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EDITORIAL 

Tradição e Modernidade não são conceituações 
excludentes, mas  complementares; a primeira, 
lançando um olhar para o passado, tem como 
objetivo a  preservação de nossa identidade cul-
tural e de nossos usos e costumes, validados e 
legitimados por séculos de experiência e vivência 
nos caminhos da Arte Real; a segunda, longe de 
ser modismo passageiro e superficial, interpola 
essa herança cultural ao presente, ao mesmo tem-
po que a extrapola em direção ao porvir, provi-
denciando as necessárias mudanças, adaptações 
e transformações inerentes às novas realidades 
sociais, econômicas, ambientais e culturais, tão 
mutáveis nestes tempos de globalização carrega-
dos de incertezas.
A missão da Maçonaria é estar  atenta à todas 
essas mudanças, renovando-se constantemente 
afim de acompanhar os novos tempos e, neles, 
prosseguir em sua sublime missão de construir 
um mundo melhor. Nós, parte integrante des-
se processo, também mudamos e evoluimos: de 
Jornal ontem, passamos para Revista hoje, por-
que jornal é mais informativo e menos cultural, 
abrangendo interesses momentâneos e notícias 
que envelhecem rapidamente (quem se lembra 
o quê foi manchete a 15 dias atrás?); revista, ao 
contrário, abarca temas mais amplos e perenes, 
cuja desatualização se processa ao longo de anos, 
e não de dias; daí, a mudança.
Mudança no conceito, não na qualidade,  empe-
nho,  dedicação e entusiasmo que sempre nor-
tearam nossos trabalhos. A equipe permanece a 
mesma, acrescida porém de novos e valorosos 
Irmãos que despontam no horizonte da evidência 
maçônica e conosco vem somar força e vigor.
Resta-nos, então, por derradeiro, invocar o Gran-
de Arquiteto do Universo e pedir à Ele que nos 
ilumine e guarde, prodigalizando os nossos tra-
balhos que sempre foram, são e serão realizados 
para a Sua Glória.

Carlos Brasílio Conte, editor.  

“O Iniciado Busca a Verdade, o Profano Julga Possuí-la.”
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rezentos e quarenta e cinco 
cientistas de oitenta e sete 
diferentes países compa-
receram ao III Congresso 

Internacional de Pesquisas da Lon-
gevidade Humana, realizado nas 
luxuosas instalações do Centro de 
Convenções de Bali, na paradisí-
aca costa leste da Birmânia. Entre 
eles destacavam-se proeminentes 
geneticistas, afamados médicos, 
notáveis higienistas, ilustres biólo-
gos e outras tantas autoridades da 
área da Saúde, dispostas a discutir 
e avalisar (notem  bem: avalisar e 
não avaliar) os mais recentes pro-
gressos da Ciência no esforço que 
atualmente se faz para prolongar a 
vida humana.
Na agenda do Congresso, ricamente 
elaborada, destacavam-se os prin-
cipais temas a serem abordados: 
criogênese, radicais livres, câma-
ras hiperbáricas, auto-hemoterapia, 
restrição calórica, terapias ortomo-
leculares, anti-oxidantes, técnicas 
anti-stress, meditação transcen-
dental, eficácia mântrica,  poder  
da fé, etc., etc...
Velhas teses religiosas como a ida-
de bíblica dos profetas do Velho 
Testamento também seriam aborda-
das, lado a lado com a lógica fria de 
eminentes zoólogos que afirmam 
ser a idade do homem igual à idade 
dos animais,  ou seja,  se um ani-
mal vive quatorze vezes o período 
que emprega para atingir a idade 
adulta, o homem, que é também um 
animal (no bom sentido) e atinge a 
idade adulta aos dezoito anos (lei 
da maioridade penal), deveria viver 

FÓRUM LIVRE

O Carimbo do Anjo

duzentos e cinqüenta e dois anos.
Após a abertura oficial dos traba-
lhos e das formalidades de praxe 
iniciaram-se as apresentações dos 
trabalhos, com tradução simultânea 
para todos os presentes, seguidas 
de calorosas  discussões acadêmi-
cas. O calor dessas discussões foi,  
porém, resfriado por um gigantesco 
e imprevisível maremoto, moder-
namente designado pelo nome mais 
pomposo de tsuname,  que em pou-
cos segundos tragou literalmente o 
enorme anfiteatro, levando ao “lado 
de lá” trezentos e quarenta e cinco 
almas que, repentinamente, se en-
contraram flutuando em um lu-
gar estranho, etéreo, enevoado, 
imaterial...
 Para alguns, era o céu;  para outros, 

o nirvana; e para uma minoria eso-
térica era o astral. Lá, um anjo... ou 
um deva... ou um guardião (nomes 
pouco importam) os orientava para 
formarem uma longa fila, no co-
meço da qual havia um outro anjo, 
deva, guardião (como foi dito, no-
mes pouco importam)  sentado em 
uma mesinha, anotando em uma fi-
cha a identidade de cada um.
A seguir, esse Anjo ( para evitar a 
repetição monótona, vamos con-
vencionar que era  simplesmente 
um Anjo) retirava  um carimbo de 
uma sacola repleta deles e carimba-
va um número na citada ficha : 27, 
45, 13, 89, 2, 104, 55... e assim 
por diante.
Os componentes da fila, todos ho-
mens de ciência acostumados à ob-
servação racional, estatística, expe-
rimental de quaisquer fatos, eventos 
ou fenômenos, tentavam imaginar 
o significado daqueles números; 
alguns cochichavam que seria uma 
derivação da equação de Fibonac-
ci, outros negavam, apontando para 
séries randômicas  ou então apela-
vam para a teoria do caos...
Foi então que um deles, mais ousa-
do que os demais, resolveu pergun-
tar ao Anjo o significado daqueles 
números aparentemente aleatórios.
 Obteve a seguinte resposta:
-Este é o número de anos que cada 
um de vocês viverá na próxima 
vida.

Carlos Brasílio Conte.
Membro da Academia Paulista 
Maçônica de Letras.

“Há dois tipos de pessoas no mundo: as que se elevam e as que se 
inclinam.” Ella Wheeler Wilcox

T
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Programação Trimestral de Cursos e Palestras da Secretaria Estadual de
Cultura e Educação Maçônicas do G\O\S\P\

Local: Palácio Maçônico do GOSP - Rua São Joaquim 457 - Liberdade
Horário: sempre aos sábados, das 10:00 às 13:00 horas.
Entrada franca (solicita-se a contribuição de 1k de alimentos não perecíveis)
Maiores informações: (0xx11) 3346-7088

Data Evento Observações
07-07-07 Palestra: A alquimia e seus mistérios 

Ministrador: Osmar de Carvalho Aberta ao público

14-07-07 Palestra: Análise astrológica da “Santa Ceia” de Leonardo da Vinci.
Ministrador: Antonio Carlos Jorge Aberta ao público

21-07-07 Curso De Introdução à Maçonaria - Módulo I
Tema: Origens Históricas da Maçonaria no Mundo e no Brasil.

Restrito à Maçons
Direcionado à AApr\

28-07-07 Palestra: Pitágoras, A Escola Iniciática de Crotona e a 
Geometria Sagrada
Ministrador: Carlos Brasílio Conte

Aberta ao público

04-08-07 Curso De Introdução à Maçonaria - Módulo II
Tema: Arcabouço Legal da Maçonaria: Landmarques, Constituição, RGF, 
Regimentos, Poder Central e Poderes Estaduais, Poder Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, Coordenadorias, etc.

