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EDITORIAL

A Maçonaria abriga, em suas imensas fileiras, mi-
ríades de Irmãos compromissados com a Cultura e 
a Educação e temos a convicção de que, no interior 
de suas Lojas, encontram-se talentos ainda não reve-
lados de Aprendizes, Companheiros e Mestres que 
produzem, semanalmente, ricas peças de arquitetura 
que, lidas no Tempo de Estudos, constituem impor-
tante acervo para a Ritualística, Filosofia e História 
de nossa Sublime Ordem.
Contudo, as apresentações de trabalhos em Loja ge-
ralmente ficam restritas aos Irmãos presentes à ses-
são, sendo em seguida arquivadas e esquecidas; po-
deriam, entretanto, beneficiar Irmãos de outras Lojas 
e de outros Orientes. 
Como? 
Sendo publicadas, por exemplo, nesta Revista.
Se você, querido leitor e Irmão, encontra-se no rol 
destes valorosos escritores potenciais, envie-nos seus 
trabalhos para análise e publicação, compartilhando, 
assim, o produto de sua inteligência com toda a Ma-
çonaria e não apenas com os membros de sua Loja.
Lembramos apenas que os trabalhos enviados devem 
ser originais, de própria lavra e, havendo fontes, estas 
devem ser mencionadas; mencionar também o CIM, 
Grau, Nome e Número da Loja e Coordenadoria (Dis-
trital ou Regional) à qual está vinculada. 
Todos os trabalhos recebidos serão apreciados pelo 
nosso Conselho Editorial, que é órgão consultivo e 
não deliberativo e, a seguir, encaminhados à Direto-
ria Editorial, que os publicará obedecendo a critérios 
editoriais, ou seja, no momento certo e oportuno. 
Exemplo: um trabalho a respeito de Tiradentes aguar-
dará sua publicação no mês de Abril, quando se co-
memora  o seu glorioso sacrifício pela nossa Pátria...
e assim por diante.
O encaminhamento poderá ser feito, via e-mail, para 
carlosbconte@yahoo.com.br

Carlos Brasílio Conte, Diretor Editorial.

 “É melhor um arroz com feijão bem feito... 
...que um caviar estragado.”  Sabedoria Popular
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MORRER

-Não quero morrer! 
Esse foi sempre o grito de todos os 
condenados  nos instantes que 
precedem a execução, seja ela na
fatídica cadeira elétrica, no laço cruel 
da forca ou na mira de uma arma de fogo.
-Dêem-me mais alguns instantes... só mais uns instantes!
Essa, a súplica, ao perceber a proximidade e inevitabilidade da morte.
E  se os carrascos negam, ou não podem atender aos apelos do condenado, os médicos, ao contrário, 
lutam para ceder aos apelos do moribundo. E muitas vezes conseguem.
Referem-se eles em chamar de novo à vida, em reanimar, em ressuscitar... 
Mas, estariam realmente os pacientes mortos?
Um teólogo, ao qual um céptico perguntou onde poderia ter estado a alma no período decorrente entre 
a morte física e a ressureição tecnológica, respondeu,  com certa elegância: a alma não se afastou do 
corpo porque o pretenso ressuscitado ainda não havia realmente morrido.
E assim, o teólogo continua com a sua fé, o céptico com a sua descrença, o médico com sua tecnolo-
gia e o candidato à morte com suas esperanças, que conforme sua crença, reside no renascimento, na 
ressureição ou na reencarnação, sem se dar conta que cada um de nós renasce todos os dias para novas 
experiências e para novos erros e acertos. 
Poucos percebem que o importante não é o renascer, mas o empenho diuturno em progredir, aperfei-
çoar, evoluir. 
Pouquíssimos percebem que de nada vale um recomeço, se for apenas para a repetição dos mesmos erros 
e acertos; ele só terá valor se for para um continuum progredir dos erros para os acertos...e isto nós, ini-
ciados, fazemos desde o dia de nossa iniciação e continuaremos a fazê-lo todos os dias de nossa vida. 
Somente assim, ao final dela, poderemos substituir o não quero morrer  pelo  cumprí a minha missão.
Somente assim poderemos, como Fernando Pessoa, repetir:
“A sombra das tuas vestes
  Ficou entre nós na sorte.
  Não estás morto entre ciprestes,
  Neófito, não há morte!”

Carlos Brasílio Conte
Assistente Estadual de Cultura e Educação Maçônicas
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omo qualquer instituição, 
agrupamento social, ou ati-
vidade profissional, a Ma-

çonaria também tem o seu jargão, 
o seu linguajar próprio, que pode 
— com o perdão pelo neologismo 
— ser chamado de maçonês. La-
mentavelmente, o maçonês, assim 
como o próprio idioma vernáculo, 
é massacrado, todos os dias, nas 
Lojas, nas falas de oradores, na 
imprensa maçônica e até em atos e 
decretos de autoridades, sem que os 
erros sejam sanados, o que faz com 
que se perpetue, influenciando os 
mais novos iniciados que irão repe-
ti-los “ad nauseam”. Alguns desses 
erros são, simplesmente, erros idio-
máticos, enquanto que outros são 
de avaliação, ou de colocação.
Entre os primeiros, podem ser ali-
nhados os seguintes:

FILOSOFISMO
Vocábulo comumente usado para 
designar o universo dos Altos 
Graus, nos ritos que os possuem, 
por uma pretendida similaridade 
com a palavra simbolismo, é alta-
mente impróprio, pois filosofismo é 
um termo depreciativo, que signifi-
ca falsa filosofia, mania de filosofar. 
Como tal, não deveria, jamais, ser 
usado para designar, globalmente, 
os graus e ensinamentos das Ofi-
cinas Chefes de Rito. São preferí-
veis as expressões Altos Graus, ou 
Graus Filosóficos.

ARTESATA
Muito usado, em escritos, ou em 
peças oratórias, para designar o 
Presidente de um Sublime Capí-
tulo Rosa-Cruz; é um termo abso-
lutamente errado, pois o correto é 
ATERSATA, palavra que significa 
“governador” e que tem origem bí-
blica, pois foi o título dado a Nee-
mias, quando este deixou, com seu 
povo, a Babilônia, após o exílio 
subseqüente à tomada e destruição 
de Jerusalém (586 a.C.), para retor-
nar à Palestina e reconstruir o tem-
plo (o que foi feito por Zorobabel).

VENERANÇA
Termo largamente usado — mais 
do que se imagina — para desig-
nar o cargo do Venerável Mestre de 
uma Loja, é totalmente incorreto, 
embora se trate de um neologis-
mo maçônico. E, como tal, acabou 
sendo assimilado a “vereança”, pa-
lavra derivada do termo vereador, 
quando a correta similaridade seria 
com as palavras terminadas em “al” 
ou “el”, como, por exemplo, gene-
ral, coronel, etc., as quais geraram 
os termos derivados generalato e 
coronelato, respectivamente, usa-
dos para designar as atribuições do 
cargo. O correto, portanto, mesmo 
sendo um neologismo, é VENERA-
LATO, onde há uma apócope, com 
supressão de duas letras (“v” e “e”), 
como há, por exemplo, em relação 
ao termo que designa o antigo posto 
militar de condestável.

GRÃOS-MESTRES
Se o dirigente máximo da Obediên-
cia maçônica tivesse, em nosso ver-
náculo, o título de Grande Mestre, 
o plural seria Grandes Mestres. To-
davia, como se usa a forma apoco-
pada “Grão”, com hífen, o correto 
é GRÃO-MESTRES. Na realidade, 
além da forma apocopada de gran-
de (do latim: grandis), e, o vocábulo 
grão (com outra etimologia, do la-
tim: granum), designa a semente de 
cereais, o pequeno corpo arredon-
dado (por extensão), o bocado mí-
nimo de qualquer coisa (no sentido 
figurado) e, até, no sentido chulo, o 
testículo dos mamíferos, na bolsa 
escrotal. No primeiro caso, grão é 
adjetivo como grande; no segundo 
caso, é substantivo masculino. Nes-
te, ele passara ao plural “grãos”, de-
signando mais de uma semente de 
cereal, mais de um pequeno corpo 
arredondado, ou ambos os testícu-
los. Na expressão “Grãos-Mestres” 
é isso que significará sem designar 
o que o singular expressa.

Alguns Grandes Erros do “Maçonês”, a Linguagem Maçônica.

ESCOCISMO
Termo largamente empregado nas 
referências ao Rito Escocês, é, en-
tretanto, incorreto, já que o correto 
é juntar, ao termo “Escocês”, o su-
fixo “ismo”, formador de nomes de 
seitas, escolas artísticas, doutrinas, 
profissões, vícios, doenças, etc.. 
Isso é o que acontece, por exemplo, 
com os termos francesismo (e não 
francismo), referente ao termo fran-
cês, inglesismo, referente ao inglês, 
portuguesismo (portuguismo), seria 
horrível, referente ao português, e 
assim por diante. Desta maneira, o 
correto é ESCOCESISMO.

KADOSCH
O termo é largamente escrito des-
sa maneira, para designar a Ofici-
na Litúrgica escocesa que trabalha 
nos graus de 19 a 30 e, também, o 
obreiro colado no 30º grau do esco-
cesismo. Trata-se, todavia, de grafia 
incorreta, pois o certo é KADOSH, 
palavra hebraica derivada da raiz 
“Kodesh”, que significa santo, sa-
grado. Pode-se notar que a palavra 
não tem a letra “c”, assim como 
outras também derivadas de “Ko-
desh”: Kadish (prece pelos mor-
tos, na liturgia hebraica), Kidush 
(bênçãos referentes aos vinho e ao 
pão), Kedushá (oração nos servi-
ços litúrgicos da manhã e da tarde). 
Com esse incômodo “c”, muda até 
a pronúncia da palavra (“cadósqui”, 
ao invés de “cadóshi”). Tendo, a 
palavra KADOSH, o sentido de sa-
grado, também não é muito correto 
designar a Câmara do 30º grau de 
Conselho de Kadosh, mas, sim, de 
CONSELHO KADOSH (Conselho 
Sagrado e não Conselho de Sagra-
do).

