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Comemoramos no dia 17 de junho pp, dois séculos da fundação do Grande 
Oriente do Brasil, potência maçônica primaz brasileira, que, protagonizou 
momentos marcantes da nossa história como a Independência ante o imperia-
lismo europeu, solidificando, consequentemente, a nossa soberania nacional.

A tão sonhada liberdade, a qual foi consolidada pela Proclamação da Repú-
blica tão bem arquitetada pela força e coragem dos irmãos, tornou-se o inaba-
lável alicerce para formação da continental nação em que hoje habitamos. 
Proporcionou-nos ainda a abolição da escravidão, na busca da justiça social, 
justa e perfeita.

As ações maçônicas foram e continuam sendo primordiais para a formação 
do ser humano, ensinando-o virtudes das mais relevantes para a concepção de 
homens livres e de bons costumes que, alicerçados na crença em Deus, o Gran-
de Arquiteto do Universo, defendendo a Pátria e seus compatriotas e valori-
zando a família como célula-mater de qualquer sociedade, fazem um mundo 
mais humano, fraterno e melhor, onde a fé, a esperança e a caridade guiam-nos 
em busca da verdadeira luz que alumia todo ser vivo!

Parabéns Irmãos que compõem a centenária família gobiana! 

Capa desta edição



O Mallhete



(*) Por Ir.’. José Ronaldo V. Alves

COMENTÁRIOS INICIAIS:
O Templo Maçônico, como o conhecemos, não chega 
a ser tão antigo assim. O primeiro a ser considerado 
dessa forma, é parte da Grande Loja de Londres, 
tendo sido inaugurado no ano de 1775.

O modelo arquitetônico utilizado para a constru-
ção do Templo Maçônico foi sim, o do Templo de Jeru-
salém ou do Templo de Salomão, mas, com um deta-
lhe importante: esse modelo já era o modelo que a 
Igreja havia adotado também em tempos bem mais 
remotos. Ademais, uma outra influência foi muito 
importante para a elaboração desse projeto arquitetô-
nico, responsável por torná-lo tal como o conhecemos 
hoje, é aquela cuja origem repousa no Parlamento 

inglês.
Então, antes de dar prosseguimento, tratemos de 

reforçar o que acabou de ser aventado, agora, usando 
dos comentários de um dos nossos maiores estudio-
sos, o Irmão José Castellani:  

“A orientação e a divisão do templo maçônico, 
assim como das igrejas, têm, indisfarçavelmente, a 
sua origem no templo de Jerusalém, da mesma mane-
ira que alguns objetos da decoração e as colunas ves-
tibulares. Existem, todavia, outras influências, não só 
das antigas civilizações, mas, também, do misticismo 
medieval e de costumes originários da Inglaterra, 
que, aos poucos motivaram a complementação da 
decoração dos templos.” (Castellani, 1991, pág. 20)

Com isso, esperamos já podermos dissipar a ideia 
que alguns soem disseminar: a de que o Templo maçô-
nico é uma cópia do Templo de Salomão.

O ALTAR DOS JURAMENTOS: 
UMA CRIAÇÃO PURAMENTE MAÇÔNICA?
“Rigorosamente, o Altar dos Juramentos é a mesa do Trono do Venerável. A comodidade e a imaginação levaram os 
maçons a usarem uma peça complementar, de madeira ou de pedra, quadrada ou triangular. Isso decorreu de preciosis-
mos. Daí surgiu a miniatura da mesa ou altar do Venerável Mestre, denominada Altar de Juramentos, peça que as Lojas 
apresentam na forma prismá�co-triangular, e de tamanho adequado aos movimentos litúrgicos e à arquitetura e 
decoração do Templo. (...) O Altar dos Juramentos é uma criação puramente maçônica e não se confunde com o altar dos 
sacri�cios e o altar de perfumes do Templo de Salomão.” (Varoli Filho, 1977, pág. 290)

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/06/o-altar-dos-juramentos-uma-criacao.html


A frase “O Altar dos Juramentos é uma criação 
puramente maçônica...”, que aparece logo após o 
título, na passagem da lavra de outro dos nossos mais 
conceituados estudiosos, o Irmão Theobaldo Varoli 
Filho, tem a força necessária justamente para desvin-
cular este objeto físico em definitivo daqueles outros 
que são originários do Templo de Salomão e que 
foram descritos na Bíblia, no entanto, quando trata-
mos desse objeto no âmbito maçônico há de existir 
também um outro componente de peso que é o simbó-
lico, e este também possui sua associação com o Tem-
plo de Salomão, o que veremos ainda durante o desen-
volvimento do presente trabalho.

