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EDITORIAL

A Maçonaria é  talvez a única instituição no mun-
do que consegue reunir (e unir) sob a mesma égide 
homens de todas as crenças religiosas e de todos os 
credos políticos; em suas lojas reunem-se profissio-
nais das mais diversas áreas do saber, do engenho e 
da arte e em suas sessões aprende-se a conviver com 
uma vastíssima gama de opiniões, pontos de vista, 
gostos e inclinações, muitas vezes convergentes, al-
gumas vezes divergentes... porém é isso que  enrique-
ce culturalmente e aprimora espiritualmente todos os 
seus membros.
Essa variedade, benéfica e gratificante para todos é, 
contudo, extremamente complexa na hora de editar 
uma revista que possa agradar à todos.
Como proceder na seleção de textos, na abordagem 
filosófica, na escolha de, não uma, porém várias li-
nhas de pensamento, na conciliação de pontos de vis-
ta que, de tão díspares, pareçam ou até mesmo sejam 
excludentes? 
A tarefa é árdua e seria quase impossível, não fosse a 
tolerância que, acima de tudo, norteia a receptivida-
de de nossos leitores-irmãos; somente a visão larga, 
abrangente e eclética  que temos, como livres-pensa-
dores, é que possibilita a veiculação, nas páginas de 
uma mesma revista, de temas  científicos, filosóficos, 
esotéricos, de política não-partidária e religiosidade 
não-sectária. 
Esta revista aceita a colaboração de todos, tudo apre-
senta e nada impõe, procurando manter a imparcia-
lidade e a neutralidade tão caras à todos aqueles que 
buscam a verdade onde quer que ela esteja: na fria 
experimentação de um laboratório, em um antigo per-
gaminho, numa recente descoberta arqueológica, no 
misterioso ritual de um xamã...
Não temos a verdade (aliás, ninguém a tem!).
Simplesmente acolhemos e publicamos as 
“verdades”de todos os pensadores, sábios, místicos, 
filósofos, historiadores e poetas de todos os tempos e 
de todos os climas.
O  julgamento, se houver, fica por conta de nossos 
leitores.
Carlos Brasílio Conte, Assistente Estadual de 
Cultura e Educação Maçônicas do GOSP.

“A Alma do homem, embora dê testemunho da Luz,
não é a própria Luz, que é Deus.” Platão (428-348 a.C.)



�

G\O\S\P\ Cultural online Set / Out
2007

ós, maçons jurisdicionados 
ao Grande Oriente de São 
Paulo, federado ao Grande 

Oriente do Brasil e da Grande Loja 
Maçônica do Estado de São Paulo, 
reunidos na noite do dia 20 de agos-
to de 2007 na Capital do Estado, nas 
dependências da Assembléia Legis-
lativa do Estado de São Paulo, em 
sessão solene comemorativa do Dia 
do Maçom, debatemos e aprovamos 
os seguintes princípios desta carta, 
denominada “Carta da Maçonaria 
Paulista Contra a Corrupção”. 
Tendo em vista que:                        
            
1. Vivemos no Brasil um ce-
nário de exclusão social, onde, a 
miséria, o preconceito e a corrup-
ção são os principais vilões do País 
emergente. A miséria leva à mar-
ginalidade milhões de pessoas; o 
preconceito afasta o indivíduo das 
relações sociais, marginalizando- o; 
e finalmente, a corrupção mostra a 
face mais sombria e tenebrosa dessa 
exclusão social, pois, como decor-
rência direta da malversação do di-
nheiro publico, faltam recursos para 
investimentos em educação, saúde, 
habitação, segurança e transportes. 
Assim, as populações mais pobres, 
que demandam a grande maioria 
dos serviços públicos, ficam preju-
dicadas, impedidas até mesmo de 
exercer o legitimo direito constitu-
cional de ir e vir;

2. Combater a corrupção em 
todas as suas formas, é um dever 
maçônico e uma exigência da so-
ciedade, acabando com essa epi-
demia social que subtrai do povo a 
possibilidade de uma vida digna e 
o pleno exercício da cidadania, ne-
gando a todos o direito à esperança 
de um futuro melhor;
E considerando que:

● A história pátria brasileira 
se confunde com a ação de van-
guarda social exercida pela Maço-
naria através de árduas lutas e con-
quistas nacionais, legando ao povo 
o desfrutar da verdadeira liberdade 
responsável;
● A permanente e relevante 
representatividade da Maçonaria 
na sociedade paulista e brasileira 
fazem-na uma força viva da socie-
dade;
● A constante preocupação da 
Maçonaria com as questões sociais 
regionais e nacionais, acompanhan-
do a evolução humana e identifican-
do um pensamento social cada vez 
mais exigente para o acolhimento 
de soluções sérias e definitivas, ca-
racterizando um real interesse na 
valorização da família brasileira;
Concluímos que:
É necessário recuperar a moralida-
de publica e instituir a transparência 
como fio condutor das ações gover-
namentais, criando através da Ma-
çonaria sistemas de operação mais 
eficientes e permitindo melhor con-
trole da gestão publica, viabilizan-
do fiscalização efetiva e uma oitiva 
da vontade popular, incentivando a 
participação da sociedade nas ques-
tões de relevante interesse público. 
Portanto, as Potências Maçônicas 
que esta subscrevem decidem:
1. A Maçonaria atuará de ma-
neira homogênea, exigindo dos ma-
çons que se acham investidos em 
funções publicas , um comporta-
mento ainda mais austero e compa-
tível com o rigor da filosofia maçô-
nica;
2. Estimular todos os maçons 
para que se transformem em focos 
permanentes de luta contra a corrup-
ção na sociedade, trabalhando ainda 
para difundir essa luta junto a todos 
os cidadãos com quem convivem;

3. Acentuar em cada Loja Ma-
çônica a importância da tomada de 
posição clara e firme que precisa 
ser tomada por ocasião das eleições 
municipais, estaduais e federais, 
orientando os maçons, e, sempre 
que possível, promovendo debates 
entre candidatos;
4. Criar no âmbito das Ju-
risdições maçônicas um Fórum 
permanente destinado à análise e 
discussão das origens, práticas e 
disseminação da corrupção, defi-
nindo e adotando ao final, medidas 
práticas e contundentes para extir-
par todas as ramificações da corrup-
ção;
5. Desenvolver um cadastro 
de restrição maçônica onde cons-
tem todos os nomes de pessoas en-
volvidas nas condenáveis práticas 
de corrupção e improbidade admi-
nistrativa, mantendo tais indivíduos 
vigiados e afastados de qualquer 
contato maçônico, e sempre que 
possível, mantê-los fora do serviço 
publico;
6. Promover a construção de 
uma sociedade revigorada em seus 
princípios morais e sociais, basean-
do-nos para tanto na trilogia Liber-
dade, Igualdade e Fraternidade; 
7. Para que sejam concreti-
zadas as decisões anteriormente 
expostas, as Potências Maçônicas 
signatárias desta comprometem- se 
a manter uma comunicação comum 
e homogênea entre todos os maçons 
jurisdicionados, conscientizan-
do-os da gravidade do problema e 
também da importância da partici-
pação individual para viabilizar as 
soluções propostas, a fim de obter 
um congraçamento de trabalho pro-
dutivo e sempre sob os auspícios do 
Grande Arquiteto do Universo.

São Paulo, 20 de agosto de 2007.