Entre os outros, podem ser distin-
guidos os seguintes:

CANDELABRO DE SETE VE-
LAS
Expressão largamente encontrada 
— assim como candelabro de três, 
ou cinco velas — em rituais e traba-
lhos de Lojas, ela é, todavia, incor-
reta, pois, na realidade, o candela-
bro, um castiçal múltiplo, não tem 

Ir\ José Castellani
(1937-2004)C

Cultura Maçônica
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velas, mas, sim, braços, ou ramos, 
já que as velas são, simplesmente, 
acessórios do candelabro. O corre-
to, nesse caso, é CANDELABRO 
DE SETE BRAÇOS, o qual poderá 
conter uma quantidade variável de 
velas (de uma a sete), sem que dei-
xe de ter sete braços, embora nem 
sempre tendo sete velas.

EXCLAMAÇÃO
Presente em diversos rituais, para 
designar, em vários ritos, o bra-
do dos obreiros, na abertura e no 
fechamento dos trabalhos, após a 
bateria, o termo é incorreto, já que 
o que se faz, nesse momento, é a 
ACLAMAÇÃO. Aclamar (do la-
tim: acclamare) significa clamar, 
aplaudir, ou aprovar por meio de 
brados, proclamar, saudar, enquanto 
que exclamar (do latim: exclamare) 
significa pronunciarem voz alta, em 
tom exclamatório ou de admiração, 
não sendo uma saudação, ou uma 
aprovação.

A COBERTO
Expressão correta, quando se refere 
aos obreiros que estão, no templo e 
que estão, portanto, a coberto. Mas 
é incorreta quando — como ocor-
re em muitos rituais — se refere ao 
templo, pois este pode estar coberto, 
mas não a coberto. Assim, quando 
o Venerável Mestre pergunta: “Es-
tamos a coberto?”, ele está certo; 
mas, quando pergunta se “o templo 
está a coberto”, ele está errado, pois 
o correto seria perguntar se 
O TEMPLO ESTÁ COBERTO.
Quando, o templo está devidamente 
coberto — ou seja, livre de profa-
nos e de maçons sem condições de 
assistir aos trabalhos — os obreiros 
estarão, evidentemente, a coberto, 
pois o próprio templo é a cobertu-
ra.

PEDRA POLIDA
O trabalho do Aprendiz é desbas-
tar a pedra bruta, informe, esqua-
drejando-a e transformando-a num 
cubo, que é o sólido geométrico que 
se encaixa, perfeitamente, nas edifi-
cações, sem deixar espaço entre si e 
outros sólidos congêneres. Embora 

esse trabalho seja um polimento da 
pedra, não é correto rotular— como 
fazem muitos rituais — esse sóli-
do de pedra polida, simplesmente, 
porque ela pode ser polida e não ter 
o formato cúbico exigido. Assim, o 
correto é PEDRA CÚBICA, poden-
do-se, também, designá-la como 
Pedra Polida Cúbica.

PAVIMENTO DE MOSAICO
A expressão pode ser encontrada 
muitas vezes, para designar o pa-
vimento de quadrados brancos e 
negros, o qual cobre todo o solo 
do templo, em vários ritos. Embo-
ra o mais comum, pelo menos em 
Obediências européias, seja o uso 
da expressão Pavimento Quadri-
culado, o vocábulo mosaico é um 
adjetivo relativo a Moisés, graças 
à lenda segundo a qual o patriarca 
hebreu teria assentado pequenas 
pedras coloridas no chão do Taber-
náculo, durante o êxodo (e o Taber-
náculo é o precursor do templo de 
Jerusalém). Sendo um adjetivo, a 
Presença da preposição “de” é in-
correta, pois, nesse caso, “mosai-
co” seria substantivo e designaria 
as obras de arte feitas com pedras 
coloridas justapostas, que não têm 
qualquer relação com esse ador-
no dos templos. Assim, o correto é 
PAVIMENTO MOSAICO (poden-
do-se, para evitar confusões, apelar 
para o Pavimento Quadriculado dos 
operativos).

FLAMÍGERA
Palavra usada para designar uma es-
pada especial e a Estrela que brilha 
nos templos maçônicos, significa o 
que gera, ou apresenta chamas. Esse 
não é, todavia, o caso desses dois 
símbolos maçônicos, pois eles são, 
na realidade, flamejantes. Flamejar 
significa brilhar, resplandecer e, no 
caso da Estrela, o vocábulo flame-
jante teria o significado de vistosa, 
ostentosa. A espada sinuosa (ser-
penteante), lembrando o raio, ainda 
poderia ser rotulada como, flamí-
gera, embora não gere chamas. O 
mais correto de qualquer maneira, 
principalmente em relação à Estre-
la é o termo FLAMEJANTE, ou 

FLAMANTE (ou Rutilante, como 
registram alguns ritos),

PRANCHEAR
O termo, um neologismo, é, mui-
tas vezes, utilizado para designar o 
envio de carta a um obreiro, a uma 
Loja, ou a uma Obediência. Pran-
cha, do francês: planche designa, 
entre outras coisas, a chapa de me-
tal, a lâmina de gravura e é, maço-
nicamente, usada para designar car-
tas e circulares. A expressão, muitas 
vezes ouvida, “pranchear ao irmão 
Fulano” é, todavia, incorreta, mes-
mo sendo um neologismo maçôni-
co, pois seria sinônimo de “cartear” 
a alguém, o que, decididamente, 
não é aceitável. O correto, portanto, 
é ENVIAR PRANCHA, ou EXPE-
DIR PRANCHA.

TROLHAMENTO
O termo, um neologismo maçôni-
co, existe, mas é usado de maneira 
incorreta, para designar o exame de 
alguém, através dos toques, sinais 
e palavras, para aquilatara sua qua-
lidade maçônica e o seu lugar na 
escala iniciática. Na realidade, esse 
exame, que é uma cobertura contra 
fraudes, realizado, portanto, pelo 
Cobridor, é, com mais propriedade, 
denominado TELHAMENTO, pois 
cobertura se faz com telhas e não 
com trolhas. Tanto que, muitas ve-
zes, o Cobridor Externo é também 
chamado de Telhador, como ocorre 
nos países de fala inglesa (Tyler, de 
tile = telha), de fala francesa (Tui-
leur, de tuile= telha), de fala italiana 
{Tegolatore, de tegola = telha) e as-
sim por diante. Trolhar, por sua vez, 
significa outra coisa: como a trolha 
é a desempenadeira, ou desempola-
deira, destinada a aparar as rugosi-
dades da argamassa espalhada pelo 
pedreiro, o trolhamento é o apazi-
guamento de obreiros em litígio, ou 
seja: é, figuradamente, o alisamen-
to das arestas, das rugosidades, 
que são as divergências existentes 
entre aqueles que se pretende colo-
car em paz.

Continuação...

Cultura Maçônica
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ara falarmos sobre Carta 
Constitutiva de uma Loja, 
devemos primeiro falar so-

bre  “Loja” para podermos nos si-
tuar de uma melhor maneira neste 
estudo.
A Loja tem sido sempre, desde os 
antigos tempos até o presente, o 
centro e atração das atividades Ma-
çônicas. A Loja tem variado, ao 
longo dos anos, tomando diversos 
significados, mas a relação essen-
cial com a totalidade da Ordem Ma-
çônica, tem se mantido constante. 
Na Idade Média e após 1717, algo 
mudou, mas é ainda a estrutura bá-
sica, onde os Irmãos tem suas Ini-
ciações, o local onde se encontram, 
onde trabalham.
Nos primórdios, uma Loja era for-
mada por si só, sem nenhuma ceri-
mônia, normalmente auxiliada por 
outra da vizinhança, se um nume-
ro suficiente de Irmãos decidissem 
formar uma delas.
Mas, em 1722, a Grande Loja da 
Inglaterra recém formada em Lon-
dres, determinou que cada nova 
Loja na Inglaterra deveria ter uma 
patente, e desde aqueles tempos 
todos os Irmãos que resolvessem 
formar uma nova Loja, empenha-
vam-se para obter a permissão, a 
certificação, em forma de carta, da 
Grande Loja.
Esta nova Loja ficava, então, unida 
à Grande Loja da Inglaterra, como 
uma filial, se comprometendo em 
trabalhar de acordo com seu siste-
ma, e se manter dentro dos antigos 
landmarks. 
Então, a tal Loja era chamada justa, 
perfeita e regular.
Temos hoje, conforme nos orienta o 
Mestre Alec Mellor, que nenhuma 
Loja ou Capitulo pode existir regu-
larmente sem um título de consti-
tuição, chamado Carta Constitutiva 
(em inglês, Warrant ou Charter) que 
é ao mesmo tempo, a sua certifica-
ção de nascimento e, de certa for-
ma, seu alvará de funcionamento.
Henry Wilson Coil nos esclarece 
que não há uma essencial diferença 

entre Warrant e Charter, mas ambas 
as palavras, nos primórdios eram 
usadas para descrever a autoriza-
ção, emitida pelo Grão Mestre, con-
sentida pela Grande Loja, de modo 
oral primeiramente, em seguida por 
escrito, para a constituição de uma 
nova Loja. 

O Artigo VIII dos Regulamentos 
Gerais previsto na “Constituições 
de 1723”, demonstra, e torna claro, 
que naquele tempo, algumas ações 
formais ou procedimentos eram ne-
cessários para a formação de uma 
nova Loja. “VIII – nenhum grupo 
ou quantidade de Irmãos se retira-
rá ou se separará da Loja em que 
foram iniciados como Irmãos, ou 
foram posteriormente admitidos 
como Membros, a menos que a 
Loja se torne muito numerosa: nem 
mesmo nesse caso, sem dispensa do 
Grão Mestre ou de seu Deputado. E 
quando estiverem assim separados, 
deverão imediatamente se filiar 
àquela das outras Lojas que mais 
lhes agradar, com o consentimento 
unânime dessa outra Loja para onde 
irão ou diversamente deverão obter 
Autorização (Carta Constitutiva) do 
Grão Mestre para se reunirem para 
formar uma nova Loja. Se um grupo 
ou quantidade de Maçons tomar a si 
formar uma Loja sem Autorização 
(Carta Constitutiva) do Grão Mes-
tre, as Lojas Regulares não deverão 

