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EDITORIAL

Sempre preocupados em renovar, diversificar e abor-
dar novos temas, estamos apresentando, a partir desta 
edição,  uma coluna de humor de alto nível. Humor 
saudável, não apelativo ou escrachado como aquele 
que vemos frequentemente circular nos meios de co-
municação do mundo profano, do qual nos envergo-
nhamos em mostrar às nossas crianças, adolescentes 
e jovens.
Como sempre, queremos ouvir a opinião de nossos 
leitores e reiteramos o convite a que nos enviem suas 
críticas, sugestões e observações; sem esquecer, é 
claro, as colaborações com artigos, pesquisas, en-
saios e história das lojas, como a que nos enviou (veja 
na página 6) o prezado Irmão Francisco Stolf Netto, 
da A:.R:.L:.S:. “Independência”, no 131, Oriente de 
Campinas.
Portanto, caro leitor, para que a revista fique comple-
ta, só está faltando a SUA colaboração. 
...E então? o que está esperando?
...Mexa-se, meu Irmão!

Carlos Brasílio Conte, 
Diretor Editorial.

O encaminhamento poderá ser feito, via e-mail, para 
carlosbconte@yahoo.com.br

“A principal função do meu corpo é carregar o meu cérebro”  
Thomas Alva Edison
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o século XVIII o ouro e as 
pedras preciosas marcaram 
o desenvolvimento econô-

mico de Minas Gerais. A riqueza 
gerou a opressão e esta gerou a re-
volta.A revolta produziu seus frutos 
tardiamente, mas foram os frutos 
da Independência. Esta é a síntese 
da Capitania de Minas Gerais e da 
Inconfidência Mineira, na qual um 
punhado de homens abnegados e 
idealistas sacrificaram suas vidas no 
Altar da Liberdade; esta é a história  
da saga de um homem, de um líder, 
de um maçom chamado Tiradentes 
; e a História, 
bem o sabemos, 
é a grande mes-
tra da vida,assim 
como o passado 
é uma grande 
lição, que con-
vém sempre re-
lembrar.
No dia 12 de no-
vembro de 1746, 
Domingos da 
Silva Santos e 
sua espôsa Ma-
ria da Encarna-
ção Xavier rece-
beram a dádiva 
do nascimento 
de seu quarto fi-
lho: um menino 
forte e saudável 
que recebeu, na 
pia batismal, o nome de Joaquim 
José da Silva Xavier e que a pos-
teridade viria a conhecer, mais que 
pelo próprio nome, pelo seu apelido 
de “Tiradentes”. 
De seus três irmãos sabe-se que 
dois seguiram a carreira eclesiásti-
ca: Domingos, nascido em 1738, e 
Antonio, nascido em 1745; José, o 
mais novo, nascido em 1748, seguiu 
a carreira militar, tendo chegado ao 
posto de Capitão de Milícia.
Joaquim José da Silva Xavier viveu 
tôda a sua infância ao lado de seus 

pais na Fazenda do Pombal, anti-
go Arraial do Rio das Mortes, que 
mais tarde viria a ser a comarca de 
São João Del Rey e que, atualmen-
te, ostenta o nome de seu filho mais 
ilustre:Tiradentes. No local onde 
Tiradentes nasceu ainda permane-
cem as ruínas de sua casa, junto à 
um obelisco e uma placa que mar-
cam a sua  memória.
Maria da Encarnação, sua mãe, fa-
leceu quando o garoto ainda não 
tinha completado  seu nono aniver-
sário; dois anos depois falece seu 
pai. O menino fica entregue aos 

cuidados de Domingos, seu irmão 
mais velho, que o instrui, ensina e 
orienta. Sem ter tido a oportunida-
de de prosseguir em seus estudos, o 
jovem passa, desde cedo, a exercer 
diversas profissões tais como mas-
cate e minerador.
Somente alguns anos depois, com o 
seu padrinho de batismo Sebastião 
Ferreira Leite, aprende a profissão 
de “dentista prático” (naquela épo-
ca ainda não existiam,no Brasil, as 
Faculdades de Odontologia). De-
monstrando grande habilidade e 

Um Maçom Chamado Tiradentes

maestria, torna-se um profissional 
competente e requisitado; é dessa 
época que vem o seu apelido de 
“Tiradentes”.
Aos 29 anos (1775) sente-se atraído 
pela carreira das armas e alista-se 
na Sexta Companhia do Primeiro 
Regimento Real de Cavalaria dos 
Dragões da Tropa,subordinada à 
Capitania de Minas Gerais, que deu 
orígem à atual Policia Militar do 
Estado de Minas.
Tiradentes permanece por 12 anos 
na dura vida militar,atuando em 
comandos e patrulhas nas perigo-

sas estradas que 
ligavam as Minas 
Gerais ao Rio de 
Janeiro.Recebe em 
diversas ocasiões 
elogios pela sua 
atuação, inclusive 
do próprio Gover-
nador da Capitania.
Entretanto, apesar 
de sua bravura e 
competência, não 
recebe promoções 
à altura de seu valor 
e, assim, vamos en-
contrá-lo, doze anos 
depois, no posto de 
Alferes de Cavala-
ria, posto que hoje 
corresponderia à 
Segundo Tenente.
Desgostoso, pede 

baixa em 1787.
Ao retornar à vida civil Tiradentes 
vem a conhecer o Doutor José Al-
vares Maciel que há pouco retorna-
ra da Europa onde concluiu a Uni-
versidade de Coimbra e foi iniciado 
em uma Loja da Maçonaria France-
sa, em Montpellier.
José Alvares Maciel, entusiasmado 
com as idéias libertárias da Maço-
naria Francesa, procurava desen-
volver aqui, em terras brasileiras, o 
culto à Arte Real, arregimentando 
homens com ideais renovadores e 

Ir\ Carlos Brasilio Conte

N
Artigo de Capa

“Se Eu Tivesse Dez Vidas, Dez Vidas pela Pátria Eu Daria”  
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (1746-1792)
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Interior da cela onde Tiradentes ficou preso.
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inclinações conspiratórias, que não 
demonstrassem medo ou receio de 
contrapor-se ao jugo da Coroa Por-
tuguesa que, com a cobrança de 
pesadíssimos impostos (o “quinto 
do ouro”) enriquecia cada vez mais 
os cofres de Portugal, deixando 
à  mingua   os brasileiros que aqui 
trabalhavam duramente na extração 
de minérios daquela região que, por 
esse motivo, recebeu o nome de 
Minas Gerais.
A Maçonaria, naqueles tempos 
heróicos, constituia-se verda-
deiramente em uma Sociedade 
Secreta,que conspirava contra as ti-
ranias e as opressões.As Lojas eram 
fundadas com nomes “fantasia”,tais 
como Agremiação, Grêmio, Socie-
dade Literária, 
Arcadia, Aca-
demia e outras.  
Tiradentes foi, 
provavelmente, 
iniciado em uma 
dessas “Lojas” 
ou, talvêz, por 
“comunicação”, 
como hoje faz-
se em alguns 
gráus filosóficos. 
Quem o iniciou 
foi o Doutor José 
Alvares Maciel, 
seu introdutor 
no universo ma-
çônico, no qual 
grupos de Irmãos 
se empenhavam 
em preparar os 
caminhos da re-
volução (inconfi-
dência).
Tiradentes iniciou sua atuação no 
Arraial de Tejuco (atual Diaman-
tina), em uma Loja presidida por 
José da Silva Oliveira.Ali tramou-
se o levante programado para o dia 
da “derrama” (cobrança abusiva de 
impostos).  A senha sería: “Tal dia é 
o batizado”.
Em Ouro Preto Tiradentes propõe 
que a Nova República deveria ter 
uma bandeira e sugere que ela te-
nha um triângulo (maçônico) em 
vermelho sobre fundo branco. A 
inscrição “Libertas Quae Sera Ta-

mem” (Liberdade, ainda que tardia) 
originou-se em uma sugestão de Al-
varenga Peixoto, inspirado no céle-
bre poeta Virgílio. Se a inconfidên-
cia fracassou, a bandeira permanece 
até os nossos dias, glorificando os 
heróis de Minas Gerais; e fracassou 
porque um traidor infiltrou-se entre 
eles. Seu nome: Joaquim Silvério 
dos Reis; sua profissão: contratador; 
seu motivo aparente para insurgir-
se contra a Corôa Portuguêsa:uma 
imensa dívida para com os Cofres 
Reais, somando mas de 172 contos 
de reis; seu motivo oculto: delatar 
os amigos e,assim, obter o perdão 
de sua dívida junto ao Governador 
da Capitania, Luis Antonio Furtado 
de Castro, o Visconde de Barbacena.

Tiradentes foi preso na Rua dos La-
toeiros, no Rio de Janeiro, em 10 de 
maio de 1789.
Após quatro interrogatórios confes-
sa sua participação e liderança no 
movimento.
Quase todos os inconfidentes eram 
Maçons, inclusive 5 sacerdotes (na-
queles tempos a Igreja ainda não 
havia proibido sua participação na 
Maçonaria). Doze participantes fo-
ram condenados à  morte.
O processo durou aproximadamen-
te dois anos e em 20 de abril de 

1791 uma nova sentença é profe-
rida: somente Tiradentes é conde-
nado à morte; seus companheiros 
são deportados para a Africa e os 
5 sacerdotes encaminhados para a 
prisão em um mosteiro portugues.
No fatídico 21 DE ABRIL DE 1792  
Tiradentes sobe ao cadafalso na 
Praça da Lampadosa (hoje, Praça 
Tiradentes). A Rainha de Portugal, 
D. Maria I, expediu ordens seve-
ras para que, no dia da execução, 
a cidade estivesse em clima fes-
tivo.Tiradentes percorre a cidade 
em duas horas, arrastado por uma 
corda, acompanhado de bandas de 
música e o Regimento de Cavalaria 
em uniformede gala. Soldados por-
tugueses aplaudem.

