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EDITORIAL

Estamos comemorando o Primeiro Aniversário dessa 
Revista, nascida nos primeiros momentos da gestão do 
Eminente Benedito Marques Ballouk Filho, Grão Mes-
tre do Grande Oriente de São Paulo e de seu Adjunto, o 
Poderoso Irmão Mário Sérgio Nunes da Costa.
Sob o comando e a orientação segura do Grande Se-
cretário de Cultura e Educação Maçônicas do Grande 
Oriente de São Paulo, o Poderoso Irmão Valter Sérgio 
de Abreu, procuramos apresentar ao Povo Maçôni-
co - Irmãos, Cunhadas, Sobrinhos, Sobrinhas - e ao 
Público em Geral, o que a Maçonaria tem de melhor 
em matéria de Cultura, Educação, Ciência, Filosofia, 
Ideáis, Valorização do Homem e da Vida, Entreteni-
mento Sadio... e mais.
Por último, atendendo ao pedido de vários Irmãos, 
segue a bibliografia de meu artigo: “Um Maçom Cha-
mado Tiradentes.”

•	 Gustavo	Barroso-	História	Secreta	do	Brasil,	
vol.	I,	pag.	153
•	 Rocha	 Pombo-	 História	 do	 Brasil	 vol.	 III-	
inúmeras	passagens
•	 Augusto	de	Lima	Junior-	História	da	Inconfi-
dência	de	Minas	Gerais.	Imprensa	Oficial-l955-	pags.	
106,	136-137.
•	 A.	Tenório	de	Albuquerque	-	A	Maçonaria	e	a	
Grandeza	do	Brasil.
•	 Tiradentes	era	Maçom?	-	artigo	de	Jose	Wilson	
Vilar	Sampaio	Jr.,	da	Academia	Maçônica	de	Letras	de	
Olinda-	PE,	acessível	no	site	www.pael.com.br
•	 Tarquínio	J.B.	de	Oliveira	-	Autos	da	Devassa	
da	Inconfidência	Mineira-	notas	à	segunda	edição.
•	 Tarquínio	J.B.	DE	Oliveira	-	artigos	publica-
dos	no	jornal	Estado	de	Minas	em	25	de	agosto	de	
1978	e	29	de	setembro	do	mesmo	ano.
•	 A.	Tenório	de	Albuquerque	-	artigo:	Maçona-
ria	e	a	História	do	Brasil,	no	site	da	Ação	Maçônica	
Internacional		www	aminternacional.org
•	 Revista	da	Academia	Brasil-Europa	de	Cul-
tura	 e	 Ciência.	 Artigo:	 Contribuição	 arquivística	
para	o	acesso	aos	registros	de	articulações	interna-
cionais	 da	 Inconfidência	 Mineira.	 Autor:	 Taiguara	
Villela.(disponível	na	internet).

Carlos	Brasílio	Conte,	Diretor	Editorial.

“Com 20 anos todos tem o rosto que Deus lhes deu; com 40, o rosto que a vida 
lhes deu; e com 60, o rosto que merecem”  Albert Schweitzer - Filósofo
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Chamamento aos Nossos Parlamentares

Escusado dizer-se que a maçonaria constitui por homens livres e de costumes inabaláveis e salu-
tares, com os quais é preservada a doutrina manifestada no ordenamento da Res	Pública.
Infelizmente assistimos, melancolicamente, que o dever patriótico e a sensibilidade do ho-
mem público vai depauperando nas suas atividades, os meios para fazer conter os malefí-
cios da ganância pelo poder que exerce relegando, por comodidade, a um segundo plano.
Em razão disto a maçonaria não pode e não deve permanecer estática, apática frente à fatos 
vergonhosos que enodam a república, a democracia, e o estado de direito.
Somos todos parte dela e como tal temos o dever e obrigação de agir da melhor e mais in-
teligente forma para a sua preservação, urgência urgentíssima e prevalência.
O povo sente no cerne do seu ego a convecção de que o trabalho gradual, constante, cres-
cente e digno dispersará os efeitos dos atos delituosos, mas a prática de dissimular com 
meios e formas escusas a forjar apropriações de bens e serviços resulta obviamente nos 
desmandos das instituições que são partes legítimas.
A farta distribuição indiscriminada de cartões de crédito corporativos pelo poder executivo e 
os abusos de seus portadores se constitui na mais vil afronta à dignidade do povo brasileiro.
A maneira cínica como é apresentada faz com que sua manipulação seja perfeitamente, por 
ele defensáveis e fácil e corriqueira comprovação.
O fato é que nos deparamos no limite da incoerência, no descompasso da lógica e na con-
sagração dos maus costumes que vem se dando num crescendo de estarrecer.
Nossa Ordem também se compõe de parlamentares maçons que por dever de ofício devem 
empunhar as armas contra os imprevidentes temerários que mais e mais enveredam por 
caminhos a se perder na sanha das negociatas e acordos escusos contrários aos objetivos 
basilares da democracia hoje desafortunadamente vilipendiada.
Nossos irmãos parlamentares convictos que ainda conservam em suas entranhas a mesma 
fibra e austeridade dos antepassados devem erguer a bandeira da decência, da nacionalida-
de e da verdadeira justiça social, mas que não se fixem tão somente nos feitos e glórias.
Esperamos que não nos faltarão para recompor a dignidade dos homem na defesa da famí-
lia, da sociedade e da sociedade como um todo.
Nas buscas da verdade certamente surgirão os meios a sanar as distorções que provocaram 
e ainda provocam tanto alarido com repercussão até para fora dos limites do país com agra-
vamento do conceito que ainda temos no nos concertos das nações.
Enfim aguardamos uma firme tomada de posição, enérgica e valente dos nossos irmãos 
representantes no congresso nacional não arredando um passo sequer para a obra de re-
construção da decência neste país e no seu povo abalado por escândalos e desmandos de 
toda sorte pelo poder executivo.
Que o Grande Arquiteto do Universo nos ilumine e guarde.

Ir\	Carmo	Antonio	Palmieri	M\I\	33\
Aug\Resp\Gr\Benfeitora\Loj\Simb\Libertas	1080

Política Humana
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nquanto Octavio Kelly, 
com uma nova Constitui-
ção, reeleito e empossa-

do, a 24 de junho de 1931, Grão-
Mestre do GRANDE ORIENTE 
DO BRASIL, tendo, como Adjun-
to, Francisco Prado, ia tentando 
colocar a casa em ordem, após a 
cisão de 1927, a situação político-
social do pais ia se tornando ten-
sa, diante da demora do Governo 
Provisório, instalado após o golpe 
de 1930, em outorgar uma nova 
Constituição ao país.

No Grande Oriente de S. Paulo, 
novas Lojas iam sendo filiadas ao 
Grande Oriente do Brasil, depois 
de passada a fase de separação:

Loja “DEUS, PÁTRIA E FA-
MÍLIA”, de Iacanga, Filiada em 
1931; do Rito Escocês; abateu 
colunas em 1937, reergueu-as dez 
anos depois e desapareceu no iní-
cio dos anos 60.

Loja “ETERNO AMOR”, de Ita-

E
Grande Oriente de São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932 e o 

Estado Novo: (1931-1940)
Ir\	José Castellani

jobi, filiada em 1931 e vinda da 
Grande Loja do Estado; foi elimi-
nada em 1935.

Loja “ACÁCIA IGUAPENSE”, 
de Iguape, fundada a 1º de maio 
de 1931 e com carta constituti-
va de 12 de janeiro de 1932, sob 
N.° 1.094 no Registro Geral das 
Lojas; abateu colunas durante o 
recesso maçónico causado pelo 
Estado Novo (1937- 1940) e foi 
reerguida, em 1947, pela Grande 
Loja do Estado.

Loja “JUSTIÇA E VIRTUDE”, 
de Pindorama, filiada em 1931 e 
desaparecida durante os primeiros 
tempos do Estado Novo.
Loja “LAURO MULLER”, da ca-
pital, filiada em 1931 e eliminada 
em 1935.

Loja “PROGRESSO DE CHA-
VANTES”, de Chavantes, filiada 
em 1931 e desaparecida cerca de 
dez anos depois.

Loja “RUY BARBOSA”, de Ibi-
rá, filiada em 1931 e desaparecida 
no início do Estado Novo.