apóia-los, nem reconhece-los como 
Irmãos leais e devidamente cons-
tituídos , nem aprovar seus Atos e 
Fatos; mas deverão trata-los como 
Rebeldes, até que se humilhem, de 
modo que o Grão Mestre em sua 
prudência indicará, e até que lhes 
dê sua aprovação por Autorização 
(Carta Constitutiva), a qual será co-
municada às outras Lojas, como é o 
Costume quando uma nova Loja é 
inscrita na Lista das Lojas”.
Alec Mellor nos deixa bem claro, 
também, que apenas umas poucas 
Lojas gozam do privilégio de tra-
balhar sem Carta Constitutiva: são 
as anteriores ao próprio nascimento 
da Grande Loja da Inglaterra, que 
trabalham “desde tempos imemo-
riais”, como exemplo, as Lojas que 
formaram parte das quatro que fun-
daram a Grande Loja.
Com o passar dos tempos e depen-
dendo de cada país, a concessão 
dessa Carta pode variar. Na França, 
por exemplo, a Grande Loja Nacio-
nal Francesa. determina que a so-
licitação da mesma seja feita pelo 
menos por sete Mestres, e que seja 
mandada ao Grão Mestre, cuja deci-
são é soberana. Inclusive, a mesma 
pode ser pedida de volta e confis-
cada, como medida disciplinar. Nos 
E.U.A. não é o Grão Mestre, mas a 
Grande Loja que detém a autorida-
de de conceder uma Carta.
No Brasil, a Carta Constitutiva 
deve ser solicitada ao Grão Mestre, 
por sete ou mais obreiros regulares, 
colados no grau de Mestre, em ple-
no gozo de seus direitos maçônicos 
(Cap. I Art.16 –I). A Loja será incor-
porada ao Grande Oriente do Brasil 
através de sua Carta Constitutiva e 
de sua inscrição no Registro Geral 
da Federação (Art.20). O desliga-
mento de uma Loja far-se-á com a 
devolução de sua Carta Constituti-
va e na forma prescrita no Regula-
mento Geral da Federação.
Estas normas, pouco mais ou 
menos, regulam a outorga das 
Cartas Constitutivas e tem cará-
ter universal.

Carta Constitutiva
Ir\ Alferio de Giaimo Neto

Historiador

História

P
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Meu coração tem catedrais imensas,
Templos de priscas e longínquas datas,
Onde um nume de amor, em serenatas,
Canta a aleluia virginal das crenças.

Na ogiva fúlgida e nas colunatas
Vertem lustrais irradiações intensas
Cintilações de lâmpadas suspensas
E as ametistas e os florões e as pratas.

Como os velhos Templários medievais
Entrei um dia nessas catedrais
E nesses templos claros e risonhos...

E erguendo os gládios e brandindo as hastas,
No desespero dos iconoclastas
Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos!

      Augusto dos Anjos
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eus disse:”Haja Luz”, 
e houve luz. – Gênesis 
(1:3). “No princípio havia 

Luz, muita Luz”, disse o astrofísi-
co George Gamow. Ao dizer essas 
palavras, ele estava se referindo 
ao evento conhecido como “Big 
Bang”, Teoria Científica mais acei-
ta sobre as Origens do Universo. 
Foi Gamow que apresentou o con-
ceito do “Big Bang” à comunidade 

científica em 1956. Segundo essa 
Teoria, há mais ou menos quinze 
bilhões de anos atrás, o Universo 
estava comprimido num único pon-
to de Luz. Esse ponto, conhecido 
como singularidade, era tudo o que 
existia no início da criação. Em um 
sentido mais estrito, o termo “Big 
Bang” designa a fase densa e quen-
te pela qual passou o Universo. Essa 
fase marcante de início da expansão 
comparada a uma explosão foi as-
sim chamada pela primeira vez, de 
maneira desdenhosa, pelo Físico In-
glês Fred Hoyle no programa “The 
Nature of Things” da rádio BBC. 
O ponto de Luz continuou a con-
trair-se até estourar numa explosão 
inefável, criando não somente Par-

tículas Subatômicas fundamentais, 
e consequentemente a Matéria e a 
Energia, mas também o Espaço e o 
Tempo. Nos primeiros três minutos 
depois da explosão, o novo Cosmos 
passou por uma inflação super rá-
pida, expandindo-se das dimensões 
de um Núcleo Atômico ao tamanho 
de uma laranja. Nessa fase o Espa-
ço era uma “sopa fervente” de Par-
tículas Subatômicas quentes demais 
para se aglutinarem em Átomos. 
Elétrons e Prótons carregados im-
pediam que a Luz brilhasse através 
da névoa espessa que invadia todo 
o Espaço que acabara de ser criado. 
Nos trezentos mil anos seguintes, 
Elétrons e Prótons se combinaram 
para formar o primeiro Átomo, o de 
Hidrogênio, a base fundamental da 
criação. A Luz conseguiu finalmen-
te brilhar.
Os Átomos de Hidrogênio se com-
binaram para formar o Hélio. No 
bilhão de anos seguinte, a gravi-
dade fez o Hidrogênio e o Hélio se 
juntarem para formar nuvens gigan-
tescas que mais tarde se tornariam 
Galáxias. Blocos menores de gás 
fragmentaram-se para formar as 
Primeiras Estrelas. As Galáxias se 
Agrupavam pela Força da Gravida-
de, as Primeiras Estrelas morreram, 
expelindo novos elementos pesados 
no Espaço. Esses elementos aca-
baram formando novas Estrelas e 
Planetas.
Os Gases Interestelares e as Estrelas 
emitem Radiação Microonda. Em 
1965, os Cientistas Arno Penzias e 
Robert Wilson, dos Bell Telephone 
Laboratories, detectaram vestígios 
da Radiação de Fundo de Micro-
onda Cósmica cujas origens se si-
tuavam no tempo do “Big Bang”. 
Essa descoberta conquistou-lhes o 
Prêmio Nobel e provou a validade 
da Teoria do “Big Bang”.
Pode-se facilmente comparar a sin-
gularidade ou ponto de Luz que de-
sencadeou o “Big Bang” com o Ain 

D Soph no momento da criação. Ain 
Soph (do hebraico: Sem Limites) é 
o Todo Supremo da Cabala, aquilo 
que podemos chamar de “Deus” em 
seu aspecto mais elevado, não sen-
do, no sentido estrito da palavra um 
“Ser”, já que, sendo auto-contido e 
auto-suficiente, não pode ser limita-
do pela própria existência, que limi-
ta a todos os Seres que a possuem. 
Ain Soph é o não Ser, um princípio 
que permanece não manifestado e é 

incompreensível à inteligência hu-
mana. O longo período de Evolu-
ção Cósmica que transcorreu entre 
o ponto inicial de Luz e a criação 
da Terra foi uma ocorrência simul-
tânea para o Ain Soph, para quem o 
Tempo não existe. Tempo e Espa-
ço passaram a existir com o “Big 
Bang”; por isso, Ain Soph existe 
fora do Tempo e do Espaço.
A Luz é uma forma de energia ra-
diante que não tem massa nem car-
ga elétrica, mas pode criar Fótons e 
Elétrons, os elementos constitutivos 
do Átomo e, assim, do Universo. 
De acordo com a Teoria Quântica 
de Planck, a Luz é emitida em “pa-
cotes” ou quanta de ação, também 
conhecidos como Fótons – segun-

Robert Woodrow Wilson Prêmio 
Nobel de física 1978

Arno Allan Penzias Prêmio Nobel 
de física 1978

Letras de Luz

Ciência

Ir\ Roberto Carlos Meneghesso
ARLS Lealdade Paulistana 2920
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do Gamow. Esses pacotes de ação 
não físicos e, no entanto, formam a 
base do Mundo Físico. E apesar da 
aversão que a Teologia, a Doutrina 
segundo a qual a natureza comporta 
uma finalidade, desperta nos Cien-
tistas, o Fóton ou a Unidade de Luz 
parece ser motivado por um propósi-
to definido. Nas palavras de Planck, 
“ os Fótons ... se comportam como 
Seres Humanos Inteligentes”. Este 
fenômeno observado é conhecido 
como Princípio da Ação ou da Me-
nor Ação. Foi também Planck que 
afirmou que o desenvolvimento da 
Física teórica levou a formulação 
do Princípio da Causalidade Física, 
que é de natureza explicitamente 
teológica. Em outras palavras, a Fí-
sica provou que existe um propósi-
to definido por trás das causas do 
Mundo Material, um fato que os 
antigos Cabalistas conheciam mui-
to antes do advento da física.
A Teoria da Relatividade apresen-
tou ao mundo um fato novo e fasci-
nante sobre as Propriedades da Luz, 

ou seja, que o Tempo não existe no 
Mundo dos Fótons. Os relógios pa-
ram ao atingir a Velocidade da Luz. 
O próprio Espaço é um conceito 
insignificante para a Luz porque os 
Fótons podem viajar através do Es-
paço sem nenhuma perda de ener-
gia. Além disso, a Luz não pode 
ser realmente “vista”. Ela simples-
mente possibilita que se enxergue. 
Einstein mostrou que o Tempo é a 
quarta dimensão, suplementando as 
três coordenadas do Espaço: Lar-
gura, Comprimento e Profundida-
de. Ele combinou Espaço e Tempo 
para estabelecer um contínuo espa-
ço-tempo usando a Velocidade da 
Luz como elo entre as dimensões 
do Tempo e do Espaço. O Espaço 
pode ser visto como uma linha hori-
zontal que se estende até o infinito. 
O Tempo pode ser visto como uma 
linha vertical que incide sobre a li-
nha do espaço para criar a realidade 
como a conhecemos. Ao longo da 
linha do Espaço encontramos vá-
rias radiações eletromagnéticas que 

incluem a Luz Visível.
Todas as características que a Ciên-
cia atribui à Luz são extraordinaria-
mente semelhantes àquelas que os 
Cabalistas, para quem Deus é Luz, 
atribuem a Deus. E se também leva-
mos em conta que, segundo Planck, 
existe um propósito definido por 
trás da Causalidade Física, pode-
mos dizer então, sem forçar nem 
a verdade nem a imaginação, que 
a Ciência provou a existência de 
Deus.
Do que foi visto até aqui, podemos 
ver que o Conceito Cabalístico de 
Deus como Luz, em princípio, 
corresponde ao Conceito de Luz 
definido pela Ciência. Vimos tam-
bém que, para a Luz, o Tempo não 
“existe”. Isso significa que todos os 
eventos devem existir juntos, antes 
e depois da sua manifestação, no 
Mundo da Luz. Todos os momen-
tos dados devem existir simultane-
amente e podem estar em contato 
um com o outro, mesmo quando 
divididos por grandes intervalos 

