
 

HARRY S. TRUMAN 

Harry S. Truman (Lamar, 8 de maio de 1884 – Kansas City, 26 de dezembro de 1972) foi o 33º 

presidente dos Estados Unidos. O último running mate de Franklin D. Roosevelt em 1944, 

Truman chegou à presidência em 12 de abril de 1945 após a morte de Roosevelt. Em sua 

presidência, os EUA terminaram a Segunda Guerra Mundial; a tensão com a União Soviética 

cresceu após o conflito, iniciando a Guerra Fria. Truman nasceu no Missouri, passando a maior 

parte de sua infância na fazenda da família. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele serviu na 

França com a Guarda Nacional como oficial da artilharia. Depois da guerra, Truman foi dono de 

uma retrosaria antes de juntar-se ao Partido Democrata. Seu primeiro cargo público foi de oficial 

do condado, e em 1934 ele foi eleito Senador dos Estados Unidos. Ele ganhou proeminência 

nacional ao chefiar o Comitê Truman, que expôs gastos, fraudes e corrupção nos contratos de 

guerra governamentais. Apesar de a Alemanha Nazista ter-se rendido algumas semanas após 

Truman ter assumido a presidência, esperava-se que a guerra contra o Japão durasse mais um 

ano. Sua decisão de usar armas nucleares contra o Japão acelerou o fim do conflito, mas 

permanece controversa até hoje. Sua presidência foi um ponto de virada nas relações exteriores, 

com os Estados Unidos apoiando uma política internacionalista junto com seus aliados europeus. 

Trabalhando próximo do Congresso, Truman ajudou na fundação das Nações Unidas, emitiu a 

Doutrina Truman contra o comunismo, e aprovou o Plano Marshall de US$ 12 bilhões para 

reconstruir a Europa. A aliança com a União Soviética durante a guerra transformou-se em 

oposição nos tempos de paz. Ele supervisionou a Ponte Aérea de Berlim em 1948 e a criação da 

OTAN em 1949. Quando a Coreia do Norte comunista invadiu a Coreia do Sul em 1950, Truman 

imediatamente enviou tropas norte-americanas e conseguiu apoio da ONU para iniciar a Guerra 

da Coreia. Após um sucesso inicial, as forças da ONU foram repelidas por uma intervenção 

chinesa e o conflito ficou em impasse durante os últimos anos de sua presidência. A corrupção 

em sua administração, que foi ligada a alguns membros do seu gabinete na Casa Branca, foi o 

principal ponto de discussão na eleição presidencial de 1952, em que Adlai Stevenson II, 

sucessor de Truman como candidato democrata, foi derrotado por Dwight D. Eisenhower. 

Avaliações populares e acadêmicas de sua presidência foram inicialmente negativas, porém 

acabaram ficando mais positivas após Truman ter-se aposentado da política. Ele faleceu em 

dezembro de 1972 em Kansas City. 



Foi iniciado na Maçonaria em 9 de fevereiro de 1909, na Loja Belton  450, cidade de Belton, 

também no Missouri. Em 1911, Truman serviu como primeiro Venerável Mestre da recém-

fundada Loja Grandview  618. Em 1940, o irmão Truman foi eleito Grão-Mestre da Grande Loja 

Maçônica do Missouri, e serviu até 01 de outubro de 1941. Maçom participativo junto à Ordem 

DeMolay, Rito de York, Rito Escocês e Shriners, Truman ainda se tornou um 33 ° grau do 

Supremo Conselho do REAA Jurisdição Sul dos EUA e Grande Mestre Honorário do Supremo 

Conselho Internacional da Ordem DeMolay. Em 1945 assumiu como Presidente dos Estados 

Unidos, cargo que ocupou até 1953. Quando em evento político no Estado de Indiana, um 

paramédico da marinha que havia servido com Truman disse a ele que naquela noite iria ser 

elevado (termo correto nos EUA) ao grau de Mestre Maçom, na Loja Beech Grove  694, nas 

redondezas de Indianápolis. Após o término do evento, Truman abriu mão de falar com a 

imprensa e pegou um carro para ir à Loja. Homens do Serviço Secreto foram com ele, como é 

exigido. Ao chegar à Loja, o Serviço Secreto tentou insistir em participar da reunião, para garantir 

a segurança de Truman. O Presidente Truman explicou a eles que em poucos lugares ele poderia 

estar tão seguro quanto em uma Loja, rodeado de Irmãos. Os agentes do Serviço Secreto tiveram 

que aceitar, mas não sem antes revistarem todos os maçons presentes e vasculharem a Sala da 

Loja (Templo) antes do início da reunião. Ao dar início à reunião, Truman solicitou ao Venerável 

Mestre que fosse recebido como Past Grão-Mestre da Grande Loja do Missouri, e não como 

Presidente dos Estados Unidos. Frase creditada ao Presidente Harry Truman:“Nós 

representamos uma fraternidade que acredita na justiça e na verdade e na ação honrosa na sua 

comunidade … homens que se esforçam para serem cidadãos melhores … para fazerem um 

grande país ainda maior. Esta é a única instituição no mundo onde podemos encontrar no nível 

todos os tipos de pessoas que querem viver corretamente.” 

 