Restrito a maçons
Direcionado à AApr\

11-08-07 Palestra: O Caminho de Santiago de Compostela
Ministrador: Omar João Zacharias Aberta ao público

18-08-07 Curso De Introdução à Maçonaria - Módulo III
Tema: Filosofia, Ética, Cidadania e Política Humana na Maçonaria.

Restrito à Maçons
Direcionado à AApr\

25-08-07 Palestra: Segurança Pessoal e Patrimonial
Ministrador: Valter Sérgio de Abreu Aberta ao público

01-09-07 Curso De Introdução à Maçonaria - Módulo IV
Tema: Iniciação - comentários e estudos do Ritual do Primeiro Grau.

Restrito à Maçons
Direcionado à AApr\

08-09-07 Não haverá atividades (Feriado Prolongado)
15-09-07 Curso De Introdução à Maçonaria - Módulo V

Tema: Simbolismo e Esoterismo na Maçonaria
Restrito à Maçons
Direcionado à AApr\

22-09-07 Palestra: Oratória
Ministrador: Carlos Brasílio Conte Aberta ao público

29-09-07 Palestra: Liderança para Maçons
Ministrador: Armando Ettore

Restrito à Maçons
Direcionado à M\M\

Nota:  o curso completo para aprendizes-maçons será ministrado em cinco módulos e terá como objetivo fornecer 
aos irmãos aprendizes uma visão abrangente da nossa instituição. Embora dirigido aos aprendizes, está também 
aberto aos irmãos companheiros e mestres que quiserem reciclar conhecimentos.
Observações:
1. Ao final do Curso serão concedidos diplomas  aos Irmãos-Aprendizes.
2. À cada participante solicita-se 1k de alimentos não perecíveis.
3. No mês de outubro terá início o Curso para Companheiros-Maçons, no mesmo molde que o de Aprendizes. 
Façam suas inscrições.

 “Só há no mundo uma coisa pior do que ser objeto
 de falatórios: é não sê-lo.” Oscar Wilde
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Os Primeiros Tempos Da Maçonaria na Província de São Paulo: 1831-1840
José Castellani*

mbora o GRANDE ORIEN-
TE DE SÃO PAULO, sob 
esse título, tenha sido cria-

do a 29 de julho de 1921, a partir de 
uma cisão no GRANDE ORIENTE 
DO BRASIL, como se verá no de-
correr desta obra, sua história, den-
tro do sistema obediencial regio-
nal começara em outubro de 1889, 
com a criação, pelo grão-mestre do 
grande Oriente do Brasil, viscon-
de Vieira da Silva, da grande Loja 
Provincial de São Paulo, a primeira 
célula regional subordinada ao Po-
der Central.
A Maçonaria na Província - depois 
Estado - de S. Paulo, todavia, co-
meçara quase seis décadas antes, 
com a fundação, a 19 de agosto de 
1831, da Loja “INTELIGÊNCIA”, 
em Porto Feliz. Essa Loja, cujo rito 
era o Moderno, ou Francês, ainda 
dominante, na época, era filiada ao 
grande Oriente Brasileiro, também 
chamado de grande Oriente da rua 
do Passeio, ou, simplesmente, de 
grande Oriente do Passeio, um dos 
troncos, juntamente com o grande 
Oriente do Brasil, surgidos do pri-
mitivo grande Oriente Brasílico, 
de 17 de junho de 1822, que fora 
fechado, a 25 de outubro de 1822, 
pelo seu grão-mestre, D. Pedro 
I, imperador do Brasil. O grande 
Oriente do Passeio surgiu em 1830, 
antes do Grande Oriente do Brasil, 
instalado em 1831, e desapareceria, 
posteriormente, tendo suas Lojas 
incorporadas ao grande Oriente do 
Brasil.
Depois da Loja “INTELIGÊNCIA’, 
que logo passaria à jurisdição do 
grande Oriente do Brasil - a 19 
de agosto de 1832 -vindo a abater 
colunas antes de 1850, outras Lo-
jas foram surgindo, em acentuada 

progressão, forjando, a partir daí, a 
história da Maçonaria paulista, que 
iria, ter, daí em diante, papel de fun-
damental importância na História 
de São Paulo e do Brasil.
Assim, a 13 de maio de 1832, surgi-
ria a Loja” AMIZADE”, a primeira 
da capital paulista, fundada no Rito 
Escocês Antigo e Aceito e na juris-
dição do grande Oriente Brasileiro, 
ou do Passeio e que iria passar para 
o Grande Oriente do Brasil, onde 
recebeu o número 141, em 1861. A 
Loja foi fundada por José Augusto 
de Menezes - cujo nome simbólico 
era Badaró - um quartanista de Di-
reito, que, em sua residência. reu-
niu-se com Constâncio José Xavier 
Soares, Bento Joaquim de Souza, 
José Manoel Lopes Pimentel, Luiz 
Fortunato de Brito, Bernardino José 
de Queiroga, Manoel de Jesus Val-
detaro e Trajano de Carvalho, para 
fundar a Loja; nessa mesma reu-
nião de fundação, já foi iniciado o 
candidato Jayme da Silva Teles. O 
maçom mais proeminente da Loja, 
nessa década, foi o padre Diogo 
Antonio Feijó, que fez parte do 
quadro a partir de 1833, quando era 

senador pelo Rio de Janeiro, após 
ter sido ministro da Justiça, durante 
a Regência Trina, vindo a ser regen-
te único, a partir de 1835. A Loja 
“AMIZADE” teve uma importância 
muito grande, reunindo, na época, a 
elite intelectual da ainda acanhada 
capital da Província de S. Paulo.
O ano de 1833 seria bastante profí-
cuo, em termos de novas Lojas, em 
território paulista, embora a maior 
parte delas tivesse vida efêmera, 
por falta, ainda, de melhores con-
dições para a manutenção de Ofi-
cinas. Nesse ano, foram criadas as 
seguintes Lojas:
● “FIRMEZA E CARÁTER”, de 
Bragança Paulista, fundada sob a 
égide da Loja “AMIZADE” e que 
duraria apenas quatro anos, abaten-
do colunas em 1837. Praticava o 
Rito Escocês e era 9a Obediência 
do Grande Oriente Brasileiro, ou 
do Passeio.
● “FRATERNIDADE”, da capital 
paulista, da jurisdição do Grande 
Oriente Brasileiro e praticante do 
Rito Escocês, tendo abatido colu-
nas em data incerta.
● “HARMONIA”, de São Carlos, 
do Grande Oriente Brasileiro e do 
Rito Escocês e que abateu colunas 
por volta de 1850.
● “UNIÃO DO YPIRANGA”, da 
capital paulista, praticante do Rito 
Escocês, da jurisdição do Grande 
Oriente Brasileiro e que viria a ser 
extinta, em data incerta.
● “IMPARCIALIDADE”, da capi-
tal paulista, da jurisdição do Gran-
de Oriente Brasileiro e do Rito Es-
cocês; duraria pouco tempo.
● “HUMANIDADE”, de Santos, 
do Rito Escocês, da jurisdição do 
Grande Oriente Brasileiro e que 
também teve curta existência, vindo 