Política

Carta da Maçonaria Paulista Contra a Corrupção

N

Benedito Marques Ballouk Filho
Eminente Grão-Mestre do
Grande Oriente de São Paulo       

Pedro Luiz Ricardo Gagliardi
Sereníssimo Grão-Mestre da
Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo
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Aqui estamos novamente comemorando em todo Brasil 
o Dia do Maçom, relembrando grandes lutas e conquis-
tas, grandes maçons e a evolução social.
Tudo é muito importante e gratificante, mas, especial-
mente nesta ocasião um novo desafio, imediato e gigan-
tesco, se nos impõe.

Vivemos hoje dias de grande expectativa e tribulação. 
Por um lado, o Brasil é reconhecido em todo mundo 
como o grande País sul-americano emergente, econo-
micamente em desenvolvimento progressivo ao lado de 
antigos países asiáticos como Índia e China. Por outro 
lado, vivemos o paradoxo de um País onde o desenvol-
vimento humano e social não acompanha o progresso 
econômico e assistimos num misto de indignação e 
perplexidade as notícias do cotidiano dando conta dos 
bolsões de pobreza em regiões específicas, da violência 
urbana que assola as grandes metrópoles e suas áreas 
circunvizinhas, do impedimento de formação escolar 
em parcelas significativas da população, gerando uma 
exclusão social incompatível com a evolução do PIB.

Diga-se de passagem, que apesar dos economistas abri-
rem um sorriso largo ao comentarem sobre a evolução 
do PIB, desconversam e buscam explicações elaboradas 
para tentar amenizar o impacto nefasto da concentração 
de renda numa minoria inferior a 10% da população bra-
sileira enquanto a maioria absoluta da população neces-
sita a cada dia se equilibrar para assegurar o dia seguin-
te, seja a classe média ou pobre, ambas sofrem algum 
tipo de exclusão social.

Complicando ainda mais os problemas internos, embora 
o Brasil lidere a América Latina e o Mercosul, vive um 
momento de grandes lutas diplomáticas para colocar o 
etanol como substituto vantajoso do petróleo. Essa luta 
que afeta milhões de dólares em negócios e divisas, tam-
bém atrai ataques ao País, ao Presidente e à diplomacia 
brasileira. Apesar dos desmentidos periódicos, dando 
conta que os países vizinhos são harmônicos e amigos 
do Brasil, trava-se uma luta surda de bastidores para 
conquistar ou manter a hegemonia latino-americana.

Como entendemos que a estabilidade social interna é 
a única segurança para grandes empreendimentos glo-
balizados, fica claro que sofremos diuturnamente uma 
ameaça solerte vinda da prática da corrupção que torna 
o povo cativo da pobreza e atinge hoje patamares nunca 
registrados anteriormente.

A corrupção é um grande mal que elimina a dignida-
de do cidadão, motiva negativamente as pessoas de-
teriorando o tecido social e, sobretudo, compromete 
a vida e a esperança das gerações atuais e futuras. A 
corrupção estimula a marginalidade e a formação de 
quadrilhas que se associam ao crime organizado, o 
tráfico de drogas e armas. Como maçons temos uma 
tarefa de grande envergadura a realizar.

Devemos tomar iniciativas maçônicas para prevenir e 
combater com eficácia a corrupção; para resgatarmos 
ativos subtraídos ao País, promovermos o ensino e 
a prática da ética e da transparência na prestação de 
contas do emprego dos recursos públicos. E qualquer 
dessas iniciativas passa necessariamente pelas de-
mandas sociais de emprego, habitação, saúde e edu-
cação. Passa enfim por uma situação que diz NÃO À 
EXCLUSÃO SOCIAL. Passaram as etapas da Inde-
pendência, da Abolição e da República. A nação hoje 
reclama da Maçonaria uma nova tomada de posição 
em defesa da Pátria – um combate sem tréguas à ex-
clusão social e à corrupção.

ESSE É O CHAMADO PARA OS MAÇONS DE 
SÃO PAULO – Estado gerador das grandes e pro-
fundas mudanças evolutivas a serem repercutidas no 
destino glorioso do Brasil.

Atualmente, questões relevantes para a própria so-
berania nacional são inéditas para os governantes de 
todos os níveis. A ameaça ao meio ambiente, mais do 
que uma posição filosófica é uma efetiva necessidade 
para a sobrevivência humana.

Meus Irmãos em Maçonaria, autoridades, senhoras e 
senhores, a Maçonaria sempre se colocou à frente do 
próprio tempo, não medindo esforços e lutando pa-
trioticamente pelo bem estar da sociedade brasileira e 
desta vez não pode ser diferente.

Numa síntese do que abordamos, passarei a ler a con-
clamação do próximo trabalho maçônico, denominada 
– Carta da Maçonaria Paulista contra a Corrupção.

Obrigado pela atenção. Que possamos estar unidos 
e irmanados em ideal nesta luta gratificante por São 
Paulo e pelo Brasil!

Benedito Marques Ballouk Filho
Grão-Mestre do Grande Oriente de São Paulo

Discurso do Eminente Grão-Mestre do GOSP na Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo em 20 de Agosto de 2007

Comemoração do Dia do Maçom
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Duas Ótimas Notícias para a Família Maçônica

Convênios

SENAC
O GOSP e o SENAC celebraram recentemente um 
acordo de parceria visando a cooperação educacional 
e concessão de descontos aos beneficiários do GOSP 
e seus dependentes, em produtos e serviços oferecidos 
pelo SENAC em quaisquer das unidades do Estado de 
São Paulo da seguinte forma: 

5% de desconto nos cursos: 
● qualificação profissional      
● técnicos.
10% de desconto nos cursos:  
● livres
● extensão universitária
● pós-graduação latu-sensu
● eventos (workshops, congressos, palestras, seminários).  

Os titulares do presente benefício também farão jus 
a descontos na aquisição dos seguintes produtos co-
mercializados pelo SENAC (Grande Hotel São Pedro, 
Grande Hotel Campos do Jordão e Editora SENAC São 
Paulo). Maiores detalhes,  na Administração do GOSP. 

SESC
Foi celebrado entre o GOSP e o SESC, acordo de par-
ceria onde ficam autorizados aos funcionários e filia-
dos do GOSP, bem como seus dependentes, a efetiva-
ção de matrícula diretamente nas unidades do SESC 
conveniadas. Os titulares do presente benefício, terão 
acesso às unidades da capital e interior, na categoria 
“Matrícula de Interesse Social - MIS”. A referida ma-
trícula garante acesso a todos os serviços e atividades 
do SESC no Estado de São Paulo, exceto atendimento 
odontológico e estadia no Centro de Férias de Bertioga 
nos períodos de alta temporada. A indenização dos ser-
viços e atividades a serem utilizados far-se-á segundo 
tabela própria que é parte integrante do referido con-
trato. (As tabelas com valores praticados, categorias 
de associados, bem como endereços e demais infor-
mações encontram-se a disposição na Administração 
do GOSP). 
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Templos de Luz da Maçonaria

“Terminado o jogo, o Rei e Peão voltam à mesma caixa.” Anônimo
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Poderosa Casa de Leis
Onde registrado fica, tudo que se fez.  
Dos Poderes constituídos, a sua missão  
Está adstrita ao teor da Estadual Constituição.
Resoluções, Leis, Emendas Constitucionais,
Os Projetos de Leis, de Resoluções, estão contidos nos anais.
Seu labor apoia-se na Presença e Deveres dos Deputados
Aos quais as Lojas deram-lhes votos confiados.