Não é nosso objetivo aqui reavivar as velhas dis-
cussões, ou mesmo, polemizar em razão deste tema. 
Na verdade, mesmo que algum Irmão ainda possa 
considerá-lo um daqueles temas espinhosos, o fato de 
abordar esse assunto é mesmo trazer um pouco mais 
de conhecimento para os irmãos que ainda não sabi-
am, os porquês de vários autores terem escrito sobre 
aquela mesinha e os porquês dela se encontrar ali.  Ela 
simplesmente não existia no Templo do REAA em 

tempos mais remotos. Mas, depois da sua criação, e se 
considerarmos a diversidade de Ritos existentes, ela 
acabou até mesmo ocupando diferentes localizações 
no interior do Templo maçônico.

Por ser um tema, que dificilmente seria abordado 
em uma instrução, é importante que os Irmãos possam 
com base nessa leitura desfazer quaisquer dúvidas 
que possam ter surgido em razão do assunto, fazendo 
chegar aos seus ouvidos aquelas interpretações, aque-
las descrições que são provenientes daqueles que são 
considerados nossos estudiosos mais respeitados.

Portanto, depois das várias pesquisas efetivadas 
sobre o assunto com vistas a este trabalho, a verdade 
que deverá vir à tona é aquela que deverá estar em 
plena consonância com o que reza o Ritual do REAA. 
Para chegar até isso assim, nada impede que mostre-

mos também, aquilo que não poderá estar totalmente 
de acordo com esses ditames.

Não esquecendo que ao falarmos sobre influênci-
as, sabemos de antemão, que elas podem ser proveni-
entes de diversas fontes. E quando passeamos nosso 
olhar pelo Templo Maçônico isso parece aflorar todo 
tempo.

O TEMPLO MAÇÔNICO E AS ORIGENS DO 
ALTAR DOS JURAMENTOS 

O Altar dos Juramentos nem sempre esteve presen-
te no mobiliário que compete a cada um dos diversos 
Ritos que hoje o adotam, sendo que, o Altar dos Jura-
mentos em tempos mais remotos era o próprio Altar 
do Venerável Mestre.

Reproduzo um trecho retirado do “blog” do Irmão 
Pedro Juk, onde poderemos constatar, a partir de qual 
momento e onde foi mesmo que passou a existir um 
Altar que, na prática, começou a funcionar como um 
apêndice do Altar do Venerável Mestre. Vejamos 
então a sempre esclarecedora opinião do Irmão Pedro 
Juk:

“Cabe mencionar que nos primórdios da Moder-
na Maçonaria francesa, no século XVIII, a tomada 
dos juramentos era no Altar ocupado pelo Venerá-
vel Mestre e sobre ele é que ficavam as Três Gran-
des Luzes Emblemáticas (Livro da Lei, Esquadro e 
Compasso). No entanto, ao passar dos tempos, ale-
gando melhor aproveitamento do espaço sobre o 
Altar, os franceses criaram uma extensão desse 
através de um pequeno móvel localizado logo à 
frente e que ficaria conhecido na Maçonaria Latina 
como Altar dos Juramentos. Assim, esse pequeno 
móvel, tido como extensão do Altar mor e conheci-
do como Altar dos Juramentos, já aparecia nos seus 
primórdios existenciais no lado oriental da Loja e à 

frente do Altar ocupado pelo Venerável Mestre. Com 
essa característica e de modo genérico os ritos de 
origem francesa, dos quais os mais conhecidos como 
o Rito Adonhiramita, o Rito Moderno ou Frances e o 
REAA trazem na topografia dos seus Templos o Altar 
dos Juramentos no Oriente. É bom lembrar que a 
característica de se tomar compromissos, ou jura-
mentos no Leste da Loja foram práticas herdadas dos 
Modernos ingleses de 1717. Especificamente o pri-
meiro ritual simbólico do REAA, nascido na França 
em 1804 já trazia então o Altar dos Juramentos no 
Oriente da Loja.” (Juk, 2019)