Continuação...
Ciência
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de Tempo. Assim para Deus, que é 
Luz, todos os processos de Tempo 
se fundem numa seqüência infinita 
de eventos. Temos assim uma noção 
válida para a conciliação da criação 
do Universo com a Teoria Darwi-
niana da Origem das Espécies.
A cada letra Hebraica é também 
um número. Beth, a letra que 
Deus usou para criar o Universo, 
também representa o número dois. 
A Cabala ensina que esse número 
tem um significado profundo por-
que simboliza a dualidade que está 
sempre presente em todo o Uni-
verso. Tudo no Cosmo se baseia 
num equilíbrio perfeito de dois 
princípios: positivo e negativo, 
masculino e feminino. O exemplo 
perfeito dessa dualidade é o nosso 
moderno sistema binário. A nossa 
sociedade altamente tecnológica 
depende do sistema binário para 
funcionar com eficácia. Cada as-
pecto da nossa vida diária foi com-
putadorizado, e os computadores 
são programados com combina-
ções binárias. Cada conta, cada ex-
trato bancário, cada internamento 
hospitalar, cada viagem de avião, 
cada variação de mercado, cada 
forma dos meios de comunicação 
e toda forma de entretenimento 
– tudo, na verdade – se baseia no 

computador. E o computador não 
entende nada que não seja expres-
so de forma binária.
O sistema binário gira em torno 
de duas cifras, um e zero, o tudo 
ou nada. Os circuitos eletrônicos 
usados nessa tecnologia são co-
nhecidos como circuitos de dois 
estados ou biestáveis. Isso signi-
fica que só dois estados de ener-
gia eletromagnética são possíveis, 
como ilustram as posições “Liga-
do” (On) e “Desligado” (Off) dos 
interruptores da corrente elétrica. 
O “Desligado” significa que a ele-
tricidade não está fluindo e que o 
circuito está fechado. A Cabala 
usa o sistema decimal, mas acres-
centa zeros aos valores das letras 
para indicar estados superiores da 
energia cósmica ou divina. 
O longo processo de evolução, 
que para a humanidade é medi-
do em milhões de anos, foi uma 
ocorrência simultânea para Deus. 
Além disso, a ciência “reconhece” 
seis etapas na criação do universo. 
O Gênesis diz que “a terra esta-
va vazia e sem forma”. A Ciência 
afirma que no princípio o material 
do qual a Terra foi formada estava 
disperso num caos total por toda 
a nebulosa original. Na descrição 
do Gênesis, Deus diz: “Haja Luz” 
e houve Luz. A ciência mostra que 
os átomos iniciais foram postos 
em movimento em toda a nebulo-
sa, dando origem à Luz.
Os Astrônomos conseguiram de-
tectar explosões de raios gama, 
fontes de energia tão intensa que 
ultrapassa em muitas vezes a 
energia total da explosão de uma 
supernova. Alguns anos atrás, 
eles descobriram uma explosão 
de raios gama com um fulgor su-
perior ao brilho de todos os de-
mais corpos do Universo obser-
vável. Esse fulgor indicava que o 
evento fora muito mais intenso do 
que qualquer outro até então, em 

termos de energia, com exceção 
do “Big Bang”, a explosão que 
ocorreu no início do Universo. Os 
Cientistas levantaram a hipóte-
se de que essa explosão pode ter 
sido causada pela colisão de dois 
gigantescos buracos negros; nada 
mais podia explicar uma irradia-
ção de energia de tal magnitude. 
Esse evento Cataclísmico ocorreu 
a doze bilhões de Anos-luz de dis-
tância da Terra. 
O fato de a explosão ter sido 
mais brilhante que o Universo 
Observável e de ter sido vista de 
uma distância de doze bilhões de 
Anos-luz nos dá uma idéia do po-
der absolutamente inimaginável 
dos Raios Gama. Os astrônomos 
acreditam que uma explosão de 
Raios Gama que ocorresse a me-
nos de seis milhões de Anos-luz 
de distância da Terra desintegraria 
o nosso Planeta.
Mais recentemente, alguns Astrô-
nomos propuseram uma Teoria da 
existência de uma Fonte Gigan-
tesca de Raios Gama gravitando 
em torno do Centro do Universo, 
sendo absolutamente impossível 
calcular a energia radiante que ela 
emite. Seria essa Fonte a Origem 
da Luz emitida pelo Ain Soph?

Albert Einstein Max Planck

Continuação...

Ciência



��

G\O\S\P\ Cultural online Fev / Mar
2008Programação

Programação Trimestral de Cursos e Palestras da Grande Secretaria 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 e Inscrições: (0xx11) 3346-7088 Ramal:150
Entrada franca (solicita-se a contribuição de 1k de alimentos não perecíveis)

Data Curso de Introdução ao Grau de Companheiro Observações
16-02-08 Módulo I - Estudo e Compreensão do Ritual

Ministrador: Omar João Zacharias

Restrito à Maçons, 
direcionado aos Ir\ 
Companheiros, aber-
to aos Ir\ Mestres e 
Mestres Instalados.

08-03-08 Módulo II - As Sete Ciências e Artes Liberais da Antigüidade
Ministrador: Carlos Brasílio Conte

05-04-08 Módulo III - Simbolismo do Grau
Ministrador: Alexandre Hussni

26-04-08

Módulo IV - Aspectos Históricos do Grau. Particularidades dos Ritos
Ministrador: Eduardo do Valle Barbosa Filho
Em Sala Separada, Palestra para as Cunhadas:
Medicina Tradicional Chinesa e Saúde da Mulher.
Ministrador: Marcus Renê Magalhães
Encerramento e Entrega dos Diplomas

Data Evento Observações
08-03-08 O Caibalion e as Sete Grandes Leis Universais

Ministrador: Osmar de Carvalho Aberta ao Público 
em Geral26-04-08 O Que é a Maçonaria - Orígens, História, Filosofia e Ideais.

Ministrador: Carlos Brasílio Conte

Agenda Trimestral de Palestras Públicas

Cursos nas Regionais: Ourinhos

Data Evento Observações
23-02-08 Curso de Ritualística: análise objetiva (litúrgica) e subjetiva (filosófica), a ser mi-

nistrado em parceria com a Grande Secretaria de Ritualística do GOSP
Ministradores: Cesar Mingardi e Valter Sérgio de Abreu

Aberto à Aprendi-
zes, Companheiros, 
Mestres e M\I\

Informações a respeito de horário, local e inscrições com a Coordenadoria Regional da Vigésima Primeira Região 
Maçônica do Grão-Mestrado. Coordenador Regional: Domingos Pinto Ramalho Junior

Local: Palácio Maçônico do GOSP - Rua São Joaquim 457 - Liberdade
Horário: sempre aos sábados, das 10:00 às 13:00 horas. Informações e Inscrições: (0xx11) 3346-7088 Ramal:150
Entrada franca (solicita-se a contribuição de 1k de alimentos não perecíveis)

Cursos
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Projeto
Confraternização de Lojas da Mesma Região (Co-Irmãs)

Este projeto, desenvolvido pela Grande Secretaria de Cultura e Educação Maçônicas do GOSP, 
tem como objetivo buscar parcerias com as Regiões Maçônicas do Grão-Mestrado para pro-
mover Ciclos de Palestras Culturais e Educacionais (1 palestra mensal em cada uma das lojas 
participantes, com a presença de todos os irmãos de todas as lojas participantes) em lojas jurisdi-
cionadas às mesmas Coordenadorias Regionais e Distritais.
Os palestrantes poderão ser designados pela GSCEM e/ou pelas próprias lojas.
Ao final do Ciclo a GSCEM emitirá Certificados às lojas e aos Irmãos que tiverem compareci-
mento igual ou superior à 75% das palestras.
Uma ou mais palestras poderão ser públicas; as demais, privativas.
Participem!
 Maiores informações: Tel: (11) 8262-9598 com Carlos Brasílio Conte (GSCEM)
     Tel: (11) 6695-4044 com Omar João Zacharias (GSCEM)

Blog da Grande Secretaria de Cultura e Educação Maçônicas do GOSP
www.gscem-gosp.blogspot.com 

ERAC - Encontros Regionais de Aprendizes e Companheiros 
www.eracgosp.wordpress.com

Blog da Revista Gosp Cultural On line
www.revistaculturalgosp.wordpress.com

Blog do Núcleo de Estudos Maçônicos
www.cursosepalestrasgscem.blogspot.com

Grande Secretaria de Cultura e Educação Maçônicas do GOSP
Visite Nossos Blogs e Participe!

Informativo GSCEM
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verdade não é uma inven-
ção moderna. Tal como 
a conhecemos,ela existe 

onde há consciência: uma está en-
volvida na outra. Mas, de onde vem 
o conceito de verdade, de retidão 
e de justiça, e o que podemos cha-
mar de código de ética? Certamen-
te nossa civilização e nossa cultura 
têm uma dívida para com o Egito 
Antigo. De todas as culturas ou 
paises conhecidos, o Egito tem os 
mais antigos registros, remontando 
a mais de 5 mil anos. Em egípcio, a 
palavra para verdade é Maat, e seu 
uso surgiu na Era das Pirâmides, 
iniciada por volta de 2700 a.C. Para 
os egípcios antigos, a palavra Maat 
significava não só verdade, mas 
também retidão e justiça. Discernia-
se o Maat como algo praticado pelo 
indivíduo, além de ser uma reali-
dade social e governamental exis-
tente, bem como uma ordem moral 
identificada com o governo do fa-
raó. Maat era a concepção egípcia 
de justiça; era a justiça como a or-
dem divina da sociedade. Era, tam-
bém, a ordem divina da natureza, 
conforme estabelecida no momento 
da criação. O conceito tanto fazia 
parte da cosmologia como da ética.
Nos textos das pirâmides do Antigo 
Reino, está escrito que Rá surgiu no 
local da criação: “... Depois ele pôs 
ordem, Maat, no lugar do caos... 
Sua majestade expulsou a desor-
dem, a falsidade das duas terras, 
para que a ordem e a verdade fos-
sem ali novamente estabelecidas”. 
A ordem e a verdade foram coloca-
das no lugar da desordem e da fal-
sidade pelo criador. O faraó, como 
sucessor do criador, repetia este ato 
importante na sua subida ao trono, 
quando de suas vitórias, ao termi-
nar um templo ou em conexão com 
outros acontecimentos importantes. 
A justiça era a essência do governo, 
inseparável do rei e, portanto, o ob-
jetivo reconhecido da preocupação 
de um funcionário e esperava-se 
que estes, dirigidos pelo faraó, vi-
vessem de acordo com o Maat. 
Era crença egípcia que a ordem di-
vina foi estabelecida na criação e 
que não só se manifestava na na-
tureza, mas também, na sociedade 