Loja “CAMINHO DO DEVER”, 
de S. Sebastião da Grama, filiada 
em 1931 e eliminada em 1933.

A Loja “HIRAM ABIF”, de San-
tos, fundada em março de 1929, 
só iria receber sua carta consti-
tutiva em 1931, porque, quando 
ela, no início de 1930, resolveu 
se filiar ao Grande Oriente do 
Brasil, a Loja “FRATERNIDA-
DE DE SANTOS”, em junho de 
1930 manifestou-se contrária. E o 
motivo segundo consta, mas sem 
comprovação é que esta última, 
havia feito, quando de sua fusão 
com outras Lojas, em 1915, um 

acordo com o GOB, segundo o 
qual só seria dada carta constitu-
tiva a outra Loja de Santos quan-
do a “FRATERNIDADE” tives-
se, em seu quadro, um mínimo 
de 500 (quinhentos) obreiros. A 
5 de dezembro de 1930, todavia, 
era apresentada uma proposta de 
acordo entre as Lojas, o qual se-
ria levado à apreciação do Grande 
Oriente de São Paulo, já reintegra-
do ao GOB. Esse acordo, segundo 
o.qual a “Fraternidade” não mais 
colocaria obstáculos à “Hiram 
Abif” foi aprovado a 13 de março 
de 1931 e encaminhado ao GOB, 
que então, expediu a carta consti-
tutiva desta última.

Com a situação político-social do 
país muito tensa, a inquietação e 
a agitação, que acabariam envol-
vendo os meios maçónicos, eram 
mais fortes em S. Paulo, levando 
a extrema irritação os que antes 
eram os adeptos mais fervorosos 
do levante, ou seja, os membros 
do Partido Democrático contrario 
ao Partido Republicano Paulista, 
o P.R.P., dominante até 1930, os 
democratas se sentiam esbulhados 
do poder por interventores milita-
res e estranhos ao Estado.

Da pena do jornalista e tribuno 
Ibrahim Nobre, maçom originá-
rio da Loja “FRATERNIDADE 
DE SANTOS”, de Santos (SP), 
saiam libelos contra o golpe e a si-
tuação social, já a partir de janeiro 
de 1931, nas páginas do jornal “A 
Gazeta”.

No início de 1932, o pensamento 
da população de S. Paulo foi cris-
talizado no slogan “CIVIL E PAU-
LISTA”, que viria, finalmente, a 
ser atendido por Getúlio Vargas, 
com a nomeação do embaixador 

Octavio	 Kelly	 (1878-1948)	 Grão	
Mestre	do	Gob	e	Ministro	do	STF

Artigo de Capa
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Pedro de Toledo, ex-Grão-Mestre 
do Grande Oriente Estadual de São 
Paulo. Essa indicação, entretanto, 
não serviu para aliviar o mal-estar 
e a tensão reinantes em diversos 
pontos do país, começando, des-
sa maneira, a fermentar a revolta, 
que iria desembocar na Revolução 
Constitucionalista de 1932, que 
teve o apoio de muitos filhos de 
outros Estados, como os gaúchos 
João Neves da Fontoura, Cel. Má-
rio da Veiga Abreu e o venerando 
Borges de Medeiros, e o mineiro 
Arthur Bernardes, por exemplo.

As reuniões preparatórias do mo-
vimento foram levadas a efeito na 
sede do jornal “O Estado de São 
Paulo”, fundado em 1875 com 
ideias republicanas, pelos maçons 
Américo de Campos e Francisco 
Rangel Pestana (da Loja “AMÉ-
RICA”, de S. Paulo) e José Maria 
Lisboa (da Loja “AMIZADE” de 
S. Paulo) sob a liderança do seu 
diretor na época, Júlio de Mesqui-
ta Filho, maçom da Loja “UNIÃO 
PAULISTA II”, como seu pai (fa-
lecido em 1927), Júlio Mesquita, 
que fora da Loja “AMIZADE”. 
Participavam das reuniões outros 
jornalistas e maçons, como Paulo 
Duarte (da Loja “UNIÃO PAU-
LISTA II”), Cesário Coimbra, Jo-
aquim Celidônio dos Reis, além 
da quase totalidade dos membros 
do Partido Democrático, entre os 
quais se encontravam Aureliano 
Leite e Joaquim Sampaio Vidal.

O estopim da revolta já havia sido 
aceso a 23 de maio de 1932, quan-
do, durante uma manifestação, 
alguns jovens Martins, Miragaia, 
Dráusio e Camargo,  que deram 
origem ao movimento M.M.D.C. 

— foram mortos pela polícia po-
lítica de Vargas, na praça da Re-
pública, em S. Paulo. E explodiu 
quando ocorreu a destituição do 
general Bertholdo Klinger do co-
mando militar de Mato Grosso. 
A Frente Única Paulista, repre-
sentada por Mesquita Filho, e a 
Frente Única Riograndense, re-
presentada por Neves da Fontou-
ra, defendiam a intangibilidade 

desse comando. Os prometidos 
apoios do Rio Grande do Sul e de 
Minas Gerais, todavia, falhariam, 
à última hora, deixando S. Paulo 
sozinho na luta.

A 9 de julho de 1932, um sábado, 
às 11:40 hs, sob o comando do 
Cel. Euclydes Figueiredo, eclodia 
a revolta, com a tomada do Q.G. 
da 2.a Região Militar. No mesmo 
dia, às 23:15 hs as sociedades de 
rádio eram tomadas por civis e, a 
partir das 24 horas, começava a ser 
repetida a seguinte mensagem:
“De acordo com a Frente Única 

Paulista e com a a unânime aspi-
ração do povo de São Paulo e por 
determinação do general Izidoro 
Dias Lopes, o coronel Euclydes 
Figueiredo acaba de assumir o co-
mando da 2a Região Militar, ten-
do, como chefe do Estado Maior, 
o coronel Palimércio de Rezende. 
A oficialidade da Região assistiu, 
incorporada, no Q. G., à posse do 
coronel, nada havendo ocorrido de 
anormal. Reina, em toda a cidade, 
intenso júbilo popular e o povo se 
dirige, em massa, aos quartéis, pe-
dindo armas para a defesa de São 
Paulo “.

No dia seguinte, às 15 horas, no 
Largo do Palácio, Pedro de Tole-
do era aclamado governador de S. 
Paulo, perante uma plateia onde 
se encontravam maçons de desta-
que no cenário político e cultural, 
como Altino Arantes, Menotti del 
Picchia, Francisco Morato, Thyr-
so Martins, Paulo Duarte, César 
Vergueiro, entre outros. No mes-
mo dia, às 19 horas, no Q.G. da 
Força Pública que era comandada 
pelo coronel Júlio Marcondes Sal-
gado já subia a 30.000 o número 
de voluntários inscritos e já arma-
dos, enquanto que uma verdadeira 
multidão, com representantes de 
todas as classes sociais, convergia 
para o Posto Central de Recruta-
mento, na Faculdade de Direito, 
para se engajar nas hostes civis 
que defenderiam a autonomia de 
S. Paulo.

No dia 11, já era intensa a movi-
mentação de tropas paulistas em 
direção a diferentes pontos do 
Estado. Já na mesma noite do dia 
9, quando eclodira o movimento, 
organizavam-se comboios de tro-

Continuação...

Júlio	de	Mesquita	Filho	
(1892-1969)

“Desconfio do respeito de um homem para com seu amigo ou sua bandeira, 
quando não o vejo respeitar seu inimigo ou a bandeira deste”  Ortega Y Gasset

Artigo de Capa
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pas para Cachoeira e para Silvei-
ra, no vale do Paraiba, no setor 
norte, para Itararé, no setor sul, 
e para Santos, no litoral. No dia 
12, o general Bertholdo Klinger 
desembarcava na estação da Luz, 
às 08:55 hs chegando, às 10:10 hs 
ao Q.G. da 2.a R.M., na Rua Con-
selheiro Crispiniano, onde, pouco 
depois, diante do microfone da 
Rádio Educadora Paulista, recebia 
o comando da região de S. Paulo, 
transmitido pelo cel. Euclydes, 
que na tarde do mesmo dia, seguia 
para Cruzeiro, onde assumiria o 
comando da vanguarda das tropas 
constitucionalistas. Daí em dian-
te, os meses de luta representaram 
uma sucessão de lances de bravu-
ra indómita como o episódio do 
túnel da Mantiqueira, onde mais 
se combateu e onde 2.500 solda-
dos paulistas resistiram a 7.000 
das forças adversárias, lances de 
desprendimento, de táticas deses-
peradas diante da maioria numé-
rica das forças federais, de dor, 
de tristeza e de luto.