Ainda sobre as origens do Altar dos Juramentos e 
para que bem entendamos essa parte: o Irmão Castel-
lani, em distintas obras da sua autoria, fez estudos 
importantes relativos ao mesmo, deixando registra-



dos em várias delas detalhes da sua história, 
descrições, tudo acompanhado por riquíssi-
mos comentários, dos quais vamos extrair 
algumas informações úteis aos leitores. 
Sendo assim, as passagens que aparecem na 
sequência são todas oriundas do seu “Dicio-
nário de Termos Maçônicos”, em seu verbe-
te “ALTAR DOS JURAMENTOS” cujo 
significado está contido entre as páginas 25 e 
28 do referido dicionário. 

Com respeito à posição desse Altar, depo-
is de dizer que ele ficava no Oriente e à frente 
do Venerável Mestre, o seu autor remete às 
instruções que vigoravam para o REAA lá no 
século XIX:

“...diante deste, há um altar sobre um 
estrado de três degraus, sobre o qual está 
uma Esquadria, um Compasso, uma Bíblia, um 
Malhete e uma Espada.”

Constatada, na descrição acima, a presença das 
Três Luzes Emblemáticas da Maçonaria (Livro da 
Lei, Esquadro e Compasso) sobre o Altar do Venerá-
vel, fica claro que, os juramentos até então eram 
mesmo tomados naquele Altar, e sem a existência de 
um Altar dos Juramentos numa mesinha em separado.

O Irmão Castellani explica ainda que:
“Posteriormente, foi inventada uma mesinha aces-

sória, colocada à frente do Altar, no Oriente, como 
extensão desse mesmo Altar, talvez por questão de 
espaço sobre a mesma. E nessa mesinha foram colo-
cadas as Três Grandes Luzes Emblemáticas, passan-
do, ela, a ser o local onde foram tomados os juramen-
tos. Vale acrescentar que, primitivamente, essa mesa 
acessória era retangular.” 

ALTAR DOS JURAMENTOS NO CENTRO 
DO TEMPLO?

Uma das questões que, certamente, deve ter levan-
tado muitas dúvidas, é a que se refere ao lugar exato 
onde deveria ficar essa mesa ou o Altar dos Juramen-
tos. Castellani, na sequência aos seus comentários 
anteriores começou por dar entrada ao novo tópico 
nos seguintes termos: 

“Também sem qualquer motivo justificável, ou 
com justificativas aberrantes e dissociadas da reali-
dade, essa pequena mesa acabou criando vida pró-
pria e migrando para o centro do Templo (em alguns 
Ritos e Obediências), no lugar onde só deve estar o 
Painel da Loja.” 

E aqui, vamos interromper um pouco a descrição 
do Irmão Castellani, e já irmos atentando para algu-
mas informações, as quais estão registradas nos itens 

2 e 3 do verbete ALTAR DOS JURAMENTOS, das 
compilações reunidas pelo Irmão João Ivo Girardi em 
seu “Vade-Mécum Maçônico”. Ali podemos ler o 
seguinte:

“ALTAR DOS JURAMENTOS: (...) 2. O Altar dos 
Juramentos deverá ficar no centro do Templo Maçô-
nico, já que ele seria a mesa dos holocaustos do san-
tuário hebraico. 3. Nos Ritos Schroeder e Moderno 
ele não existe e nos Ritos Adoniramita e Brasileiro, o 
altar é colocado no Oriente, no local do Altar dos 
Perfumes.” (Girardi, 2008, pág. 25)

COMENTÁRIOS:
Percebam que já surgiram aí algumas variações 

com relação àquela situação original, o que já envolve 
cada Rito em particular, além dessa conotação que a 
coloca simbolicamente numa relação direta com a 
mesa dos holocaustos do Tabernáculo hebraico. Mas, 
como já vimos após o título deste trabalho, há uma na 
passagem num dos livros do Irmão Varoli Filho, onde 
ele afirma peremptoriamente que o Altar dos Jura-
mentos é uma criação maçônica, e sendo assim, não 
teria sentido confundi-lo com o altar de sacrifícios e o 
altar de perfumes do Templo de Salomão.  