 “Política é guerra sem derramamento de sangue.” 
Mao Tsé Tung

E

D. Pedro I - Grão-Mestre do Grande 
Oriente do Brasil
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a abater colunas por volta de 1850.
● “BENEFICÊNCIA ITUANA”, de 
Itu, do Grande Oriente do Passeio e 
do Rito Escocês e que também aba-
teu colunas em data incerta.
Outra Loja sob o mesmo título se-
ria criada em 1873 e duraria apenas 
nove anos.
● “HARMONIA”, de Areias, fun-
dada no Rito Moderno, na jurisdi-
ção do Grande Oriente do Brasil e 
que viria a abater colunas em 1860.
● “AMOR DA SABEDORIA”, da 
capital paulista, praticante do Rito 
Escocês e da jurisdição do Grande 
Oriente Brasileiro; também teve 
curta duração, abatendo colunas em 
data incerta.
Digno de nota é o fato de quase to-
das essas Lojas terem sido fundadas 
sob a jurisdição do Grande Oriente 
Brasileiro, embora as sobreviventes 
- poucas - tivessem, posteriormen-
te, passado para o Grande Oriente 
do Brasil, mesmo antes da extinção 
total daquele Grande Oriente da rua 
do Passeio. Ocorre que este, tendo 
sido criado antes - em 1830 - pro-
curou instalar Lojas em diversas 
províncias, para tentar firmar sua 
supremacia sobre o Grande Oriente 
do Brasil, já que ambos disputavam 
o direito de se considerar sucessor 
do Grande Oriente Brasílico de 
1822 .
Também digno de nota é o fato de 
as duas Obediências nacionais se-
rem, na época, dirigidas por dois 
paulistas, um de nascimento e ou-
tro de adoção: José Bonifácio de 
Andrada e Silva, paulista de San-
tos, era o Grão-Mestre do Grande 
Oriente do Brasil, enquanto que o 
senador Vergueiro - Nicolau Pereira 
de Campos Vergueiro - era o Grão-
Mestre do Grande Oriente Brasilei-
ro. Esses nomes e mais o de Feijó e 
o de Antonio Carlos Ribeiro de An-

drada, marcavam a presença maçô-
nica paulista no Brasil, já evidente 
desde o 10 Reinado, quando São 
Paulo já tinha o prestígio advindo 
do fato de ter sido um forte núcleo 
de resistência à política adotada 
pelas Cortes de Lisboa em relação 
ao Reino Unido do Brasil. Embo-
ra a Maçonaria paulista fosse ainda 
incipiente, muitos maçons de São 
Paulo, eram homens de peso políti-
co e social no país.

A essa marcante presença se deve a 
instalação, em 1827, na capital da 
província paulista, de um dos dois 
cursos jurídicos então instalados no 
Brasil, de acordo com a indicação 
de Fernandes Pinheiro (depois vis-
conde de São Leopoldo) e o projeto 
de autoria de Martim Francisco - ir-
mão de José Bonifácio, como Anto-
nio Carlos - ambos naturais de San-
tos. E a Academia de Direito de São 
Paulo viria a ser, nos primeiros tem-
pos da Maçonaria paulista, o celei-
ro onde ela iria buscar os seus com-
ponentes, projetando-os no cenário 
maçônico nacional: transformada 

em um dos focos da atividade in-
telectual do Brasil, a Academia tor-
nou-se, também, o centro da resis-
tência paulista à reação monárquica 
e conservadora, que se acentuaria 
a partir de 1837, desembocando na 
malograda revolta liberal de 1842, 
em Sorocaba, mas dando, como re-
sultado, a emancipação da comarca 
de Curitiba, que, em 1853 iria for-
mar a província do Paraná. Essa ins-
talação do curso jurídico iria, assim, 
ser responsável não só pelo surto de 
novas Lojas em S. Paulo, mas, tam-
bém, pela criação de Lojas que se 
tornariam importantes na História 
do Brasil, por terem abrigado a nata 
intelectual danação, principalmente 
a partir de 1850, quando o Segundo 
Império começava a amadurecer.
Mas, na realidade, apesar da atua-
ção de seus membros, a Maçonaria 
paulista, nessa década inicial de sua 
história, ainda incipiente, engati-
nhava e procurava seus rumos, com 
as poucas Lojas surgidas, às quais 
iriam se juntar mais algumas pou-
cas, como:
● “UNIÃO E FRATERNIDADE”, 
de Bananal, fundada em 1834, no 
Rito Moderno e na jurisdição do 
Grande Oriente do Brasil; abateu 
colunas antes de decorridos dezes-
seis anos após a fundação.
● “AMOR DA ORDEM RES-
PEITADA”, de Ubatuba, fundada 
em 1837, na jurisdição do Grande 
Oriente do Brasil, praticante do 
Rito Moderno e que abateria colu-
nas doze anos depois.
● “UNIÃO PARANAGUENSE”, 
de Paranaguá, no Paraná (então 
pertencente à Província de S. Pau-
lo), fundada em 1837, na jurisdição 
do Grande Oriente do Brasil.
● “CRUZEIRO DO SUL”, de Ba-
nanal, fundada em 1838, no Rito 
Moderno e na jurisdição do Gran-

“Talvez o universo não tenha sido criado, mas descoberto em uma selva de univer-
sos possíveis. Selva difícil, escura, sublime, em que só um Deus poderia se aventurar.” 

Ernesto Sabato

Continuação...

José Bonifacio de Andrada e Silva
Grão-Mestre do Grande Oriente do 

Brasil



7

G\O\S\P\ Cultural online Julho / Agosto
2007

de Oriente do Brasil, tendo durado 
cerca de vinte anos.
● “SETE DE SETEMBRO”, de 
Santos, fundada em 1840, no Rito 
Escocês e na jurisdição do Grande 
Oriente Brasileiro do Passeio; du-
rou cerca de doze anos.
Enquanto isso, no terreno políti-
co, havia total efervescência na 
capital do Império, iniciada com a 
instalação da Regência provisória 
- composta pelo brigadeiro Lima e 
Silva, pelo marquês de Caravelas e 
pelo senador Vergueiro, Grão-Mes-
tre do Grande Oriente do Passeio 
- logo transformada, a 17 de junho 
de 1831, em permanente e sendo, 
então, composta por Lima e Silva, 
João Braulio Muniz e José da Costa 
Carvalho, futuro marquês de Monte 
Alegre.
Nesse período inicial da Regência 
- necessária, porque o herdeiro do 
trono tinha pouco mais de cinco 
anos de idade - as correntes polí-
ticas organizavam-se em diversos 
grupos, trazendo instabilidade ao 
regime: o grupo dos exaltados que-
ria chegar logo à república e ao 
federalismo, enquanto que, temen-
do esses excessos, os reacionários 
(restauradores, ou “caramurus”) 
desejavam a volta do imperador, ao 
mesmo tempo em que se formava a 
corrente preponderante, a dos “mo-
derados”, liderada pelo maçom e jor-
nalista, Evaristo Ferreira da Veiga.
Esse grupo dos moderados já vi-
nha atuando desde 1827, quan-
do fora fundado o jornal “Aurora 
Fluminense”, dirigido por Evaris-
to Ferreira da Veiga, com o apoio 
do senador Nicolau de Campos 
Vergueiro, amparado pelos grupos 
maçônicos, e que condenava o pro-
cesso de insultar e provocar os ad-
versários, procurando o diálogo e 
a serena discussão dos fatos, numa 

época em que o Primeiro Império 
vivia intensa crise em que a orien-
tação generalizada da imprensa era 
de oposição ao governo, chegando 
até aos limites da federação e da re-
pública, idéias ainda muito prema-
turas, que, se tivessem vencido, te-
riam provocado, inapelavelmente, a 
destruição da unidade nacional e da 
paz interna.