O movimento, que contou com a 
participação de diversos segmen-
tos da sociedade paulista, teve, 
também, participação ativa das 
Lojas, não só em auxílio aos ser-
viços da retaguarda e contribuição 
aos hospitais de sangue, mas na 
própria frente de batalha, através 
de muitos obreiros. Na Loja “PI-
RATININGA”, por exemplo, em 
sessão do dia 20 de julho de 1932, 
o Secretário comunicava aos pre-
sentes, que diversos obreiros do 
quadro estavam ausentes aos tra-
balhos, por estarem prestando ser-
viços à causa defendida por São 
Paulo, sendo citados, nominal-
mente, os Irmãos Alfredo Pacheco 
Júnior e Roberto da Silva Mattos, 
os quais se encontravam na frente 
de batalha. A Loja “FIRMEZA”, 
de Itapetininga, próxima à frente 

sul, não realizou sessões, nesse 
período empenhada, totalmente 
no movimento constitucionalista. 
E não pode ser esquecida a impor-
tante atuação do Grão-Mestre do 
Grande Oriente de S. Paulo, Mar-
rey Júnior, que conseguiu retardar 
o avanço das tropas legalistas mi-
neiras contra S. Paulo, graças às 
suas gestões e aos seus contatos 
junto à Maçonaria de Minas Ge-
rais, como mineiro de nascimento 
e paulista por adoção.

Deixado sozinho, a luta de S. Pau-
lo, pela Constituição e pelo Brasil, 
iria durar apenas três meses. Sem 
o esperado apoio de Minas Gerais 
e do Rio Grande do Sul, as tropas 
paulistas que ocuparam o vale do 
Paraiba, ao longo da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, não con-
seguiram avançar além das divisas 

com o Estado do Rio de Janeiro. 
O bloqueio do porto de Santos e a 
grande concentração de forças fe-
derais, vindas de todos os Estados, 
venceu a resistência dos soldados 
paulistas, graças ao esgotamento 
de seus recursos.

A 28 de setembro, a luta chegava 
ao fim e, a 1° de outubro, era as-
sinado o armistício, em termos in-
tencionalmente humilhantes para 
S. Paulo, que teria o seu gover-
nador deposto e preso no dia 2. O 
extraordinário paulista e insigne 

Continuação...

maçom Pedro de Toledo recebia, 
com extrema serenidade e digni-
dade, a desgraça que se abatia so-
bre si e sobre S. Paulo, dizendo, 
apenas: “São Paulo não foi derro-
tado! Fomos traídos e vencidos no 
campo das armas! Os ideais que 
nos levaram à luta, porém, serão 
vitoriosos!” 
Por volta das 18 horas do dia 2, 
quando se preparava para deixar 
os Campos Elíseos sede do gover-
no paulista Pedro de Toledo ouvia 
a voz do tenente Cândido Bravo, 
rompendo o pesado silêncio, que 
cercava o fim de um sonho:
-Senhor governador, estaremos 
sempre juntos.
Emocionado, ele responderia:
- Nem poderia ser de outra forma! 
Estamos com São Paulo!

Embora perdida no campo de ba-
talha, a revolta teria uma vitória 
moral, com a outorga da Consti-
tuição de 16 de julho de 1934, a 
qual, embora sendo de uma in-
quietante fragilidade, por tentar 
conciliar interesses de grupos 
antagónicos, não dando a míni-
ma tranquilidade em relação ao 
futuro da nação, representava um 
passo no caminho da normalida-
de democrática, o qual viria a ser 
totalmente arrasado com o golpe 
de 1937, que instituiu o chamado 
Estado Novo. 

O próprio Poder Legislativo era 
eivado de graves falhas, pelo apro-
veitamento de ideias divergentes e 
de experiências europeias, como 
o corporativismo fascista italiano 
e a manutenção de duas câmaras 
uma política e uma económica 
reunidas num só corpo híbrido, 
cheio de antagonismos e, por isso 
mesmo, fraco, o que deixava pre-
ver que a Constituição não teria 
vida longa e que representava um 
convite à ditadura.

“São Paulo não foi der-
rotado! Fomos traídos 
e vencidos no campo 
das armas! Os ideais 
que nos levaram à luta, 
porem, serão vitorio-
sos!” Pedro de Toledo

Artigo de Capa
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ão quero apenas mais uma 
Loja Maçônica.
Quero uma Loja que seja 

um estado de espírito...
Quero um centro de solidariedade... 
onde todos sofram as aflições e co-
memorem o justo regozijo de cada 
um.
Quero um templo azul, ungido pelo 
orvalho de Hermon, onde cada Ir-
mão possa chorar quando quiser e  
sorrir com os olhos, tendo o cora-
ção franqueado à compreensão e a 
razão predisposta ao diálogo.
Quero ver  os meus Irmãos todos os 
dias.
Quero ouvir suas idéias e críticas às 
minhas idéias.
Quero divergir e, assim, convergir 
no mesmo ideal.
Não quero apenas mais uma Loja 
Maçônica.
Quero uma Loja livre, que ajude a 
libertar.
Quero uma Loja igual, onde todos 
realmente se igualem.
Quero uma Assembléia onde se 
possa debater com a liberdade e 
a simpatia que estão ausentes no 
mundo profano.
Quero uma Oficina onde todos 
aprendam juntos a compreender os 
desígnios do nosso destino.
Não desejo apenas uma Loja onde  
prevaleça a vontade de alguns...
Quero uma Loja onde a racionali-
dade e as convicções sejam respei-
tadas, onde se cultive a Fraternida-
de sem condições e o perdão sem 
restrições. 
Quero uma Loja dedicada à cons-
trução de um Templo diverso do 
templo profano: um Templo mais 
amigo, mais piedoso, e sobretudo, 
mais justo.
Não desejo uma Loja de elite, in-
sensível e presunçosa.
Quero uma pequena comunidade, 
onde todos sejam líderes de suas 

próprias crenças, onde cada Irmão 
perdoe os defeitos alheios na mes-
ma medida em que lhe são descul-
pados os próprios senões...
Não desejo uma Loja onde todos 
cumprem seus deveres somente 
porque a lei assim o exige.
Quero uma Loja de cargos simbó-
licos, onde não haja apenas contri-
buintes, onde todos venham pelo 
puro prazer de vir; uma Loja que 
faça parte da vida de cada um, do 
credo de cada um, do modo de ser 
de cada um.
Não desejo uma Loja de Maçons 
perfeitos. Quero que o Deus de 
cada um nos livre dos homens per-
feitos, porque eles nunca erram, ja-
mais acertam, ou nada fazem além 
das críticas destrutivas e maldosas. 
Eles nunca odeiam, porque jamais 
amam. 
Quero uma Loja de Maçons que 
mereçam a caridade que fazem a si 
próprios e ao próximo, porque nin-
guém é ainda uma pedra completa-
mente polida.
Não desejo uma Loja completa.
Quero uma Loja onde não haja er-
ros e acertos, mas que se procure 
em cada vocábulo emitido, o quan-
to de amor transmite.
Quero uma Loja onde hajam equí-

Ir\	Sergio	Ruas

vocos, contradições e até mesmo 
ilusões.
Quero uma opção de aprimoramen-
to espiritual.
Não quero uma Loja de homens ri-
cos.
Quero uma Loja onde ninguém se 
eleve senão pelo trabalho, onde 
ninguém se acomode, onde todos 
sejam eternos insatisfeitos e bus-
quem incessantemente a verdade.
Quero uma Loja onde o segredo 
não precise ser jurado e continue 
segredo.
Quero uma Loja onde somente a 
promessa baste para configurar o 
compromisso de lealdade, onde 
todos se orgulhem dos progressos 
maçônicos obtidos por cada um dos 
Irmãos, como se fosse o resultado 
do seu próprio desempenho.
Quero uma Oficina humana, social 
e voltada para o bem de seus com-
ponentes e familiares.
Não quero apenas mais uma Loja 
Maçônica.
Quero uma Loja de pequenas di-
mensões e grandes obras, onde um 
dia, possa fazer do meu filho, e dos 
meus netos, meus Irmãos.
Quero finalmente, uma Loja de to-
dos os dias, não somente uma Loja 
semanal.