Há pontos de vista diferentes, claro. Mas, como 
não concordar com essa assertiva, de que, tendo sido 
o Templo Maçônico criado após a fundação da Gran-
de Loja de Londres (1717), como equipará-lo àqueles 
utensílios que comprovadamente (conforme a Bíblia) 
já estavam presentes no Templo de Salomão? 

Num outro comentário, o Irmão Varoli Filho corro-
bora mais seu ponto de vista: 

“Confundi-lo com o altar de metal quadrado, de 
quatrocentos côvados quadrados de superfície e dez 
côvados de altura (v. Crônicas, 2:1), do Templo de 



Jerusalém, é praticar confusão e não convém à 
ritualística, principalmente no REAA.” (Varoli 
Filho, 1977, pág. 290)

O Irmão Pedro Juk, grande estudioso do 
REAA, já foi taxativo ao responder a uma pergun-
ta em seu “blog”:

“Lojas que praticam o REAA autêntico pelo, 
não trazem o Altar dos Juramentos ao centro do 
Ocidente.”

Eis que mais adiante, nessa mesma resposta 
dada à mesma consulta provinda de um Irmão, ele 
também diz o seguinte:

“No tocante ao lugar dos juramentos na 
Moderna Maçonaria, os ritos da vertente france-
sa, tal qual os ritos e trabalhos da vertente inglesa 
(Craft) manteve o lugar dos compromissos próxi-
mo, ou junto ao Venerável Mestre e a Moderna Maço-
naria norte-americana com as suas Lojas Azuis, man-
teve o lugar dos compromissos à moda dos “Antigos” 
de 1751, no centro da Sala da Loja.” ((Juk, 2019)

ALTAR DOS JURAMENTOS (TEMPLO 
MAÇÔNICO) E ALTAR DOS SACRIFÍCIOS 
(TEMPLO DE SALOMÃO)  

Então, se com esse nome, Altar dos Juramentos, 
não existia nada no interior do Templo de Salomão, 
isso não foi impedimento suficiente para que alguns 
autores se servissem de um outro Altar, este sim, que 
estava lá no Templo de Salomão e tinha o nome de 
Altar dos Sacrifícios. O objetivo desses autores era o 
de estabelecer uma forma de simbolismo, claro.

O Irmão Mario Name defendeu a ideia, em nome 
do simbolismo, de que o Altar dos Juramentos tem 
como “ancestral” o Altar dos Holocaustos ou Altar 
dos Sacrifícios. Vejamos um trecho do que ele escre-
veu sobre o assunto:

“Tanto no Tabernáculo como no Templo de Salo-
mão, os sacrifícios eram feitos através de animais que 
eram oferecidos para agradecimentos ou expiação de 
pecados. O Holocausto era o mais solene dos sacrifí-
cios dos israelitas, assim como o juramento e a mais 
solene cerimônia pela qual passa o iniciado. Enquan-
to no Holocausto era oferecida uma vítima para lou-
var a Deus, no juramento maçônico o iniciado se ofe-
rece em sacrifício para vencer suas paixões, subjugar 
sua vontade e renascer para uma vida limpa e sem 
mácula. O neófito, ao proferir a fórmula do seu jura-
mento, declara taxativamente nunca revelar qual-
quer dos mistérios da Maçonaria, nunca escrever, 
gravar, traçar ou empregar outros meios pelos quais 
possa divulgá-los, além de se comprometer a ajudar e 
defender seus Irmãos em tudo o que puder ser neces-

sário. Não será isso um SACRIFÍCIO já que ele se 
propõe a ajudar pessoas que não escolheu para 
serem seus Irmãos? Não será um sacrifício se propor 
a modificar seus valores e, de repente, transformar o 
homem profano em homem maçom? Não será o 
momento de se falar em SÍMBOLO e ALEGORIA?” 
(Name, 1988, págs. 215-216)