Assembléia Poder integrante do GOSP,  a nossa Potência.
Sua composição advém dos preceitos da Lei Maior do nosso Oriente.
Seus trabalhos feitos com amor, dedicação e inteligência
E para tanto, os Deputados apresentam-se alegres e contentes,
Manifestando com a devida lhaneza e urbanidade
Bem representando suas Lojas na Magna Entidade.
Lojas há que não têm seus Deputados eleitos 
É decorrência, quem sabe, do seu diminuto Quadro de Obreiros.
Inda serão eleitos brevemente ou nos futuros pleitos.
A  “PAEL” os receberá de braços abertos no modo costumeiro. 

É um Poder instituído pela Carta Magna Estadual;
Sua Sede é no Oriente desta Capital.
Trabalhos são realizados pelo Rito Moderno. 
As Normas exigem dos Deputados o uso de ternos.
Das mais longínquas Lojas do Estado
Umas centenas de notáveis Deputados 
Às reuniões bimestrais se fazem presentes          
Legando à PAEL seus labores e despedindo-se contentes.
 
Leis,  Resoluções,   
Emendas à Estadual Constituição...
Grande é a sua importância e indispensável a sua missão.
Inda os Veneráveis Irmãos Deputados nas Reuniões 
Saúdam o Em.:. Pres.:. e VVen.:. IIr.:. Deputados  
Logo em seguida manifestam o que há de  preparado.
As matérias a serem discutidas em cada Sessão,
Têm sua Pauta  pela Gr.:. Secretaria organizada com antecedência;
Isso se faz necessário para estudo das Normas e da Constituição
Verificando os VVen.:. IIr.:. DDep.:. o conteúdo e a procedência.
À  “PAEL” este modesto acróstico sem a pretendida inspiração.

HOMENAGEM À PODEROSA ASSEMBLÉIA ESTADUAL LEGISLATIVA

Acróstico

Ven\ Ir\ José Gabriel de Freitas Mattos
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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. Informações: (0xx11) 3346-7088
Entrada franca (solicita-se a contribuição de 1k de alimentos não perecíveis)

Data Evento Observações
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

06-10-07 I Ciclo de Palestras com os Oficiais do GOSP - Módulo I
Ministrador: J. B. Oliveira - Grande Secretário de Políticas Públicas Restrito à Maçons

20-10-07 Palestra: O Século XXI e as Novas Técnicas de Gerenciamento
Ministrador: Oceano João Zacharias Aberta ao público

27-10-07 I Ciclo de Palestras com os Oficiais do GOSP - Módulo II
Ministrador: Vanderlei Venceslau Faria - Grande Secretário da Guarda dos Selos Restrito à Maçons

10-11-07 Palestra: Ambientalismo, um Caminho para a Transformação do Homem
Ministrador: Antonio Carlos Jorge Aberta ao público

17-11-07 I Ciclo de Palestras com os Oficiais do GOSP - Módulo III
Ministrador: Humberto Yutaka Kagohara - Diretor da Mútua Maçônica Restrito à Maçons

24-11-07 Palestra: Os Pergaminhos do Mar Morto e de Nag Hammadi
Ministrador: Carlos Brasílio Conte Aberta ao público

01-12-07 I Ciclo de Palestras com os Oficiais do GOSP - Módulo IV
Ministrador: Valter Sergio de Abreu - Grande Secretário Estadual de 
Cultura e Educação Maçônicas

Restrito à Maçons

Nota: O I Ciclo de Palestras com os Oficiais do Grande Oriente de São Paulo, será ministrado em quatro módulos e terá 
como objetivo fornecer aos maçons uma visão abrangente da administração do GOSP e de seu relacionamento com  as lojas 
e Maçons da jurisdição. Está aberto aos IIr\ Aprendizes, Companheiros e Mestres.
Obs: No início do ano vindouro será programado o II Ciclo destas palestras com os demais oficiais do GOSP.

Data Evento Cidade Observações
18/09/07 Palestra: Simbologia Ministrador: Carlos Brasílio Conte Franca Restrito à Maçons
22/09/07 Curso de Liderança e Qualidade Ministrador: Armando Ettore Santos Restrito à Maçons
06/10/07 Curso de Veneráveis Mestres Ministrador: Armando Ettore Piracicaba Restrito à Maçons

27/10/07 I Encontro de Mestres Instalados Coordenador: Armando Ettore São Caetano 
do Sul Restrito à M\I\

10/11/07 Curso de Formação de Oficiais e Mestre de Cerimônias Ourinhos Restrito à Maçons

Agenda Trimestral de Atividades da GSCEM do GOSP nas Regiões Maçônicas

17ª Região Maçônica do Grão Mestrado:
Franca: Rua Ouvidor Freire, 1540 - Centro ARLS Vinte de Agosto 2607
8ª Região Maçônica do Grão Mestrado:
Santos: Rua Luiz de Camões, 147 ARLS Fraternidade de Santos 0132
15ª Região Maçônica do Grão Mestrado: 
Piracicaba: Rua XV de Novembro, 124 - Centro
7ª Região Maçônica do Grão Mestrado: 
São Caetano do Sul: Av. Tietê, 299 - Vila Gerti - ARLS Luz do Oriente 2140
21ª Região Maçônica do Grão Mestrado: 
Ourinhos: Local a ser definido

Nota: As inscrições para os eventos das Regiões Maçônicas deverão ser realizadas por meio a ser definido e 
posteriormente será comunicado no site do GOSP e por mensagens eletrônicas.
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sabido que a Maçonaria, 
em sua feição moderna, 
teve início em Londres, 

em 24 de Junho de 1717, e que daí 
se propagou pelo mundo, em pou-
cos anos.
Afirma F. T. B. Clavel (Histoire Pit-
toresque de la Franc-Maçonnerie) 
que deputados franceses fundaram 
Lojas em Portugal em 1727, mas 
semelhante asserção é desacompa-
nhada de provas. Prova autêntica 
de valor se nos depara nas atas da 
Grande Loja da Inglaterra de 17 de 
Abril de 1735 em que se lê: “Um 
pedido de vários irmãos atualmen-

te residentes na cidade ou perto da 
cidade de Lisboa em Portugal, soli-
citando humildemente que se desse 
ao senhor George Gordon poderes 
para constituí-los em Loja Regular, 
pedido este que foi atendido.
Este fato é confirmado por uma cor-
respondência de 3 de Junho de 1736 
impressa no St. James Evening Post. 
Pouco depois, em 27 de Abril de 
1738, a Igreja católica fulminava, 
pela primeira vez, os maçons com 
a famosa bula de Clemente XII e o 
rei D. João V, em 1743, proibia, sob 