Como Eu Quero a Minha Loja !

Reflexão

N
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O  TIGRE
  
Tigre...Tigre...
brilho flamejante 
nas florestas da escuridão.
Que Olhos... que Mãos Imortais...
poderiam criar tão espantosa simetria?

Em que alturas...ou profundezas...
foi concebido o fogo de teu olhar?
E que Artista ousou forjar tais chamas?

Que Mãos Eternas te deram vida
para abrir caminhos na escuridão?

Quando as estrelas expandiram suas lanças
e inundaram os céus como lágrimas...
ELE... se contentou ao ver Sua Obra?
ELE... que fez o Cordeiro...é também o Teu Criador?

                   WILLIAM   BLAKE
                    (tradução livre de Carlos Brasílio Conte)
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s primeiras associações de 
construtores surgiram em 
Roma, por volta do sécu-

lo VI a.C., época em que começou 
a expansão do Império. As regi-
ões conquistadas e destruídas pela 
guerra eram rapidamente recons-
truidas pelos collegiati, arquitetos e 
artesãos pertencentes à associações 
mais ou menos liberais denomina-
das Collegia Fabrorum  que, desde 
então, já adotavam o costume de 

eleger um dos deuses da mitologia 
greco-romana como  padroeiro.
Após Constantino, no século III 
d.C., tais associações foram incor-
poradas pelas Associações Monás-
ticas, supervisionadas pela Igreja, 
que logo tratou de substituir os 
deuses pagãos por santos e mártires 
cristãos.
Na Idade Média os ofícios passaram 
ao domínio de leigos, constituindo-
se assim as Confrarias e Guildas 
que, embora praticamente desvin-
culadas da Igreja, mantiveram seus 
padroeiros cristãos. O mesmo ocor-
reu posteriormente com os Com-
pagnonnage, à serviço dos Templá-
rios e, mais tarde, a partir do século 
XIV, com os Franco-Maçons. Es-
tes, retomando uma antiga tradição 
que se perde na noite dos tempos, 

costumavam festejar os Solstícios, 
ou seja, as duas épocas extremas do 
ano nas quais o Sol está no ponto 
máximo de proximidade do Equa-
dor (Solstício de Verão) ou em 
seu ponto máximo de afastamento 
(Solstício de Inverno). Como as 
datas solsticiais ocorrem, no hemis-
fério norte, em 21 de junho (verão) 
e 21 de dezembro (inverno), e nas 
proximidades dessas datas a Igreja 
comemora o dia de São João Batis-
ta (24 de junho) e São João Evan-
gelista (27 de dezembro), esses dois 
santos passaram a ser vistos como 
padroeiros dessas comemorações 
e, por extensão, padroeiros dessas 
Corporações. 
No simbolismo esotérico, os Sols-
tícios são representados por um 
círculo com um ponto central, tan-
genciado por duas linhas verticais 
paralelas.
Mais tarde, com os Aceitos,  a Ma-
çonaria gradativamente deixou de 
ser Operativa,  passando a ser Es-
peculativa, mas a tradição de se 
adotar um Padroeiro, contudo, se 
manteve, embora não para todos os 
seus Ritos: o Moderno, ou Francês, 
adogmático, não os adota; o Esco-
cês, Teista, adota ambos (o Batista e 
o Evangelista); o Adonhiramita faz 
referência à São João de Jerusalém 
e o denomina Patrono, com signifi-

cado quase idêntico a Padroeiro. O 
Rito de de York, curiosamente, de-
nomina São João por “Holy	Saints	
John”, no plural, uma referência 
ainda às duas ccol:. tangendo os la-
dos de um círculo.
O L:.L:., nas Lojas do R:.E:.
A:.A:.(com exceção do Brasil) é 
aberto em São João Evangelis-
ta, capítulo 1, versículos 1 a 5; no 
R:. Adonhiramita  é aberto em São 
João Evangelista, capítulo 1, porém 

nos versículos 6 a 9, que claramen-
te referem-se a São João Batista; 
no Rito de York o L:. das Sagradas 
Escrituras é aberto ao acaso, em 
qualquer capítulo ou versículo; no 
R:. Schroeder permanece fechado; 
no R:. Brasileiro abre-se no Salmo 
133 e finalmente, no R:.E:.A:.A:. 
das Lojas de nosso país, abre-se 
também no Salmo 133. 
Diante dessa variedade de procedi-
mentos torna-se temerário afirmar, 
com precisão, qual João é o nosso 
Padroeiro. Alguns autores arriscam 
uma conclusão: Nicola Aslan suge-
re que ambos, o Batista e o Evange-
lista, são nossos Padroeiros;  José 
Castellani discorre com muita sa-
bedoria a respeito do assunto man-
tendo, porém, a neutralidade nasci-
da  da evidente impossibilidade de 

São João, Nosso Padroeiro. Mas... Qual Deles?
Ir\	Celso Ferrarini

Pesquisa

São	João	Batista São	João	Evangelista

São	João	de	Jerusalém	-	ícone

A
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conclusão; Mazeron, em seu Vade-
mecum Maçônico de 1896 conclui 
que é São João, o Esmoler, canoni-
zado pela Igreja com o nome de São 
João de Jerusalém (o mesmo do R:. 
Adonhiramita); Rizzardo da Cami-
no nos informa que há 33 “Joãos” 
que foram santificados: São João 
Clímaco, São João Bosco, São João 
Capistrano, São João Cassiano, São 
João da Cruz, São João Nepomuce-
no... e assim vai.
Outros autores, desconsiderando a 
tradição cristã, buscam as raizes de 
nosso Padroeiro em Janus Bifronte, 
o deus romano de duas faces, uma 
das quais olhava para o Ocidente 
e a outra para o Oriente; segundo 
outra versão, uma das faces de Ja-
nus olharia para o presente e a outra 
para o passado. Janus Bifronte é re-
presentado com uma chave em uma 
das mãos e um cajado na outra, para 
demonstrar que  é o guardião das 
portas  e dos caminhos; ele preside 
também tudo o que se inicia: o mes 
de Janeiro (Janua ou Januário), os 
casamentos, as iniciações religiosas 
e/ou espirituais, a entrada do Sol no 
signo de Áries, etc.Na impossibili-
dade de concluir exponho, a seguir, 
breves biografias dos três Santos 
que apresentam mais chances de 
corresponder à Tradição: 

São João Batista -  precursor do 
Cristianismo, filho de Zacarias e 
Isabel, era primo de Jesus e  grande 
pregador. Iniciou sua vida pública 
na Judéia, próximo ao rio Jordão, 
onde batizava e anunciava a vinda 
do Salvador. Ficou conhecido como 
“a vóz que prega no deserto”. Na 
tradição esotérica  seu nome é Ioca-
nan. Devido às suas fortes críticas à 
Herodes Antipas, foi preso e encar-
cerado. Herodíades, amante de He-
rodes, exigiu que sua filha Salomé 
dançasse exibindo em um prato a 
cabeça do mártir.
O batismo ministrado por São João 
Batista era considerado a “porta de 

entrada” para o Reino de Deus, daí 
estar ele associado ao Solstício de 
Verão ( dia 24 de junho no hemisfé-
rio norte), data em que o Sol entra 
na estação mais luminosa do ano. 

São João Evangelista - Filho de 
Zebedeu e irmão de São Tiago, foi 
o discípulo mais jovem de Jesus e 
também o mais amado. É consi-
derado na Tradição Cristã um dos 
quatro evangelistas (os outros são 
Mateus, Marcos e Lucas). Há con-
trovérsias de que seja o mesmo 
João do Apocalipse, entretanto este 
é ligado ao fim dos tempos ou à le-
tra Omega, O	Fim, e o outro ao Alfa 
“No	princípio	era	o	Verbo”.

Foi o último dos doze discípulos 
de Jesus a falecer e por esse moti-
vo, esteja associado ao Solstício de 
Inverno, data em que o Sol retoma 
sua fase ascendente em relação à 
uma cada vez maior luminosidade 
“Solis	Invictus	Diem”.