COMENTÁRIOS:
Independente dos prós e contras, o fato é que quase 

ninguém pergunta o que tem de ser perguntado: por 
que a Altar dos Juramentos não pode ser um símbolo 
genuinamente maçônico e ponto final? Por que este 
Altar tem de possuir necessariamente a sua origem 
ligada ao Templo de Salomão, ainda que, simbolica-
mente e 2.600 (+ ou -) anos após a sua destruição por 
Nabucodonosor? Nós Maçons, sabemos ou todos 
deveríamos saber que, o Templo maçônico sofreu em 
muito da sua elaboração, influências do Templo de 
Salomão, do qual, tudo o que temos, são as descrições 
que constam na Bíblia, diga-se de passagem, pois, não 
existe nenhuma prova física contundente ou arqueo-
lógica que prove a existência física daquele Primeiro 
Templo, o Templo de Jerusalém. O famoso Muro das 
Lamentações, o segundo lugar mais sagrado do Juda-
ísmo hoje, é tudo que resta como vestígios do Templo 
de Herodes, e se refere, na realidade, a um muro de 
arrimo que possuía a finalidade de sustentar uma das 
paredes do Templo, ou seja, não era nem integrante do 
Templo original. As outras influências que incidiram 
no desenho e na constituição do templo Maçônico 
vieram dos templos católicos e do parlamento inglês. 
Ou seja, será que o que faz o Templo maçônico único 
não é exatamente as várias influências sofridas em sua 
elaboração que somadas o diferenciam dos templos 
unicamente religiosos ou de outras instituições?

Aliás, quando se trata do Templo de Salomão há 



vários outros aspectos que acabam gerando discus-
são, mas, que podem ser comprovados pelos inúme-
ros estudos realizados até hoje: as colunas J e B, que 
ficavam do lado de fora daquele Templo, aliás, o Mar 
de Bronze também...

E nessa linha de interiorizações, será que, “trazer o 
Altar dos Holocaustos para dentro do Templo” poderá 
ser interpretado assim?

NEM ALTAR DOS JURAMENTOS NO 
TEMPLO SALOMÔNICO, NEM ALTAR DOS 
SACRIFÍCIOS NO TEMPLO MAÇÔNICO

Prosseguindo com as ponderações do Irmão Mario 
Name, ele mesmo afirma mais adiante que: 

“Se o Altar dos Juramentos não existia no Templo 
de Salomão, o Altar dos Holocaustos não pode existir 
no Templo Maçônico.”

E diante da argumentação de parte de alguns auto-
res que vão em contra sua teoria de que existiria uma 
correlação alegórica ligando os dois altares, o Irmão 
Mario Name, se posiciona a respeito, dizendo o 
seguinte: 

“É obvio que o Altar dos Compromissos (juramen-
tos) dos Maçons não é um altar cruento. (...) Ao con-
trário do Mar de Bronze, das Colunas e do Altar dos 
Perfumes, (...), o Altar dos Juramentos reproduz o 

Altar dos Holocaustos do Templo judeu apenas 
extraindo seu conteúdo intrínseco, místico ou filosó-
fico. Seria um raciocínio infantil e simplista para 
quem tanto defende a tese de que tudo no Templo 
maçônico é simbólico e alegórico. Num deles se 
oferecia – repetimos – um animal em sacrifício e 
com finalidades religiosas e, no outro, o neófito se 
oferece em sacrifício através do juramento e com 
finalidades iniciáticas. (Name, 1988, págs. 215-
216)

No livro do Irmão Name são citados vários outros 
autores, a maioria dos quais estão ligados à ideia do 
sacrifício simbólico. 

Quem se interessar por mais capítulos envolven-
do essa querela, seria interessante consultar o livro 
do Irmão Mario Name que dedicou várias páginas 
ao assunto no respectivo livro já citado.

COMENTÁRIOS FINAIS:
Não tão diferentes de outros símbolos maçônicos 

onde divergem opiniões em torno, o Altar dos Jura-
mentos que, acabamos de ver, possui toda uma his-
tória própria. O que vimos são os seus desdobramen-
tos, as diferentes interpretações, mas, ficando explí-
cito, tal como já havia sido insinuado ao longo do 
trabalho, que ao optarmos pela preservação do que 
está definido nos rituais do REAA quando em con-

sonância com o REAA autêntico, estaremos pratican-
do o que é correto. Simples assim. 

CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS:
Internet:
“Muro das Lamentações” – Disponível em: pt.wi-

kipedia.org
“REAA – Altar dos Juramentos. Ao centro ou no 

Oriente?” - Ago/2019 – Disponível em: http://pedro-
juk.blogspot.com.br

Livros:
CASTELLANI, José. “Origens Históricas e Místi-

cas do Templo Maçônico” - Editora “A Gazeta Maçô-
nica”. 1991 

NAME, Mario. “O Templo de Salomão nos Misté-
rios da Maçonaria” – Editora A Gazeta Maçônica – 1ª 
Edição - 1988

VAROLI FILHO, Theobaldo. “Curso de Maçona-
ria Simbólica” 1º do Tomo (Aprendiz) – Editora A 
Gazeta Maçônica S.A. – 2ª Edição - 1977

(*)O autor, Irmão José Ronaldo V. Alves é
membro da ARLS Saldanha Marinho

Or.’. de Santana  Livramento - RS





Por Irmão Marco Antonio Peres

I – Introdução:
Porque os maçons têm uma data considerada como sua?
O intuito desse trabalho não é o de diminuir a importân-

cia da data do Sete de Setembro, quando se comemora a 
Independência do Brasil – data magna da nacionalidade, e 
sim a exaltá-la dando-lhe a importância devida. O que se 
abordará é o contexto que nos levou a lembrar-nos do ponto 
que fechou um círculo e iniciou outro.

Buscar-se-á, com o relato, no entanto, registrar a ima-
gem de uma realidade histórica que, a nosso ver, deixou de 
ser colocada às claras, pelos historiadores, no contexto 
global, e dessa forma, apresentar ao povo de uma forma 
didática.

Devemos sim continuar a enaltecer o fato e até nos emo-
cionar com o Grito do Ipiranga, que se comemorará 200 
anos no próximo dia 7 de setembro de 2022.

Devemos lembrar que nossas discussões, divisões e 
decisões internas, na maçonaria são só nossas, e, muitas 
vezes, pontos importantes para mudanças de rumo na his-
tória universal se perdem para o cidadão profano.

Os maçons, e em especial maçons brasileiros, são 

detentores de informações estratégicas dos acontecimentos 
da Independência do Brasil, e outros, pelo fato de a maço-
naria da época estava interligada com o desenrolar íntimo 
dos acontecimentos. Em linguagem moderna, pode-se 
afirmar que a maçonaria era a vanguarda do movimento da 
Independência do Brasil, se sobrepondo aos acontecimen-
tos, uns aos outros, como as telhas de um telhado.

Como não existiam os partidos políticos ou entidades 
constituídas fortes para articular, coordenar e mobilizar o 
povo e as elites, a maçonaria agiu, individual e institucio-
nalmente, como um verdadeiro aglutinador para a busca da 
Independência. Os maçons brasileiros daquela época jura-
vam, ao ingressar na maçonaria, além dos compromissos 
habituais e cerimoniais, o de realizar a independência do 
Brasil.

II – O maçom e sua consciência:
O maçom deve ter consciência que um ponto pode ser o 

início ou o fim de algo, que todo círculo fechado é só um 
ponto para novo ciclo. No caso do dia 20 de agosto não foi 
nem o início e nem o fim. Foi um ponto dentro de um círcu-
lo.

Poderíamos narrar acontecimentos que ocorreram 

20 DE AGOSTO DIA DO MAÇOM
Um ponto no círculo da união nacional e territorial!

Por
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durante a Inconfidência Mineira – início dos anos 1700 – há 
sinais claros de maçons atuando na ação da revolta, centra-
lizada em Minas Gerais.

Preferimos ir à frente, no tempo, somente pelo motivo 
da existência das provas irrefutáveis e documentais, dentro 
das Lojas no Brasil. Essas Lojas é que deram origem àquele 
que seria o Grande Oriente do Brasil.

A continuação e o início do novo círculo! Joaquim Gon-
çalves Ledo nasceu em 11 de agosto de 1781, no Rio de 
Janeiro, filho de comerciante abastado e já destinado a ser 
doutor em Leis.