Suas últimas pala-
vras: ...Morro pela 
Liberdade.Se dez 
vidas tivesse, as 
daria para o Bra-
sil.
Enforcado, depois 
decapitado e es-
quartejado, seus 
restos mortais 
foram expostos 
em estacas nos 
lugares onde em 
vida frequentava 
e discursava. Sua 
cabeça foi coloca-
da em uma gaiola, 
na Praça que hoje 
tem o seu nome, e 
lá permaneceu vi-
giada dia e noite 
por soldados. Uma 
noite, porém, dois  
mascarados surgi-

ram e, enquanto um deles estran-
gulava o soldado de vigia, o outro 
fugia com a gaiola. A História não 
menciona quem foram estes ho-
mens. Talvez tenham sido Maçons 
que desejassem dar , ao menos na 
morte, um destino decente àquele 
que hoje é o Patrono Cívico da Na-
ção Brasileira.

Carlos Brasílio Conte
Grande Secretário Assistente de 
Cultura e Educação Maçônicas do 
GOSP

Continuação...

Artigo de Capa
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Cofre, baú e Traves da Forca de Tiradentes (Museu Histórico Nacio-
nal). Na foto podemos ver também que a bandeira original idealizada 
pelos inconfidentes era verde.
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SER MÃE

Ser mãe é desdobrar fibra por fibra
O coração! Ser mãe é ter no alheio
Lábio que suga, o pedestal do seio,
Onde a vida, onde o amor, cantando, vibra.

Ser mãe é ser um anjo que se libra
Sobre um berço dormindo! É ser anseio,
É ser temeridade, é ser receio,
É ser força que os males equilibra!

Todo bem que a mãe goza é bem do Filho,
Espelho em que se mira afortunada,
Luz que lhe põe nos olhos novo brilho!

Ser mãe é andar chorando num sorriso!
Ser mãe é ter um mundo e não ter nada!
Ser mãe é padecer num paraíso!

Coelho Neto (1864-1934)

Homenagem da Maçonaria -  Dia das Mães
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rimeira Sessam  Mag\ da 
Log\ Independencia.

Aos vinte e trez dias do 9º. m\ do 
ano da Verd\ Luz, cinco mil oito 
centos  e sessenta e sete, nesta Ci-
dade de Campinas, Provincia de 
Sam Paulo, achando-se presentes 
os IIrm\  abaixo epigrafados, e o 
Sap\ Ir\ Pedro Ernesto Albuquer-
que de Oliveira, Sob\ Gr\ Insp\ 
do Gr\ 33 e Del\ do Muit\ 
Pod\ Sup\ Cons\ do Gr\ Or\ 
Brazil que tomou assento na cadei-
ra  do Ven\, por ele foi mandado 
verificar se os IIr\ que se achavam 
reunidos eram todos MMaç\ e que 
RRit\ professavam, reconheceo 
o mesmo Irm\ Albuquerque que 
haviam presentes sete MMest\ 
do G\ 3 do Rit\ Franc\ e qua-
tro MMest\ do Gr\ 3 do Rit\ 
Escoc\, os quais todos provaram 
serem regulares, segundo seus 
RRit\, estes MMest\ solicitavam 
a abertura  da Log\ Maçon\ do 
Rit\ Escoc\ Ant\ e Acc\ sob o 
distintivo = INDEPENDENCIA = 
no mesmo Templo em que se acha-
vam e que para este fim foi deco-
rado segundo o Rit\ Escoc\ e ao 
mesmo tempo pediam que no acto 
da nauguraçam da Log\ o mesmo 
Irm\ Albuquerque procedesse a 
sua regularizaçam, nan só de sua 
superior auctoridade, mas tam-
bem como Deleg\ do Gr\ Or\ 
Braz\, Entam o Poderoso Irm\ 
Albuquerque aquiecendo ao pedi-
do dos onze MMest\, depois ter 
rendido graças ao Sup\ Arch\ do 
Univ\ por se achar reunido sob a 
abobada do novo Templ\ uma fra-
çam da Pod\ Maçon\ espalhada 
pela Superf\ do Orb\  fez um dis-
curso hisctorico em que rememo-
rando as parctes mais importantes 
da hisctoria Maçon\, fez ver quais 
os fins reais da Maçon\ e os deve-

res que os MMaç\ sam obrigados  
a cumprir, que cada um separado 
quer formando um �, Em seguida 
proferio  o juramento do Rit\ Es-
coc\ aos MMest\ Franceses ao 
qual eles prestaram preito e home-
nagem, jurando absoluta fidelidade 
e obdiencia a Constit\ e Estat\ do 
Rit\ Escoc\ Ant\ e Acc\, jura-
mento que foi aplaudido pelo Irm\ 
Albuquerque e os MMest\ do Rit\ 
Escoc\. Entam o Irm\ Albuquer-
que passou a nomear interinamen-
te, até que houvesse Elleiç\ Reg\, 
as cinco LLuz\ as duas DDign\ 
necessarias para formaçam de um 
�. Nomeando para Ven\ o Irm\ 
Doutor Joaquim Vieira de Car-

“P valho, para Prim\ Vig\ o Irm\  
Joaquim Xavier de Oliveira, para 
Segundo Vig\ o Irm\ Antonio 
Firmino de Carvalho e Silva, para 
Orad\ o Irm\ José Bento Pereira 
dos Santos Camargo, para Secr\ o 
Irm\ José Henrique Pontes, para 
Thez\ o Irm\ José Lopes da Sil-
va, e para Hosp\ o Irm\ José Ri-
bas de Avilla, aos quais entregou a 
cada um de persi a respectiva alfaia 
do cargo que as puseram, dirigin-
do-lhes uma breve locuçam sobre 
os deveres inerentes a cada  um dos 
mesmos cargos e em seguida os no-
vos nomeados prestaram juramento 
de estilo dos cargos que propuzeram 
a ocupar”  (Trecho inicial da ata) 

Grande Benfeitora,  Augusta e Respeitável Loja Simbólica
“Independência” Nº 131 

141 Anos de História  -  1867-2008
Um Pouco de Seu Passado e de Seus Obreiros

Memorial Maçônico

Francisco Stolf Netto - M\ I\

 



�

G\O\S\P\ Cultural online Abr / Mai
2008

Foi assim que em 23 de novembro 
de 1867, PEDRO ERNESTO AL-
BUQUERQUE DE OLIVEIRA,   
Grande Inspetor Geral e Delegado 
do Mui Poderoso Supremo Conse-
lho do Grande Oriente do Brasilei-
ro, os maçons: 
JOAQUIM XAVIER DE OLI-
VEIRA, ANTONIO FIRMINO 
DE CARVALHO E SILVA, JOSÉ 
BENTO PEREIRA DOS SANTOS, 
JOSÉ A, ANTONIO FIRMINO 
DE CARVALHO E SILVA, JOSÉ 
BENTO PEREIRA DOS SANTOS, 
JOSÉ HENRIQUE PONTE, JOÃO 
LOPES DA SILVA, JOSÉ RIBAS 
D’AVILLA, BENEDITO CAMAR-
GO PEDROSO, JOSÉ DE SOUZA 
TEIXEIRA, JOSÉ MANOEL CER-
QUEIRA CEZAR E FRANCISCO 
PEDROSO DA SILVA BARROS, 
liderados por JOAQUIM JOSÉ 
VIEIRA DE CARVALHO ao todo 
doze obreiros da Arte Real, em lu-
gar incerto, na cidade de Campinas,  
inauguraram e instalaram uma Loja 
Maçônica,  que recebeu o nome de 
“INDEPENDENCIA” (Ao meu ver 
se tratava do reeguimento da Loja).

 Uma semana depois da fun-
dação, inicia o crescimento  de seu 
quadro com o ingresso de notáveis 
cidadãos de Campinas, como:
FRANCISCO GLICERIO CER-
QUEIRA LEITE, JORGE MIRAN-
DA, ELOY CERQUEIRA, ANTÓ-
NIO BENEDITO CERQUEIRA 
LEITE, BENTO QUIRINO SI-
MÕES DOS SANTOS, JOÃO 
QUIRINO DO NASCIMENTO, 
JOAQUIM QUIRINO DOS SAN-
TOS, FRANCISCO DE PAULA 
SIMÕES DOS SANTOS e FRAN-
CISCO QUIRINO DOS SANTOS, 
RAFAEL SAMPAIO, MANOEL 
FERRAZ DE CAMPOS SALLES 
e outros.

 Nessa época, com muito 
vigor, os membros da Loja partici-
pavam da vida social e política da 
cidade,  da região, e da nação.
Muito mais poder-se-ia escrever so-
bre a Loja, mas é preferível falar da-
queles que fizeram a sua grandeza.

A LOJA INDEPENDÊNCIA E A 
MAÇONARIA CAMPINEIRA E 
REGIONAL
 
 Em 25 de abril de 1873, 
Francisco Glicério e Francisco Qui-
rino dos Santos, fundaram em Itú, 
uma Loja Maçônica,  que teve entre 
seus obreiros, ativos participantes 
na propaganda republicana.