Em torno do “Aurora Fluminense” 
concentraram-se, então, os políti-
cos sérios, previdentes e de larga 
visão, os quais, equidistantes dos 
extremos, formaram um grupo co-
eso, com grande representação ma-
çônica e que prestou inestimáveis 
serviços à nação e à causa públi-
ca, nos momentos difíceis da vida 
constitucional.
Ao deixar o trono, a 7 de abril de 
1831, D. Pedro I, em decreto, co-
municava que “tendo maduramen-
te refletido sobre a posição política 
deste Império, conhecendo quando 
se faz necessária a minha abdicação 
e não desejando nada neste mundo 
senão glória para mim e felicida-
de para minha pátria: hei por bem, 

usando do direito que a Constitui-
ção me concede, no capítulo 5°, 
artigo 130, nomear, como por este 
meu imperial decreto nomeio, tutor 
de meus amados e prezados filhos, 
ao muito probo, honrado e patrió-
tico cidadão José Bonifácio de An-
drada e Silva, meu verdadeiro ami-
go”. E, temendo que este recusasse 
o encargo, como já recusara o título 
de marquês, em 1822, escreveu-lhe, 
insistindo no seu intento.
Diante disso, a tutoria era, para José 
Bonifácio, um assunto pessoal entre 
ele e D. Pedro I e que só interessava 
a ambos. Mas assim não entendia a 
Câmara, tanto que recusou, ao im-
perador, o direito formal de fazer a 
indicação, embora tenha, depois, ra-
tificado a decisão do ex-imperador. 
Com esta manobra todavia, a tutoria 
foi transformada em problema par-
tidário, que, em breve, iria arrastar 
Bonifácio de volta à luta parlamen-
tar. Os liberais, então liderados pelo 
padre Feijó, na época, ministro da 
Justiça, estavam empenhados em 
impedir qualquer tentativa de retor-
no de D. Pedro I; assim, pelos laços 
de amizade que o ligavam ao anti-
go imperador, Bonifácio tornou-se 
alvo de ataques no Parlamento.
Em abril de 1832, houve um fracas-
sado movimento restaurador e, na 
repressão que se seguiu, Feijó exi-
giu que a Câmara destituísse José 
Bonifácio da tutoria, sob a alegação 
de que encontrara elementos que o 
incriminavam como conspirador. 
Por um voto, o Senado rejeitou o 
pedido de Feijó, o que o levou a se 
demitir do ministério. Para o An-
drada, a manutenção na tutoria ha-
via se transformado, apenas, numa 
questão de prestígio pessoal, já que, 
embora ele tivesse direito a venci-
mentos de ministro de Estado, nada 
recebia pelo exercício do cargo.

“Sempre imaginamos que não dá para piorar a vida. Aí vem o 
governo e consegue...” George Bernard Shaw

História do G\O\S\P\
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Regente Feijó
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Com o acirramento das lutas entre 
os restauradores, os exaltados e os 
moderados, os regentes, não mais 
podendo suportar a pressão, retira-
ram, por decreto de 14/9/1833, José 
Bonifácio da tutoria, após o que ele 
foi preso e posto em sua casa, na 
ilha de Paquetá, onde ficaria confi-
nado, sendo Grão-Mestre do Gran-
de Oriente do Brasil, cargo para o 
qual fora eleito - antes era provisó-
rio e nomeado - a 6/11/1832. Embo-
ra confinado, ele continuaria com a 
autoridade do cargo, entregando os 
negócios administrativos ao Adjun-
to Manoel José de Oliveira.
Em meio às agitações, foi refor-
mada, em 1834, a Constituição ou-
torgada de 1824, por meio de um 
Ato Adicional, que representou a 
conciliação das tendências extre-
mas, fortalecendo o poder central 
e transformando a Regência Trina 
em Regência Una, sendo, o regente, 
escolhido pelo voto popular. A essa 
altura dos acontecimentos, D. Pedro 
I já havia falecido, acabando com 
as esperanças dos restauradores, o 
que fez com que as forças políticas 
se organizassem em dois grupos: 
os liberais, que tinham maior pre-
ocupação com a defesa das garan-
tias individuais e com a autonomia 
provincial, e os conservadores, 
que consideravam fundamental a 
defesa da autoridade e da unidade 
nacional, pois acreditavam que as 
garantias individuais estavam as-
seguradas pela Constituição e pela 
normalidade parlamentar. Em am-
bos os grupos, pontificavam muitos 
maçons, embora a maioria estivesse 
entre os liberais.
Por força do Ato Adicional, foi elei-
to um regente único, a 7 de abril de 
1835, tendo a escolha recaído sobre 
Feijó, que foi empossado a 12 de 
outubro do mesmo ano. Homem ex-

tremamente enérgico, tinha, porém, 
contra si, o maçom Honório Herme-
to Carneiro Leão (futuro marquês 
do Paraná) e o líder conservador 
Bernardo de Vasconcellos, mas era 
apoiado pelo grupo de Evaristo da 
Veiga, na busca de seu único ideal, 
que era a manutenção da ordem e 
a obediência à lei, traços marcantes 

de um homem extraordinário, que, 
alheio às recompensas e galardões, 
resumia, em si, as mais altas noções 
da honra e do patriotismo, pedras 
angulares da moral maçônica. Duro 
e obstinado, dificilmente aceitava 
opiniões contrárias à sua, preferin-
do renunciar aos seus cargos do que 
mantê-los à custa de submissão. 
Assim ocorrera no caso com Boni-
fácio, em 1832, e assim ocorreria, 
em 1837, quando, ao se recusar a 
obedecer à regra parlamentar de go-
vernar com a maioria, que lhe era 
contrária, preferiu demitir-se.
Com a renúncia de Feijó, os con-
servadores chegaram ao governo, 
com Araújo Lima (futuro marquês 
de Olinda), que deveria exercer o 
mandato até 1842, mas que não iria 
completá-lo, devido ao movimen-

“No tempo de semear, aprenda; no tempo de colher, ensine; no 
entretempo, usufrua.” William Blake

História do G\O\S\P\
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to da maioridade, que anteciparia 
a ascenção do segundo imperador 
brasileiro ao trono. A instabilidade 
da regência e a ansiedade por um 
governo estável e suprapartidário 
é que motivaram um hábil movi-
mento dos liberais, levando a na-
ção ao golpe branco, que antecipou 
a maioridade de D. Pedro II, a 23 
de julho de 1840. Esse movimento 
contou com a participação política 
decisiva dos setores majoritários da 
Maçonaria: em abril de 1840, o se-
nador José Martiniano de Alencar, 
maçom e íntimo amigo de Feijó, 
propunha a formação de uma so-
ciedade política, para promover o 
coroamento imediato do príncipe 
herdeiro; a este clube político iriam 
aderir as principais figuras do Parti-
do Liberal e do Grande Oriente, in-
clusive os Andradas remanescentes, 
Antonio Carlos e Martim Fran-
cisco. A par da atividade do clube, 
o líder maçom e um dos patriarcas 
do regime, José Clemente Pereira, 
cujas opiniões tinham peso, por ele 
ser figura acatada e sustentáculo do 
governo, declarava, no Senado, que 
a coroação imediata do herdeiro do 
trono era impositiva. A 21/ 7/1840, 
na Câmara, o projeto de dispensa 
de idade, para ser, o herdeiro, de-
clarado maior, vencia, apesar da 
oposição dos conservadores, com 
a grande colaboração dos maçons 
paulistas, especialmente de Antonio 
Carlos e do senador Vergueiro.

Na próxima edição, não percam a 
continuação dessa interessante pes-
quisa histórica do mestre Castellani.

*Os direitos autorais desse texto 
foram cedidos pelo autor ao Gran-
de Oriente de São Paulo.