História da Maçonaria no Brasil - parte 1

pena de morte, a reunião das Lojas. 
Tornou-se tristemente celebre, por 
essa ocasião, na perseguição aos 
obreiros de Hiram, o intendente da 
Polícia Diogo Ignácio da Pina Ma-
nique.
Parece acreditar o Dr. Alexandre 
José de Mello Moraes (História do 
Brasil reino e Brasil império, I, 5) 
que as primeiras Lojas Maçônicas 
no Brasil datam da Conjuração Mi-
neira (1786-1789). Nos documen-
tos compilados por este notável 
historiador se diz que os conjurados 
eram não mais do que dez ou doze, 
incluindo o denunciante deles; que 
o fim era formar uma república à 
imitação do que praticaram as colô-
nias inglesas; que, para isso, faziam 
assembléias e conventículos, em 
que tinham as suas criminosas ses-
sões, nas casas de uns e outros, sem 
reserva nem cautela. Consequente-
mente, posto que seja provável que 
alguns desses conspiradores fos-
sem maçons, não vemos no fato das 
reuniões deles característico algum 
maçônico, senão os de uma conspi-
ração. Não obstante a falta de do-
cumentos, é certo que pelos fins do 
século XVIII, já haviam brasileiros 
maçons, visto existir maçonaria, 
por essa época, na Ilha da Madei-
ra, em Lisboa e em Coimbra, e ser 
freqüente e íntimo o contato entre 
estes três pontos e o Brasil, indo 
aos dois últimos muita da mocidade 
brasileira freqüentar estudos: sirva 
de exemplo o primeiro Grão Mes-
tre da Maçonaria do Areópago de 
Itambé, em Pernambuco fundado, 
segundo consta, em 1799 pelo Dr. 
Manoel de Arruda Camara. Antigo 
frade carmelita, Arruda Camara foi 
à Europa onde se formou em medi-
cina pela faculdade de Montpellier. 
Ao voltar para o Brasil, foi residir 
em Itambé, onde, com intuito de 
estabelecer um governo republica-
no em Pernambuco, sob a proteção 
de Napoleão Bonaparte, fundou a 

Loja Maçônica a que deu o nome 
de Areópago para desviar a aten-
ção das autoridades. Faziam parte 
do Areópago entre outras pessoas 
notáveis da sociedade pernambu-
cana: o Dr. Manoel de Arruda Ca-
mara, seu irmão, médico também, 
Dr. Francisco de Arruda Camara, os 
três irmãos: Dr. Francisco de Paula 
Cavalcante de Albuquerque, José 
Francisco de Paula Cavalcante de 
Albuquerque e Luiz Francisco de 
Paula Cavalcante de Albuquerque, 
Domingos José Martins, Francisco 
de Paula Albuquerque Montenegro, 
os reverendos Antonio Felix Velho 

Cardoso, João Ribeiro Pessôa, An-
tonio de Albuquerque Montenegro, 
João Pereira Tinoco e o capitão An-
dré Dias de Figueiredo. O Areópa-
go de Itambé durou pouco mais de 
três anos. Preparada a revolução em 
1801, estando como agente acredi-
tado em Portugal, José Francisco 
de Paula Cavalcante seguia viagem 
para Nova York, também como 
agente, Francisco de Paula Albu-
querque Montenegro.
As ordens eram dadas e transmitidas 
por Francisco de Paula Cavalcante 

Antonio Giusti - 33º

D. João V Papa Clemente XII
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e Luiz Francisco Paula Cavalcante, 
os quais, devido à uma denúncia fo-
ram presos, e, por falta de provas, 
soltos mais tarde, sendo o processo 
abafado pelo escrivão que foi pre-
miado com dinheiro fornecido pelo 
frade José Laboreiro.
José Francisco de Paula Cavalcante, 
de Lisboa, fugiu para a Inglaterra. O 
Areópago de Itambé foi dissolvido 
e o Dr. Manoel de Arruda Camara, 
seu mestre, deixou o Brasil seguin-
do para Lisboa. A semente lançada 
pelo Areópago de Itambé era, entre-
tanto, fecunda. Assim, Francisco de 
Paula Cavalcante de Albuquerque 
retirou-se para o Cabo, para o en-
genho de Suassuna. Por influência 
maçônica a cadeira de desenho de 
Olinda foi transferida para Recife, 
com seu professor, que era o padre 
João Ribeiro Pessôa, iniciado no 
Areópago de Itambé; este último 
sob a inspiração de outro patriota, 
Francisco de Paes Barreto, fundou 
a Academia do Paraíso, no mesmo 
ano e com os mesmos fins da Aca-
demia de Suassuna.
No mesmo ano, isto é, em 5 de Ju-
lho de 1802, fundou-se em S. Sal-
vador, na Bahia, naquele tempo 
capital do Brasil, a Loja “Virtude e 
Razão”, do Rito Francês, a qual, por 
sua vez, criou, em 30 de Março de 
1807, a Loja “Virtude e Razão Res-
taurada” que, em 10 de Agosto de 
1808, tomou o título de “Humani-
dade”. Em 12 de Setembro de 1813, 
a Loja “Virtude e Razão” criou a 
Loja “União”. E como haviam três 
Lojas, fundou-se o primeiro Gran-
de Oriente do Brasil, cujos traba-
lhos ativos bem como os das Lojas 
cessaram em razão das comoções 
políticas, e com especialidade, por 
causa da desastrosa revolução de 
Pernambuco em 1817. Da mesma 
forma, em 1809, criou-se em Per-
nambuco, uma Loja puramente 
política, como núcleo para outras; 
essa Loja adormeceu também de-
pois de 1817. Enquanto tais fatos se 
passavam no norte do Brasil, cinco 

maçons dispersos conseguiram ins-
talar no Rio de Janeiro uma Loja a 
que deram o título de “União”; e 
desde 1800 nela se iniciaram diver-
sas pessoas. Como nela se filiassem, 
depois, muitos maçons esparsos, 
membros de outras Lojas estrangei-
ras, concordaram em mudar-lhe o 
título para o de “Reunião”. Depois 

da Paz de Amiens (1802), passando 
pelo Brasil com destino à Ilha de 
Bourbon, o navio de guerra francês 
Hydre, alguns oficiais maçons visi-
taram a Loja “Reunião” e o coman-
dante do vaso, Cavalheiro Laurent 
foi o portador de uma prancha da 
Loja ao Grande Oriente da França 
solicitando sua filiação. Tempos de-
pois, a Loja “Reunião” recebia do 
Grande Oriente da França a carta 
patente de seu reconhecimento e fi-
liação, estatutos e regulamentos.
Meses depois, em 1804, veio de 
Lisboa em delegado especial do 
grande Oriente Lusitano que exigiu 
a submissão dos obreiros da Loja 
“Reunião” ao Oriente Lusitano. Não 
aceitando a proposta de filiação, re-
solveu a Loja “Reunião” enviar à 
Lisboa um obreiro para representar 
contra a indébita intervenção e con-
tra os Códigos e Regulamentos por-
tugueses que colocavam a Maço-
naria no Brasil em situação pouco 
airosa. O emissário brasileiro, que 
partiu, em Maio de 1804, ao passar 
pela Bahia, viu que os maçons dali 
tinham os mesmos sentimentos dos 
da Loja “Reunião”. O Delegado do 
Grande Oriente Lusitano, ao saber 
da partida do emissário brasileiro, 

