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Fase 06

Celebrações

Você sabe o que são ritos de passagem? O termo comum na astrologia indica algumas

mudanças de fases determinantes em nossa vida. Aniversário, batizado, casamento,

funeral ou qualquer outro tipo de ritual de celebração tem um signi�cado maior do que

uma simples reunião de amigos e parentes e pode signi�car o início de um novo tempo

astral.

Esses ritos que são celebrados desde que nascemos escondem um grande simbolismo

pouco conhecido. “Todos os ritos de passagem têm em comum o simbolismo de

representarem uma transição de um estado a outro de ser, onde a pessoa vai

adquirindo novos conceitos, responsabilidades e hábitos, nova visão de mundo e se

desenvolvendo em seu caminho de evolução e autoconhecimento

.

Importância dos ritos de passagem

Há também uma forte importância religiosa nessas transições. Os ritos representam os

pontos culminantes de uma longa jornada em direção a um novo estado de

consciência, onde a pessoa adquire cada vez mais conhecimento e prática que levam em

direção do aprofundamento espiritual.
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“Todos nós passamos por isso ao longo da vida, diversas vezes, não importa se através

de escolhas espirituais, assumindo compromissos e relacionamentos afetivos, saindo da

casa dos pais, formando uma família, adquirindo uma nova posição social, vivenciando

os ciclos naturais e biológicos de nossos corpos ou enfrentando situações marcantes e

importantes que, de alguma forma, deixam marcas e nos modi�cam em algum nível”.

Por que celebrar?

Se reunir para comemorar um aniversário, participar de uma cerimônia de batizado,

casamento ou mesmo comparecer ao momento triste de velar por um corpo após a

morte é uma forma de ritualização desses processos que ocorrem naturalmente.

Isso permite que seja criada uma conexão sagrada com esses pontos de mutação e,

assim, �que mais fácil lidar com toda a carga emocional que esses acontecimentos

carregam, diminuindo o medo, a insegurança ou a dor que eles podem trazer.

Toda transformação, seja em qual período da vida for, seja por escolha própria ou não,

exige uma série de mudanças e, muitas vezes, o abandono de velhos padrões, atitudes,

crenças e comportamentos pré-estabelecidos para que uma nova fase se inicie, e nem

sempre é simples lidar com isso, porque envolve desapego, perdas e ganhos,

desconstrução e reconstrução da identidade e coragem para abraçar o desconhecido

que a vida sempre traz quando precisamos dar um passo adiante. Um dos ritos anuais

importantes para os ciganos, é a Páscoa!

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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A Páscoa (do  ), signi�ca passagem. É um evento religioso, normalmente

considerado pelas igrejas ligadas a esta corrente religiosa como a maior e a mais

importante festa da Cristandade. Na Páscoa os cristãos celebram a Ressurreição

de   (Vitória sobre a morte) depois da sua morte por cruci�cação. Os

eventos da Páscoa teriam ocorrido durante o , data em que

os   comemoram a libertação e fuga de seu povo escravizado no Egito.

hebraico

Jesus Cristo

Pessach

judeus

A palavra Páscoa advém, exatamente do nome em hebraico da festa judaica à qual a

Páscoa cristã está intimamente ligada, não só pelo sentido simbólico de “passagem”,

comum às celebrações pagãs (passagem do inverno para a primavera) e judaicas (da

escravatura no Egito para a liberdade na Terra prometida).

A suposta última ceia partilhada por Jesus e pelos discípulos é considerada, geralmente,

um “ do pesach” – a refeição ritual que acompanha a festividade judaica, se nos

atermos à cronologia proposta pelos  . O 

 propõe uma cronologia distinta, ao situar a morte de Jesus por altura da

hecatombe dos cordeiros do Pesach. Assim, a última ceia teria ocorrido um pouco antes

desta festividade.

sêder

Evangelhos sinópticos Evangelho de

João

A Páscoa é uma festa que é celebrada por três tradições religiosas: a judaica, a católica e a

cristã ortodoxa. O sentido geral da celebração é o de libertação.