 Em 1877 a Independência 
promoveu a fundação em Cam-
pinas da Loja Maçônica REGE-
NERAÇÃO 3ª que teve como seu 
primeiro Venerável, Manoel Ferraz 
de CAMPOS SALLES mais tarde 
Presidente da Republica.  Essa Loja 
funcionou no Templo da Indepen-
dência até 1889 quando a ela se in-
corporou.
 Em 14 dezembro de 1897, 
autorizou, até que terminasse a 
construção do Templo, o funcio-
namento da  Loja LIBERDADE E 
ORDEM com a qual se fundiu em 8 
de janeiro de 1912, resultando des-
sa fusão a Loja INDEPENDENCIA 
E ORDEM 2ª.  Em 3 de dezembro 
de 1928, adotou seu antigo nome de 
INDEPENDENCIA.

 De seus quadros saíram os 
fundadores das atuais Lojas Cam-
pineiras: CONSTANCIA, UNI-
VERSO, LUX AETERNA.   Seus 
Obreiros ajudaram fundar as Lojas: 
INCONFIDENCIA DO 3º MILE-
NIO, CAMPOS SALLES, BARÃO 
GERALDO DE REZENDE todas 
de Campinas e UNIÃO E TRABA-
LHO  de Paulínia.

 Em suas dependências fo-
ram  fundadas e trabalharam até 
que tivessem seus Templos as Lo-
jas TRABALHO E SILÊNCIO E 
FILHOS DE HIRAM ambas da 
GLESP
  O Templo da Independência 
foi cedido, para nele trabalharem, 
as  Loja Constância, Inconfidência 
do 3º Milênio União e Trabalho 
até que concluíssem seus Templos. 
Ainda, hoje, nele trabalham as Lo-
jas Campos Salles, e Barão Geraldo 
de Rezende.
 Cede, sempre que lhe for 
solicitado, suas dependências para 
outras Lojas ou entidades parama-
çônicas que necessitam para suas 
cerimônias de gala.
 Independente de Potências, 
Obediências ou Ritos a Independên-
cia ajudou no passado como ajuda 
no presente o desenvolvimento da 
Maçonaria Brasileira.

A LOJA INDEPENDENCIA E A 
ABOLIÇÃO
 
 Alguns fatos que  marcaram 
a atuação da Loja na processo abo-
licionista.
Em novembro de 1869, a Loja de-
cidiu mudar o nome do Tronco de 
Beneficência para Tronco da Liber-
dade, cuja  arrecadação seria, inte-
gralmente, revertida na compra de 
cartas de alforria de escravos. Isso 
possibilitou a libertação de mais de 
uma centena de escravos. Em julho 
de 1870, a Loja arrematou  por se-
tenta mil reis duas criancinhas que 
se encontravam para serem leiloa-
das, no Juizado de Órfãos.
Em 7 de janeiro de 1874, data da 
inauguração do Templo, o Tronco 
da Liberdade arrecadou a impor-
tância de 225$000 (duzentos e vin-
te e cinco mil reis) utilizada para a 
libertação de uma escrava.
Em setembro de 1874 o Tronco da 
Liberdade, colheu meio bilhete de 
no314 da 578ª extração da loteria 
com o seguinte bilhete, se for pre-
miado o valor deve ser aplicado 
na libertação de escravos. Essa foi 
a maneira que o maçom Joaquim 

Continuação...

Memorial Maçônico
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Vieira de Moura, vendedor de bi-
lhetes, encontrou para ajudar a cau-
sa abolicionista. Se esse bilhete fos-
se premiado, ele continuaria sendo 
um pobre vendedor de bilhetes, mas 
certamente alguns negros seriam 
libertos.  Em janeiro de 1875, foi 
rejeitada o ingresso do rico comer-
ciante. João José de Faria. Motivo, 
ele era comerciante de escravos. 
Isso é um pouco do muito que se 
encontra nas atas da Loja.

A LOJA INDEPENDENCIA E A 
REPUBLICA
 
 Fundada na Meca da Repu-
blica, a Independência nasceu re-
publicana,  muitos de seus obreiros 
tiveram participação ativa na polí-
tica. Especialmente no período da 
Propaganda Republicana e na Pro-
clamação da Republica se destaca-
ram JOAQUIM JOSÉ VIEIRA DE 
CARVALHO, deputado provincial 
em diversas legislaturas, FRAN-
CISCO GLICERIO, líder republi-
cano e abolicionista, incentivador 
de instalação de escolas publicas e 
laicas, deputado provincial e geral, 
Ministro da Agricultura no gover-
no  provisório, do também, maçom 
Deodoro da Fonseca, MANOEL 
FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 
ativista republicano, deputado pro-
vincial,  e geral, Ministro da Jus-
tiça no governo de Deodoro, e da 

Fazenda no governo do também 
maçom Prudente de Moraes a quem 
sucedeu na Presidência da Republi-
ca, quando corajosamente saneou 
as finanças do pais.  Foram obreiros 
da Independência, também, Ber-
nardino de Campos, por duas vezes 
presidente do Estado de São Paulo,  
Francisco Rangel Pestana, jornalis-
ta, Senador Federal, um dos reda-
tores da Constituição da Republica, 
Francisco Quirino dos Santos, jor-
nalista, propagandista da Republi-
ca, Bento Quirino e outros.
Da ata de 15 de junho de 1888 co-
piamos  o seguinte
“A GLORIA DO GRANDE AR-
QUITETO Dor UNIVERSO”. 
À Aug\ e Resp\ Loj\ (destina-
tária).
Lojs\INDEPENDÊNCIA e RE-
GENERAÇÃO 3a em Campinas e 
Província de São Paulo, em 20 de 
junho de 1888 E\V\
Estas Augs\ Lojs\ no exercício 
pleno dos direitos mais antigos  de 
nossa Sublime Ord\ veem solici-
tar o concurso e cooperação dessa 
Aug\Loj\ para uma representa-
ção ao Sapientis\ Gr\ Or\ no 
sentido do que possam expor:
Em sess\ plena realizada em co-
mum no dia 15 do corrente foi dis-
cutida e aprovada a proposta seguin-
te:  Propomos que esta Aug\ Loj\ 
inspirando-se no Santo Amor da 
Pátria, pronuncie-se com leal fran-

queza contra a proxima instalação 
do 3º reinado, pelo previsto ainda 
que, lamentavel falecimento do Im-
perador D.Pedro II. A Sra.Princeza 
Regente, futura Imperatriz do Bra-
zil é notoriamente Católica fanáti-
ca, e seu espírito fraco todos sabem, 
é dirigido pelos padres romanos. O 
príncipe consorte o Sr. Conde D´Eu 
é homem avarento, educado na 
fatal escola do direito divino e de 
predominio militar. É claro portan-
to que a futura Imperatriz ou seja, 
pela influencia de seus confessores 
ou pelo seu esposo, presidirá a mais 
intransigente perseguição à Maço-
naria do Brazil. Em tal conjectura 
é dever inelutavel da nossa Ordem 
colocar-se  ao lado da Pátria e cons-
pirar resolutamente  contra o 3º rei-
nado. Assim propomos: 
1º que esta Aug\ Loj\ pronun-
ciando-se no sentido supra referi-
do, dirija a todas as Lojas do Circ\ 
prancha convidando-as se pronun-
ciarem sobre o mesmo assumpto. 
2º que uma especial representação 
seja dirigida ao Gr\ Or\ do Brazil 
solicitando o seu pronunciamento 
em relação a materia desta propos-
ta. Esta proposta está assinada pelos 
Irms\ Dr. Anternor Augusto Ribei-
ro Guimarães, Dorindo de Almeida 
Prado, Joaquim Ignacio de Oliveira 
Leite e Benedicto de Cerqueira Lei-
te. Ao Gr\ Or\ foi remetido a re-
presentação de que fala a proposta. 
Agora, é com a mais cordial frater-
nidade que as Lojs\ se dirigem as 
suas Irms\, invocando a sua con-
fraternização neste empreendimen-
to serio pera a Maç\ Braz\. 
As Lojs\ que esta vos dirigem e 
aguardam a vossa deliberação e ro-
gam vosso favor de comunicardes  
qual a deliberação que tomardes 
acerca do assunto da proposta e do 
que foi deliberado.
O Sup\Arq\ do Un\ vos ilumine 
e guarde. Os Veners\ FRANCIS-
CO GLICERIO, Gr\33  - CEZAR 
AUGUSTO T. SANTIGO, Gr\33 
Os 1ºs. Vigils\ BENTO QUIRI-
NO DOS SANTOS, Gr\33 - LUIZ 
ROTELLI, Gr\18
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Os 2ºs. Vig\ ANTONIO BENE-
DICTO CERQUEIRA LEITE, 
Gr\18 - JAIME BARROS, Gr\30 
Os Orads\ ANTENOR AUGUS-
DO RIBEIRO, Gr\33 – PAULI-
NO MUNIZ, Gr\18
Os Secrets\ JOAQUIM IGNA-
CIO DE OLIVEIRA LEITE, Gr\3 
- VICENTE LEITE CAMARGO, 
Gr\3 Esta prancha esta transcrita 
na integra, no 2º volume do livro 
HISTORIA SECRETA DO BRA-
SIL do insigne historiador e anti-
maçom Gustavo Barroso. 
O Irmão José Castellani no livro 
Historia do Grande Oriente do  Bra-
sil, paginas 166 e 192 faz menção a 
esta carta e parte das resposta das 
Lojas “ACACIA RIOGRANDEN-
SE”, do Rio Grande do Sul  e CA-
RIDADE  E SEGREDO” da Bahia 
(Apêndices 1 e 2)

OBREIROS DA INDEPENDEN-
CIA NA ARQUITETURA
 A  fachada da catedral de  
Campinas, o Grupo Escolar Fran-
cisco Glicerio, a antiga estação da 
Estrada de Ferro Sorocabana em 
São Paulo,  a Escola Politécnica de 
São Paulo, o Teatro Municipal de 
São Paulo e suas adjacências são 
algumas das obras projetadas pôr 
FRANCISCO DE PAULA RA-
MOS DE AZEVEDO.