Evaristo da Veiga
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As 8 Maravilhas do Mundo Antigo

Admite-se, classicamente, apenas 7 maravilhas da antiguidade, que aprendemos desde os bancos escolares. 
Não seriam, na verdade, oito? Nós, maçons certamente acrescentaríamos uma. Confira.

A Grande Pirâmide de Queóps Templo de Diana em Éfeso

Jardins Suspensos da Babilônia

O Túmulo de Mausolo em 
HalicarnassoO Farol de Alexandria

Templo de Zeus em Olímpia

O Colosso de Rodes Templo do Rei Salomão
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O Que é Alquimia ? Osmar de Carvalho, M\M\

licença poética com o 
qual se usam atualmente 
os termos “alquimia” e 

“alquimista” somam-se à tantas ou-
tras palavras sobre as quais o enten-
dimento moderno já não fazem jus 
à sua real natureza.  E afastando-se 
da estéril controvérsia filológica 
sobre a origem da própria palavra 
Alquimia, basta concentrarmos no 
cerne de sua proposta: ser uma ci-
ência de “transformação”.   Prati-
cada indistintamente por orientais e 
ocidentais, visa a obtenção da co-
nexão entre o espiritual e o material 
valendo-se da sabedoria acumulada 
pelos séculos da prática da “Arte”.
“Transformação” foi a tônica filo-
sófica da mais antiga civilização a 
praticar a Alquimia, o Egípcia, e o 
fato de se autodenominar “Khem” 
(terra negra), faz-nos compreen-
der que foi às margens do Nilo o 
regaço onde beberam os primeiros 
alquimistas ocidentais. Apesar da 
morte ser a mais contundente face-
ta da transformação, no Egito havia 
a nítida consciência de que o espí-
rito governa e modela a matéria, e 
portanto há uma perfeita conversi-
bilidade entre ambos os reinos; ma-
terial e espiritual. Thoth/Hermes, 
milhares de anos antes de nossa era 
lançou os alicerces da Alquimia, ao 
asseverar o universal “princípio de 
correspondência”, onde vida e mor-
te assumem suas reais dimensões, 
pois “Aquilo que está embaixo é 
igual ao que está em cima e aquilo 
que está em cima é igual ao que está 
em baixo, para realizar os milagres 
de uma só coisa”.
O findo século XX testemunhou 
duas grandes descobertas, ambas 
de natureza “alquímica”. O primei-
ro, a conversibilidade de matéria 
em energia, o que se consumou não 

só na energia atômica, mas na mais 
assustadora e eleita a “imagem do 
século”, o cogumelo de uma ex-
plosão nuclear subindo nos ares. 
A segunda, muito menos notada, 
foi a comprovação pelas diversas 
escolas psicológicas da existência 
do “inconsciente”, onde recôndita e 
intangível a alma humana entretece 
os seus fios de consciência, longe 
da percepção da nossa vigília.  Ma-
téria e energia, consciência vigílica 
e inconsciente são conversíveis, 
são vasos comunicantes, e uma é 
espelho da outra, e em verdade são 
“uma” só coisa, e o alquimista é 
aquele que sabe “transformar” uma 
em outra, liberando as energias das 
formas, ou, o que é mais difícil, ilu-
minado os obscuros esconderijos 
da consciência.
O ideário alquímico entretecido em 

nosso vocabulário, onde “resolver” 
significa dar “solução”, poucas 
vezes é percebido.  Diz um velho 
axioma alquímico: “dissolve a ma-
téria em sua própria água”.  Se não 
lançarmos nossos olhos para o que 
está dentro de nós, não podemos 
encontrar tal “solução”.  É o que 
nos ensina o axioma hermético/ro-
sacruz/alquímico V.I.T.R.I.O.L, que 
traduzido do latim indica: “Visita o 
Interior da Terra, e Transforman-
do-te Encontrarás a Pedra Oculta”.  
Maçonaria e Alquimia se conver-
gem no trabalho sobre a matéria, 
sobre a Pedra Bruta do nosso Ser. A 
Pedra pode ser trabalhada com For-
ça, Beleza e Sabedoria, e na artesa-
nia do espírito, Mestre e Alquimista 
é quem domina seus múltiplos as-
pectos com equilíbrio.
A obtenção do Solvente Universal, 

“Branqueia o Cobre e queima os teus livros” máxima hermética
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a sublime Tintura que a tudo purifi-
ca, do Ouro Puro, obtido pela trans-
mutação da matéria vil, ou então da 
Pedra Filosofal, também conhecida 
como o “Elixir da Longa Vida”, 
todos são simbolismos de uma su-
blime sabedoria que só pode ser 
sintetizada por cada Alquimista in-
dividualmente. A “Matéria Prima” 
está à nossa volta, pronta para ser 
transformada pois “ela está diante 
dos olhos de todos; todas as pes-
soas a vêem, tocam e amam, mas 
não a conhecem.  Ela é gloriosa e 
vil, preciosa e insignificante... tem 
tantos nomes quantas são as coisas 
do mundo; eis porque o tolo não a 
conhece”.
Como lemos na obra completa de 
Carl Gustav Jung, ele identificou 
na linguagem da Alquimia a pró-

pria anatomia da Alma Humana 
(psiqué), pois como disse: ”Cedo 
percebi que a psicologia analítica 
coincidia de modo bastante singu-
lar com a alquimia. As experiências 
dos alquimistas eram, num certo 
sentido, as minhas próprias experi-
ências...”
A Alquimia possui amplos signi-
ficados múltiplos, em seu aspecto 
cósmico, humano e terrestre, sim-
bolizados pelo enxofre, mercúrio 
e sal.  As transformações e opera-
ções possíveis sobre a matéria são 
muitas, e o mesmo com a “matéria” 
da mente.  Como percebeu Jung, 
os alquimistas antigos tentavam 
iluminar os mistérios da matéria 
com a luz da sua própria consciên-
cia, e assim, a mudança que acha-
vam ocorrer apenas na matéria era 

na verdade uma correspondência 
do que ocorria dentro de suas pró-
prias Almas.  Naqueles que conse-
guiam realizar alguns, ou todos, os 
estágios da Magnum Opus, sempre 
havia uma perfeita projeção entre 
a Alma do alquimista e a matéria 
transmutada.
Os pontos de conexão entre Alqui-
mia e Maçonaria são inúmeros, e 
ambas auxiliam-se mutuamente.  
Mas tanto em uma quanto em outra, 
a evolução é uma questão individu-
al e “artesanal”.  Como o maçônico, 
o real segredo alquímico não pode 
ser comunicado a alguém a não ser 
que ele seja “vivenciado” dentro do 
próprio alquimista.  A Opus (obra) 
é uma questão vivencial, não uma 
mera informação.