como justiça, e na vida da pessoa 
como verdade. Maat era esta ordem, 
a essência da virtude. O conceito de 
Maat confirma a antiga crença egíp-
cia de que o universo é imutável, e 
que todos os opostos devem man-
ter-se em um estado de equilíbrio. 
Ele subentende uma permanência: 
estimula o homem a esforçar-se 
por alcançar a virtude até que não 
tenha mais falhas. A harmonia e a 
ordem estabelecida de Maat estão 
subentendidas nisso. Para eles, um 
homem só teria êxito, se vivesse de 
acordo com o conceito de Maat e 
em sintonia com a sociedade e a na-
tureza. A retidão produzia alegria; 
o contrário trazia o infortúnio. Este 
era um conceito profundo, que ul-

trapassava os limites da ética, e que, 
na verdade, afetava a existência do 
homem e seu relacionamento com a 
sociedade e a natureza. É claro que 
havia aqueles que não desejavam 
seguir os preceitos de Maat.
O Maat predominava por toda a ter-
ra. O camponês insistia que mesmo 
o mais pobre tinha direitos ineren-
tes. Achava-se que o deus criador 
fizera todo homem igual ao seu 
irmão; a existência era curta para 
quem praticava a inverdade, a fal-
sidade e a desordem, os opostos 
de Maat. Isto tornava impossível a 

vida. Maat estaria ausente quando a 
pessoa praticasse a desonestidade.
Maat era eterno e inalterável. Este 
era a verdade, e a verdade sempre 
estava em seu lugar certo na ordem 
criada e mantida pelos deuses. Era 
um direito criado e herdado que a 
tradição dos egípcios antigos trans-
formou num conceito de estabilida-
de organizada. Se qualquer egípcio 
quisesse experimentar a felicidade 
eterna, esperava-se que fosse mo-
ralmente circunspecto. O caráter 
pessoal era mais importante que a 
riqueza material.
Ptah-hotep conceituava que o co-
ração seria o centro da responsabi-
lidade e da orientação. No templo 
de Tutmósis III, na 18ª dinastia, 
declarou-se que “ O coração de um 
homem é seu próprio deus, e meu 
coração está satisfeito com meus 
atos”. Pensava-se que esta fosse a 
voz interior do coração e, com sur-
preendente percepção, chegou a ser 
chamado de “o deus de um homem”. 
O egípcio tornara-se mais sensível, 
mais discriminador na sua aprova-
ção ou  reprovação da conduta de 
um homem. O coração assumiu o 
equivalente ao significado da nossa 
palavra consciência.
O conceito de Maat prevaleceu in-
tensamente até o Reino do Meio, 
ou começo do Período Imperial. Na 
época da 20ª dinastia, Maat decaira. 
Havia a ineficiência governamental, 
a indiferença, a fuga da responsabi-
lidade e a desonestidade. A consci-
ência social, o interesse de grupo e 
a integridade pessoal deixaram de 
existir. Já não havia mais um homem 
justo, vivendo em harmonia com a 
ordem divina de Maat. Deixara de 
existir o conceito de caráter, de dig-
nidade humana e decência. Quan-
do a ordem estabelecida de Maat, 
sobre a qual se apoiava o modo de 
vida egípcio foi descartado, a vida 
perdeu o significado. A antiga ver-
dade, Maat, que predominara por 
cerca de dois mil anos deixara de 
se impor. Temos, entretanto, de re-
conhecer, pela monumental evidên-
cia que, para os antigos egípcios, o 
conceito de Maat criou uma grande 
sociedade humana, onde havia jus-
tiça na pessoa humana e social.

Maat - A Palavra da Verdade

Colaboração dos Irmãos

Ir\ Laerte Augusto Rolim
ARLS São João Batista n. 3594

A

Deusa Maat
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ão parava, entretanto no 
seu trabalho o partido da 
independência (escreve J. 

M. Pereira da Silva — Historia da 
Fundação do Império Brasileiro). 
Ao passo que aproveitava as oca-
siões para apressar-se, pretendeu 
igualmente introduzir no governo 
o elemento das liberdades públicas. 
Cabia o poder ao príncipe, mas des-
pido de toda a fiscalização e vigi-
lância. Era indispensável limita-lo, 
conseguindo sem ofender o melin-
dre e suscetibilidades de D. Pedro. 
Nunca funcionará a improvisada 
junta que se elegera; podia este, 
portanto, continuar na posse do ab-
solutismo...
Reuniu-se o clube maçônico, dirigi-
do por Gonçalves Ledo. Assistiram 
á sessão José Clemente, cônego Ja-
nuário e o General Nóbrega. Con-
cordou-se em escrever para as co-
marcas de Minas Gerais, pedindo a 
seus habitantes que representassem 
ao príncipe a necessidade de nome-
ar o povo procuradores que o coad-
juvassem no governo. Assentou-se 
igualmente em que o senado da câ-
mara do Rio de Janeiro figurasse no 
movimento iniciado.
José Clemente executou o plano 
com a sua conhecida notoriedade. 
Convocou logo a 8 de Fevereiro de 
1822 em sessão publica o senado da 
câmara e propôs que se mostrasse 
ao príncipe a necessidade indecli-
nável de proceder nas províncias 
brasileiras que lhe estavam sujeitas 
a eleições de procuradores que for-
massem uma assembléia legislativa 
no Rio de Janeiro, roborassem por 
este feitio a união comum e crias-
sem o regimento constitucional em 
todo o território brasílico.
Foi pela câmara adotada a proposta, 
e dirigida a D. Pedro. Chegou logo 
depois ao Rio de Janeiro uma de-
putação da junta legislativa de Mi-
nas Gerais, pedindo a eleição de um 

História da Maçonaria no Brasil - parte 3

conselho de estado, composto de 
procuradores, nomeados dois por 
cada uma das províncias brasilei-
ras, e encarregado de representar os 
interesses dos povos americanos. A 
ultima mensagem decidiu D. Pedro, 
que hesitava ainda, em aquiescer 
aos votos e representações do sena-
do do Rio de Janeiro. Publicou em 
16 de Fevereiro um decreto convo-
cando para se reunir no Rio um con-
selho de procuradores gerais de to-
das as províncias do Brasil a fim de 
aconselhá-lo nos negócios políticos 
e administrativos de importância, 
examinar os projetos necessários 
de reforma, propor as medidas que 
julgasse vantajosas ao Brasil, e ad-
vogar a causa particular das suas 
respectivas províncias.
Os eleitores da paróquia juntos nas 
cabeças de comarca deviam eleger 
o dito conselho, a tempo de entrar 
no exercício das suas funções no 
dia 1 de Junho, ou logo que se reu-
nissem procuradores de três provín-
cias. O numero de procuradores de 
cada uma das províncias regulava 
na proporção de um para quatro de-
putados ás cortes de Lisboa, admi-
tindo-se o principio de sua destitui-
ção pelos votos de dois terços das 
câmaras respectivas, reunidas em 
vereação geral e extraordinária.
Comunicou-se igualmente a reso-
lução do regente a todas as juntas 
e governos das províncias do Bra-
sil, até ás que lhe não davam preito 
e homenagem. E’ este o primeiro 
gérmen das instituições liberais 
brasileiras, do qual, por propos-
ta do maçom Joaquim Gonçalves 
Ledo, que era um dos procurado-
res pela província do Rio de Ja-
neiro, apresentada em 3 de Julho 
de 1822, proveio à convocação da 
assembléia legislativa e constituin-
te, e, como conseqüência, o futuro 
governo parlamentar do Brasil.
A propósito do titulo de protetor e 

de defensor perpetuo do Brasil con-
ferido ao Príncipe D. Pedro veja-
mos o que escreve em sua Historia 
do Brasil — reino e Brasil império, 
o Dr. Alexandre José de Mello Mo-
raes, antigo maçom e Grande Ora-
dor do Grande Oriente do Brasil. 
«Era José Bonifácio o grão-mestre 
da franco-maçonaria, e era nela que 
existiam disfarçados os inimigos 
mais audazes que ele tinha; e foram 
estes os que conceberam o projeto 
de derrubar o ministro, ganhando o 
príncipe pela lisonja e pela adula-
ção. José Clemente Pereira estava 
á testa deste partido, e era secun-
dado por Joaquim Gonçalves Ledo, 
padre Januário da Cunha Barbosa, 
coronel Nóbrega, brigadeiro Alves 
Branco, e outros, cujos nomes fi-
guram no monstruoso processo de 
30 de outubro de 1822, que publi-
quei no meu «Brasil Histórico». 
José Clemente levava consigo os 
Portugueses que temiam o poder 
do ministro. Alguma coisa já tinha 
conseguido no animo do príncipe, 
quando se lembraram de fazer um 
pacto pelo qual o príncipe lhes fi-
casse com alguma obrigação. Deci-
diram na loja “Commercio e Artes” 
conferir a Sua Alteza Real o título 