OBREIROS DA INDEPENDEN-
CIA NA MUSICA
JOSÉ SANTANA GOMES, con-
siderado tão grandioso como seu 
irmão, o também maçom da Loja 
Amizade, o insigne maestro CAR-
LOS GOMES. É o autor do HINO 
DA LOJA INDEPENDENCIA, 
AZARIAS DE MELO, um dos pri-
meiros membros do corpo docente 
do Colégio Culto à Ciência. 
 Mais recentemente ELISEU 
NARCISO, professor de musica da 
Universidade de São Paulo, exímio 
regente de Corais.

OBREIROS DA INDEPENDEN-
CIA NAS LETRAS 
 JOÃO QUIRINO DO NAS-
CIMENTO, advogado, poeta, jor-
nalista. Foi um dos consolidadores 
da Imprensa Campineira. 
FRANCISCO QUIRINO DOS 
SANTOS, advogado, jornalista, po-
eta que juntamente com seu irmão 
João Quirino do Nascimento, ainda 
quando acadêmicos foram respon-
sáveis pelo jornal literário “O LI-
RIO” e pelo jornal político “A RA-
ZÃO”. Foi redator do antigo jornal 
“Correio Paulistano”, fundador de a 
GAZETA DE CAMPINAS “ onde 
colaboraram CAMPOS SALLES, 
FRANCISCO GLICERIO, BEN-
TO QUIRINO, também membros 
da Independência. Como poeta, 
Francisco Quirino, foi autor de inú-
meras poesias, sendo ESTRELA 
ERRANTE que, na época  o tornou 
famoso, inclusive na Europa. Foi 
grande orador, advogado de notá-
vel saber jurídico e considerado na 
época, o advogado defensor dos 
pobres. Autor da letra do HINO DA 
LOJA INDEPENDENCIA, mu-
sicado pôr Santana Gomes. (Esse 
Hino foi apresentado pela primeira 
vez  em fevereiro de 1874, quando 
foi inaugurado o novo Templo)
O maranhense CARLOS WILLIAN 
STEVENSON, engenheiro ferro-
viário, construtor do antigo Ra-
mal Férreo Campineiro que ligava 
Campinas ao hoje distrito de Joa-
quim Egidio, também se dedicou as 
letras e  “NHA BRANCA” foi  sua 
obra de maior vulto  e que o tornou 
conhecido nas lides literárias do 
Brasil.

INDEPENDENCIA NA BENEFI-
CENCIA 
 No passado, organizando o 
que eles chamavam, de BANQUE-
TE DA INDIGÊNCIA, que consis-
tia em convidar para um banquete, 
indigentes sendo servidos pelo ma-

çom que o convidou. Após comerem 
beberem de tudo que lhes apetecia, 
ganhavam as sobras, que normal-
mente eram grandes, e se lhes ratea-
va o tronco de beneficência, sempre 
reforçado. Cada convidado recebia, 
também, de quem o convidou, uma 
importância em dinheiro.
 A Loja concedia o que cha-
mavam de ESMOLAS, na verdade 
uma pensão às pessoas carentes, 
doentes e inválidas, enquanto du-
rassem as suas necessidades.
 Individualmente, os maçons 
ricos do passado eram bastante 
generosos. Em 1875, JOAQUIM 
QUIRINO DOS SANTOS, colocou 
a disposição das pessoas competen-
tes a importância de 5 contos de reis 
com a finalidade  de se estabelecer 
uma enfermaria às pessoas carentes.  
Com esse dinheiro foi construído 
um lazareto (isolamento para pes-
soas com doenças contagiosas). Na 
pior ocasião da epidemia de varíola 
que assolou Campinas, foram aten-
didos e tratados  com todo desvelo 
e as expensas do Coronel Quirino 
quase duas centenas de “bexiguen-
tos” pobres.
 Entre tantos, é bom lembrar, 
de PHILEMON CAVILLON, médi-
co francês radicado em Campinas, 
que mantinha em sua clinica parti-
cular um ambulatório para atender  
a população de mendigos de Cam-
pinas.  Tambem,  Tomás Alves, que 
nas grandes epidemias de varíola e 
febre amarela que assolaram Cam-
pinas, denodadamente atendeu aos 
necessitados. Foi, também,  funda-
dor da Maternidade de Campinas, 
para atender  parturientes pobres.
 Ainda, hoje, os nossos mé-
dicos, anonimamente, atendem em 
seus consultórios ou clinicas tanto 
os maçons, como aqueles que lhes 
são enviados pelas Lojas ou Ma-
çons de todo o território nacional.
Mais recentemente, em 1959, JOÃO 
GUILHEN GARCIA contou em 
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Loja que, para homenagear sua fi-
lha recém falecida, esteve na cadeia 
pública e no asilo de velhos distri-
buindo, cigarros e gêneros alimen-
tícios. Foi bastante  para acender 
a chama da generosidade de seus 
Irmãos. Por sugestão de MANOEL 
DE SEIXAS QUEIROZ, foi funda-
da, na Loja, a Sociedade Beneficen-
te “Jesus de Nazareth” com a finali-
dade de atender, com a participação 
das esposas de maçons, os necessi-
tados. Inicialmente, eram distribuí-
das cestas alimentícias, roupas, re-
médios para famílias, necessitadas 
e devidamente cadastradas.
 Mais tarde, o ideal de João 
Guilhen Garcia, de se criar  um 
abrigo para crianças desamparadas,  
se realizou. A Loja e seus obreiros 
se empenharam, foram feitas cam-
panhas até que o prédio da Rua 
Vital Brasil ficou pronto.  A Socie-
dade Beneficente  passou a se cha-
mar Lar Escola Jesus de Nazareth e 
como tal registrada  como entidade 
jurídica de direito privado. Interna-
to, inicialmente, centro de adoção, 
enquanto o juizado de menores per-
mitiu, atualmente CRECHE, onde 
gratuitamente mais de uma centena 
de mães trabalhadoras deixam seus 
filhos que são alimentados, rece-
bem  assistência médica, dentaria 
e educação. Esse trabalho é man-
tido por mensalidades, pagas pelos  
membros do Loja Independência.  
Infelizmente, esse trabalho é des-
conhecido pela sociedade. O Lar 
Escola, atualmente, está filiado a 
FEAC (Federação de Entidades As-
sistências de Campinas) que, além 
da contribuição  ajuda na adminis-
tração, oferecendo orientação espe-
cializada.
 
INDEPENDÊNCIA NA EDUCA-
ÇÃO
 Colégio “Culto à Ciência”.
O maçom da Loja Fraternidade 
Campineira, Antônio Pompeu de 

Camargo, ilustre e prospero agri-
cultor em Campinas,  foi o idealiza-
dor do Colégio Culto à Ciência. 
 Em 6 de fevereiro de 1869, 
um Manifesto, assinado pelos ma-
çons Antônio Pompeu de Camargo, 
Manoel Ferraz de Campos Sales, 
Jorge de Miranda, Joaquim Qui-
rino dos Santos e Cândido Álvaro 
de Sousa Camargo informa a po-
pulação de Campinas da criação da 
Sociedade “Culto á Ciência” que 
propugnava pelo estabelecimento, 
em Campinas, de uma casa de en-
sino primário e secundário, regular-
mente instalada, que realizasse com 
sucesso o aperfeiçoamento moral, 
intelectual de seus alunos e onde a 
sociedade e o Estado deveriam ser 
neutros em  matéria religiosa, que 
primasse pelo ensino leigo e, onde 
prevalecesse a liberdade de pensa-
mento, de culto e de consciência.
 Na primeira assembléia da 
Sociedade, realizada em 19 de maio 
de 1869 foi eleita a primeira direto-
ria, composta pelos maçons,  Joa-
quim Bonifácio do Amaral (depois 
Visconde de Indaiatuba); Joaquim 
Egidio de Sousa Aranha (depois 
Marquês de Três Rios), Jorge Gui-
lherme Henrique Krug,  e Joaquim 
Quirino dos Santos. 
 Nessa assembléia, foi es-
colhida a comissão encarregada de 
redigir os estatutos da Sociedade 
que ficou assim composta: Manuel 
Ferraz de Campos Sales, Jorge de 
Miranda e Cândido Álvaro de Sou-
sa Camargo, todos membros da Co-
missão de Justiça da Loja Indepen-
dência.
 Em 13 de abril  de 1873, foi 
eleita a nova diretoria da Socieda-
de, tendo como presidente o ma-
çom Joaquim Bonifácio do Amaral, 
secundado pelos também maçons  
Antônio Pompeu de Camargo, Jor-
ge Guilherme Henrique Krug e Dr. 
Joaquim José Vieira de Carvalho.
 Nessa data foi lançada a 