tarde caía. O mendigo apanhou o seu bordão, desceu pelo duro trilho, entre a urze e a rocha. A mãe re-
formou o seu canto, mais vergada, mais abandonada. E então, o filhinho, num murmúrio mais débil que 
o roçar de uma asa, pediu a mãe que lhe trouxesse esse Rabi que amava as criancinhas ainda as mais 

pobres, sarava os males ainda os mais antigos. A mãe apertou a cabeça esguedelhada:
 - Ó filho! E como queres que te deixe e me meta aos caminhos à procura do Rabi da Galiléia? Obed é rico 
e têm servos, e debalde buscaram Jesus por areias e colinas, desde Corazim até o país de Moab. Septimus é forte 

e tem soldados, e debalde correram por Jesus, desde o Hebron ate o mar! 
Como queres que te deixe? Jesus anda por muito longe, e a nossa dor mora 
conosco dentro destas paredes e dentro delas nos prende. E mesmo que o 
encontrasse, como convenceria eu o Rabi tão desejado, por quem os ricos e 
fortes suspiram, a que descesse através das cidades até este ermo, para sarar 
um entrevadinho, tão pobre, sobre enxêrga tão rôta?
A criança, com duas longas lágrimas na face magrinha, murmurou:
- Oh! Mãe! Jesus ama todos os pequeninos. E eu ainda tão pequeno e com 
um mal tão pesado, e que tanto queria sarar!...
E a mãe, em soluços:
- Oh meu filho, como posso te deixar? Longas são as estradas da Galiléia, 
e curta a piedade dos homens. Tão rôta, tão trôpega, tão triste, até os cães 
me ladrariam da porta dos casais. Ninguém atenderia o meu recado e me 

apontaria a morada do doce Rabi. Oh filho! Talvez Jesus morresse... Nem mesmo os ricos e os fortes o encontram. 
O céu trouxe, o céu levou. E com ele para sempre morreu a esperança dos tristes.
Dentre os negros trapos, erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou:
- Mamãe, eu queria ver Jesus...
E logo, abrindo de vagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança:
- Aqui estou.

(“Contos”, pág. 357, 358 – Lelo e irmão, Editores – 1902)

Suave Milagre José Maria Eça de Queirós

Continuação...

Introdução ao Conhecimento Esotérico

A

Estrada para a Galiléia
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“O autor em sua obra, deve ser como Deus no Universo, presente em 
todo lugar mas visível em lugar algum” Gustave Flaubert

Fotografia da Nebula Helix, feita pelo telescópio Hubble, em 2002, o este corpo celeste, é um túnel de gases 
brilhantes, de um trilhão de milhas de comprimento. O tubo fluorescente está apontado para a terra. As cores 
radiantes, correspondem ao oxigênio (azul), e hidrogênio e nitrogênio (vermelho). Uma floresta de filamentos 
como cometas, agrupados ao redor do cilindro da nebula, apontam para a estrela central centro, que é uma 
ultra quente anã branca. A constelação pode ser vista com um telescópio amador, como uma pequena núvem 
esverdeada na constelação de Aquário. Sua distância é de 650 anos-luz, e seu tamanho angular, corresponde ao 
formato de um anel de 3 anos luz de diâmetro.  Crédito: www.nasa.gov

Ouvir Estrelas

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,
 Que, para ouvi-las, muita vez desperto
 E abro as janelas, pálido de espanto...

E conversamos toda a noite, enquanto
A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com ela? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

Olavo Bilac
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Jesus Cristo

m “Missão dos Judeus”, 
analisa Saint Yves outros 
períodos históricos em que 

o Cesarismo, em constante luta 
contra os templos dóricos e con-
tra os remanescentes da Sinarquia, 
continua a sua obra de destruição, 
ora no Egito, ora na Grécia, ou na 
Itália. A esse monumental trabalho 
do mestre moderno da Sinarquia e 
às suas outras obras correlatas, en-
caminhamos aqueles que desejarem 
maiores detalhes sobre este impor-
tante e momentoso assunto.
Para encerrar esta exposição, resta 
agora mostrar que o maior dos fi-
lhos de Deus, aquele cujo sacrifício 
veio resgatar a Humanidade inteira, 
encaminhando-a para a Salvação, 
também pregou em sua Boa Nova a 
Sinarquia como regime social.
Era grave a hora do Mundo, tudo 
se precipitava com uma rapidez 
vertiginosa, e já vimos de que altu-
ra, 3.000 anos atrás. No Ocidente a 
Anarquia Romana levantava a ca-
beça para receber a coroa vacante 
dos Nimerods ; ela estende por toda 
a parte os anéis de ferro de suas le-
giões, ela sopra ao longe o veneno 
de sua política de divisão e de ani-
quilamento.
Quando a nova Babel houver opri-
mido e devorado todas as Cidades, 
todos os povos do antigo Império 
de Ninus, ela se mordera ela pró-
pria e morrera envenenada, moral e 
socialmente. 
Verificar-se-a então, mais uma vez, 
a pesagem de todo o passado. Em 
um dos pratos da balança dos fatos 
estarão o Espírito social, velado, 
a Sinarquia eclipsada do Ciclo de 
Rama, dos Abrâmides e de Moisés, 
pura recordação conservada pelos 
Iniciados laicos e pelos Livros sa-
grados dos Santuários. No outro 
prato, a Vida dos povos dissocia-
dos, a Anarquia triunfante dos anti-
gos terceiros Conselhos, rolando da 
República ao Império, arrastando o 

Império de Nínive a Babilônia, de 
Babel a Suza, de Suza a Pella dos 
sucessores de Alexandre, de Pella a 
Roma dos Quirites e dos Césares.
E pela última vez a Salvação social 
sairá dos Nazarenos, das Comuni-
dades laicas e da Ciência antiga, 
gravada nos Livros Sagrados e co-
municada pela Iniciação.
Pela última vez o maior dos espíri-
tos encarnados consolidara a verda-
deira doutrina de Israel, o Mosais-
mo aberto a todos os Cultos, a todas 
as Sociedades, o seu Deus, Aquele 
do Conhecimento total, Seu Espíri-
to, o Espírito Social, Sua Lei, a Si-
narquia Trinitária.
E para que não haja dúvidas, esse 
Filho de Deus em Sua oração dirá: 

seja feita tua Vontade, que o teu 
Reino venha à terra como no céu.
Os Templos do Oriente, assim como 
alguns Santuários do Ocidente, sa-
biam, oravam, esperavam a grande 
Alma que devia vir.
A Ciência antiga havia mesmo de-
signado a hora astronômica : - con-
junção de Saturno e de Júpiter no 
décimo segundo signo do Zodíaco, 
observável e observada pelos Ma-
gos na Palestina, no Ano 747 da 
fundação de Roma, e verificada 
pelo astrônomo Kepler.
Nessa hora crítica do mundo, era 
preciso um esforço sobre-humano, 
quase inconcebível, para que uma 
alma pudesse vir conscientemente 
do Reino dos Céus e descer sobre 

“Ao lavar as mãos, Pôncio Pilatos fez uma grande sujeira” 
Ary Toledo
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“Não podemos conceber nada tão estranho ou absurdo, que não 
tenha sido dito por um filósofo ou outro.” René Descartes

esta Terra suja e desonrada, conser-
vando toda a sua pureza.
Que esforço mais gigantesco ainda 
deveria essa alma despender para 
apagar dos registros Akashicos a 
imensa nódoa satânica, deificada 
no Nimrodismo, e para retornar ao 
Espírito puro dos Céus, após haver 
purificado a Vida visível e invisível, 
criando de novo no Inferno des-
sa dissociação naturalista, o Deus 
Social, o Cristo, a Potência celeste 
oculta de uma Coletividade nova, 
marchando para a reintegração da 
Lei do Reino de Deus em todo o 
Estado Social terrestre?
Que Deus, que homem, resumin-
do conscientemente em si todo o 
Divino latente desta Humanidade, 
toda a Ciência desse Divino, ousara 
conceber tal pensamento? Não so-
mente Jesus o concebeu, mas ele o 
realizou em Princípio no Invisível, 
depois o tornou manifestado em si.
Sem dúvida foi-lhe preciso deixar 
o Espaço, o Tempo e toda a Biolo-
gia terrestre efetuarem, depois dele, 
durante dois mil anos, sua obra de 
assimilação e de desenvolvimento. 
Mas no espaço de três anos, ele ar-
rancou ao Governo Geral da Iniqüi-
dade a tiara, a apoteose e a auto Dei-