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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O termo “pessach”, que designa a Páscoa judaica, signi�ca “passagem”, e está associada

à libertação do povo judeu da escravidão que sofreu por parte do povo egípcio. A

passagem, no caso, refere-se à travessia do Mar Vermelho liderada por Moisés, na

impressionante narrativa da abertura do mar para que os judeus pudessem consumar a

sua libertação, o mesmo mar que depois se fechou matando grande parte do exército

do Faraó que perseguia o povo hebreu.

O cálculo da Páscoa judaica está associado ao Ano Novo desta tradição religiosa, e ela se

dá exatamente 163 dias antes do Rosh Hashaná, que é a celebração do novo ano,

geralmente acontecendo entre os meses de setembro e outubro de cada ano do

calendário cristão.

A Páscoa cristã está diretamente vinculada ao calendário lunar e solar, tanto no caso da

tradição católica quanto no caso da tradição cristã ortodoxa. Ambas se apóiam no

início do ano novo astrológico, que ocorre sempre em 21 de março, com a diferença

que a Páscoa católica segue o  , enquanto a páscoa cristã ortodoxa

segue o  .

calendário gregoriano

calendário juliano

É, portanto, uma data baseada no Sol e na Lua. O domingo de Páscoa é sempre o

primeiro depois da Lua Cheia, que ocorre ou no próprio dia 21 ou logo após essa data.

Para a maioria de nós que vive nos grandes centros urbanos e, às vezes, nem consegue

enxergar o céu e as posições dos astros, é interessante saber que tradições tão antigas e

fundamentais como a celebração pascal estão associadas e alinhadas com os

fundamentos da Astrologia.

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_gregoriano
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Desenvolvimento mediúnico

DEVE-SE PROVOCAR O DESENVOLVIMENTO DA MEDIUNIDADE?

Ninguém deverá forçar o desenvolvimento desta ou daquela faculdade, porque, nesse

terreno, toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a�oração

mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as

melhores disposições de trabalho e de boa-vontade, seja essa possibilidade psíquica a

mais humilde de todas.

Sabemos que a mediunidade é uma condição orgânica e independe da condição moral

ou intelectual do médium, assim como independe do desejo de se ter ou não

determinado tipo de mediunidade. Não é possível desenvolver uma mediunidade

quando não se tem a condição orgânica propícia para tanto, é por isso que há médiuns

videntes que não são psicógrafos, ou que tem a mediunidade de psicofonia (conhecida

como "incorporação") mas não tem a mediunidade de audição, por exemplo, e assim

sucessivamente.

Fica, portanto, claro, que não se deve forçar o desenvolvimento de qualquer tipo de

mediunidade, e quem pretender fazê-lo não é digno de crédito.

Sabemos que a mediunidade na verdade é um instrumento de evolução na vida de

qualquer pessoa, por isso não se resumiria a uma ou outra maneira de ser desenvolvida.

É que a mediunidade pode se manifestar de muitas formas. Através da oração, da

telepatia, da cura pelas mãos, da premonição, e até mesmo a comunicação com espíritos

seja pela escrita, clarividência, vidência ou clariaudiência. São inúmeras formas.

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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Filhos Problemáticos

Dizem que tu és médium. Há sintomas ou evidências, contudo, a experiência fala

melhor. Não será um problema psicológico ou psicanalítico? Nem tudo é mediunidade

a desenvolver. O fato de possuíres certa sensibilidade só faz aumentar tua

responsabilidade perante a vida.

As imperfeições e defeitos como arrogância, vaidade, presunção, mentira, egoísmo,

nada tem a ver com mediunidade; são problemas teus, de�ciências que deves ter a

coragem de encarar e corrigir.

Médium é médium sempre. Pode não atuar ostensivamente nesse ou naquele setor da

vida diária, mas a qualquer hora pode agir discretamente, transmitindo um recado ou

uma energia ou mesmo assimilando algum tipo de vibração nas circunstâncias mais

diversas.