pedra fundamental do edifício, no 
terreno adquirido em novembro de 
1869. O empreiteiro de obras con-
tratado foi o maçom Jorge Guilher-
me Henrique  Krug. Nesse período, 
sérias dificuldades financeiras qua-
se paralisaram as obras, faltando 32 
contos de reis para cobrir o orça-
mento de 70 contos de reis; o ma-
çom Joaquim Bonifácio do Amaral 
doou essa importância e o prédio 
foi concluído no tempo previsto. 
 Em 12 de janeiro de 1874,  
foi inaugurado, solenemente, o Co-
légio Culto á Ciência e concreti-
zado o sonho de Antônio Pompeu 
de Camargo. Discursou na ocasião 
o secretário da Sociedade, Manoel 
Ferraz de Campos Sales. 
 Do livro, “CULTO Á CI-
ÊNCIA, CENTO E TREZE ANOS 
A SERVIÇO DA CULTURA”  edi-
tado em 1986, com o patrocínio 
da Loja Maçônica Independência, 
no capitulo FUNDAÇÃO E FUN-
CIONAMENTO DO “CULTO Á 
CIÊNCIA (pag.17) encontramos e 
transcrevemos:
 “O Colégio começou a fun-
cionar regularmente no ano de sua 
inauguração ou seja em 1874. As 
aulas eram dadas nas salas do pri-
meiro pavimento. No andar supe-
rior estavam instalados os dormitó-
rios e a administração. No final do 
primeiro ano, a escola contava com 
60 alunos internos, 10 semi-pensio-
nistas e 14 externos. 
O estabelecimento era, então, o úni-
co no gênero no país, merecendo do 
Ministro do Império, Conselheiro 
João Alfredo Correia de Oliveira 
(também maçom)  uma menção es-
pecial pelo importante serviço que 
estava prestando a instrução pu-
blica (ofício de 19 de setembro de 
1874).  Iguais louvores  lhe fez o 
Presidente da Província, Dr. João 
Teodoro Xavier.”
 Ainda, do já referido livro, 
do capitulo “CONTEXTO HISTÓ-
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RICO E RAZÕES DA FUNDA-
ÇÃO” (pag. 16) extraímos:
 “A Sociedade Culto a Ciên-
cia era constituída, exclusivamente 
por maçons, assim como foram ma-
çons todos os seus diretores e pro-
fessores até a dissolução da Socie-
dade.”
 A maçonaria, que durante o 
Brasil colônia havia sido o grande 
centro difusor das idéias liberais, as 
quais influenciaram os movimentos 
pela Independência do Brasil, pas-
sou a difundir no Império, as idéias 
positivistas, abolicionistas e repu-
blicanas.
 Para os maçons, o ensino 
gratuito era muito importante: eles 
reclamavam a instrução para todos, 
gratuita, obrigatória  e exclusiva-
mente leiga. Foram  os precursores 
das aulas noturnas, destinadas prin-
cipalmente aos escravos.
 Assim, concretizando os 
ideais maçônicos, o “Culto à Ciên-
cia” foi a primeira escola inteira-
mente leiga de Campinas.
  O primeiro corpo docente 
do Colégio, todo ele maçônico era 
composto por :
Diretor: Ferdinand Boescchestein, 
substituído por Francisco Xavier 
Moretzhow
Vice Diretor: Daniel H. Uhlman;
Professores: Amador Bueno M. Flo-
rence, de  latim, francês e desenho; 
Henrique de Barcellos, de gramáti-
ca portuguesa 
Azarias Dias de Mello, de música
Leon Blasek. de piano e ginástica
João Bentley, de aritmética, álge-
bra, francês, inglês e geografia.
Antônio Martins Teixeira - de pri-
meiras letras, doutrina cristã e sis-
tema métrico;
 A Sociedade “Culto á Ci-
ência” administrou o Colégio até 
1889, quando a epidemia de febre 
amarela obrigou o seu  fechamento. 
Foi reaberto em 1891.
 Em 24 de dezembro de 
1892, a Sociedade Culto à Ciência” 
se dissolveu e todo o patrimônio 
passou para o município, conforme 
previa o artigo 43º de seu estatuto: 

“No caso de dissolução da socieda-
de ficará o patrimônio pertencendo 
à municipalidade de Campinas para 
fins unicamente de instrução”
 Em 1894, o Congresso Le-
gislativo decretou e o Presidente 
do Estado, Bernardino de Campos 
(na ocasião Benemérito do Quadro 
da Independência) promulgou a lei 
que autorizava o governo o Estado 
a entrar em acordo com a Câmara 
Municipal de Campinas a fim de 
passar para o Estado a propriedade 
do prédio em que funcionava o Co-
légio Culto à Ciência” 

 OUTRAS INICIATIVAS MAÇO-
NICAS EM FAVOR DA EDUCA-
ÇÃO 
 A maçonaria, que tanto se 
preocupava com a educação da eli-
te, não descuidou também das clas-
ses menos favorecidas.
 “Pela instrução se forja um 
povo” são palavras de Francisco 
Glicério, transcrita em uma das atas 
da Loja Independência. Das pala-
vras à ação.
 Por iniciativa de Bento Qui-
rino, Francisco Glicério, Francisco 
Quirino dos Santos, Eloy Cerqueira, 
Manoel José da Fonseca  e outros, 
em 17 de abril de 1874, foi fundada 
uma escola noturna, laica  e desti-
nada aos jovens trabalhadores com 
mais de 12 anos e ocupação certa, 
inclusive negros libertos e escra-
vos devidamente  autorizados pelos 
seus senhores. 
 Em 14 de maio de 1875 a 
Independência,  solenemente inau-
gurou essa escola.
Funcionava no prédio da Loja em 
salas adequadamente construídas e 
mobiliadas, com carteiras compra-
das na França  doadas pelo maçom 
Bernardino de Campos, então Pre-
sidente da Província de São Paulo.
 A duração do curso era de 
quatro anos, totalmente gratuito, 
e nelas os jovens trabalhadores, 
aprendiam linguagem, gramática, 
aritmética, historia pátria, noções 
sobre historia natural e, também, 
as primeiras lições sobre o Direito 

do homem nas suas relações com o 
indivíduo, com a sociedade e com o 
Estado.
 Alguns anos depois, para 
aproveitar o espaço e tempo ocioso 
das salas, foi criada uma escola pri-
maria, diurna,  destinadas as crian-
ças pobres com idades inferiores a 
12 anos. Após o falecimento de Ben-
to Quirino em dezembro de 1915, 
em sua homenagem foi denominada 
escola diurna Bento Quirino.
  A escola noturna foi, na 
década de 1920, transformada em 
Escola de Desenho; mais tarde, em 
Escola de Desenho Técnico “Fran-
cisco Glicério”, a qual foi anexada, 
posteriormente, uma Escola de Pin-
tura. Essas escolas foram extintas. 

BIBLIOTECA MAÇÔNICA
 Não  seria possível  deixar 
de registrar que as Lojas Maçônicas 
Independência e Regeneração 3ª, 
em 11 de junho de 1884, inaugu-
raram e abriram  para uso público, 
suas bibliotecas que para tal fim fo-
ram unificadas.  

OUTROS FEITOS
Pelo que já foi narrado constata-se  
que a maçonaria agiu como entida-
de, através de seus membros.  Mas 
é necessário que se destaque, tam-
bém, o espírito altruístico de ma-
çons, que individualmente muito 
fizeram em favor da educação e ins-
trução da população de Campinas.
 Em 1881, para se homena-
gear o sábio, botânico e ilustre ci-
dadão, o maçom Joaquim Corrêa de 
Mello, foi proposto que fosse eri-
gida, na praça que tinha seu nome 
uma estatua. O  maçom Joaquim 
Quirino dos Santos (Cel. Quirino), 
propôs e construiu, as suas expen-
sas, em terreno por ele doado, uma 
escola destinada as crianças pobres, 
que recebeu o nome de CORRÊA 
DE MELLO. 
 Por muitos anos foi pago pelo 
Cel. Quirino a manutenção da escola, 
os salários dos professores, dos ser-
ventes. (Edmo Goulart em “Campi-
nas Ruas da Época Imperial”).
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 Em 1897, o maçom Fran-
cisco Glicério doou ao Estado o 
terreno de sua antiga chácara, si-
tuada na Avenida Moraes, para 
nele ser construído o  1º Grupo 
Escolar, hoje E.E.P.G. Francis-
co Glicério.(Edmo Goulart em 
“Campinas Ruas da Época Impe-
rial” )
 O maçom Bento Quirino 
Simões dos Santos, político res-
peitável e de grande projeção na 
cidade de Campinas, abolicionista 
convicto, republicano histórico, 
lutou e defendeu a mudança do 
regime institucional. Como capi-
talista, que era, sempre usou sua 
fortuna em favor dos menos favo-
recidos. Era um verdadeiro filan-
tropo. Apaixonado pela educação 
marcou seu nome  na historia do 

ensino de Campinas.  Seu testa-
mento, parte do qual é transcrito 
a seguir, bem demonstra o seu  
zelo pela educação: “Deixo, para 
auxiliar a construção ou aquisição 
de um prédio para  uma creche ou 
Asylo para crianças pobres, digo 
crianças em Campinas, cinqüen-
ta contos de reis. Deixo para o 
Lyceu de Campinas vinte contos 
de reis. Deixo para o Collegio São 
Benedicto de Campinas, mantido 
pelos homens de côr, dez contos 
de reis. Deixo para a Escola No-
turna, mantida pelo Loja Maçô-
nica Independência de Campinas, 
dez contos de reis. Deixo para o 
Lyceu de Artes e Officios de São 
Paulo, instituição do Estado, ou 
subvencionada ou fiscalizada pelo 
Estado, cinqüenta contos de reis. 