ficação. Criou acima dele o Cristo, 
a Igreja invisível, a Cabeça Celeste 
de um novo Corpo Social, de um 
novo Governo Geral, o da Ciência, 
da Justiça e da Economia universais 
da Humanidade regenerada.
Há dois mil anos, o Nimrodismo 
deixou de existir como um Deus, 
embora ainda reine na Terra. Tal é a 
primeira vitória, imensa, que resul-
tou do Primeiro Advento de Jesus 
Cristo. Nele se encontra o fundo do 
grande mistério social que todos os 
Iniciados conheciam. Todos os Li-
vros Sagrados do Mundo estavam 
de acordo sobre este ponto.
Quanto ao Segundo advento, esta 
ainda por vir e coincidira com o 
estabelecimento de uma Sinarquia 
Universal. Com efeito o profeta 
Isaías o conheceu por antecipação, pe-
las suas visões que Saint Yves reproduz 
como segue (Isaías XI - 6 a 8):
“Ver-se-a então pastar a Loba com o 
Cordeiro, O Leopardo com a Cabra, 
a Leoa Com o Touro, o Urso com 
o Boi, a criança Sorrira sem perigo 
sobre o ninho das víboras”.
É a visão do desarmamento, segui-
do de uma aliança simbólica das 
Potências até então anarquistas. Os 
nomes dos animais são bem conhe-

cidos pelo símbolo dos diversos povos 
que caracterizam as nações da Terra.
Para realizar obra tão vasta, o Divi-
no Mestre teria empregado um cur-
to prazo. É do mais alto interesse, 
entretanto, observar-se que antes de 
irradiar para o exterior, no coração 
das massas populares, durante três 
anos, a ação pública de Jesus foi 
por Ele preparada e calculada com 
segurança até a idade de 30 anos. 
Mas onde?
No Templo de Jerusalém, guardião 
Clerical da letra morta?
Ele próprio responde que seme-
lhantes Templos se reconstruíam 
em três dias.
Não, não foi ali : foi naquelas mes-
mas Confrarias esotéricas, rema-
nescentes do antigo Conselho dos 
Deuses, últimos asilos abertos em 
todos os santuários do Cordeiro e 
do Carneiro, que guardavam esse 
Evangelho do Reino, o mesmo que 
fez virem os Reis Magos a Bethle-
em, e que Jesus pregava como se 
pode ver em São Mateus.
São Mateus, C. IV, v. 23: “E Jesus 
percorria toda a Galiléia, ensinando 
nas Sinagogas, pregando o Evan-
gelho do Reino”.

Uma reflexão de Epícuro (250-270ac)

Ou Deus quer abolir o mal e não pode,
Ou pode porém não quer,
Ou não pode e não quer.

Se quer, porém não pode, é Impotente.
Se pode, porém não quer, é Mau.
Se pode e quer, então porque o Mal permanece?
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palavra latina Speculum, de 
onde deriva a palavra espe-
culação, significa espelho, 

portanto a Maçonaria Especulativa, 
que temos hoje, é simplesmente uma 
“reflexão”, sobre a antiga Maçona-
ria Operativa, dos pedreiros medie-
vais, que segundo muitos escrito-
res, originou a Ordem. De acordo 
com o renomado escritor maçônico 
Nicola Aslan, “ Uma névoa envol-
ve o nascimento da Grande Loja de 
Londres, assemelhando-se bastante 
ao fog que obscurece a atmosfera 
daquela cidade. E assim, tudo o que 
historiadores e estudiosos poderão 
escrever relativamente aos primei-
ros anos da Maçonaria Especulati-
va não passará de conjeturas mais 
ou menos verossímeis.

Pesquisa

Origens da Arte Real na Visão de diversos Escritores

E realmente, a falta de documen-
tos sobre aquele período é total. 
Ninguém conseguiu ainda explicar 
as razões que poderiam ter levado 
os fundadores da Grande Loja, du-
rante o segundo grão-mestrado de 
George Payne (172-1721), a lançar 
às chamas, segundo se diz, os do-
cumentos então existentes, ato que 
Thory chamou de vandalismo.” Até 
hoje persiste uma pergunta sem res-
postas: por que foram queimados? 
Seria por conterem material polí-
tico comprometedor para a época? 
Ou então, a verdade escondida ne-
les revelaria concepções religiosas 
consideradas heréticas pela Igreja 
Cristã? Poderia ser, ainda, que con-
tassem uma história diferente da-
quela que eles gostariam que fosse 

contada. Mas, prossegue o autor “Se 
isto for verdade, se tão inconcebível 
e desastrada providência tem sido 
tomada, seria a causa da falta de 
elementos positivos para estabele-
cer as origens da Maçonaria mo-
derna. Teria sido ela a responsável 
por tantas hipóteses absurdas que 
apareceram posteriormente? Falta, 
contudo comprovar a veracidade 
desse ato absurdo, que nos parece 
carecedor de qualquer fundamento.
Na verdade, e disto não temos a 
menor dúvida, o difícil terra das 
origens da Maçonaria Especulati-
va está muito intimamente ligado 
à história social da Inglaterra, sua, 
pátria de origem, e particularmente 
ao período que compreende a se-
gunda metade do século XVII e a 
primeira do século XVIII. Foi du-
rante este período que se processou 
a nova fase da Maçonaria.
Desta forma, sem um aprofundado 
conhecimento da época, e impossí-
vel evitar os extravios em que in-
cidiram centenas de estudiosos e 
escritores Maçons e profanos. Tais 
extravios lançaram o caos na histó-
ria da Instituição.” Caos que perma-
nece até os dias atuais, e que, pela 
impossibilidade de se recuperar evi-
dências destruídas pelo fogo, nos 
induzem a dois erros fundamentais 
que, conforme assinala o autor
“Foram praticados pelos açodados 
escritores do século XVIII, que le-
varam tantos outros dos séculos se-
guintes em sua esteira. Com muita 
irresponsabilidade, e com reprová-
vel pressa, desprezando o indispen-
sável trabalho de pesquisa, esses au-
tores, estouvadamente, lançaram-se 
nela picada irrefletidamente aberta 
pelo crédulo Doutor James Ander-
son. E tomando por base de seus 
escritos a fantasmagórica história 

Mais antigo selo usado pela Grande Loja da Inglaterra, data de 1732. 
Fonte: Ars Quatuor Coronatorum, vol 82, p. 239.

“Estar satisfeito com pouco, é a maior sabedoria; e aquele que aumenta 
suas riquezas, aumenta seus cuidados; mas uma mente contente é um 

tesouro oculto, onde problema não se encontra.” Akhenaton

A
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da Arquitetura, calcada pelo referi-
do pastor nas simplórias lendas me-
dievais, apresentadas aos Maçons 
operativos como a história de sua 
Arte, tais escritoras lançaram-se na 
formulação das mais descabeladas 
teorias relativamente às origens da 
Instituição maçônica.
Tendo sido encarregado de apre-
sentar a história da Fraternidade 
segundo um novo e melhor méto-
do, depois de examinar as lendas 
medievais e de compilá-las, o Dr. 
Anderson limitou-se a adaptá-las 
à Bíblia, então considerada um 
manual de história da humanida-
de, que tinha grande, vantagem, 
segundo se acreditava, de ter sido 
ditado pelo próprio Deus.” Como 
vemos, a religiosidade dos maçons 
da época ditava normas e elabora-
va conceitos ainda maiores do que 
a verdade histórica. Sabemos que 
“deixando-se iludir pelo aspecto 