Está constantemente sujeito a in�uencia direta ou indireta do Plano astral. A idade

física é importante. Os anos favorecem a experiência e o conhecimento, trazendo

serenidade e força ao espírito. O campo emocional do médium precisa estar submetido

ao mais rigoroso controle.

Freqüentemente se encontra médiuns empolgados, deslumbrados, sugestionáveis,

frágeis, sujeitos a problemas de relacionamento com colegas, amigos, confrades,

parentes e cônjuge.

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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Médium precisa ser visto como portador de uma psicologia diferente. A personalidade

mediúnica tem características próprias. Quando o médium está sendo ele mesmo,

sozinho, sem a in�uência de forças magnéticas do ambiente, de Espíritos, dele mesmo

noutros estados de consciência? Não é fácil saber.

Por isso há médiuns, principalmente jovens, que passam por grandes con�itos, com

muitas di�culdades de adaptação ao meio ambiente. Não se distingue facilmente o

emocional do psíquico, o mediúnico do anímico; o pessoal do espiritual; o pensamento

do médium e dos Espíritos que possam estar in�uenciando em dado momento. Nesse

caso a compreensão, o silêncio ajudam muito.

Não fugir do convívio com outras pessoas, não se isolar e também não usar a condição

de médium para exigir obediência ou respeito à sua pessoa. O médium deve manter

uma linha de equilíbrio, sabendo que é portador de magnetismo especí�co que pode se

expandir, envolvendo e até in�uenciando outras pessoas no sentido do bem ou do

mal.

Médiuns que vivem em constantes processos depressivos, enxaquecas e irritação

precisam parar e re�etir. Ideal é que os médiuns levem vida normal, sem maiores

problemas, sem exotismo nem esquisitices.

Médiuns empolgados existem por toda parte, vendo, ouvindo e falando demais.

Mediunidade, porém, não é privilégio nem atestado de superioridade. Geralmente

ocorre o contrário: nasce médium aquele que se endividou gravemente noutras vidas.

Conhecemos médiuns, desenvolvendo intenso trabalho de recuperação de tempo

perdido e reabilitação da consciência.

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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Deslumbramento diante de fenômenos indica insegurança e imaturidade. Já sabes que

mediunidade é ferramenta de trabalho, nada mais além disto. Muita gente procura

fazer da sua condição de médium trampolim de promoção pessoal ou até mesmo palco

de exibicionismo. Vaidade excessiva nos médiuns representa porta aberta à obsessão

ostensiva ou sutil.

Não digas a qualquer pessoa ou em qualquer momento aquilo que saibas ou tenhas

ouvido das Entidades Superiores. Não conheces a reação das criaturas e não imaginas

os efeitos que tua revelação possa produzir.

Existem personalidades anímicas e mediúnicas que podem ser classi�cadas da seguinte

forma:

Médiuns psicopatas,

Médiuns obsediados,

Médiuns confusos,

Médiuns indecisos,

Médiuns acomodados,

Médiuns bitolados

Médiuns cultos,

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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Médiuns �exíveis.

Psicopatas — doentes mentais.

Obsediados — constantemente assediados por Entidades sombrias.

Confusos — desconhecem o mecanismo dos fenômenos.

Indecisos — têm medo de assumir responsabilidades.

Acomodados — ociosos e insipientes.

Bitolados — sectários e presunçosos.

Cultos — instrumentos mais a�nados.

Flexíveis — mentes abertas ao estudo, ao trabalho e ao progresso.

Todo obsidiado é médium. Isto não signi�ca, contudo, que ele deva desenvolver a sua

faculdade. Na maior parte das vezes é exatamente o que ele não deve fazer.

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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Perante o astral é sacerdote aquele que encarnou com a missão sacerdotal ou durante a

encarnação recebeu a incumbência da missão sacerdotal. Quando o astral reconhece

que você tem a missão de sacerdote, você é visto como sacerdote perante o astral.

Há quem não recebeu investidura sacerdotal ou não é reconhecido pelo astral e quer

abrir uma casa, abre, mesmo porque, para abrir, perante a lei, é só fazer o estatuto e

registrar em cartório, mas e depois, vai fazer o quê?