Deixo para a construção ou aqui-
sição de um prédio, próprio,  para 
o funcionamento de uma Escola 
de Comercio de Campinas que 
entrará no patrimônio da mesma  
Escola cem contos de reis, dese-
jando que meu compadre e amigo 
José Paulino Nogueira (também 
maçom) intervenha na administra-
ção da Escola. Deixo para a fun-
dação de um Instituto de Ensino 
Profissional Masculino em Cam-
pinas, isto é, para a construção de 
um prédio apropriado e mais ele-
mentos  de patrimônio, mil contos 
de reis, desejando que no Instituto 
Profissional sejam dados a cada 
uma das tres salas principais, res-
pectivamente os nomes de Anto-
nio Telles, Domingos Netto e José 
Paulino como tributo de amizade 
aos meus velhos companheiros de 
trabalho, Antonio Carlos da Silva 
Telles, Domingos Luiz Netto  e 
José Paulino Nogueira. ( Os três 
foram membros da Loja Indepen-
dência)”.
 A Escola de Comércio, 
desejada por Bento Quirino, foi 
criada, e existe até hoje, com o 
nome de Colégio Politécnico Ben-
to Quirino, com duas unidades; é 
carinhosamente chamada “Benti-
nho”.
 O Instituto Profissional foi 
construído na Rua Culto á Ciência 
e  se chamou Escola Profissional 
Bento Quirino; atualmente é o 
“Colégio Técnico da Unicamp”, o 
“Bentão”.
 Esses e outros fatos, não 
relatados, marcaram a influência 
da maçonaria Campineira na edu-
cação.  
 A maçonaria, em especial 
a Loja Independência, cumpriu 
no passado como cumpre,  ainda 
hoje, o  seu objetivo maior, que é 
o de pugnar pelo aperfeiçoamento 
moral, intelectual e social da hu-
manidade tornando-a livre, iguali-
tária e fraterna.

Memorial Maçônico

Francisco Stolf Netto, CIM 62480, é Mestre Instalado da ARLS 
“Independência”. Foi iniciado nos augustos mistérios da Ma-
çonaria à 26 de outubro de 1957, completando, portanto, 50 
anos de atividades maçônicas, sempre na mesma loja. Em 
24/11/2000 recebeu das mãos do Eminente Grão-Mestre do 
GOSP, João Batista Moraes de Oliveira, a Cruz da Perfeição 
Maçônica. Hoje, aos 83 anos de idade, nos brinda com este 
precioso trabalho, ao qual muito agradecemos.

Continuação...
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Programação Bimestral 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
12-04-08 Módulo III - Simbolismo do Grau

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

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
10-05-08 O Que é a Maçonaria - Orígens, História, Filosofia e Ideais.

Ministrador: Carlos Brasílio Conte
Aberta ao Público 
em Geral

Palestras Públicas
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

Data Curso de Introdução ao Grau de Mestre Maçom Observações
10-05-08 Módulo I - Esoterismo do Grau: o G\A\D\U\, Imortalidade, Deísmo e 

Teísmo, Ressurreição e Reencarnação, Dogma e Livre Arbítrio, Razão e Fé.
Ministrador: Carlos Brasílio Conte Restrito à Maçons, 

direcionado aos Ir\ 
Mestres e Mestres 
Instalados.

17-05-08 Módulo II - R\E\A\A\ - Orígens e História do Rito.
Ministrador: João Albano

31-05-08 Módulo III - Estudo e Compreensão do Ritual de Mestre.
Ministrador: Valter Sérgio de Abreu e César Alberto Mingardi.

Os módulos IV, V e VI, serão anunciados na próxima edição desta revista.

Ciclos de Palestras Culturais e Educacionais das Coordenadorias Regionais e Distritais.
Para informações a respeito de datas e locais, ligue (011) 3346-7088 Ramal 150.
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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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Charge, segundo o dicionário Aurélio, “é a representação pictórica, de caráter burlesco e caricatural, em que se 
satiriza um fato específico, em geral de caráter político e que é do conhecimento público”. Estas, premiadas em 
mostras internacionais, embora à primeira vista nos façam rir, tem o poder de nos induzir à uma profunda reflexão 
a respeito de alguns dos maiores problemas dos dias atuais. 
Veja, ria... e reflita!

Humor

Charges Que Nos Levam a Refletir
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Charges Que Nos Levam a Refletir (continuação)
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divisão histórica da Ma-
çonaria em dois períodos, 
operativo e especulativo, 

sempre me pareceu ser meramente 
didática, idêntica à dos professo-
res primários que, ministrando no-
ções de biologia, dividem o corpo 
humano em tres partes: cabeça, 
tronco e membros, simplesmente 
para facilitar a compreensão de 
seus pequenos alunos. Não existe 
arte especulativa que não opere,  
assim como não há arte operativa 
que não especule (speculum, pro-
veniente do latim espelho, com o 
significado de investigação teóri-
ca, segundo o Aurélio).
Maçons modernos, pós-1717, con-
tinuam a erigir seus Templos... 
(qual a Loja que não sonha com 
sua sede própria?). 
É a velha arte operativa que, atá-
vica, resiste e persiste em cada um 
de nós.
De modo idêntico pode-se também 
imaginar que nossos ancestrais, ao 
manipular pedras e ferramentas, 
certamente associavam seu duro 
trabalho à reflexões éticas, filo-
sóficas, morais, pois parece-nos 
impossível desvincular a profis-
são de um homem de sua conduta, 
postura, conceituação...

Perdido nessas divagações, permiti 
que minha imaginação voltasse no 
tempo e no espaço ao delta do rio 
Nilo, às férteis planícies de Gizah, 
onde brotaram as primeiras civili-
zações e os primeiros monumen-
tos em pedra : pirâmides, esfinges 
e templos; edificações singulares, 
diferenciadas, portentosas... des-
vinculadas das necessidades ma-
teriais e primordiais de proteção,  
abrigo, produção, lucro; vincula-
das, porém, às prementes necessi-
dades espirituais de arte, estética 
e superação. Aqueles sábios cons-
trutores, cujos nomes se perderam 
na noite dos tempos, certamente 
foram os primeiros maçons sem 
avental, sem paramentos, sem 
ao menos saberem que eram ma-
çons; contudo, mesmo assim, as-
sociaram suas esplêndidas obras a 
conceitos geométricos de forma e 
número, a conceitos matemáticos 
de exatidão e cálculo, a conceitos 
astronômicos de posição e alinha-
mento... e acima de tudo, a con-
ceitos filosóficos de vida, renasci-
mento e imortalidade.

Do Egito, berço da civilização, a 
arte de construir monumentos es-
palhou-se em todas as direções: 
Palestina, Grécia, Roma, Fení-
cia, Gália... não necessariamente 
nessa sequência ou cronologia; 
do Olho- de- Hórus certamente 
deriva o Olho-Que-Tudo-Vê ; da 
Tradição Iniciática dos Mistérios 
Antigos deriva a Iniciação Maçô-
nica; dos Mitos Solares derivam o 
simbolismo do Sol, da Lua e das 
Colunas Zodiacais; do Zoroas-
trismo, mais do que do Judaismo, 
deriva o Pavimento Mosáico que 
representa, dentre outras tantas 
coisas, a eterna luta entre a Luz e 
as trevas, o Bem e o Mal...
Mas é melhor parar por aqui, caso 
contrário, mentes timoratas e in-
quisitórias poderão concluir que 
afirmo ter existido a Maçonaria, 
com aventais e tudo o mais, nos 
velhos tempos de Tut Ank Amon!

Carlos Brasílio Conte
Assistente Estadual de Cultura e 
Educação Maçônicas

Pirâmides

A
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Bandeira do Grande Orien-
te de São Paulo — com o 
sinete, ou brasão - instituí-

da por Decreto do Grão Mestre José 
Adriano Marrey Júnior, a 09 de ou-
tubro de 1921, quando da cisão que 
criou a Obediência, foi a constan-
te do projeto apresentado por João 
Augusto Pereira Júnior. E a descri-
ção seguinte é do próprio autor do 
projeto:

A.  CORES:
Azul celeste, ouro, prata e rubra.

B.  COMPOSIÇÃO
Fundo azul; ao centro, um triângu-
lo eqüilátero em ouro, com irradia-
ções.
No interior do triângulo, o braço 
forte do bandeirante, a empunhar o 
lábaro das Cruzadas, tal como nas 
armas da cidade de São Paulo. Bra-
ço e bandeirola em prata, com pe-
quena cruz central em rubro.

A haste da bandeirola, paralela ao 
lado esquerdo do triângulo; toman-
do igual posição, quanto ao lado da 
base, o braço forte.

Ainda no interior do triângulo, pou-
co abaixo do vértice superior, uma 
estrela, em prata, com irradiações 
sobre o lábaro.

Ao centro da estrela, a letra “G”, 
em rubro.

Disposta sobre o triângulo, e tam-
bém em rubro, a inscrição “Mea 
Deferesio Apud Eos Qui Me Inter-
rogant Haec Est”, cuja tradução é 
“Minha defesa para os que me in-
terpelam é esta” (1ª Epistola de S. 
Paulo aos Coríntios, 9 - 3).