São João de Jerusalém -  também 
conhecido como São João Esmoler, 
foi filho de um rei de Chipre à épo-
ca das Cruzadas e dos Templários. 
Abdicou de seu direito ao trono 
para  ir à Jerusalém, onde fundou 
um hospital para atender peregrinos 
que se dirigiam à Terra Santa e ca-
valeiros templários que protegiam 
as rotas de peregrinação.

Janus	Bifronte

Pesquisa

Continuação...
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esde a Antiguidade foram 
encontradas dificuldades 
para a criação de um ca-

lendário, pois o ano (duração da re-
volução aparente do Sol em torno 
da Terra) não é um múltiplo exato 
da duração do dia ou da duração do 
mês. Os Babilônios, Egípcios, Gre-
gos e Maias já tinham determinado 
essa diferença. 
É importante distinguir dois tipos 
de anos: 
Ano sideral: é o período de revolu-
ção da Terra em torno do Sol com 
relação às estrelas. Seu comprimen-
to é de 365,2564 dias solares mé-
dios, ou 365d 6h 9m 10s. 
Ano tropical: é o período de revo-
lução da Terra em torno do Sol com 
relação ao Equinócio Vernal, isto é, 
com relação ao início da estações. 
Seu comprimento é 365,2422 dias 
solares médios, ou 365d 5h 48m 
46s. Devido ao movimento de pre-
cessão da Terra, o ano tropical é le-
vemente menor do que o ano side-
ral. O calendário se baseia no ano 
tropical. 
Os egípcios, cujos trabalhos no 
calendário remontam a 4 milênios 
antes de Cristo, utilizaram inicial-
mente um ano de 360 dias come-
çando com a enchente anual do 
Nilo, que acontecia quando a estre-
la Sírius, a mais brilhante estrela do 
céu, nascia logo antes do nascer do 
Sol. Mais tarde, quando o desvio na 
posição do Sol se tornou notável, 5 
dias foram adicionados. Mas ainda 
havia um lento deslocamento, que 
somava 1 dia a cada 4 anos. Então 
os egípcios deduziram que o com-
primento do ano era de 365,25 dias. 
Já no ano 238 a.C., o rei (faraó) Pto-
lomeu III, o Euergetes, que reinou 
o Egito de 246 a 222 a.C., ordenou 
que um dia extra fosse adicionado 
ao calendário a cada 4 anos, como 
no ano bissexto atual. 
Nosso calendário atual está baseado 
no antigo calendário romano, que 

era lunar. Como o período sinódico 
da Lua é de 29,5 dias, um mês ti-
nha 29 dias e o outro 30 dias, o que 
totalizava 354 dias. Então a cada 
três anos era introduzido um mês a 
mais para completar os 365,25 dias 
por ano em média. Os anos no ca-
lendário romano eram chamados de 
a.u.c. (ab urbe condita), a partir da 
fundação da cidade de Roma. Neste 
sistema, o dia 14 de janeiro de 2000 
marcou o ano novo do 2753 a.u.c. 
A maneira de introduzir o 13o mês 
se tornou muito irregular, de for-
ma que no ano 46 a.C. Júlio César 
(Gaius Julius Cæsar, 102-44 a.C.), 
orientado pelo astrônomo alexan-
drino Sosígenes (90-? a.C.), refor-
mou o calendário, introduzindo o 
Calendário Juliano, de doze meses, 
no qual a cada três anos de 365 dias 
seguia outro de 366 dias (ano bis-
sexto). Assim, o ano juliano tem em 
média 365,25 dias. Para acertar o 
calendário com a primavera, foram 
adicionados 67 dias àquele ano e o 
primeiro dia do mês de março de 
45 a.C., no calendário romano, foi 
chamado de 1 de janeiro no calen-
dário Juliano. Este ano é chamado 
de Ano da Confusão. O ano juliano 
vigorou por 1600 anos. 

Em 325 d.C., o concílio de Nicéia 
(atual Iznik, Turquia), convocado 
pelo imperador romano Constan-
tino I [Gaius Flavius Valerius Au-
relius Constantinus (ca.280-337)] 
fixou a data da Pascoa como sen-
do o primeiro domingo depois da 
Lua Cheia que ocorre em ou após 
o equinócio Vernal, fixado em 21 
de março. Entretanto, a data da lua 
cheia não é a real, mas a definida 
nas Tabelas Eclesiásticas. A Quar-
ta-Feira de Cinzas ocorre 46 dias 
antes da Páscoa, e, portanto, a Ter-
ça-Feira de carnaval ocorre 47 dias 
antes da Páscoa. 
A data da Páscoa nos próximos 
anos será: 

· 12 de abril de 2009 
· 4 de abril de 2010 
· 24 de abril de 2011 
· 8 de abril de 2012 

O sistema de numeramento dos 
anos d.C. (depois de Cristo) foi ins-
tituido no ano 527 d.C. pelo abade 
romano Dionysius Exiguus (c.470-
544), que estimou que o nascimen-
to de Cristo (se este é uma figura 
histórica) ocorrera em 25 de de-
zembro de 754 a.u.c., que ele desig-
nou como 1 d.C. Em 1613 Johannes 
Kepler (1571-1630) publicou o pri-
meiro trabalho sobre a cronologia e 
o ano do nascimento de Jesus. Nes-
te trabalho Kepler demonstrou que 
o calendário Cristão estava em erro 
por cinco anos, e que Jesus tinha 
nascido em 4 a.C., uma conclusão 
atualmente aceita. O argumento é 
que Dionysius Exiguus assumiu 
que Cristo nascera no ano 754 da 
cidade de Roma, correspondente 
ao ano 46 Juliano, definindo como 
o ano um da era cristã. Entretanto 
vários historiadores afirmavam que 
o rei Herodes, que faleceu depois 
do nascimento de Cristo, morreu 
no ano 42 Juliano. Deste modo, o 
nascimento ocorrera em 41 Julia-

Calendários

Ciência

Ir\	Hélio		Dias

D
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no, 5 anos antes do que Dionysius 
assumira. Como houve uma con-
junção de Júpiter e Saturno em 17 
de setembro de 7 a.C., que pode ter 
sido tomada como a estrela guia, 
sugerindo que o nascimento pode 
ter ocorrido nesta data. Outros his-
toriadores propõem que houve um 
erro na determinação da data de 
falecimento de Herodes, que teria 
ocorrido depois do ano 42 Juliano 
e, consequentemente, o nascimento 
de Jesus também teria ocorrido um 
pouco mais tarde, entre os anos 3 e 
2 da era cristã. Nessa época ocorre-
ram diversas conjunções envolven-
do Júpiter, começando com uma 
conjunção com Vênus em agosto de 
3 a.C., seguida por três conjunções 
seguidas com Regulus, e terminan-
do com mais uma conjunção muito 
próxima com Vênus, em julho de 
2 a.C. Essa série de eventos teria 
chamado a atenção dos reis magos 
que teriam, então passado a seguir 
na direção de Júpiter. Segundo essa 
interpretação, portanto, Júpiter teria 
sido a estrela guia, ou estrela de Be-
lém. 
 Papa Gregório XIII
Em 1582, durante o papado de 
Gregório XIII (Ugo Boncampagni, 
1502-1585), o equinócio vernal já 
estava ocorrendo em 11 de março, 
antecipando muito a data da Pás-
coa. Daí foi deduzido que o ano era 
mais curto do que 365,25 dias (hoje 
sabemos que tem 365,242199 dias). 
Essa diferença atingia 1 dia a cada 
128 anos, sendo que nesse ano já 
completava 10 dias. O papa então 
introduziu nova reforma no calen-
dário, sob orientação do astrônomo 
jesuíta alemão Christopher Clavius 
(1538-1612), para regular a data da 
Páscoa, instituindo o Calendário 
Gregoriano. 
As reformas, publicada na bula papal 
Inter Gravissimas em 24.02.1582, 
foram: 
1. tirou 10 dias do ano de 

