PILULA MAÇÔNICA Nº 254

Emigrar, Imigrar e Peregrinar
A excelente Palestra proferida sobre “Emigração Italiana”, do Irm.: Egisto Rigoli,
na Loja “L’Áquila Romana” pode, ou poderia, ter suscitado dúvidas sobre as palavras
emigração, imigração, etc. Desse modo, nada melhor do que uma pesquisa (no velho
“Aurélio”) sobre o assunto, que é a finalidade desta Pílula.
Migrar: 1 – mudar periodicamente, ou passar de uma região para outra, de um
país para outro.
Migração: 1 – passagem de um país para outro (falando-se de um povo ou grande
multidão de gente).
Emigrar: 1 – deixar um País para ir-se estabelecer em outro. 2 – mudar
periodicamente de terra (certos animais).
Emigrante: 1- que ou quem emigra.
Emigração: 1 – ato de emigrar 2 – por extensão, conjunto de pessoas que
emigram. 3 – mudança voluntária de país.
Imigrar: 1 – entrar (num país estranho) para nele viver
Imigrante: 1 – que ou pessoa que imigra.
Peregrinar: 1- - viajar ou andar por terras distantes; correr por diferentes partes.
2 – ir em romaria por lugares santos.
Peregrino: 1 – que peregrina. 2 – estranho, estrangeiro.
Peregrinação: 1 – ato de peregrinar. 2 – viagem a lugares santos ou de devoção;
romaria.
Desse modo, uma mesma pessoa quando sai de seu País de origem, é um
emigrante e, quando entra em outro, é um imigrante.
Por curiosidade, sobre peregrino, temos em São Paulo, uma ave que
periodicamente aparece em nossas torres mais altas. Chama-se “Falcão Peregrino”.
E, quem for da minha época, deve lembrar um famoso seriado na TV, chamado
“Peregrino do Oeste”, que relatava as aventuras de um “pistoleiro famoso” que era
contratado para defender os fracos e oprimidos, usando seu revolver. Brasília e o restante
do país bem que está precisando, de pelo menos 10 desse tipo de Peregrino, para nos
defender dos Políticos.....kkkkkkk
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