No ângulo superior esquerdo do 
fundo azul celeste, a constelação do 
Cruzeiro do Sul, em prata. A cons-
telação segue a diagonal tirada do 
mesmo ângulo.

C.  PROPORÇÕES:
O comprimento do pavilhão será 
sempre igual a quatro vezes a ex-
tensão do lado do triângulo eqüilá-
tero, sendo a largura corresponden-
te a duas vezes e meia o dito lado.

D.  SIMBOLÍSMO:
O fundo azul celeste representa o 
céu, símbolo de grandiosos ideais. 
Com a constelação do Cruzeiro do 
Sul, fica perfeitamente simbolizado 
o céu do Brasil, da nossa grande 
Pátria, para a qual convergem todos 
os nossos sentimentos simbólicos e 
altruísticos. Por essa manifestação 
muda, mas toda expressiva, o Gran-
de Oriente de São Paulo rebate por 
completo os insultos lançados por 
seus adversários, que lhe atribuem 
planos separatistas e de desagrega-
ção da Pátria Brasileira.

O triângulo eqüilátero, figura per-
feita, a mais completa de todas as 
representações geométricas, simbo-
liza a perfeição, fim para o qual a 

Maçonaria Paulista, legítima repre-
sentante da Maçonaria Universal, 
procura dirigir os passos de todos 
quantos à sombra de seu pavilhão 
se recolherem.

O ouro com que está traçado o tri-
ângulo, quer dizer “valor e incor-
ruptibilidade”, pois não se concebe 
perfeição sem tais atributos.

Os raios indicam não querermos 
perfeição somente para nós outros, 
mas que irradie em todo o Brasil.

A frase do apostolo, estampada em 
rubro, marca o ânimo em que se en-
contram os maçons deste Oriente, 
para reagir contra os falsos concei-
tos que lhes atribuem.
A cor sanguínea das letras simboli-
za o calor, o entusiasmo dos obrei-
ros, filiados ao novo Oriente inde-
pendente todos compenetrados da 
justiça de sua causa.

A estrela de prata, com a letra “G”, 
mostra agirmos sem rancores, sem 
preconceitos, mas apenas guiados 
pela livre consciência, pelo livre 
pensamento, formoso apanágio da 
Maçonaria Universal.

O braço armado simboliza a força 
indômita, a rijeza do aço, a energia 
única com que, a empunhar o lá-
baro das reinvidicações, o Grande 
Oriente de São. Paulo procura levar 
a bom termo sua nova e gloriosa 
cruzada tal como fizeram os nossos 
maiores, os Bandeirantes, quando 
desbravaram sertões inóspitos, ven-
ceram obstáculos multiformes e lu-
taram a ferro e fogo, sempre “sans 
peur et sans reproche”.

DESCRIÇÃO DA BANDEIRA E DO SINETE DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO

História do GOSP

A


“Santa Maçonaria, filha da Ciência e Mãe da Caridade, fossem todas as 
instituições como tu, a Humanidade viveria uma nova Idade do Ouro” 

Cônego Januário da Cunha Barbosa, primeiro Orador do G\O\B\
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edo desejou fortalecer 
moralmente o grêmio ma-
çônico com a afiliação de 

José Bonifácio, e convidou para o 
seu convívio, oferecendo-lhe o car-
go de supremo venerável.

O ministro aceitou no intuito de fis-
calizar os seus trabalhos e dirigi-los 
a seu jeito. Porém, Ledo guardou 
para si, o posto inferior de primei-
ro vigilante, a verdadeira influencia 
maçônica, deixando a José Bonifá-
cio as aparências.
Não tardou mesmo em dirigir a seu 
jeito, incitando D. Pedro a entrar 
para o clube... Assim, na sessão de 
2 de Agosto de 1822, o Grão-Mestre 
José Bonifácio propôs o nome do 
Príncipe Regente D. Pedro de Al-
cântara que foi unanimemente acei-
to, sendo logo recebido e conduzido 
por João Martins Lourenço Vianna 
(depois conselheiro) sendo iniciado 
nos mistérios da ordem, recebeu o 
nome heróico de Guatimozin. Eis 
os termos da certidão autêntica, ti-
rada do arquivo do Grande Oriente 
do Brasil, aonde vêem o resumo da 
ata da referida sessão.
“Da ata da sessão em 13 do 5º mês 
do ano de 1822 (2 de agosto) consta 
ter o Grande Mestre da Ordem en-
tão, o conselheiro José Bonifácio 
de Andrada e Silva, proposto, para 
ser iniciado nos mistérios da Ordem 
S. A. D. Pedro de Alcântara, Prínci-
pe Regente do Brasil e seu defen-
sor perpetuo: e que, sendo aceita a 
proposta com unânime aplauso e 
aprovada por aclamação geral, foi 
imediata e convenientemente co-
municada ao mesmo proposto, que, 
dignando-se aceita-lá, compareceu 
logo na mesma sessão, e sendo tam-
bém logo iniciado no primeiro grau 

História da Maçonaria no Brasil - parte 4

na forma regular e prescrita pela 
liturgia, prestou o juramento da Or-
dem, e adotou o nome heróico de 
– Guatimozin”.
Em 5 de Agosto de 1822 o Príncipe 
Regente foi elevado ao grau de 
Mestre, comosegue o documento 
autenticou desse fato:
Resumo da ata: “Da ata da sessão 
de 16 do mesmo mês e ano (5 de 
Agosto), presidida interinamente 
pelo primeiro grande vigilante do 
Grande Oriente, Joaquim Gonçal-
ves Ledo, consta ter sido proposto 
e aprovado para o grau de Mestre 
o sobredito ilustre aprendiz Guati-
mozin, e que, por ter ficado per-
tencendo a loja nº. 1, denominada 
“Commercio e Artes”, foi incum-
bido de lhe conferir o dito grau o 
respectivo venerável Manoel dos 
Santos Portugal”.
Parece que o Príncipe Regente 
foi eleito Grão-Mestre do Gran-
de Oriente do Brasil nesta mesma 
sessão de 5 de Agosto. Eis o que, 
a propósito, escreve A. de Mene-
zes Drummond em suas “Memó-
rias (Gazeta Literária do Rio de 
Janeiro nº. 6)”. Antes de partir para 
São Paulo, em agosto de 1822 (14 
de Agosto), os mesmos indivídu-
os que procuravam amparar-se de 
sua pessoa (do Principio) fosse por 
que meio fosse, prevalecendo-se da 
ausência de José Bonifácio, que se 
achava com problemas de saúde, 
por meio de uma cabala revestiram 
o Príncipe de todos os graus maçô-
nicos e o elegeram Grão-Mestre. 
Parece que, por um acomodamen-
to, conservou José Bonifácio como 
Grão-Mestre adjunto. Rompeu-se 
então a liga que parecia existir entre 
Ledo e José Bonifácio. (Diz Pereira 
da Silva — História da Fundação do 

Império Brasileiro). Este deixou de 
comparecer as sessões do Grande 
Oriente, posto que conseguisse no-
ticias de tudo quanto nele se discu-
tia e se deliberava. O agrupamento 
de Ledo era de tendências liberais 
e, às vezes mesmo, republicanas; o 
de José Bonifácio era de tendências 
conservadoras e eminentemente 
monárquicas.

O discurso que o Orador da Loja 
“Commercio e Artes”, General Do-
mingos Alves Branco Muniz Barre-
to, (foto acima) recitou por ocasião 
da proclamação de D. Pedro como 
Grão Mestre, aí é em sua incorreção 
literária, retrata a situação.
“Respeitável Grão Mestre e ilustre 
assembléia. — O que sabe, ensine; 
o prudente, governe; e o não sábio, 
reze. São axiomas do sempre me-
morável Márquez de Pombal. Não 
podendo haver justa liberdade, 
nem podendo existir algum povo, 
que possa chamar-se livre, sem 
que tenha o direito de petição e de 
exprimir as suas idéias e os seus 
pensamentos, direito que, sendo 
imprescritível e inalienável, só nos 