cortou suas relações com os ma-
çons da Loja “Reunião”, e fundou 
as duas Lojas “Constancia” e “Fi-
lantropia e Emancipação”.
Assim se produziu a primeira dis-
córdia entre os maçons do Brasil.
Nada conseguido em Lisboa, o 
emissário brasileiro da Loja “Reu-
nião” regressou em Junho de 1805 
e depois de solenizar o dia de São 
João desse ano, essa Loja suspen-
deu seus trabalhos.
Iniciando em 21 de Agosto de 1806 
o seu governo como vice-rei Conde 
dos Arcos, visceralmente adverso à 
Instituição, o povo maçônico deli-
berou cessar os seus trabalhos até 
melhores dias.
Não obstante as perseguições, algu-
mas Lojas funcionaram até 1815, 
mas tiveram a vida enferma; entre 
elas se destacam a Loja “Distintiva” 
e a Loja “São João de Bragança”.
A Loja “Distintiva”, que tinha por 
emblema no selo um índio venda-
do e manietado com grilhões, e um 
gênio em ação de o desvendar e de-
sagrilhoá-lo, foi fundada em 1812 
na freguesia de São Gonçalo, da 
Praia Grande ou Niterói, sendo seus 
principais membros José Mariano 
Cavalcante de Albuquerque, Anto-
nio Carlos Ribeiro de Andrada Ma-
chado e Silva, o capitão-mor José 
Joaquim da Rocha, o coronel Luiz 
Pereira da Nóbrega, seu irmão, o 
tenente coronel José Joaquim da 
Gama Silva, o capitão Ornelas, o 
vigário de Pitanguy, em Minas, Bel-
chior Pinheiro de Oliveira, parente 
dos Andradas, e outros.
A Loja “São João de Bragança” foi 
fundada no Rio de Janeiro e à ela 
pertenciam o Marquês de Angeja e 
o Conde de Paraty.
Em 24 de Julho de 1815, se instalou 
a Loja “Comércio e Artes” na Rua 
da Pedreira da Glória (Rio de Janei-
ro) na casa do Dr. João José Vahia, 
mas adormeceu logo, em virtude 
das perseguições da polícia.
Extraído do livro A Maçonaria no 
Centenário - 1922 Antonio Giusti

Continuação...

O Delegado do Gran-
de Oriente Lusitano, 
ao saber da partida do 
emissário brasileiro, 
cortou suas relações 
com os maçons da Loja 
Reunião

História
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O Que é Cabala ? Osmar de Carvalho, M\M\

“Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio; mas o homem 
insensato os devora.” Provérbios de Salomão 21:20

C abala (ou Kabala) 
é uma palavra pro-
veniente do He-
breu.  É a sabedo-

ria oculta dos rabinos judeus 
da Idade Média, sabedoria 
derivada de doutrinas secre-
tas mais antigas concernen-
tes à cosmogonia (origem 
do universo) e das coisas 
divinas, que se combinaram 
para constituir uma teologia 
depois da época do cativei-
ro dos judeus na Babilônia, 
sendo o seu livro original o 
Zohar. Todas as obras que 
pertencem à categoria eso-
térica são denominadas “ca-
balísticas”. É uma tradição 
oral, não escrita. O cabalis-
ta é o estudante da “ciência 
secreta”, que interpreta o 
significado oculto das Escri-
turas com ajuda da Cabala 
simbólica, e expõe assim sua 
verdadeira significação. Os 
Tanaim foram os primeiros 
cabalistas entre os judeus; 
apareceram em Jerusalém 
em princípios do século III 
antes da era cristã. Os livros 
de Ezequiel, Daniel, Enoch 
e o Apocalipse de São João 
têm traços altamente cabalís-
ticos por seu complexo sim-
bolismo que lhe são peculia-
res.  Esta doutrina secreta é 
idêntica a dos caldeus, e in-
clui uma grande parte da sabedoria 
persa, ou “magia”.  É um sistema 
oculto que chegou até o presente 
pela preservação tradicional.  Em 
outros tempos foi uma ciência fun-
damental,  e ensinava diversos mé-
todos para interpretar as alegorias 
bíblicas.  A princípio, tais doutri-
nas eram transmitidas só “da boca 
ao ouvido”, como afirma William 
Wynn Wescott: “verbalmente do 
mestre a discípulo a recebia [a tra-
dição]; daí o nome de Kabbalah, 
Qabbalah ou Cabbala, provindas da 
raiz hebraica QBL, receber.  Além 
desta Kabbalah teórica, criou-se 
um ramo prático relacionado com 
as letras hebraicas, com as corres-
pondências entre sons, números e 
idéias (cujos métodos são a gema-

tria, o notaricon e a temura).”
A história registra vislumbres de 
famosos cabalistas depois do sécu-
lo XI. As épocas medievais, e até 
nossos tempos, tiveram um núme-
ro grande de intelectuais que eram 
estudantes da Cabala. Os mais cé-
lebres entre os primeiros foram 
Paracelso, Enrique Kunrath, Jacob 
Boehme, Roberto Fludd, os dois 
Van Helmont, o abade Jean Trithe-
mius, Cornelio Agrippa, o cardeal 
Nicolau de Cusa, Jerônimo Cardan, 
o Papa Sixto IV e outros sábios 
cristãos, tais como Raimundo Lull, 
Pico de la Mirandola, Guillermo 
Postel, o iluminado Juan Reuchlin, 
o doutor Enrique Morre, Eugenio 
Filaletes ou Philalethes (Thomas 

Vaughan), o erudito jesuíta 
Atanasio Kircher, e Cristian 
Knorr de Rosencroth; mais 
tarde, Sir Isaac Newton, 
Leibniz, Bacon, Spinosa, 
etc., até formar uma lista 
quase interminável.  Segun-
do faz notar Isaac Myer, em 
seu “Qabbalah”, as idéias 
dos cabalistas influíram 
poderosamente na litera-
tura européia. Baseado na 
Cabala prática, o abade do 
Villars (sobrinho do Mon-
tfaucon) publicou em 1670 
sua famosa novela satírica 
entitulada “O Conde do Ga-
balis”. Os poemas da Idade 
Média como, por exemplo 
os escritos de Dante, estão 
todos impregnados por Ca-
balismo. Não há dois auto-
res, entretanto, que estejam 
de acordo sobre o origem 
da Cabala, do Zohar, Se-
pher Yetzirah, etc. Alguns 
dizem que a Cabala vem 
dos patriarcas bíblicos, de 
Abrahão e até de Seth; ou-
tros acreditam que provém 
do Egito, e outros até da 
Caldéia. Dito sistema é cer-
tamente muito antigo, mas, 
como todos outros sistemas, 
sejam religiosos ou filosófi-
cos, a Cabala deriva direta-

mente da primitiva Doutrina Secre-
ta do Oriente; por meio dos Vedas, 
dos Upanixads, de Orfeo, Pitágoras 
e os egípcios. Qualquer que seja a 
origem da Cabala, sua parte funda-
mental é de todo modo idêntica aos 
demais sistemas esotéricos, desde 
o Livro dos Mortos até os últimos 
modelos gnósticos dos primevos 
tempos do cristianismo.
Com certeza a expressão mais co-
nhecida da Cabala é o símbolo 
da Árvore da Vida e suas Sefiras, 
a qual serve tanto para estudar e 
aprofundar a compreensão sobre o 
microcosmo (o homem) quanto o 
macrocosmo (o sistema solar e o 
universo) por meio de um sistema 
de correspondências.
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 “Toda nossa sabedoria tem suas origens na percepção” 
Leonardo da Vinci

 Última Ceia, de Leo-
nardo da Vinci, pintada 
entre  1495 e 1498, tenta 
exprimir o clima do últi-

mo encontro entre Jesus Cristo e os 
Apóstolos, já que numa determina-
da hora as coisas ficaram confusas, 
pois Jesus acabara de revelar que 
“a mão que me trairá está comigo 
à mesa”. Mas sua expressão não 
revela raiva ou angústia. É, ao con-
trário, serena como se antecipasse 
na morte de dali a pouco o caminho 
para a Eternidade. 
Observe os apóstolos: eles estão 
distribuídos simetricamente, seis de 
cada lado, subdivididos em quatro 
tríades ou grupo de três. Parecem 
exprimir, de modo resumido, todos 
os tipos de temperamentos. O pró-
prio Leonardo teria dado dicas de 
suas intenções esotéricas na Última 
Ceia, ao escrever: “Aqui, em doze 
figuras completas, é apresentado 
o microcosmo, na mesma ordem 
que Ptolomeu aplicou à cosmogra-
fia. Vou mostrar todas as formas e 
capacidades humanas através dos 
gestos e localização dos persona-