1582, para recolocar o Equinócio 
Vernal em 21 de março. Assim, o 
dia seguinte a 4 de outubro de 1582 
(quinta-feira) passou a ter a data de 
15 de outubro de 1582 (sexta-fei-
ra). 
2. introduziu a regra de que 
anos múltiplos de 100 não são bis-
sextos a menos que sejam também 
múltiplos de 400. Portanto o ano 
2000 é bissexto. 
3. o dia extra do ano bissexto 
passou de 25 de fevereiro (sexto dia 
antes de março, portanto bissexto) 
para o dia 28 de fevereiro e o ano 
novo passou a ser o 1o de janeiro. 
Estas modificações foram adotadas 
imediatamente nos países católicos, 
como Portugal e, portanto, no Bra-
sil, na Itália, Espanha, França, Po-
lônia e Hungria, mas somente em 
setembro de 1752 na Inglaterra e 
Estados Unidos, onde o 2 de setem-
bro de 1752 foi seguido do 14 de 
setembro de 1752, e somente com 
a Revolução Bolchevista na Rús-
sia, quando o dia seguinte ao 31 de 
janeiro de 1918 passou a ser o 14 
de fevereiro de 1918. Cada país, e 
mesmo cada cidade na Alemanha, 
adotou o Calendário Gregoriano 
em época diferente. 
O ano do Calendário Gregoriano 
tem 365,2425 dias solares médios, 
ao passo que o ano tropical tem 
aproximadamente 365,2422 dias so-
lares médios. A diferença de 0,0003 
dias corresponde a 26 segundos (1 
dia a cada 3300 anos).  Assim: 
Data Juliana: A data Juliana é utili-
zada principalmente pelos astrôno-
mos como uma maneira de calcu-
lar facilmente o intervalo de tempo 
decorrido entre diferentes eventos 
astronômicos. A facilidade vem 
do fato de que não existem meses 
e anos na data juliana; ela consta 
apenas do número de dias solares 
médios decorridos desde o início da 
era Juliana, em 1 de janeiro de 4713 
a.C.. O dia juliano muda sempre às 

12 h TU. 
Ano Bissexto - origem da palavra: 
No antigo calendário romano, o 
primeiro dia do mês se chamava ca-
lendas, e cada dia do mês anterior 
se contava retroativamente. Em 46 
a.C., Júlio César determinou que 
o sexto dia antes das calendas de 
março deveria ser repetido uma vez 
em cada quatro anos, e era chama-
do ante diem bis sextum Kalendas 
Martias ou simplesmente bissex-
tum. Daí o nome bissexto. 
Século XXI: O século XXI (tercei-
ro milênio) começou no dia 01 de 
janeiro de 2001, porque não houve 
ano zero e, portanto, o século I co-
meçou no ano 1. 
Calendário Judáico: tem como iní-
cio o ano de 3761 a.C., a data de 
criação do mundo de acordo com o 
“Velho Testamento”. Como a idade 
medida da Terra é de 4,5 bilhões de 
anos, o conceito de criação é so-
mente religioso. É um calendário 
lunisolar, com meses lunares de 29 
dias alternando-se com meses de 30 
dias, com um mês adicional inter-
calado a cada 3 anos, baseado num 
ciclo de 19 anos. As datas no calen-
dário hebreu são designadas AM 
(do latin Anno Mundi). 
Calendário Muçulmano: é contado 
a partir de 622 d.C., do dia depois 
da Heriga, ou dia em que Maomé 
saiu de Meca para Medina. Consis-
te de 12 meses lunares. 
Calendário Chinês: é contado a par-
tir de 2637 a.C., é um calendário 
lunisolar, com meses lunares de 29 
dias alternando-se com meses de 30 
dias, com um mês adicional inter-
calado a cada 3 anos. Os nomes for-
mais dos anos têm um ciclo de 60 
anos. Em 18 de fevereiro de 2007 
iniciou-se o ano do Porco (Ding 
Hai), 4705. Desde 1912 a China 
também usa o Calendário Grego-
riano. 
Para Saber Mais:
http://www.observatorio.ufmg.br/pas39.htm

Ciência

Continuação...
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ithraismo, uma das mais importantes religiões 
do Império Romano, até 68 a.C., representa o 
culto a Mithra, antiga divindade persa. Riva-

lizou com o Cristianismo apesar de suas similitudes em 
aspectos como humildade, batismo, comunhão, juízo 
final e ressurreição, o que facilitou a conversão de seus 
seguidores à doutrina de Cristo.

Mithra
O culto ao deus Mithra se perde na noite dos tempos.
Sua origem parece se situar na atual Índia, onde é men-
cionado nos Vedas, no qual atuava em conjunto, de for-
ma íntima,  com o deus Varuna.
Varuna é descrito como o Senhor do Ritmo Cósmico 
e do Céu Estrelado enquanto Mithra produz a Luz do 
Amanhecer, que durante a noite é coberta por Varuna. 
Forma-se uma dualidade de deuses: Mithra é o “Con-
solo” e Varuna é o “Poder” ; Mithra é o “Sacerdócio” e 
Varuna é o “Governo Real”; Mithra é o “Sábio” e Varu-
na é o “Dirigente”.
A primeira referência fora da Índia se situa no Reino de 
Mitanni ( ao redor dos anos 1500- 1250 a.C.), num tra-
tado firmado em 1400 a.C., entre os reinos de Mitanni e 
dos Hititas, no qual aparece os nomes de Varuna e Mi-
thra, como “garantes” do tratado entre ambos os reinos.

Zarathrusta
Ao redor do ano 700 a.C., numa cidade Persa, no lado 
leste do Irã, nasce o profeta Zarathrusta (ou com o nome 
grego de Zoroastro), o qual revolucionou o sistema re-
ligioso persa, criando o Mazdeísmo, que foi ( e ainda é) 
o sistema religioso precursor das religiões monoteístas, 
tais como o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo, 
as quais se nutriram das crenças masdeistas  na hora de 
configurar seus sistemas de crenças. O professor Eduard 
Meyer denominou Zarathrustra como “ a primeira per-
sonalidade que tem trabalhado criativa e formativamen-
te no curso da História Religiosa”.
A novidade dos ensinamentos de Zarathrusta se baseia 
no tratamento, em têrmos puramente  éticos, da natureza 
última e o destino da Humanidade e do mundo.
Afirmava Zarathrusta que o mundo estava corrompido 
acidentalmente, e podia e devia ser reformado pela ação 
humana, pois o caráter primogênito da Criação havia 
sido a Luz, a Sabedoria e a Verdade, mas nelas haviam 
entrado a Escuridão, o Engano e a Mentira, e a obriga-
ção do homem (criado com posteridade à introdução do 
Mal) era erradicá-lo por meio de suas boas ações, bons 
pensamentos e boas palavras.
Ou seja, a Criação era intrisecamente boa, assim como 
o ser humano, e a maldade que poderia haver na Cria-
ção, e no ser humano, era algo acrescentado que podia 
ser corrigido, não existindo, pois o conceito do Pecado 
Original.

Foi o Mazdeismo a primeira religião que compilou 
suas crenças reveladas em um Livro Sagrado : A 
Avesta ( a Palavra), diretamente escrito pelo próprio 
Zarathrusta, do qual chegou  a nós, inteiro, somente 
um terço, aproximadamente, do que o próprio Zara-
thrusta escreveu, pois quando Alexandre Magno in-
vadiu o Império Persa se perderam quase dois terços 
do total dos escritos do Profeta, sendo reconstruidos 
posteriormente pelos Sacerdotes Mazdeistas, reco-
lhendo todos os pedaços e recompondo-os como se 
fosse um “quebra-cabeça”.
Introduziu Zarathrusta a crença em dois poderes: um 
Poder Bom (Ahura Mazda, o Senhor Sábio) , e um 
Poder Mal (Angra Maniu ou Demônio da Mentira), 
assim como os conceitos ( tão propagadados hoje 
em dia) como os da Santíssima Trindade (composta 
por Ahura Mazda, o deus Mithra e a deusa Anahita), 
a Criação do Universo, do primeiro casal Humano, 
do Paraíso e do Inferno, do Dilúvio Universal e a 
salvação de uma família e um par de cada animal  
em uma Arca, do Livre Arbítrio e da Liberdade de 
Decisão do Ser Humano, da existência de anjos e 
arcanjos, dos demônios, do Juízo Final das Almas 
depois da Morte física, a Resurreição das mesmas, 
e o envio de um Salvador ou Redentor, que viria a 
resgatar os seres humanos das mãos do Demônio.
Na teologia Mazdeista, esse Salvador e Redentor  
era o deus Mithra.