Antonio Giusti - 33º

L

 “Deus jamais nos impõe um dever, sem nos dar 
tempo suficiente para cumpri-lo” - John Ruskin
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Estados onde rege o despotismo, 
não é respeitado; não posso, portan-
to, temer perante vós, Senhor, que 
em tantas e tão diferentes formas 
tendes manifestado todos os vossos 
assíduos disvelos e fadigas a prol 
da liberdade constitucional e da me-
lhor ventura nacional brasílica, o 
exprimir sem receio os meus pen-
samentos. Bem sei de alguns, que, 
para seus sinistros fins particulares, 
perfidamente buscando minar o 
edifício constitucional, andam ao 
que parece apostado a semear ci-
zânia, pretendendo introduzir entre 
nós a discórdia. Mas de certo não 
hão de conseguir os seus iníquos 
fins, porque a constituição é uma 
sentinela que está aberta e precavi-
da contra os perversos embusteiros, 
ocultos ou desmascarados. Res-
peitável Ir.’. Mest.’., ouvi-me. As 
boas intenções dos vossos amigos e 
amigos da pátria e da ilustração e 
vantagens do que mais convém se 
acha em grande parte reunida nesta 
augusta assembléia. Seria uma re-
ação injusta, indecorosa e ingrata 
o duvidar. Vós confiastes em nós, 
e nós confiamos em vós. A vossa 
firmeza nesta confiança devia ser 
tão indissolúvel como o é a nossa, 
e, portanto não vos deveis abando-
nar aos caprichos e as persuasões 
dos nossos inimigos, fazendo-vos 
crer que esta respeitável assembléia 
maçônica, que tanto tem cooperado 
para segurar e manter o edifício da 
independência e elevá-lo a catego-
ria de Império pelos seus briosos e 
assíduos trabalhos, pelas suas luzes 
e dispêndio, sendo todos os seus 
desvelos formar o trono, que vós 
dignamente ocupais, com laços de 
amor e de fidelidade, e estabelecer 
um código nacional, que olhe para o 

bem comum dos povos, que forme 
a solidez de seus direitos e foros, e 
que faça respeitar-vos, seria capaz 
de se abandonar a vãos caprichos, 
afrontar a vossa autoridade e mudar 
de opinião. Precavei-vos, R.’. G.’. 
M.’., de embusteiros.
Não vos abandoneis a enredos, a 
vãos caprichos. Atentai que, na 
criação de um império, deveis ter 
em muita consideração qual é o 
gênio que o pôde conservar ou que 
o pode destruir. Deus tem visivel-
mente mostrado que auxilia a nossa 
justa causa, não trabalhemos para 
que ele retire a sua onipotente mão 
e nos deixe cair nas desgraças e na 

confusão, apartando-nos dos víncu-
los que nos unem e das condições 
do nosso pacto social, tendo por ele 
o Imperador à prerrogativa de fazer 
todo o bem, sem ser responsável 
pelo mal. Se mãos ímpias pela in-
triga pretendem apagar a sagrada 
tocha que nos alumia, sejam estes 
sacrílegos lançados para fora do 
nosso grêmio, sejam detestados, e 
os seus nomes apagados da tabela 
que nos honra. E agora, R.’. O.’. 
M.’., que, com a maior satisfação, 
esta respeitável assembléia vos vê 
hoje reunido, e sentado no trono 
deste templo para estreitar os víncu-
los que o orgulho pretendia separar, 
permite que eu, como fraco órgão 

dos dignos membros desta assem-
bléia, vos saúde respeitosamente, e 
vos lembre que vós honrastes este 
recinto da paz, da virtude e da união 
com a aceitação da sua presidên-
cia. Tendes presenciado quais são 
os honrados sentimentos, lealdade 
e franqueza dos seus membros, e, 
portanto, estais bem ao fato do nos-
so legal comportamento. O ciúme, 
que se atiça contra a nossa franque-
za e lealdade por aqueles que pre-
tendem desvairar-vos do trilho que 
tendes seguido, vos queria fazer 
inúteis as nossas honrosas fadigas, 
e a nossa vigilância. Não acrediteis 
que é por amor de vós, mas sim pelo 
bom sabor do despotismo que elas 
pretendem estabelecer a coberto de 
vossa autoridade. Apartai-vos; dig-
no Gr.’. M.’., de homens coléricos e 
furiosos. Por mais cientes que eles 
sejam nunca acham a razão, e só 
propendem para o crime. Vós ten-
des sabedoria, prudência, comedi-
mento e.moderação, portanto, não 
vos deveis abandonar a malvados.
Atalhe todo o progresso da intriga, 
confiando nos vossos leais maçons; 
se é preciso, para persuadir-vos, 
que façam algum sacrifício, per-
mitir que aquela ficção que a nos-
sa litúrgica insinua, de escrever os 
profanos com o sangue extraído das 
suas veias o juramento, que neste 
templo deve prestar permitir sim, 
que se realize; não sejam as veias 
dos nossos braços rasgados; sejam, 
sim, os nossos peitos na vossa mes-
ma presença; mandai os ferir sem a 
menor piedade, e então acharão em 
nos nossos corações gravada a vos-
sa efígie, e os caracteres de amor, de 
honra, de lealdade, de Constância e 
firmeza para convosco. Não serão, 
porém, este mesmo caracteres os 

Continuação...

“Somente as grandes épocas produzem os grandes homens” 
Jean Baptiste Massilon

Atentai que, na criação 
de um império, deveis 
ter em muita considera-
ção qual é o gênio que o 
pôde conservar ou que 
o pode destruir. 
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que haveis encontrar nos corações 
daqueles que vos atraiçoam e nos 
atraiçoam, porque nesses infames 
peitos só descobrireis os seus parti-
culares interesses, o amor próprio, o 
mais refinado egoísmo os seus tor-
pes caprichos, a intriga, a vingança 
e o ódio. Mas se, com tudo, não foi 
bastante tão precedida experiência, 
e se for de vos vontade que esta dig-
na e virtuosa corporação não exista, 
embora seja abolida, mas não se lhe 
faça, sem motivo, ingratas injusti-
ças. Disse.
Em 14 de Agosto de 1822 partira o 
Príncipe Regente para São Paulo, 
onde em 7 de Setembro, na Colina 
do Ypiranga proclama a indepen-
dência do Brasil. Dão perfeita idéia 
da atividade da Maçonaria, por essa 
época, os resumos de algumas das 
atas das sessões do Grande Oriente 
do Brasil que para aqui se transcre-
vem.
«Da ata da sessão de 20 do 6º mês 

do mesmo ano de 1822 (9 de Se-
tembro) consta não só que tendo 
sido convocados maçons membros 
das três lojas metropolitanas para 
esta sessão extraordinária, com o 
especificado fim adiante declarado, 
sendo também presidida pelo so-
bredito primeiro Grande vigilante 
Joaquim Gonçalves Ledo, no im-
pedimento do Grande Mestre José 
Bonifácio, aquele dirigira do sólio 
um enérgico e fundado discurso, 
demonstrando com as mais sólidas 
razões, que as atuais políticas cir-
cunstanciam de nossa pátria, o rico, 
fértil poderoso Brasil, demandavam 
e exigiam imperiosamente que a sua 
categoria fosse inabalavelmente fir-
mada com a proclamação da nossa 
independência, e da realeza consti-
tucional na pessoa do augusto prín-
cipe, perpetuo defensor do reino do 
Brasil; mas também que esta moção 
foi aprovada por unânime e simul-
tânea aclamação expressada com o 

ardor do mais puro e cordial entu-
siasmo patriótico. Que, sossegado 
mas não extinto o ardor da primei-
ra alegria dos ânimos por verem 
prestes a realizarem-se os votos da 
vontade geral pela independência e 
engrandecimento da pátria, propu-
sera ainda o mesmo primeiro Gran-
de Vigilante, Joaquim Gonçalves 
Ledo, a necessidade de ser esta sua 
moção discutida, para que aqueles 
que pudessem ter receio de que 
fosse precipitada a medida de segu-
rança e engrandecimento da pátria, 
que se propunha, o perdessem, con-
vencidos pelos debates, de que a 
proclamação da independência do 
Brasil era a ancora de salvação da 
mesma pátria. Em conseqüência do 
que, dando a palavra a quem qui-
sesse especificar seus sentimentos, 
falaram vários membros, e posto 
que todos aprovassem a moção, re-
conhecendo a necessidade imperio-
sa de se fazer à independência do 

 “A coragem cresce quando se correm perigos, 
e a firmeza quando se enfrentam obstáculos.” - J. F. Von Schiller

Continuação...

Tela do Pintor Pedro Américo, “O Grito do Ypriranga”

História



22

G\O\S\P\ Cultural online Abr / Mai
2008

Data Cívica
Inda na minha memória vivifica
A lembrança da Revolução de 1932

Derrotado na eleição de 1930, questionado o pleito,
O perdedor Getúlio Dorneles Vargas, insatisfeito,

Seus asseclas reuniu para a tomada do Poder.
Os Estados contrários à Eleição de Júlio Prestes
Levaram todas as Armas para a Batalha vencer.
Desigualdade no número de armas, mas com resistência,
As tropas contrárias à ditadura e, em prol da Legalidade,
Destemidas mostraram União, Força e Solidariedade.
Operários, Liberais, Homens, Mulheres, Crianças,

Constituíram as tropas cheias de Esperança.
Os Revolucionários tiveram apoio doutros Estados.
Nas Tropas Constitucionalistas, a bravura de todos os soldados.
Souberam, inda que numericamente inferiores,
Tanto lutar e muitos morreram deixando saudades e dores.
Inicialmente morreram: Martins, Miragaia Dráusio e Camargo.
Todo Dia Nove de Julho, há 76 anos, sem mais embargo,
Uma Saudade toca fundo lembrando a Bravura e a Lealdade,
Contidas no idealismo e destemor daqueles jovens de muita dignidade.
Insculpido está na História de São Paulo a sigla MMDC
Ostentando o Patriotismo, daqueles quatro primeiros que morreram...
Na sigla acima, Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo, você
Ainda recordará de tantos mais que até o fim das batalhas faleceram.
Lembro em todo 23 de Maio, do meu Pai sendo condecorado.
Íntegro cidadão, que no MMDC de Barretos, foi Tesoureiro.
Seu nome e de todos os Veteranos no MMDC estão registrados.
Todos Combatentes na revolução de 1932, foram heróis e guerreiros.
Aos vivos devemos a eterna gratidão... Aos que partiram, nossa Lembrança!

Ven\ Ir\ José Gabriel de Freitas Matos
ARLS Fraternidade e Luz n. 3602

Acróstico

23 de Maio - Dia do Soldado Constitucionalista
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Gustave Doré  - Servos do Rei de Tiro, cortando e transportando os cedros do Líbano.