Análise Astrológica da “Santa Ceia” de Leonardo da Vinci

gens. Agrade ao nosso Criador que 
eu o faça com perícia”. 
E qual é o signo atribuído por da 
Vinci a cada apóstolo? A resposta 
está na posição de cada um à mesa, 
em seus semblantes, nas cores das 
vestimentas e no gesto das mãos de 
Jesus. Com a esquerda, Ele estaria 
oferecendo energia ou atividades 
para os signos da Primavera e do 
Verão (de Março à Setembro no 
hemisfério norte) representados de 
forma viva e expressiva pelos seis 
primeiros apóstolos, começando 
da direita para esquerda, de acordo 
com a posição astronômica. Com a 
mão direita, Jesus estaria recolhen-
do a energia ou experiência através 
dos signos do Outono e do Inverno 
(de Setembro à Março = idem), re-
presentados pela forma observadora 
e fria dos últimos seis apóstolos. Na 
astrologia cada signo possui o seu 
oposto, também  representado neste 
quadro. Jesus é o centro e não pos-
sui signo mas possui as qualidades 
de todos eles. Desse modo teríamos 
uma relação entre os apóstolos e 
signos como segue: 

1º Simão (Áries): Signo da agres-
sividade, de quem gosta de impor 
suas vontades,de liderar e competir. 
É o signo do “eu”. Veja Simão sen-
tado à cabeceira da mesa, como se 
fosse o líder do grupo ou o senhor 
da casa. Tipo rude, bem masculino, 
trajando vermelho que é a cor do 
Fogo, elemento de Áries e o regen-
te, Marte. 
2º Judas Tadeu (Touro): Sig-
no caracterizado pela teimosia. O 
olhar de Judas Tadeu mostra des-
confiança, deixando transparecer 
seu conservadorismo. Suas feições 
revelam seu lado rústico. Sua força 
está concentrada no pescoço. Está 
preocupado  e parece propor que é 
melhor tudo ficar como está. Sua 
mão esquerda, apoiada na mesa, 
simboliza o mundo concreto. A 
outra, estendida, colhe as virtudes 
celestiais. Veste-se de marrom, cor 
elemento Terra,  regente Vênus. 
3º Mateus (Gêmeos): Signo ca-
racterizado pela jovialidade, capa-
cidade de comunicação e  esperteza. 
Nunca se aprofunda nos relaciona-
mentos afetivos. Com sua mente 

A

Ir:. Jorge Shigueo Camia - M\M\
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“A ciência é uma tocha que serve para perscrutar o abismo, e 
não para nele se aventurar” J. Balmes

criativa consegue vender tudo o que 
quiser. Mateus está  gesticulando 
como que contando que viu alguma 
coisa. É o mais jovem dos apósto-
los. Sua posição revela dualidade. 
Veste-se de azul, cor do céu, do ele-
mento Ar, regente Mercúrio. 
4º Felipe (Câncer): Signo carac-
terizado pela necessidade de prote-
ger e de agradar. Representa a mãe. 
É ligado à família e ao passado. 
Felipe é representado por um tipo 
feminino que mais parece a mãe 
que olha para seu filho com amor, 
carinho e desejo de protegê-lo. Seu 
olhar parece não questionar. Sua 
postura, curvada, demonstra flexi-
bilidade. Suas mãos parecem enco-
brir o peito que oferece alimento. 
Seu elemento é Água, e é regido 
pela Lua. 
5º Tiago Menor (Leão): Signo 
caracterizado pela beleza, elegância 
e a necessidade de ser o centro das 
atenções. Tiago Menor está numa 
posição quase central e afasta os 
apóstolos ao seu redor para que fi-
que bem visível. Possui o semblan-
te mais belo de toda a cena, mais 
belo que o de Jesus, que não teria 
sido pintado por da Vinci, mas por 
um de seus discípulos. Seu cabelo, 
barba e roupa demonstram seu zelo 
pela aparência. Elemento Fogo, re-
gido pelo Sol. 
6º Tomé (Virgem): Signo carac-
terizado pela busca da perfeição, 
detalhe, crítica e capacidade de or-
ganização. Tomé está quase escon-
dido na cena, pois quem critica não 
quer estar sujeito às mesmas críti-
cas. Está olhando para a ponta de 
seu dedo indicador, o que significa 
a inclinação para apontar os erros 
dos outros. Seu elemento é Terra, 
regido por Mercúrio. 
7º João (Libra): Signo caracteri-
zado pela vaidade, pelo equilíbrio 

e por preocupar-se em agradar todo 
mundo. É simbolizado pela balan-
ça. Libra é único signo representado 
por um objeto inanimado.  Ele traja 
tons azul-claro e rosa, próprios de 
Libra. Suas mãos parecem receber 
alguma coisa e a posição de seus 
braços forma um prato de balança. 
Sua cabeça pende para um lado e 
seus olhos fechados simbolizam 
Justiça. Seu elemento é Ar, regido 
por Vênus. 
8º Judas Escariotes (Escorpião): 
Signo caracterizado por uma per-
sonalidade  observadora, que pos-
sui a capacidade nata de lidar com 
dinheiro, de ser um estrategista, 
um administrador. Judas Escario-
tes está posicionado de forma que 
possa observar tudo com cautela. 
Seus olhos e ouvidos estão atentos. 
Segura um saco de dinheiro, o que 
significa que ele era o tesoureiro de 
Jesus. Derruba o sal, simbolizando 
a morte, pois se acreditava que o sal 
esterilizava o solo. Suas cores são  
o azul, branco e o vermelho. Seu 
elemento é Água, regente Plutão. 
9º Pedro (Sagitário): Signo carac-
terizado pela necessidade de buscar 
a sabedoria. O sagitariano geral-
mente é um especialista naquilo a 
que se dedica. É religioso e baseia 
sua filosofia de vida na leitura de li-
vros. No mural, Pedro é um homem 
de idade, o que revela experiência. 
Seu dedo aponta como flecha do 
centauro, símbolo de Sagitário. Se-
gura uma faca em sua mão direita, o 
que demonstra agressividade na de-
fesa de seus ideais. Sua cor é azul 
escuro. Elemento o Fogo, regente 
Júpiter. 
10º André (Capricórnio): Signo 
caracterizado pela desconfiança, 
rigidez, responsabilidade e  serie-
dade. Simboliza o pai que defende 
seus filhos da malícia do mundo. 

André está com as mãos em posi-
ção de defesa, seu olhar é de des-
confiança, como se questionasse 
as intenções que se escondem por 
trás dos fatos. Suas cores são preto, 
cinza e o marrom. Seu elemento é 
Terra. Regente, Saturno. 
11º Tiago Maior (Aquário): Sig-
no caracterizado pela inteligência, 
ideologia, fraternidade, inventivi-
dade, necessidade de ser diferente. 
Não gosta de ser o centro das aten-
ções, mas é político, adora ensinar a 
necessidade de viver em coletivida-
de. Tiago Maior é representado por 
um tipo relaxado com sua aparên-
cia, com a barba e cabelo mal cui-
dados. Abraça seus companheiros e 
empurra-os para o centro. Seu ele-
mento é Ar, regente Urano.
12º Bartolomeu (Peixes): Signo 
caracterizado pela sensibilidade, 
tendência ao auto-sacrifício, insta-
bilidade, aceitação e necessidade de 
silêncio e solidão. O signo de Pei-
xes absorve toda a negatividade do 
ambiente em que vive, da mesma 
forma que o mar recebe da huma-
nidade tudo que é preciso eliminar. 
Bartolomeu está numa posição ins-
tável, sobre a ponta dos pés e são os 
únicos que estão iluminados. Veste-
se de verde e azul, as cores do mar 
e do elemento Água. Seu regente é 
Netuno. 
A astrologia divide os signos em 
elementos: Fogo, Terra, Ar e Água, 
representados pelos quatro tapetes 
persas em cada parede; e em Qua-
lidades: Cardinal (início das esta-
ções), Fixo (meio das estações) e 
Mutável (fim das estações) repre-
sentadas pelas três janelas ao fundo 
da cena. 