iniciático assumido pela Maçonaria 
durante o século XVIII, estes escri-
tores, não conseguindo estabelecer 
uma simples e fácil conexão entre 
as palavras freemasonry, em Inglês, 
é franc Maçonnerie, em francês, 
com a arte da edificação da qual es-
tas expressões tinham tirado a sua 
origem preferiram ligá-las, absur-
damente, a quase todas as Socieda-
des Iniciáticas da Antiguidade e da 
Idade Média conhecidas, e criar a 
confusão em que se debateram, por 
mais de dois séculos, os estudiosos 
da Maçonaria.”
O Ir.’. Charles Bernardin, um dos 
maiores historiadores do Grande 
Oriente de França, em suas “Notas 
para servir à história da Maçonaria 
em Nancy”, que tendo compulsa-
do 206 obras indicando o berço da 
Maçonaria encontrara 39 opiniões 
diferentes.
Assim, 28 autores atribuíram a ori-

gem da Maçonaria aos pedreiros 
construtores do período gótico, 
formando o grupo mais numeroso, 
e também o mais acertado. Entre-
tanto, 10 autores atribuíram-na aos 
primeiros cristãos, e até ao próprio 
Jesus Cristo, 11 à Inglaterra, 12 aos 
Templários, 18 ao Egito, 20 perde-
ram-se na, noite dos tempos, 1 re-
montaram à Criação e, chegaram 
a mencionar a existência de uma 
Loja maçônica no Paraíso terrestre. 
E Charles Bernardin termina a sua 
extensa relação dizendo:
“Apenas um autor afirma que a Ma-
çonaria já existia antes da criação 
do mundo.
O Ir.’. Lionel Vibert, autor da 
obra “La Franc-Maçonnerie avant 
l’Existence das Grandes Loges”, 
pesquisou as extravagantes teorias 
imaginadas relativamente às ori-
gens da Maçonaria, e destruiu-as 
impiedosamente. E como uma pe-
dra de toque, que servisse para di-
ferenciar a Instituição maçônica, de 
outras sociedade iniciáticas pareci-
das, Vibert estabeleceu uma relação 
de dez pontos, dos quais faltando 
um, nenhuma sociedade pode ser 
considerada Maçonaria: “O argu-
mento sobre o qual a maior parte 
das especulações não-científicas de 
todos os escritores antigos são ba-
seadas no perigoso argumento da 
analogia ou da similitude. Tudo o 
que de fato foi escrito sobre a Ma-
çonaria é devido ao entusiasmo dos 
pesquisadoras que saudaram como 
provas de Maçonaria todas as oca-
siões obedecendo alguma similitu-
de; aqueles que pensaram demons-
trar a existência da Ordem pela 
iniciação druidisa, pelos segredos 
dos selvagens australianos ou pela 
escultura das nossas ferramentas 
de trabalho numa catacumba; aque-
les que atribuem o nosso ritual aos 
deuses das Pirâmides e que já vêem 
o nosso costume de cerimônia nos 
jardins do Éden.” Felizmente, hoje, 
autores mais sérios adotam uma 
postura mais equilibrada, nem tanto 
ao mar, nem tanto à terra.

Pesquisa

Selo atual usado pela Grande Loja da Inglaterra. Fonte: Ars Quatuor 
Coronatorum, vol 83, p. 377.

Continuação...
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uando eu era criança me 
encantavam os circos, 
e do que eu mais gosta-

va eram os animais. Tanto a mim, 
como a outras pessoas, como fiquei 
sabendo mais tarde, chamava aten-
ção o elefante. Durante o espetácu-
lo, o enorme animal fazia demons-
trações de peso, tamanho e força 
descomunais... mas depois de sua 
atuação, e até um segundo antes de 
entrar em cena, o elefante permane-
cia preso, quieto, contido somente 
por uma corrente que aprisionava 
uma de suas patas a uma pequena 
estaca cravada no solo. Sem dúvida 
alguma a estaca era só um pedaço 
de madeira, apenas enterrado alguns 
centímetros na terra. E, ainda que a 
corrente fosse grossa e poderosa, 
me parecia óbvio que esse animal, 
capaz de arrancar uma árvore com 
sua própria força, poderia, com fa-
cilidade, arrancar a estaca e fugir. O 
mistério é evidente! O que o man-
tém, então? Por que não foge?
Quanto eu tinha cinco ou seis anos, 
eu todavia confiava na sabedoria 
dos adultos. Perguntei então a al-
gum professor, ou a algum padre, 
ou algum tio, sobre o mistério do 
elefante. Algum deles me explicou 
que o elefante não escapava porque 
estava amestrado. Fiz então a per-
gunta óbvia: - Se está amestrado, 
por que o prendem? Não recordo 
haver recebido nenhuma resposta 
coerente! Com o tempo, esqueci do
mistério do elefante e da estaca... eu 
somente recordava quando me en-
contrava com outros que também se 
haviam feito a mesma pergunta.

Há alguns anos descobri que, por 
sorte minha, alguém havia sido bas-
tante sábio para encontrar a respos-
ta: O Elefante do circo não escapa 
porque tem, permanecido atado à 
estaca desde muito, muito pequeno. 
Fechei os olhos e imaginei o peque-
no recém-nascido sujeito à estaca. 
Tenho certeza que, naquele mo-
mento, o elefantezinho puxou, for-
çou, tratando de soltar-se. E, apesar 
de todo o esforço, não o pôde fazer. 
A estaca era certamente muito forte 
para ele. Juraria que dormiu esgo-
tado e que no dia seguinte voltou 
a tentar, e também no outro que se 
seguia... Até que um dia, um terrí-
vel dia para sua história, o animal 
aceitou sua impotência e se resig-
nou a seu destino. O elefante enor-
me e poderoso que vemos no circo 
não escapa porque crê, realmente, 
o pobre, que não pode. Ele tem o 
registro e a recordação de sua im-
potência, daquela impotência que 

sentiu pouco depois de nascer... E o 
pior é que jamais voltou a questio-
nar seriamente esse registro.
Jamais... jamais voltou a colocar à 
prova sua força outra vez ...
Vivemos crendo que um montão 
de coisas “não podemos”. Simples-
mente porque, alguma vez, quan-
do éramos crianças, tentamos e 
não conseguimos. Fazemos, então, 
como o elefante: gravamos em nossa 
memória: “Não posso... Não posso 
e nunca poderei...”! Crescemos car-
regando essa mensagem, que impu-
semos a nós mesmos e nunca mais 
voltamos a tentar. Quando muito, 
de vez em quando sentimos as cor-
rentes, fazemos soar o seu ruído, 
ou olhamos com o canto dos olhos 
a estaca e confirmamos o estigma: 
“Não posso e nunca poderei! “.
A única maneira de tentar de novo é 
colocando muita coragem em nosso 
coração!

Crônica

O Elefante e a Estaca Autor Anônimo

“Quando você pega um elefante pelas pernas traseiras, e ele 
está tentando fugir, é melhor deixar ele ir.” - Abraham Lincoln

Q
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Fotos do Início do Século XX

Templo da Augusta e Respeitável 
Loja Capitular “Firmeza” - Orien-
te de Itapetininga, foto de 1921

Templo da Augusta e Respeitável 
Loja Capitular “Estrella do Rio 
Claro” - Oriente de Rio Claro, foto 
de 1922

Templo da Augusta e Respeitável 
Loja Capitular “Amor e Concór-
dia” - Oriente de Jundiaí, foto de 
1922

Congresso de Veneráveis Mestres 
do Oriente da Cidade de São Paulo
foto de 1916