Antonio Giusti - 33º

Dr. Alexandre José de Mello 
Moraes - Grande Orador do 
Grande Oriente do Brasil
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de protetor e defensor perpétuo do 
Brasil. O dia 13 de maio era o ani-
versário de D. João VI, era o dia de 
grande gala, onde Príncipe Regente 
dava beija-mão por tão fausto mo-
tivo. José Clemente, com o senado 
da câmara e seus amigos, mandou 
pelo procurador do senado da câ-
mara dizer ao Príncipe que o sena-
do se achava ás portas do paço, e 
pedia uma audiência, para negocio 
de grande importância. O Príncipe 
respondeu — que o senado podia 
apresentar-se. José Clemente leu 
então, na presença do Príncipe, um 
discurso, pelo qual oferecia a Sua 
Alteza Real, em nome do município 
e da província do Rio de Janeiro e 
de todo o Brasil, o titulo de — pro-
tetor e defensor perpetuo. O prínci-
pe respondeu — que aceitava o ti-
tulo de protetor perpetuo, mas que, 
quanto ao de defensor, — o Brasil 
se defendia a si mesmo. Em segui-
da a este pacto, o Príncipe prestou 
juramento. O mesmo fiz o senado 
da câmara e todas as pessoas que se 
achavam presentes. À noite, muitas 
casas se iluminaram. O Príncipe foi 
ao teatro, onde se recitaram versos 
e se deram vivas em referência ao 
acontecimento do dia.
O ministro José Bonifácio sabia de 
tudo que se pretendia fazer naquele 

dia, porque seus amigos lhe reve-
lavam o que se passava nos clubes 
de José Clemente, Ledo, Januário e 
outros, e, por isso, não foi surpresa 
para ele o que se fez.
Não tendo podido evitar o 
acontecimento, porque sabia que 
o Príncipe desejava, limitou a sua 
ação em não interferir e em aconse-
lhar a Sua Alteza o que devia fazer 
em semelhante conjuntura. O atual 
título de defensor perpetuo, que go-
zam os imperadores do Brasil, não 
têm, pois, outra origem nem melhor 
fundamento, que o que acima refe-
ri: Nasceu no seio da Maçonaria e 
foi pelos maçons conferido em o 
dia 13 de maio de 1822 ao Príncipe 
Regente D. Pedro de Alcântara, no 
paço da cidade do Rio de Janeiro.
A Maçonaria conseguiu mesmo ini-
ciar o Príncipe D. Pedro em seus 
mistérios. Eis como, em suas «Me-
mórias» narra esse fato A. de Me-
nezes Drummond, secretario inti-
mo de José Bonifácio: “O Príncipe 
Regente, desde que José Bonifácio 
reorganizou no Rio de Janeiro a 
Maçonaria e criou um Oriente Bra-
sileiro, do qual foi eleito Grão-Mes-
tre, começou a manifestar desejo de 
fazer parte dessa sociedade”. José 
Bonifácio se opunha com razões á 
satisfação desse desejo... José Boni-

fácio resistiu quanto pode á vonta-
de do Príncipe de entrar para a Ma-
çonaria; mas nem os rogos nem a 
razão puderam demover este moço 
impetuoso do seu projeto. José Bo-
nifácio cedeu, e ele mesmo o con-
duziu para aquilo que á sua razão e 
a sua experiência não permitiam de 
consentir.
Estes desejos do Príncipe lhe eram 
nutridos por certas pessoas que 
procuravam por todos os meios 
amparar-se dele para dominá-lo. 
Já tinham visto malogradas outras 
tentativas, e presumiam ser mais 
felizes nesta, que se envolvia em 
um mistério do qual o Príncipe não 
poderia sair livremente. Sua Alteza 
exultou com a sua entrada na Maço-
naria, que foi para ele uma grande 
novidade. Pereira da Silva (Historia 
da Fundação do Império Brasileiro) 
nos faz compreender os motivos da 
oposição de José Bonifácio em rela-
ção á iniciação do Príncipe Regente 
quando escreve: “Não simpatizava 
José Bonifácio, ministro preponde-
rante, com o partido liberal do Rio 
de Janeiro; nutria particularmente 
indisposições contra Joaquim Gon-
çalves Ledo, seu chefe reconhecido”.

Continuação...

Cerimônia do beija-mão, no reinado de D. João VI - Museu Histórico 
Nacional do Rio de Janeiro

Brasão do Príncipe Imperial, com 
três flores-de-lís em referência aos 
Orleans, encimado pelo lambel do 
herdeiro presuntivo.
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arra uma antiga lenda que 
um dedicado rabino vivia 
muito feliz com sua fa-

mília. Tinha uma esposa admirável 
e dois filhos queridos.

Certa vez, por imperativos da re-
ligião, o rabino empreendeu longa 
viagem ausentando-se do lar por 
vários dias. No período em que 
estava ausente, um grave acidente 
provocou a morte dos dois filhos 
amados.

A mãezinha sentiu o coração dila-
cerado de dor. No entanto, por ser 
uma mulher forte, sustentada pela 
fé e pela confiança em Deus, supor-
tou o choque com bravura. Mesmo 
assim, uma preocupação lhe vinha 
à mente: como dar ao esposo a triste 
notícia?

Sabendo-o portador de insuficiência 
cardíaca, temia que não suportasse 
tamanha comoção. Lembrou-se de 
fazer uma prece. Rogou a Deus au-
xílio para resolver a difícil questão. 
Alguns dias depois, num final de 
tarde, o rabino retornou ao lar.

Abraçou longamente a esposa e lhe 
perguntou pelos filhos... Ela
pediu para que não se preocupasse. 
Que tomasse o seu banho, e logo 

depois ela lhe falaria dos moços. 
Alguns minutos depois estavam 
ambos sentados à mesa. Ela lhe per-
guntou sobre a viagem, e logo ele 
perguntou novamente pelos filhos.

A esposa, numa atitude um tanto 
embaraçada, respondeu ao marido:

- Deixe os filhos. Primeiro quero 
que me ajude a resolver um pro-
blema que tenho e que considero 
grave.

O marido, já um pouco preocupado, 
perguntou:

- O que aconteceu? Notei você mui-
to abatida! Fale! Nós juntos resol-
veremos o problema com a ajuda de 
Deus.

- Enquanto você esteve ausente, um 
amigo nosso visitou-me e me dei-
xou duas jóias de valor incalculável, 
para que as guardasse. São jóias 
muito preciosas! Jamais vi algo tão 
belo! O problema é esse! Ele vem 
buscá-las e eu não estou disposta a 
devolve-las, pois já me afeiçoei a 
elas. O que você me diz?
- Ora mulher! Não estou enten-
dendo o seu comportamento! Você 
nunca cultivou vaidades!... 
Porque isso agora?

- É que nunca havia visto umas jóias 
assim! São maravilhosas!

- Podem até ser, mas não lhe perten-
cem! Terá que devolvê-las.

- Mas eu não consigo aceitar a idéia 
de perdê-las!

E o rabino respondeu com firmeza:

- Ninguém perde o que não possui. 
Retê-las equivaleria a roubo! Te-
mos que devolvê-las e eu a
ajudarei. Faremos isso nós juntos 
hoje mesmo.

- Pois bem, meu querido, seja fei-
to a sua vontade. O tesouro será 
devolvido. Na verdade isso já foi 
feito. As jóias preciosas eram nos-
sos filhos. Deus os confiou a nossa 
guarda, e durante a sua viagem veio 
buscá-los e eles se foram.

O rabino compreendeu a mensagem. 
Abraçou a sua esposa, e juntos der-
ramaram muitas lágrimas.

Talvez nossas vidas fossem muito 
mais calmas se entendêssemos que 
tudo o que temos nos foi concedido 
temporariamente por Deus.

Lenda

N

As Duas Jóias
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"Na Albânia, fiscais responsáveis 
pela coleta de impostos 
foram submetidos a um teste de 
integridade.

Investigou-se, ainda, se o padrão 
de vida deles era compatível com 
o salário.

Ao final, quase metade foi 
demitida.

No ano seguinte, a arrecadação 
triplicou.”

fonte: Revista Veja - 1 de agosto de 2007, pág. 14

“Uma sociedade de carneiros acaba por gerar um governo de lobos”  
Victor Hugo (1805- 1885)



�8

G\O\S\P\ Cultural online Fev / Mar
2008

inda hoje, surpreendo-me 
com o espanto que mui-
tas pessoas demonstram 

quando declaro ser vegan (uma 
classe de vegetarianos que não con-
some produtos ou alimentos de ori-
gem animal). Tenho a impressão de 
que pensam estar lidando com uma 
extraterrestre, até me questionam 
como vivo sem comer carne! Na 
verdade, penso que eu é quem de-
veria estar questionando em como 
podem comer cadáveres? Mas não 
o faço, até porque sei que os ques-
tionamentos são oriundos da má in-
formação, da ignorância e da falta 
de conscientização que levam ao 
terrível conceito de que “não po-
demos viver” sem comer a carne, 
consumo tão incentivado nas prate-
leiras dos açougues, dos supermer-
cados e pela mídia.
   Confesso que ao me tornar vegan, 
de início, achei muito trabalhoso 
ficar lendo os rótulos dos produ-
tos nos mercados para selecionar 
os produtos que não tivessem in-
gredientes de origem animal. Mas 
movida pela determinação de não 
ser cúmplice dos assassinatos cru-
éis com os animais e de não con-
taminar mais meu organismo com 
os diversos venenos embutidos nos 
alimentos, segui em frente.
    Milhares de pessoas, mundo 
afora, já aboliram a carne de seus 
pratos após tomarem conhecimento 
dos poderosos venenos utilizados 
na criação de gados e afins, e com 
isso,estão preservando a saúde de 
si próprias e a do planeta, já que 
aos poucos, a conscientização de 
que a pecuária é uma das maiores 
culpadas pela degradação do meio 
ambiente e de que será no futuro 
próximo a grande causadora da fal-
ta de água potável também, vai to-
mando vulto, finalmente. Inclusive, 
já foi constatado, tecnicamente, que 
o desmatamento de áreas imensas 
para o cultivo de grãos para o gado 
e para seu pasto poderiam muito 
bem serem utilizadas para o cultivo 
de alimentos para matar a fome das 
crianças famintas do planeta!
   Infelizmente, não se faz um tra-
balho de esclarecimento para a po-
pulação que ainda pensa que só a 
carne é capaz de torná-la saudável, 
ledo engano, é justamente o con-
trário! Várias doenças graves estão 

ligadas diretamente ao consumo da 
carne! É preciso que a grande po-
pulação saiba que os vegetais, as 
leguminosas, os cereais e as frutas 
são os maiores responsáveis por 
uma saúde equilibrada e onde po-
demos encontrar em abundância os 
elementos principais para uma vida 
sadia, pois proteínas, carboidratos, 
lipídios, vitaminas, sais-minerais, 
fibras e muito mais são encontradas 
fora da carne. Os alimentos deriva-
dos do trigo, como, por exemplo: o 
pão e o macarrão são fontes de pro-
teínas, carboidratos, vitaminas, fer-
ro, zinco, além das fibras vegetais. 
Diria: bom, bonito e barato!
    Se observarmos o porte dos bois, 
dos elefantes e dos cavalos veremos 
que não é a carne que os faz tão 
majestosos. Todos são vegetaria-
nos! Se você quer adquirir proteína, 
consuma, além dos alimentos cita-
dos acima, o grão de bico, o arroz, 
o feijão, a soja, o amendoim, o bró-
colis, a batata, o pão, o espinafre, 
as leguminosas, aveia, etc. As pro-
teínas existem em fartura na nature-
za! Não é necessário ser conivente 
com a morte de outros seres vivos 
para continuar vivendo. Se todos 
tivessem a chance de ver como es-
ses animais vivem e são abatidos, 
tenho certeza de que a visão de suas 
tripas ensangüentadas e de seus gri-
tos de dor, enquanto pendurados, 
retalhados e queimados fariam o 
ser humano abolir definitivamente 
a morte de seus pratos!
Hoje, quase 6 anos após a minha de-