Bibliografia:
Ema de Marcheville - Luz e 
Sombra, Editora Teosófica.

Continuação...
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Um dia, em que na Terra a sós vagava
Pela estrada sombria da existência,
Sem rosas - nos vergéis da adolescência,
Sem luz d´estrela - pelo céu do amor;
Senti as asas de um arcanjo errante
Roçar-me brandamente pela fronte,
Como o cisne, que adeja sobre a fonte,
Às vezes toca a solitária flor.

“Onde me levas, pois?... - Longe te levo
Ao país do ideal, terra das flores,
Onde a brisa do céu tem mais amores
E a fantasia - lagos mais azuis...”
E fui... e fui... ergui-me no infinito,
Lá onde o vôo da águia não se eleva...
Abaixo - via a Terra - abismo em treva!
Acima - o firmamento - abismo em Luz!

“Não mais, ó serafim, suspende as asas!
Que, através das estrelas arrastado,
Meu ser arqueja louco, deslumbrado,
Sobre as constelações e os céus azuis.
Arcanjo! Arcanjo! Basta... Já contigo
Mergulhei das paixões nas vagas cérulas...
Mas nos meus dedos - já não cabem - pérolas,
Mas na minha alma - já não cabe - Luz!...” 
 

Antonio de Castro Alves  (1847 - 1871)
Patrono da cadeira nº 7 da Academia Brasileira de Letras

O Vôo do Gênio  
 (excertos)
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pedra

o distraido nela tropecou
o bruto a usou como projetil
o empreendedor com ela construiu
o campones dela fez assento
foi um brinquedo para meninos
e drummond a poetizou

davi com ela matou golias
michelangelo a esculpiu
e em todos esses casos
a diferenca nao esteve na pedra
mas no homem

nao existe pedra em seu caminho
que nao possa ser aproveitada
para o seu proprio crescimento

Teste seu conhecimento no Alfabeto Maçônico

“Símbolos existem para velar revelando e revelar velando.” - Ragon
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O mundo todo voltou os olhos aos 
Estados Unidos durante o atentado 
contra o as torres gêmeas do World 
Trade Center em Nova York; não só 
por pesar mas também por apreen-
são, por se tratar do país mais mili-
tarizado do mundo nos dias de hoje. 
Atualmente as nações encontram-se 
enredadas em uma malha de discór-
dia e suspeita e não se sabe onde 
nem quando o próximo atentado 
recairá.
Estes fatos trazem à tona a questão 
da ética e privacidade nos meios de 
comunicação e nos levam a abordar 
a segurança na Internet e a Cripto-
grafia.
Criptografia, do grego Kryptos 
(oculto) e Graphein (escrever), es-
crita secreta por meio de abreviatu-
ras ou de sinais convencionados de 
modo a preservar a confidencialida-
de da informação.
Diariamente circulam milhares de 
mensagens, postagens em listas de 
discussão, e-mails e ordens de com-
pra por cartão de crédito na rede, 
cujo conteúdo pode ser intercepta-
do no caminho.
O sistema Echelon, em funciona-
mento hoje, pertence à NSA (Natio-
nal Security Agency) e consiste em 

uma rede de supervisão eletrônica 
capaz de indexar parte das mensa-
gens de e-mail e telefonemas do 
mundo, tornando-as disponíveis em 
buscas por palavra-chave às cinco 
agências que compõe o consórcio 
de inteligência Reino Unido - Esta-
dos Unidos.
Diversos sites  de segurança da rede 
compuseram listas de palavras-cha-
ve capazes de acionar o dispositivo 
Echelon com a intenção de emba-
ralhar a detecção pelo excesso de 
ocorrências. O conteúdo destas lis-
tas é de nomes de armas e explo-
sivos, siglas de agências militares, 
grupos terroristas, sistemas de saté-
lite e possíveis alvos dos terroristas.
Esta lista é anexada ao final das men-
sagens de e-mail e páginas da rede 
convencionais e funciona como um 
alarme-falso no sistema. O intuito 
desta abordagem é de boicotar a 
ação destas agências que invadem a 
privacidade de correspondência dos 
indivíduos. É verdade também que 
Hackers e terroristas utilizam-se 
destes recursos para mascarar suas 
ações criminosas.
Entretanto, o sistema mais eficien-
te para garantir a privacidade que 
sempre existiu é a criptografia, 

“Arte de escrever em cifra ou em 
código”; na antiguidade alguns sá-
bios utilizaram-se desta mesma téc-
nica e a desenvolveram amplamen-
te, como o douto abade beneditino 
Johannes Trithemius de Sponheim, 
(1462-1516), mestre de Cornellius 
Agrippa, que dedicou duas obras 
sobre o tema: Poligraphia e Stega-
nographia. Algumas de suas técni-
cas consistiam apenas em utilizar 
as iniciais de cada palavra de uma 
frase ou, então, das letras intercala-
das de cada palavra, alternando-as. 
Outros sistemas mais geniais utili-
zavam mais de um alfabeto ou até 
quatro variações sutis no formato 
das mesmas letras, dificultando 
enormemente a desencriptação de 
quem não tivesse a chave.
PAMERSIEL ANOYR MADRI-
SEL EBRASOTH EAN ABRUL-
GES ITRASBIEL NADRES 
ORMENUITULES RABLON HA-
MORPHIEL. 
Ignorando a primeira e última pa-
lavras, que são nulas, chega-se a 
chave para decifrar o criptograma: 
“Nym die ersten Bugstaben de omni 
uerbo,” ou “Pegue as primeiras le-
tras de cada palavra”. Geralmente 
neste sistema a chave era dada no 
começo da mensagem.
Abaixo está apenas o início da 
sentença, em latim, que foi escrita 
apenas para ilustrar como o sistema 
funciona:
  “Lucidum jubar aeternae 
Beatitudinis, Excellentissime Rex,
 Gubernator & Tutor robustissime, 
universorum virtuose
 viventium, exulum refugium. . .”
As iniciais em ordem escrevem: 
“Ljaeber G&truvver.” O resulta-
do, aparentemente insatisfatório, 
como pode parecer, na verdade não 
apresenta problemas. Em Latim, J é 
equivalente a I , AE equivalente a E 
e &, usado no lugar de et, VV como 
W. Fazendo estas mudanças obtém-
se “Lieber getruwer” ou “Querido 

Ciência

Criptografia Ir\ Celso Ferrarini Junior 
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Amigo...” em alemão. Procedendo 
desta forma até o final do criptogra-
ma obtém-se: 
 “Lieber getruwer / du wollest uf 
nest Mantag gerust sin so du aller 
bast vermagst / und umb die funf / 
unser an der Lantporten warten / da 
willen wir / mit unserm gezug ers-
chinen.”
“Querido amigo: Estarás armado o 
melhor que puderes próxima segun-
da-feira e perto das cinco esperarás 
por nós no portão; apareceremos lá 
com nossos seguidores”. 