Mithraismo
O Mithraismo era “Religião de Estado” de diversas 
cidades persas.  Duris, historiador do século IV a.C., 
já falava de festas celebradas em honra de Mithra, 
com seis dias de duração e que eram abertas pelo 
próprio Rei. Os povos dessas cidades persas já ce-
lebravam os mistérios de Mithra. O primeiro docu-
mento escrito que fala dos Mistérios de Mithra, foi 
escrito por Plutarco, e data do ano 67 a.C..
Tendo sido os persas vencidos pelos Romanos, foram 
os mesmos vendidos como escravos e espalharam o 
culto ao deus Mithra por todo o Império, começando 
pelas tropas romanas destacadas no Oriente Próxi-
mo e terminando em Roma. 
Já no século I da nossa era, havia um grande número 
de altos funcionários e membros do exército, partici-
pando das cerimônias mithraicas. Era especialmente 
forte entre os soldados e, por estes,  foi o Mithrais-
mo espalhado por todo o Império, desde terras onde 
hoje é a Escócia até Alexandria e Espanha, passando 
por Roma e países ao Norte da África, totalizando 
milhares de seguidores. Inclusive, Mithra figura na 
mitologia chinesa, onde é conhecido como “Amigo”. 
Ë representado como um general militar em estátuas 
chinesas e é considerado como um amigo do homem 
nesta vida e protetor contra o mal na outra.

Mitraismo Ir\ Alfério	de	Giaimo	Neto

M
Religiões
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É importante recordar que o Mithraismo é anterior 
ao Cristianismo em muitos séculos. Na religião Mi-
thraica se guardavam como dias festivos, entre ou-
tros, os seguintes: (vide	tabela	abaixo)
Junho era, na religião Mithraica, o mês por exce-
lência para as bodas.
Tinham proibido o Celibato e o Jejum e pratica-
vam a tolerância referente a outras religiões, pois 
não era uma religião exclusivista, como era, e ainda 
é, o Cristianismo. Na religião Mithraica, se podia 
pertencer a mesma e a outra religião, sem o menor 
obstáculo. Não era, e ainda não é, assim no Cristia-
nismo.
O Domingo era declarado um dia Santo, primeiro 
pela religião Mithraica, em comemoração de Mi-
thra como deus do Sol. Posteriormente, o assumiu 
o próprio Império Romano e, finalmente o Cristia-

nismo como um meio de afastar-se de suas origens 
judaicas e como meio de  reconciliar-se com o Im-
pério.
Como dissemos, o Dia do Sol estava dedicado ao 
deus Mithra, por ser o deus do Sol e da Luz Criada. 
O resto dos dias estava dedicado a outros diferen-
tes deuses, que cobriam um significado religioso.
Assim, a 2ª feira era dedicado à Lua. A 3ª feira à 
Marte. A 4ª feira à Mercúrio. A 5ª feira à Júpiter. A 
6ª feira à Venus e o Sábado à Saturno. 
A língua castelhana guarda uma semelhança me-
lhor com esses deuses, do que a portuguesa. Temos 
assim, os dias da semana: Lunes, Martes, Mierco-
les, Jueves, Viernes e Sábado.
No Mithraismo se celebravam o Batismo, a Con-
firmação (ou Crisma), assim como o equivalente a 
Missa, com o repartir de pão e vinho, em comemo-

Semelhanças entre Mithraismo e Cristianismo (continuação)

Religiões

● Todos os domingos eram considerados como Dias Santos de Mithra.
● 06 de janeiro - Adoração dos Reis Magos na Gruta na qual Nasceu Mithra.
● 24 de março - Semana da Paixão de Mithra.
● 24 de junho - Ascenção de Mithra ao Céu.
● 16 de agosto - Proclamação de Mithra como o Senhor dos Céus por Ahura Mazda
● 25 de dezembro - Solstício de Inverno - Festa do Nascimento de Mithra
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ração da paixão de Mithra, e na entrada de todos os 
templos de Mithra existia uma pia com água benta, 
com a qual os fiéis molhavam a cabeça para santifi-
car-se. Durante as reuniões cantavam hinos, o que 
logo seria imitado pelo Cristianismo.
Tinham uma hierarquia estruturada de Padres 
(equivalentes aos párocos do Cristianismo), Bis-
pos (Antistites, em castelhano) e Pontífices, sendo 
o chefe deles o “Padre dos Padres”.
De fato, a Igreja Católica copiou a estrutura, os 
nomes e os cargos da religião Mithraica, reconhe-
cendo-a, de modo implícito, como superior à sua 
própria, pois somente se copia o que é melhor do 
que a si mesma.
Sua moral era similar à Estóica. Tinham, interior-
mente, áreas como a Funerária, a Caritativa e a 

Administrativa, com presidentes, tesoureiros e pa-
tronos, sendo o objetivo da dita organização o de  
prover ajuda entre eles, em caso de necessidade.
Se organizavam em comunidades, entre 20 a 100 
membros, chamados “mithreos” e era alí que ti-
nham suas cerimônias de Iniciação.
As similaridades (inclusive as litúrgicas) entre o 
Mithraismo e o Cristianismo eram tão grandes, 
que os Padres da Igreja Católica diziam que o pri-
meiro era “uma cópia diabólica do Cristianismo”, 
chamando a Mithra de “ o macaco de imitação de 
Deus” e acusavam  o Diabo de haver-se antecipado 
a Deus, em cinco séculos, antes da existência do 
Cristianismo e favorecer a expansão do Mithrais-
mo “ com o objetivo de colocar impecilho no esta-
belecimento da Verdade de Cristo”.

Continuação...

Fato ocorrido em 1892, verdadeiro e integrante de 
biografia.
Um senhor de 70 anos viajava de trem tendo ao seu 
lado um jovem universitário, que lia o seu livro de 
ciências.
O senhor, por sua vez, lia 
um livro de capa preta.
Foi quando o jovem per-
cebeu que se tratava da 
Bíblia e estava aberta no 
livro de Marcos.
Sem muita cerimônia o 
jovem interrompeu a lei-
tura do velho e pergun-
tou:
- O senhor ainda acredita 
neste livro cheio de fábu-
las e crendices?
- Sim, mas não é um livro 
de crendices. É a Palavra 
de Deus. Estou errado?
- Mas é claro que está! 
Creio que o senhor de-
veria estudar a História 
Universal.
Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais 
de 100 anos, mostrou a miopia da religião.

Somente pessoas sem cultura ainda crêem que Deus 
tenha criado o mundo em seis dias.
O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre 
o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre 

tudo isso.
- É mesmo? E o que pensam e 
dizem os nossos cientistas so-
bre a Bíblia?
- Bem, respondeu o universi-
tário, como vou descer na pró-
xima estação, falta-me tempo 
agora, mas deixe o seu cartão 
que eu lhe enviarei o material 
pelo correio com a máxima ur-
gência.
O velho então, cuidadosamen-
te, abriu o bolso interno do pa-
letó e deu o seu cartão ao uni-
versitário.
Quando o jovem leu o que es-
tava escrito, saiu cabisbaixo e 
envergonhado
No cartão estava escrito:

Professor Doutor Louis Pasteur,
Diretor Geral do Instituto de Pesquisas
Científicas da Universidade Nacional da França.

Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito, nos aproxima.

Religiões
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ada mais será como antes! Esta é a única certeza que hoje tenho comigo. Ainda sou um A.˙. M. ˙, tenho 
deveres para comigo, com minha família, com a Ordem e com a sociedade e, entretanto, isso não me pesa, 
não me oprime. 

