acontecem 

com a gente e é pertinente, Wanessa. De vez em 

quando eu recebo foto de amigos que se 

depararam com alguma coisa envolvendo o 

número 12 e o 21. 

- É, isso é verdade, eu já vi cada uma que você 
já postou... 

E isso é toda hora, tem sempre alguma coisa acontecendo e mesmo que 

eu não esteja vendo, acabo recebendo, porque as pessoas já estão atentas aos 

acontecimentos, estão ligadas, isso é fruto também daquela coisa do 

21/12/2012! 
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- O começo de uma nova era... 
Sim, porque a mídia alardeou que os Maias haviam predito o fim do 

mundo, apavoraram todo mundo... 

- Porque isso vende jornal, né! 
É, mas os Maias nunca falaram nada sobre “fim do mundo”, o que eles 

disseram é que 2012 seria o começo de um novo ciclo, só isso!  

- E no seu entendimento isso significa... 
O começo de uma nova era, onde a humanidade vai começar a perceber 

os “sinais”, que aos poucos a gente vai retornar para os braços do nosso 

Criador, porque é essa mensagem que o Botafogo transmite: Deus é nosso 

Porto Seguro e Ele está de braços abertos à nossa espera”! 

- E a gente vai perceber isso através dos números! 
Claro, Deus não vai aparecer e balançar a gente pelos ombros dizendo 

que está à nossa espera, Ele vai mandar “sinais”! 

- É, faz sentido, Tung. Posso fazer uma última pergunta... 
Faça, Wanessa Alves! 

- Você acha que o leitor que chegou até aqui está pensando que você é 
maluco de pedra? 
Pode ser, quem sabe? Certeza mesmo eu só tenho de uma coisa... 

- Do quê? 
A esta hora, Deus está sentado em seu trono lá no Céu pensando assim: 

 

- Mas é muito maluquinho esse meu filho Stemp, 

mas quer saber de uma coisa? Eu gosto muito dele! 

 

Até o próximo, leitor! 

- Até o próximo!  
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A CAPA 

 

 

 

Eu não sou “Capista”, longe disso, minha criatividade é limitada para 

esta finalidade, mas conforme venho dizendo, a necessidade obriga o sapo a 

pular e eu acabei tendo que desenvolver por contra própria a manha para 

desenvolver as capas dos meus livros. Uma coisa que eu já havia ouvido falar 

é que um bom livro começa pela capa e ela tem que fazer o leitor querer 
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“comer” a obra, então ela precisa ser cativante, apaixonante, para atrair 

aqueles que desejarem adquirir cultura! Eu já fiz algumas capas boas que me 

orgulhei bastante, mas esta tem um sabor especial, porque eu terminei por 

enxergar nela o meu próprio reflexo. Fazendo uma análise bem resumida, ela 

mostra um homem já de certa idade, com olhar perplexo, sem compreender 

exatamente o que está acontecendo, porque ele não acredita que seus 

próprios companheiros de luta cravam em seu peito o mastro da sua própria 

bandeira, provocando uma dor lancinante em seu coração! Como isso é 

possível? Por que motivo eles estariam fazendo isso? Logo acima, um caça 

passa suavemente com o seu piloto observando toda aquela cena, com uma 

expressão facial cínica, demonstrando que tudo aquilo tem um sentido 

específico, que embora o protagonista não possa entender completamente, 

ele fez o que devia ser feito, bombardeou seus próprios “amigos”. 

A história do Botafogo de Futebol e Regatas é repleta de exemplos como 

este que começaram – não por acaso – a partir da década de 1970, onde o 

nosso segundo ciclo de falta de títulos havia iniciado. Seria desastroso, seria 

tenebroso, mas necessário, porque havia um “destino” a se cumprir, números 

que precisavam aparecer para que uma profecia pudesse ser compreendida. 

Ficou muito boa esta capa, eu admito, eu orgulhosamente admito, sem 

humildade alguma! Ela é fruto do que Deus preparou para mim, chamar 

atenção de uma mensagem que vem sendo transmitida há muito tempo, por 

meio de um clube de futebol! 

Obrigado pela leitura! Espero que tenha assimilado todo o conceito de 

que o Botafogo é, de verdade, uma Predestinação Celestial e que, para tanto, 

certos acontecimentos precisavam acontecer. 

Um cordial abraço do Nilton Stemp! 
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JOHN TEXTOR 
 

 

 

Este livro é dedicado ao “Papai” John Textor. Ele é um iluminado, talvez 

tenha sido pela estrela solitária que num facho de luz, brilhou na sua estrada 

dos lucros para atraí-lo até nós. O fato é que ele diz que veio para mudar o 

mundo, ele quer fazer isso, e, segundo suas próprias palavras, o futebol é o 

meio mais oportuno para cumprir esta missão. Nada mais coerente com tudo 

o que eu venho dizendo desde 2012: O futebol é só uma desculpa, e o Botafogo 

é a ferramenta para isso, o vetor para esta “mudança”. Que os ventos das 

conquistas soprem nas velas do Galeão Botafogo sob o comando deste homem 

que certamente tem o dom para nos fazer sorrir! 

Alô, John Textor, onde quer que você esteja, aquele abraço 

e se espirrar... SAÚDE!!! 
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H A V  2 1 1 2 

Deus é o nosso porto seguro e Ele está  

de braços abertos à nossa espera! 
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