terminação de não viver à custa do 
sofrimento de outros seres, sento à 
mesa com muita satisfação, pois ser 
vegan, para mim, é uma questão de 
solidariedade ao próximo - homem 
ou animal. É uma questão de res-
peito às gerações futuras, é contri-
buir para a erradicação da fome no 
planeta, é proteger o meio ambiente 
e, sobretudo, livrar os animais das 
barbaridades que lhes são impostas 
em nome da ganância e da insensa-
tez humana! 
Alguns relatos de fiscais e investi-
gadores de matadouros:
Funcionários enfiam cabos de vas-
souras nos ânus dos animais;
Arrancam e furam com golpes os 
olhos dos mais rebeldes;
Espancam os animais até a morte;
Arrancam as peles de bois ainda 
vivos; Cortam os pés, orelhas e 
mamas das vacas que ainda estão 
conscientes depois que as pistolas 
de atordoamento falharam;
Fazem imersão dos porcos ainda vi-
vos nos tanques de escaldamento;
Galinhas, perus, patos e gansos são 
colocados nos tanques escaldantes 
ainda vivos, etc.
Infelizmente, sou obrigada a admi-
tir que não existe infelicidade maior 
que nascer animal neste planeta en-
quanto sob o jugo dos humanos!
 

Profa Fátima Borges – Vice-presiden-
te da Ong. DAAJ - Defesa Animal e 
Ambiental com Apoio Jurídico

Você Sabe o que é Veganismo ?

A
Polêmica
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m dos assuntos, que no 
nosso modo de ver, era 
pacífico, em virtude da 

construção do Templo do Palácio 
Maçônico do Grande Oriente do 
Brasil, em Brasília, e da proposta 
da Grande Benemérita e Benfeito-
ra Loja Simbólica “União e Tran-
qüilidade”, 2ª. Da Ordem, Primaz 
do Rito Moderno no Brasil, para 
alteração da disposição do Templo 
Nobre, e instado que fomos pelo 
Sapientíssimo Irmão Luciano Fer-
reira Leite, na época presidente da 
Soberana Assembléia Federal Le-
gislativa, a nos manifestar sobre 
o assunto no processo 03/93, que 
corre naquele Alto Corpo vimos a 
necessidade de voltar a este tema.
Procuraremos expô-lo respondendo 
a perguntas sugeridas naquele pro-
cesso.
AS ASSEMBLÉIAS LEGISLA-
TIVAS DEVEM SE REUNIR EM 
TEMPLOS MAÇÔNICOS?
Ora, as Assembléias (Estaduais e 
Federal) são reuniões oficiais dos 
Grandes Orientes, com ritualística 
própria, mas são maçônicas, tanto 
que se exige o grau de Mestre para 
freqüentá-las e o uso de avental, 
paramento simbólico e ritualísti-
co. Que só somos obrigados a usar 
dentro dos Templos, jamais em uma 
reunião qualquer ou em um salão 
qualquer das dependências de qual-
quer prédio de propriedade de uma 
sociedade Maçônica (Loja, Grande 
Loja ou Grande Oriente).
Deduz-se daí, que as reuniões das 
Assembléias Legislativas devem 
ser feitas em Templos Maçônicos.
O que nos leva a pergunta seguinte:
TÊM OS TEMPLOS MAÇÔNI-
COS UMA DISPOSIÇÃO 
ESPECIAL? 
Sim. Não há dúvida alguma que nos 
primórdios da Maçonaria Operativa 
não haviam os Templos Maçônicos 
da forma que hoje entendemos. Os 
templos construidos pelos obreiros 
foram as grandes catedrais da Idade 
Média. Os construtores se reuniam 
nos canteiros da obras. Mesmo no 
início da chama Maçonaria Especu-

lativa não havia templos, os maçons 
se reuniam, inclusive, em tabernas, 
conforme comprovam os nomes 
das Lojas existentes na época. Só 
posteriormente é que se obrigou a 
se reunir em um local especial a que 
deram o nome de Templo. 
Ora, que Templo Poderia ser esco-
lhido para ser vir de exemplo, de 
modelo?
Considerando a sua formação ju-
daico-cristã, nenhum outro seria 
melhor que o Templo por ordem 
de Salomão. No lugar de apresen-
tar apenas usar argumentos nossos, 
nos reportaremos a transcrever a 
opinião de diversos Irmãos estudio-
sos da Sublime Ordem:

“O Templo Maçônico é uma cópia 
muitíssimo modesta do Templo er-
guido pelo rei Salomão em honra a 
Jeová.” (O Templo e seu Simbolis-
mo, pág. 10, Boanerges Barbosa de 
Castro, Edição da |Loja Maçônica 
“Benzo de Cavour” – Oriente de 
Juiz de Fora).
“O Templo Maçônico, quando à 
sua orientação, disposição e orna-
mentação, é, totalmente baseado no 
Templo de Jerusalém” (A ciência 
maçônica e as antigas civilizações, 
pág. 55, José Castellani – Traço 
Editora, 1980).

“Os templos maçônicos, da mesma 
maneira que as igrejas, têm sua ori-
gem no Tabernáculo Hebreu e no 
Templo de Jerusalém: assim, são 
orientados da mesma maneira, repre-
sentam o Universo” (idem, - pág. 31)
“O Templo de Salomão é o templo 
da paz, paz profunda, rumo à qual 
caminham todos os Maçons sin-
ceros, que se desinteressam pela 
agitação do mundo profano.” (A 
Simbólica Maçônica, pág. 152, Ju-
les Boucher, tradução de Frederico 
Ozanam Pessoa de Barros – Editora 
Pensamento, do Original “La Sym-
bolique Maçonnique” – Dervy Li-
vres – Paris, 1948-1979)

“Na Maçonaria, o Templo Simbó-
lico do Rei Salomão sugere a per-
fectibilidade do Templo Interno ou 
Pessoal ou a busca e trabalhos cons-
tantes de construir uma sociedade 
humana de Paz, Justiça e Fraterni-
dade, à maneira lendária de perfeita 
arquitetura do Templo de Jerusa-
lém, erigido de pedras justapostas 
e sem que se ouvissem instrumento 
de metal durante a sua construção 
isto é, em segredo. (Circular nº 247-
VIII-84, Theobaldo Varolli Filho 
– Grande Secretaria de Inspeção e 
Ritualística-GOSP-1972)

U
O Templo Maçônico e o Grande Oriente

Ir\Antonio Onías Neto
M\I\ - Rito Moderno

O Rei Salomão recebendo a Rainha de Sabá no primeiro Templo de Jerusalém
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“O exemplo básico e mais conheci-
do dos Irmãos maçons é o da cons-
trução do templo de Salomão, cuja 
lenda é basilar na Maçonaria.” (pág. 
10, Curso de Maçonaria Simbólica- 
Tomo I – Grau de Aprendiz, Theo-
baldo Varolli Filho, 1ª. Edição – 1970 
– Editora A Gazeta Maçônica)
“Por associação de idéias, os cria-
dores da Maçonaria especulativa 
viriam a adotar o Templo de Salo-
mão como símbolo e alegoria.” (op. 
cit. pág.236)
“E o melhor paradigma para o Tem-
plo de Maçônico não podia ser outro 
que não o Templo de Salomão.”(op. 
cit. pág. 236)
“O templo maçônico, em todos os 
ritos, segue, de perto, a orientação 
e a decoração do Templo de Jerusa-
lém e do Tabernáculo.”(pág. 51, A 
Maçonaria Moderna, José Castella-
ni, 1986 – Editora A Gazeta Maçô-
nica)
“O primeiro templo maçônico viria 
a ser, exatamente, o da Grande Loja 
de Londres.... Ao construírem o seu 
templo, os maçons londrinos toma-
ram como modelo, as construções 
que lhes eram familiares: as igrejas 
e o parlamento britânico; como ar-
quétipo, o templo de Jerusalém... 
Do templo de Jerusalém, o primei-
ro....., o templo maçônico herdou 
a divisão e a orientação, enquanto 
que, do parlamento britânico, her-
dou a Sala dos Passos Perdidos e 
a diposição dos obreiros nas Co-
lunas.” (pág.135 – O rito Moderno 
– a Verdade revelada – Frederico G. 
Costa e José Castellani – 1ª. Edição 
– 1991 – Editora “A Trolha” Ltda.)
Ora, não resta dúvida que, em li-
nhas gerais, o Templo Maçônico é 
um misto do Templo de Salomão e 
do Parlamento britânico, o que não 
impede sua universalidade, simbo-
lizada, entre outras coisas, pelo seu 
comprimento: Do Oriente ao Oci-
dente, do Norte ao Sul.
Mas, cada Rito traz ao Templo 
Maçônico algumas características 
próprias.
Teremos, então, que responder a 
mais uma pergunta: DO TEM-
PLO DE QUAL RITO O GRAN-

DE ORIENTE DO BRASIL E OS 
GRANDES ORIENTES ESTADU-
AIS, SEUS FEDERADOS, UTILI-
ZARÃO PARA AS SUAS REUNI-
ÕES OFICIAIS?
Para responder a esta pergunta, te-
remos que ir buscar a origem dos 
Grandes Orientes em geral e do 
Grande Oriente do Brasil em parti-
cular.
Mais uma vez nos socorremos dos 
Irmãos pesquisadores.
“Grande Oriente é uma federação 
de lojas que trabalham em Ritos di-
versos. Grande Loja pelo contrário 
é uma federação de lojas que traba-
lham no mesmo Rito.” (pág.39/40 
de Mosaico Maçônico, René Jo-
seph Charlier, 1966, Edições D’O 
– Ribeirão Preto – SP.)
“É correta a afirmação de que o rito 
oficial dos Grandes Orientes é o 
Moderno? Absolutamente correta, 
já que em todas as cerimônias e ses-
sões oficiais dos Grandes Orientes, 
em seus três poderes, Executivo, 
Legislativo e Judiciário, são rea-
lizadas no Rito Moderno..... Isso, 
evidentemente, se deve ao fato de o 
primeiro Grande Oriente do Mundo 
ter sido o da França e os Grandes 
Orientes posteriores serem seus fi-
lhos espirituais.” (pág. 194 – O Rito 
Moderno – A Verdade Revelada – 
Frederico G. Costa e José Castella-
ni, Editora Maçônica “A Trolha” 
Ltda. – 1ª. Edição – 1991)
“No movimento da Independên-
cia, foi a Maçonaria francesa do 
rito moderno que se implantou no 
Brasil... Como observa Adelino de 
Figueiredo em seu livro “nos Bas-
tidores do Mistério: A Maçona-
ria Brasileira é filha espiritual da 
Maçonaria Francesa”. Da França 
veio o Rito Moderno com que o 
Grande Oriente do Brasil atingiu 
a maioridade......(Apud A. Tenório 
de Albuquerque, a Maçonaria e a 
Grandeza do Brasil, Rio de Janeiro, 
Ed. Aurora pág. 29/30 – Apostilas 
de História da Maçonaria extraí-
das do livro de Brasil Bandechi, “ 
A Bucha, a Maçonaria e o Espírito 
Liberal – Livraria Teixeira)
“E ao ser instalado, em 1831, o 