Ouvi, algumas vezes: você já era maçom, e não sabia. Não era verdade, embora eu compreenda que o Ir.˙. re-
feria-se a certos princípios éticos que tenho muito presentes em minha alma, e que vejo reiterados nas virtudes 
maçônicas, na forma preconizada e incentivada pela Ordem para o comportamento do maçom.
Meu pai foi maçom, e de sua convivência, recebi o conceito (que jamais abandonei) de que eu poderia manter a serie-
dade e o respeito, compreender profundamente quaisquer conceitos e, mais ainda, praticá-los, incorporá-los à minha 
vida, ao meu modo de viver, sem que, necessariamente, me tornasse uma pessoa triste. De uma época muito difícil, 
de escassez inclusive de valores humanos, causada por uma doença que acometeu meu pai por longos anos, aprendi, 

em uma época em que ainda sequer tinha raciocínio lógico, a virtude basilar da Maçonaria: a Solidariedade. 
Não entendia bem porque, mas via aqueles homens, que sabia serem amigos de meu pai, nos visitar e, ao saírem, 
sempre restava um envelope que não se sabia qual deles deixara. Era o que era justo e possível, e foi o que pos-
sibilitou à minha mãe manter a união e alimentar nossa numerosa família, durante o longo período de doença de 
meu pai, uma vez que seus esforços, como professora, não eram suficientes.
Já adulto, médico formado, recebi um convite para ser iniciado em uma das lojas de Sorocaba. Após os prepara-
tivos iniciais, precisei pedir ao amigo que me convidara que postergasse minha iniciação, por motivos profanos. 
Recebi novo convite há cerca de quinze anos, mas declinei do mesmo, pois minha então esposa era católica ferre-
nha, e não aceitava a Maçonaria.
Novo convite, desta vez em São Paulo e, tendo sido aceito (com a aceitação e concordância de minha esposa), 
fui iniciado há exatamente um ano. Assim, não posso concordar com o que me dizia o Ir. ˙., pois acredito que 
ao ser iniciado estava mais maduro, certamente com mais sabedoria e liberdade (até mesmo por força de minha 
vivencia) e sabendo expressar muito melhor minhas idéias e minha sensibilidade. Sei estabelecer o que quero e 
não quero, bem como sei adotar posições firmes em defesa de minhas idéias e meus ideais.

O Último Trabalho de Um Irmão Aprendiz
Ir\ Laerte	Augusto	Rolim

N

Colaboração dos Irmãos


“Dificuldades São Como Montanhas.  

Só se Aplainam Quando Avançamos Sobre Elas” 
Émile Zola (1840-1902)
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Isso, entretanto não me faz e não me 
fez um maçom. Ao passar a usar o 
avental de A.˙.M۟۟۟۟.˙., tornei-me, no-
vamente, alguém com uma imensa 
curiosidade e vontade de apren-
der, mas ao mesmo tempo, alguém 
que cultiva o silêncio e a discrição 
(mais ainda: aprende-as), que sabe 
a necessidade de aguardar o tempo 
certo de fazer as coisas, que sabe 
respeitar seu próprio tempo e dos 
outros.
Desde minha iniciação, tenho es-
tudado constantemente, pesquisa-
do muito, pois compreendi,  após 
algum tempo, que meu caminho e 
suas dificuldades ou facilidades se-
riam traçadas e estabelecidas por 
mim. Aprendi que não bastava ser 
iniciado para ser um maçom. Que, 
se não houvesse esforço de minha 
parte para ampliar minha consci-
ência, eu não passaria de um semi-
profano.
Sendo assim, dediquei-me a pro-
duzir peças de arquitetura que pu-
dessem passar para os IIr.˙. aquilo 
que havia compreendido em meus 

Percebo que não houve 
uma mudança espetacu-
lar em minha vida. Mas 
percebo que as mudan-
ças que ocorreram foram 
sólidas e duradouras.

estudos e minhas pesquisas, assim 
como pudessem reproduzir para 
eles como compreendo a espiritua-
lidade, o esoterismo e a ritualística. 
Percebo que não houve uma mudan-
ça espetacular em minha vida. Mas 
percebo que as mudanças que ocor-
reram foram sólidas e duradouras.
A compreensão dos conceitos de 
Justiça, Temperança, Prudência e 
Solidariedade passaram a efetiva-
mente fazer parte de minha vida, 
de uma forma muito prática e vi-
vencial. Passei a ressignificar sen-
timentos, em relação á família, à 
comunidade e, mais ainda, a sentir 
vividamente o conceito de unicida-
de com o restante da humanidade.

Neste primeiro ano do resto de 
minha vida, aprendi a valorizar a 

Amizade, a Fraternidade que unem 
todos os maçons, que unem particu-
larmente os queridos IIr.˙. de minha 
Loja.
Pude sentir o prazer de defender va-
lores, de cerrar fileiras com os que 
acreditavam nas mesmas coisas que 
eu, de tomar posição e não temer 
por isso, enfim de experimentar a 
verdadeira Liberdade, de perceber 
que por muito que ainda tenha que 
aprender (e creiam os Ir.˙., eu te-
nho), eu me tornei um homem me-
lhor, e posso espelhar isso no mun-
do profano.
Sou profundamente grato ao 
G.˙.A.˙.D.˙.U.˙. por ter permitido 
que eu adentrasse a Ordem apenas 
quando tivesse maturidade para es-
tar aqui e para compreender seus 
mistérios e simbolismo.
Que a Egrégora coletada e reunida 
do trabalho de todas as Lojas Ma-
çônicas possa ser igualitariamente 
distribuída por todos os IIr.˙. e que 
essa energia nos renove interna-
mente e nos prepare para os traba-
lhos deste ano.


“Creio na Religião, Em Tudo Quanto Me é Dado Compreender. 

E Respeito o Que Resta, Sem Rechaçá-lo”  
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Continuação...

Colaboração dos Irmãos



�8

G\O\S\P\ Cultural online Jun / Jul
2008Humor

Charges Que Nos Levam a Refletir



��

G\O\S\P\ Cultural online Jun / Jul
2008Humor

Charges Que Nos Levam a Refletir



20

G\O\S\P\ Cultural online Jun / Jul
2008Programação Bimestral

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)

Cursos

Data Curso de Introdução ao Grau de Mestre Maçom Observações
14-06-08 Módulo IV - Legislação. Código eleitoral.  Cargos em loja. 

Ministrador: Luiz Carlos do Prado
Restrito à Maçons, 
direcionado aos Ir\ 
Mestres e Mestres 
Instalados.

19/07 Curso para Veneráveis Mestres Eleitos
Somente para Veneráveis Mestres.
Ministrador: Armando Ettore do Valle

Em Agosto ministraremos novamente o Curso de 
Introdução à Maçonaria para Aprendizes Maçons.

A agenda será apresentada na próxima edição dessa Revista.

Atenção Irmãos Aprendizes!

28/06 Curso para Oficiais de Loja Eleitos:
Vigilantes, Orador, Secretário, Tesoureiro e Chanceler.
Ministradores: Equipe de Instrutores da GSCEM do GOSP

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!
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TEATRO

GRUPO TEATRAL COLUNA DO SUL
Apresenta:

“CONFIANÇA, LEALDADE E CARIDADE”
(peça em 2 atos)

Tema: Prevenção ao uso de drogas.
Valores éticos e morais. Lendas orientais.

Mensagem: Esta peça foi escrita, produzida, dirigida e será apresentada por Maçons; todos amadores. E se em 
momento algum recorremos aos profissionais da área ( cenógrafos, coreógrafos, dramaturgistas) é porque nosso 
objetivo maior não foi produzir um espetáculo cênico grandioso, mas simplesmente utilizar a arte teatral como 
ferramenta de divulgação dos valores éticos e morais que, semanalmente, aprendemos a cultivar em nossas Lo-
jas.
Com algumas pitadas de humor e alguns lances dramáticos, tentaremos conscientizar o público em geral, e os 
jovens em particular, para o gravíssimo problema das drogas e do narcotráfico. Mas... assistam e tirem suas pró-
prias conclusões.
 
Realização: Grande Secretaria de Cultura
e Educação Maçônicas do GOSP

Personagens:
Traficante eliminado     Douglas Pelosi do Nascimento
Traficante Arrependido (Monir Salomão)  Marcus Rene Magalhães
Rei Chariar, o Justo     Carlos Brasílio Conte
Zeidum, o Filho da Viúva    Miguel Malak
Secretário do Rei     Omar João Zacharias
Guarda 1 (sempre criticando o rei)   Reinaldo Vitelli
Guarda 2 (sempre elogiando o rei)   Fabiano Ros Abreu
Guarda do Rei      Douglas Pelosi do Nascimento
Carrasco      Omar João Zacharias
Sonoplastia      Rafael Grethen
Sherazade (narração)     Rosana A. L. Benvenuto

DIA 18/08/08 - 21 HORAS
TEATRO ARTHUR DE AZEVEDO

Av. Paes de Barros 995 - Moóca - São Paulo -SP

REALIZAÇÃO: GRANDE SECRETARIA DE CULTURA E EDUCAÇÃO MAÇÔNICAS DO GOSP
ENTRADA FRANCA - SOLICITA-SE 1 K DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS
RESERVAS: 33467088 Ramal 150

VEJA FOTOS DA ESTRÉIA NA PRÓXIMA PÁGINA !
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