O sacerdócio é algo a mais para quem já é sacerdote ou para quem é médium mesmo

que você nunca venha a ser um sacerdote, um líder religioso, mesmo que você nunca

venha ser um dirigente espiritual, conhecimento não ocupa espaço. O aprendizado

sacerdotal não vai te fazer menos, vai te fazer mais porque o objetivo não é inventar

coisas, é aprender coisas, viver experiências, é burilar a questão mediúnica, lapidar o

relacionamento entre você e a sua espiritualidade, trabalhar a ideia do sacerdócio que

diz que todo médium de incorporação é um sacerdote em potencial. É um preparo

horizontal, de investidura horizontal em que nós estamos passando conhecimento e

experiência e que tem um lastro, esse conhecimento sacerdotal tem um histórico.

Quem é o sacerdote a sua comunidade? É o dirigente espiritual. O dirigente espiritual

use ou não essa terminologia, é um sacerdote.

Autoridade Sacerdotal

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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O sacerdote é um líder e ele deve exercer liderança, você não ensina alguém a ter fé,

mas você ensina alguém a entender a sua fé. Você ensina o sacerdócio, você pratica

junto, é um conjunto de experiências. Agora, liderar é algo que pode ser trabalhado,

lapidado.

O sacerdote deve aprender como lidar com o ser humano e não apenas como lidar com

a mediunidade, não apenas como lidar com a espiritualidade, ele tem que saber lidar

com o ser humano, saber ouvir.

O sacerdote tem que ser acima de tudo alguém que quer se tornar uma pessoa melhor

para ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. Agora, o sacerdote  não é um

iluminado, ele não é um santo, é uma pessoa comum que quer se tornar alguém

melhor e quer ajudar o próximo a se tornar uma pessoa melhor. É importante

estabelecer uma relação saudável, se você é sacerdote, com a comunidade que dirige.

Não usar o sacerdócio como ferramenta da sua vaidade, do seu ego, não usar o

sacerdócio para se sentir melhor ou mais importante, para se colocar acima dos outros,

não usar o sacerdócio para humilhar, não usar o sacerdócio para expor alguém ao

ridículo.

O sacerdote é um médium de incorporação desenvolvido que recebeu a missão de

dirigente espiritual, mas para exercer a função do sacerdócio, ele deve conhecer acerca

dos fundamentos do culto, acima de tudo de como cuidar da mediunidade do outro

porque algum dia alguém cuidou da mediunidade dele.

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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É uma missão árdua essa, mas, certamente, prazerosa, pois cumprir um compromisso,

muitas vezes, pré estabelecido, antes da encarnação, tem de ser uma benção, um grande

e honroso prazer mesmo com todas as di�culdades e impedimentos.

É claro que existem os bons e os maus Sacerdotes, como em todos os setores onde atua

o ser humano, reconhecer os bons, a �m de segui-los, não é tão difícil assim como

pensam alguns, basta não idolatrar, veri�car a postura do Sacerdote diante daquela

comunidade religiosa procurando não confundir as coisas, certi�car-se da gratuidade

nos atendimentos realizados pelo Sacerdote e, é claro, sentir simpatia, alguma a�nidade

com sua postura para que a relação seja saudável e longa.

Muito se fala sobre os deveres do Sacerdote, pouco se fala sobre seus direitos. O

Sacerdote é extremamente cobrado, constantemente sabatinado, muitas vezes passa

pelo constrangimento de não saber a resposta para todas as perguntas que lhe são

feitas, exigindo assim que se mantenha, o máximo possível, informado sobre a religião

e assuntos gerais que afetam a vida cotidiana de todos.

O Sacerdote moderno entende que velhos modelos já não servem mais, não se

encaixam numa sociedade voltada à tecnologia que, a cada dia, disponibiliza novidades.

O novo Sacerdote tem a preocupação de ensinar, sabe que segredos já não mais

satisfazem os médiuns de hoje, mesmo porque são jovens que se valem dos recursos

tecnológicos capazes de acessar, facilmente, qualquer informação, portanto, busca,

uma trégua nas atribulações da vida sem dispensar o conhecimento acerca da religião e

do templo que freqüentam.