Grande Oriente do Brasil adotou 
inteiramente a Constituição e os Ri-
tuais do Grande Oriente de França, 
e com eles o Rito Moderno, que se 
tornou o Rito oficial da Maçonaria 
Brasileira.” (pág. 326 – Landmar-
ques e outros problemas Maçônicos 
– Nicola Aslan – academia Maçôni-
ca de Letras – gráfica editora Auro-
ra Ltda. – 1ª. Edição)
“Qual é o rito oficial do Grande 
Oriente? – É o rito moderno, pois é 
adotado em todas as cerimônias ofi-
ciais do Grande Oriente: as Assem-
bléias Legislativas maçônicas tam-
bém funcionam nesse rito, embora 
muitos deputados ignorem isso e 
cometam graves erros, tanto de or-
dem prática, quando de ordem dou-
trinária.” (pág. 149, A Maçonaria 
Moderna – José Castellani – 1986 
– Editora A Gazeta Maçônica)
“O primeiro ritual usado pelo Gran-
de Oriente do Brasil era do Grande 
Oriente Lusitano e do Fito Moder-
no.  Foi impresso em Lisboa.....o ci-
tado ritual mostra-nos como eram as 
Lojas do Rito Moderno de então..... 
(Joaquim da Silva Pires, orador da 
ARLS Estrela da Síria, Oriente da 
Capital do Rito Escocês antigo e 
aceito, Boletim Oficial do GOSP nº 
2.204 – 1993)
“Hoje, descreveremos o primeiro 
ritual, próprio, do Grande Oriente 
do Brasil. Era do Rito Moderno. 
Foi impresso em 1837, na Tipogra-
fia “Austral”, situada no Beco de 
Bragança, nº 15, Rio de Janeiro...... 
Ele descrevia o templo (do Rito 
Moderno),.....(Joaquim da Silva Pi-
res, pág. 13 do boletim Oficial do 
GOSP nº 2.205 – 1993).
“Sem o desiderato de polemizar 
(mas, com a impostergável obriga-
ção de esclarecer), este articulista 
sustenta que o Grande Oriente do 
Brasil foi fundado no Rito Moder-
no, e não no Rito Adonhiramita. 
Não nos iludamos com o uso de no-
mes heróicos, como fizeram alguns 
estudiosos já falecidos. Esse uso 
não era privativo do Rito Adonhi-
ramita naquela época.... O principal 
argumento está na ata da quinta ses-
são do Grande Oriente do Brasil (12 
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de julho de 1822), comprobatória 
de que os trabalhos eram realizados 
na Maçonaria dos Sete Graus (Rito 
Moderno, sem dúvida)”  (Joaquim 
da Silva Pires – O primeiro ritual do 
rito Adonhiramita do grande Orien-
te do Brasil – pág. 11 do Boletim 
Oficial do GOSP nº 2.207- 1993)
“O Grande Oriente do Brasil – ini-
cialmente, Grande Oriente Brasí-
lico – criado em 1822, todavia foi 
fundado no Rito Moderno e não no 
adoniramita, como afirmam alguns. 
E isso é fato comprovado documen-
talmente, inclusive através de atas 
do Grande Oiente, de 1822, as quais 
se referem ao “sistema dos sete 
graus” (***). Da data da sessão do 
22º dia do 4º mês maçônico do Ano 
da Verdadeira Luz de 5822 (12 de 
julho de 1822), do Grande Oriente, 
consta a discussão de proposta de 
elevação ao grau de Eleito Secreto 
(o quarto grau do Rito Moderno) 
dos Irmãos Zimmerman, Sertório, 
Ícaro, Castor e Vasco da Gama 
(nomes históricos, segundo uso 
da época, hoje só mantido no Rito 
Adonhiramita). Mais adiante, na 
mesma ata, em resposta ao pedido 
de elevação ao mestrado, de outros 
obreiros, consta que ficam na espe-
ra os Irmãos Curius, Phocion, Cel-
so, Lycurgo e Baudeloque (nomes 
históricos), mandando recomendar 
a Grande Loja (órgão executivo do 
Grande Oriente) a esses Irmãos, 
que se lembrassem que, adotada a 
Maçonaria dos sete graus, o grau de 
Mestre tornava-se muito respeitá-
vel e que, se eles tinham verdadeiro 
amor pela Ordem, deveriam querer 
que fosse mais lenta essa concessão 
de grau, para torna-los mais valio-
sos (uma verdadeiro lição para os 
afoitos, que querem subir a jato, 
sem conhecimentos suficientes).” 
(O Rito Adoniramita – José Cas-
tellani, pág. 9 do Boletim Oficial do 
GOSP nº 2.191-1993)
É de se lembrar que as Grandes Lo-
jas que adotam um determinado rito 
não aceitam a regularidade dos ou-
tros, considerando-os espúrios.
Somente um Grande Oriente, fun-
damentado que é na filosofia do 

Rito Moderno, aceita e acata em 
seu seios todos os demais Ritos, na 
defesa da universalidade, na defesa 
da liberdade absoluta de consciên-
cia, na defesa da não existência de 
dogmas que tolham de alguma for-
ma a mente humana. No momento 
que isto deixar de ocorrer deixará 
de ser um Grande Oriente e passará 
a ser uma Grande Loja.
Por todo o exposto, está claro que 
o Rito Moderno é o Rito oficial de 
Grandes Orientes, e, em particular 
do Grande Oriente do Brasil e de 
seus federados, não bastasse o exis-
tente Tratado de Re-Ratificação de 
Amizade e Aliança Maçônica, que 
diz textualmente:
“O Grande Oriente do Brasil, Po-
tência Maçônica Simbólica, e o 
Muito Poderoso Sublime Grande 
Capítulo do Rito Moderno para o 
Brasil (atual Supremo Conselho do 
Rito Moderno) Potência Filosófi-
ca,... Considerando que desde 1822 
o Grande Oriente do Brasil se es-
truturou no rito Moderno para fun-
cionamento de seus Altos Corpos;... 
RESOLVE, ao ensejo do transcurso 
do sesquicentenário da adoção do 
Rito Moderno pelo Grande Oriente 
do Brasil, re-ratificarem a Amizade 
e a Aliança que unem as duas po-
tências...
Pelo que vimos, mais uma pergunta 
fica no ar:
QUAL A ‘RITUALÍSTICA PRÓ-
PRIA’ DAS ASSEMBLÉIAS MA-
ÇÔNICAS, E, EM PARTICULAR 
DA SOBERANA ASSEMBLÉIA 
FEDERAL LEGISLATIVA E DAS 
PODEROSAS ASSEMBLÉIAS  
ESTADUAIS LEGISLATIVAS?
Límpida a resposta: a ritualística das 
Assembléias Legislativas do gran-
de Oriente do Brasil e dos grandes 
Orientes Estaduais é aquela consi-
derada oficial pelo Grande Oriente 
do Brasil, ou seja, a ritualística do 
Rito Moderno; por isso é chamada 
de “ritualística própria” e não algu-
ma inventada por algum “achista” 
ou copiada do mundo profano.
E uma última pergunta nos aflora:
QUAL O ESTILO ARQUITETÔNI-
CO DAS COLUNAS “J” E “B” ?

Mais uma vez nos socorremos do 
Irmão Castellani (também saudoso) 
e do saudoso Irmão Varolli.
“Também é errado representar as 
duas colunas nos estilos jônico, dó-
rico e coríntio. A de estilo coríntio, 
por exemplo, veio a completar-se 
na fase helenística da Grécia, isto 
é na fase que se iniciou com Ale-
xandre Magno. As colunas “J” e 
“B”, muito anteriores, eram de es-
tilo babilônico. Igual ao do Templo 
de Salomão. Como os artistas fení-
cios usavam estilos mistos, ainda se 
pode admitir, com reservas, que as 
duas colunas fossem ornadas de mo-
tivos egípcios com papiros e lotus 
nos fustes.” (“Curso de Maçonaria 
Simbólica” 1ª. Edição – Theobaldo 
Varolli Filho, Editora A Gazeta Ma-
çônica – pág. 253 p volume I)
“As colunas maçônicas.....são do 
tipo egípcio (também babilônico) 
com a representação de folhas de 
papiro e flores de lótus (as duas 
plantas sagradas do antigo Egito), 
apresentando a fileira de romãs no 
capitel; sobre cada uma das colu-
nas, há um globo, sendo que um 
deles representa a Terra e o outro, 
a Esfera Celeste, o Universo. As 
colunas devem ser, sempre, da cor 
de bronze, não se admitindo as co-
res brancas e vermelhas, próprias 
da magia medieval; não se admite, 
também, o uso de colunas coríntias, 
pois isso é um erro grave. (pág. 
150 de A Maçonaria Moderna, José 
Castellani- 1986 – Editora A Gaze-
ta Maçônica)
 Aliás, se formos buscar na 
Bíblia a descrição das colunas para 
se identificar o seu estilo, vamos 
constatar que nada se parecem com 
os estilos gregos. São efetivamen-
te estilo misto, indubitavelmente, 
egípcio-babilônico.” 
 Esperamos ter trazido algu-
ma luz na dúvida levantada, embora 
consideremos que a mesma já não 
deveria mais haver, bastaria que os 
nossos Irmãos estudassem um pou-
co mais, pesquisassem a sério junto 
a autores autênticos. Sem invencio-
nices místicas.
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