Este significado é bastante contras-
tante com a frase original em la-
tim: 
“Radiação brilhante da eterna santi-
dade, muito excelente Rei, potente 
governador e defensor de todos que 
vivem virtuosamente, exílio dos re-
fúgios...”
O exemplo anterior é tipicamente 
aquele da Steganografia.
Um sistema de criptografia muito 
sofisticado para a época, trata-se do 
mesmo sistema pelo qual os com-
putadores modernos podem fun-
cionar e calcular: o binário. Existe 
ainda um manuscrito raro, datado 
de 1665, que carrega o epíteto de 
“o mais misterioso do mundo” pois 
nenhuma palavra das suas 366 pá-
ginas foi jamais decifrada. Este ma-
nuscrito é chamado de Voynich por 
ter pertencido em 1912 a Wilfrid 
Voynich; o mesmo teria passado 

pelas mãos do frei Jesuíta Athana-
sius Kircher (1602-1680), o insig-
ne decifrador de enigmas, autor do 
“Oedipus Aegyptiacus” e inventor 
de diversas máquinas incluindo o 
primeiro órgão automático movido 
à ar. Já esteve em poder dos mais 
renomados cientistas criptólogos do 
mundo, inclusive durante a segunda 
guerra mundial, e nenhum jamais 
logrou decifrá-lo. Pelas ilustrações, 
que são em grande número, o ma-
nuscrito parece tratar de botânica 
e biologia. Já se especulou que o 
manuscrito pode simplesmente ser 
falso, tendo sido forjado para obter 
um grande preço entre ou Reis ou 
Papado.
Durante a Segunda Guerra Mundial 
foram inventadas muitas máquinas 
mecânicas para codificar e decodi-
ficar mensagens. A máquina alemã 
Enigma, apesar de muito eficiente 
e portátil, teve suas mensagens in-
terceptadas e decodificadas pelos 
Ingleses; ela operava substituindo 
letras e usando combinações dife-
rentes à cada letra escrita, confor-
me os rotores mudavam de posição. 
A máquina Sigaba era destinada a 
postos fixos por não ser portátil; era 
usada pela cúpula da inteligência 
dos Estados Unidos durante a 2a 
guerra mundial.
Há também um modelo de máquina 
semelhante ao possuído por Thomas 

Jefferson e conforme seus escritos. 
Este tipo de máquina teria sido usa-
da por Francis Bacon em 1605.
A Criptografia está muito presente 
nos dias de hoje em qualquer tran-
sação de cartão de crédito ou ope-
rações bancárias; é possível tam-
bém ter encriptação no programa 
de e-mails, assinando um certifica-
do de identidade digital fornecido 
por empresas especializadas que 
cobram pelo serviço. O mesmo sis-
tema de proteção é usado nos na-
vegadores para efetuar compras ou 

transações seguras; quando o na-
vegador está operando neste modo 
aparece o ícone de uma chavinha 
ou um cadeado. Há alguns progra-
mas como o PGP (Pretty Good Pri-
vacy), que possibilitam a criação 
de uma chave de 2048 bits, o que é 
considerado um nível de segurança 
militar; ele transforma um bloco de 
texto comum em um muito maior 

Ciência

Máquina Americana Sigaba usada na 
2a Guerra Mundial

Máquina Alemã Enigma usada na 2a 
Guerra Mundial

Trecho do misteriosos manuscrito 
Voynich

Continuação...
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porém virtualmente impossível de 
ser decodificado, pois requereria 
milhões de tentativas. 
Em uma matéria do jornal Washing-
ton Post de 24 de setembro de 2001, 
Phil Zimmermann, o criador do 
programa em 1991, foi acusado de 
ter colaborado indiretamente com o 
ataque à Nova York, tornando dis-
ponível uma poderosa ferramenta, 
que muito possivelmente teria sido 
usada pelos terroristas para plane-
jar o ataque. Zimmermann recebeu, 
anteriormente, a mensagem do ir-
mão de um combatente de Kozovo, 
alertando-o de que o PGP era usado 
entre os centros de comando, dis-
pensando courriers ou portadores 
humanos de mensagens. Zimmer-

Os meninos que sonham ser maçons

Não são aqueles que, adotados como lowtons,

Simplesmente “passam” por um cerimonial de adoção

E nunca mais são convidados a retornar à loja.

Os meninos que sonham ser maçons

Não são aqueles que, convidados a retornar à loja,

Lá percebem que seus tios aglutinam-se em pequenos

Sub-grupos, dispersos, empenhados em combater-se

Mutuamente,  em um  mar de intrigas, calúnias e conspirações.

Os meninos que sonham ser maçons

Não são aqueles cujos pais, ao retornar da loja,

Trazem o hálito...  E  a  consciência...

Alterados pelo excesso de fumo e de álcool.

Os meninos que sonham ser maçons

São aqueles que vêem na família maçônica 

A extensão de seu próprio lar,

São aqueles que recebem de seus “tios maçônicos”

O mesmo carinho e afeto que de seus tios carnais.

São, enfim, aqueles que participam  efetivamente

Das atividades cívicas, beneficentes e sociais da loja.

Eles serão os maçons do Amanhã, a Maçonaria do futuro,

O sustentáculo da Pátria.

 

Carlos Brasilio Conte

Membro da Academia Paulista Maçônica de Letras.

Assistente Estadual de  Cultura e Educação Maçônicas do GOSP.

Lowtons

Grande Oriente de São Paulo - Adoção de Lowtons 1925

mann defendeu-se do artigo do Wa-
shington Post dizendo:
“...Eu examinei meus princípios no 
despertar desta tragédia?  Claro que 
sim. Mas o resultado deste re-exa-
me foi o mesmo, como foi duran-
te os anos de debate público, que a 
criptografia forte faz mais bem para 
uma sociedade democrática do que 
dano, mesmo que possa ser usada 
por terroristas. Leia meus lábios: 
Eu não tenho arrependimentos por 
ter desenvolvido o PGP.”
 Durante a década de noven-
ta foi amplamente discutido pela 
imprensa americana, pelo órgão 
NSA e empresas de software, se a 
criptografia nos computadores pes-
soais seria controlada e restringida 

pelo governo americano; a socieda-
de decidiu-se a favor da criptografia 
e que o governo não deveria ter o 
direito de possuir a chave-mestra 
para decodificar qualquer mensa-
gem. Atualmente já se discute a 
possibilidade das agências de in-
teligência terem acesso à decodi-
ficação, não obstante, mesmo sem 
utilizar o programa PGP muitas ou-
tras possibilidades de comunicação 
segura são oferecidas na rede, além 
de existirem dispositivos portáteis 
como palmtops e cartões de memó-
ria que utilizam o mesmo nível de 
segurança. Entre outros métodos, 
já comercializam-se dispositivos 
com leitura de impressão digital e 
retina ocular.
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Fotos do Início do Século XX

Obreiros da ARLS Giordano Bruno realizando 
uma cerimônia campal  - 1917

Templo da Augusta e Respeitável Loja 
Capitular “Igualdade 2a” - Oriente de 
Monte Alto, foto de 1902

Grupo de obreiros da Augusta e Respeitável Loja Capitular 
“Estrella de Ibitinga”, foto de 1916 Charge Maçônica do séc. XIX