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=
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A Magia é a ciência dos segredos da Natureza. Para que ela funcione apropriadamente,

um Bruxo deve trabalhar sempre em perfeita harmonia com as Leis da Natureza e da

psique. Magia é a ciência e a Arte. Ao contrário do que as pessoas pensam, Magia não é

fazer Rituais que inter�ram na vida das pessoas, mas sim trabalhar com as energias da

Natureza, do Universo e do próprio homem. Com o equilíbrio dessas energias vivemos

em harmonia com a vida. A Magia é mais antiga que o Cristianismo, sendo a principal

�loso�a de diversas civilizações antigas.

Na Magia existem vários tipos de Sistemas e Níveis diferentes. Sendo assim, o estudo

da magia exige uma grande dedicação para ter-se um bom conhecimento. A Alta Magia

é muito confundida com a Teurgia, mas a Alta Magia trata da Magia Utilizável e a

Teurgia trata da Magia Existente. A religião, em suas manifestações exteriores, não seria

outra coisa além da Alta Magia Cerimonial. Por isso muitas pessoas comparam a

religião e a Alta Magia.

Nem todo Sacerdote é ou foi estudioso, alguns não tiveram acesso ao estudo, porém,

cumprem com amor, humildade e fé a missão do Sacerdócio. Exigir de pessoas assim

alguma erudição é falta de caridade, compreensão, signi�ca que a pessoa está no lugar

errado, que deve buscar outro Sacerdote que o satisfaça intimamente, se é que seja

possível encontrar porque ninguém é perfeito, mas a�nidade é fato.

O Sacerdote tem muitos direitos, caminham lado a lado com seus deveres e obrigações.

Estudo de Magia

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=


Pacha Drom - Aula 6

Pacha Drom - Aula 6

Atualmente o termo mago é usado para aqueles que passaram pelas operações mágico-

ritualísticas, de forma prática, então cognominados magistas. O mago já não precisa de

ponto de referência, ele usa sua vontade para agir e dirigir no mundo da Lua Astral. O

magista, ainda em processo iniciático de desenvolvimento, requer a ajuda e o

treinamento de rituais mágicos com pontos de referências.

Use a Magia de maneira sábia, cautelosa e somente de maneira positiva. A Magia é algo

muito sério e nunca deverá ser abusada ou tratada como um jogo de salão ou

brincadeira. Nunca utilize qualquer forma de Magia para manipular a vontade e/ou as

emoções de outra pessoa.

Como o carma retorna por três vezes para todas as pessoas pelos seus atos nesta vida,

seria atitude de autodestruição para qualquer Bruxo ou Mago utilizar a Magia Negra

para causar danos a alguém. Quando estiver lançando um encantamento, concentre-se

sempre profundamente e coloque claramente em sua mente aquilo que você precisa ou

deseja.

A operação mágica consiste no emprego de uma forma de energia cósmica, com a

�nalidade de obter-se um resultado, sobre um ponto preciso. Assim, ela implica um

operador. Tal operador pode não ser uma pessoa física, mas uma pessoa moral e pode

ser também uma personi�cação. Daí originou-se a Primeira Regra: "Nenhuma

operação mágica pode ser efetuada sem a intervenção de uma Inteligência".

Esta inteligência aplica-se tanto a um ser humano ou uma coletividade humana, como

a uma personi�cação de energias ou a uma coletividade �uídica.
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Muita tolice prospera no campo da Magia. Preconceitos idiotas permanecem atrelados

a esta antiga Arte e Ciência. A idéia do mago vestido em roupas caras e brilhantes faz

parte do universo �ccional de muitas pessoas. Ainda que esta imagem do mago fashion

seja disseminada como a verdade última e única, e ainda que roupas e acessórios

tenham o seu lugar dentro de determinadas tradições de práticas mágicas, esta não é a

única forma de praticar a Arte Mágica, nem mesmo a mais e�caz. Todas as formas de

Magia são igualmente e�cientes desde que usadas por pessoas habilitadas. Magia é arte

de causar mudanças na consciência de acordo com a vontade. Consciência é este

campo normal de percepção que você utiliza para ler este livro, ou para ligar um

eletrodoméstico.

Simplesmente é aquilo que você percebe e julga. Mas, além deste campo há outro lado,

onde o trabalho do Mago se realiza e toma forma para depois se Já vai bem longe o

tempo em que eram necessários sacrifícios humanos nas práticas mágicas. No passado,

os magos precisavam do sangue de uma donzela para produzir efeitos especiais.

Sacri�car seres humanos era uma prática tão natural como hoje o é sacri�car animais

aos deuses. Mas, o que era a�nal Magia?

Os rituais obedecem a uma classi�cação bastante ampla, conforme as intenções.

Podemos distinguir rituais sazonais, de aperfeiçoamento, de iniciação, de exploração e

de libertação, embora existam rituais que não possam ser incluídos em nenhuma dessas

categorias e outros, que incluem duas ou mais.

https://app.designrr.io/projectHtml/496212?token=a715ffb0f070363dfc6159d246af8c67&embed_fonts=


Pacha Drom - Aula 6

Pacha Drom - Aula 6

Todos os estudiosos da Magia sabem que os antigos rituais ainda são praticados em

lugares remotos, longe da civilização. Tribos de canibais africanos ainda devoram as

suas vítimas, pelo fato de acreditarem em adquirir o poder e força das mesmas. Este é

um ato de Magia antiga, um tanto pré-histórico, mas que é imitado por todos nós

diariamente. Quando matamos uma ave e a comemos, estamos certo de que

adquiriremos energia, força e poder. Claro que não do mesmo modo como os canibais

acreditam, mas num certo sentido ambos estão certos. Tanto o homem civilizado

quanto o 12 canibal.

Sabe-se que as proteínas, vitaminas e sais minerais nutrem o organismo humano,

entretanto, o canibal não sabe como funciona todo esse mecanismo de absorção de

força por parte do seu organismo. Apenas sabe intuitivamente e acredita nisso.

Mas será mesmo necessário matar um outro ser humano, beber o seu sangue ou

devorar sua carne para adquirir força e poder? Claro que nada disso é necessário.

Sabemos que a mesma proteína que dá energia ao organismo pode ser encontrada na

carne animal, tanto dos irracionais quanto dos racionais.

Este exemplo foi apenas para mostrar-lhes a evolução do conhecimento humano

através dos tempos. Nas ciências, os métodos usados eram totalmente diferentes dos

de hoje.

A palavra Magia signi�ca, para muitos, a instituição baseada na crença de força

sobrenatural regulada pela tradição e constituída de práticas, ritos e cerimônias em que

se faz apelo às forças ocultas e se procura alcançar o domínio do homem sobre as forças

da natureza e sobre o destino.
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Na Magia antiga os rituais eram feitos à base de fogo, sangue, incenso e gritos. Os

rituais variavam de acordo com os costumes de cada povo. Os deuses eram muitos e

assim, cada um deles exigia algum tipo de oferenda ou sacrifício. O engraçado é que as

oferendas nunca eram consumidas pelos deuses, levando-nos a crer que eles estavam

interessados apenas em serem obedecidos, nada mais que isso.

Os símbolos, as �guras, ainda hoje despertam na mente dos seres humanos uma

poderosa fé. Algumas pessoas podem dizer que era um absurdo matar e queimar numa

fogueira um ser humano para dar alegria e satisfação a um Deus. Entretanto, estas

mesmas pessoas acendem uma vela para determinado Santo e lhe pede graças e

benefícios. Os rituais antigos foram apenas substituídos por outros mais racionais e

menos chocantes.

No passado não muito longínquo, os dentes de uma pessoa eram arrancados com um

alicate, muito parecido com a torquês do marceneiro dos nossos dias. Não haviam

descoberto os anestésicos, nem inventado instrumentos mais delicados para realizar

tais extrações.
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