Em 1795, com apenas 14 anos, esse menino, poderia até 
ter ouvido falar da Inconfidência Mineira, se sim, foi por 
“boateiros” ou a estória oficial. Este jovem parte para 
Portugal indo estudar em Coimbra, sendo que, por força da 
morte de seu pai, em 1808, com aproximadamente 27 anos, 
volta ao Brasil, interrompendo seus estudos. É certo que, 
nesse mesmo ano - 1808 havia enviado uma carta a seu 
irmão, que estudava medicina em Londres, afirmando sua 
intenção de fundar no Brasil uma Loja Maçônica.

Lá foi contemporâneo de outro brasileiro, Hipólito José 
da Costa Pereira Furtado de Mendonça, que nasceu, na 
antiga Colônia de Sacramento, em 25 de março de 1774, e 
se formou em Direito, em Coimbra, em 05 de junho de 
1798.

Em outubro do mesmo ano Hipólito viaja aos Estados 
Unidos e depois ao México. Trabalha no mundo profano e 
no maçônico. Volta a Portugal e é obrigado a fugir para a 
Inglaterra. Funda, em Londres, o primeiro jornal “do Bra-
sil” – feito no exterior – em 1808, “O Correio Braziliense”.

Hipólito fez maçonaria e ajudou o Brasil de fora, temos 
registro nas atas do GOB, que ele era seu “representante” 
junto a Maçonaria Inglesa. Joaquim Gonçalves Ledo, por 
sorte nossa, voltou a sua terra e ajudou de dentro do Brasil o 
plano maior – nossa liberdade.

Em 15 de novembro de 1815 é instalada no Rio de Janei-
ro a Loja Maçônica “Comércio e Artes”; também é certo 
que Joaquim Gonçalves Ledo, dotado de forte patriotismo, 
havia sido iniciado nela, a Primaz do Grande Oriente do 
Brasil, não podendo haver uma precisão da data, de sua 
iniciação, em virtude da destruição dos seus documentos. 
Temos certeza que essa Loja foi o centro de propaganda 
liberal do Brasil.

Em 1816 no estado de Pernambuco havia uma Grande 
Loja Provincial, à qual estavam algumas Lojas filiadas e 
nas quais estavam sendo feitos os preparativos para uma 
Revolução Republicana, que tinha como objetivo a procla-
mação da Confederação do Equador, uma República Fede-
rativa.

Houve uma forte reação do Governo Português a este 
movimento, que se transformou em um banho de sangue, 
pois os que escaparam das lutas sangrentas morreram fuzi-
lados ou pela forca. Para solidificar a vitória conseguida 
com o sacrifício de tantas vidas preciosas, e extinguir a 
maçonaria de uma vez por todas, o rei D. João VI, conveni-
entemente instruído pelo Conde dos Arcos e outros inimi-
gos dos filhos da viúva, resolve baixar o Alvará de 

30.03.1818, proibindo todas e quaisquer sociedades secre-
tas em Portugal e em todos os seus domínios (inclusive o 
Brasil), sob as mais severas penas, inclusive o de lesa-
majestade, conforme Ordenação, que estabelece Pena de 
Morte e Confisco dos Bens para a Coroa, ainda que haja 
filhos ou descendentes.

Apesar dos problemas nacionais e outros envolvendo 
irmãos, aos 24 de junho de 1821 é reinstalada a Loja Maçô-
nica “Comércio e Artes”, tendo como Venerável Mestre o 
Irmão Gonçalves Ledo. Ledo, sem dúvida alguma, pode 
ser considerado um dos principais responsáveis pela pro-
clamação da independência. Como bom maçom tinha 
aprendido dar um passo de cada vez!

Esse novo ponto da história, deixa evidente que esse 
maçom participou de modo ativo no movimento de inde-
pendência do Brasil. Fundou juntamente com Januário da 
Cunha Barbosa, em 1821, o jornal Revérbero Constitucio-
nal Fluminense que passou a estar na vanguarda da liber-
tação do País.

Ledo, como jornalista, foi um dos articuladores das 
manifestações para permanência de D. Pedro no Brasil, 
culminando com o Dia do Fico - 9 de janeiro de 1822.

Em 16 de fevereiro de 1822, Ledo é nomeado Conselhe-
iro e Secretário de Estado e, aos 30 de abril, um novo exem-
plar do Revérbero Constitucional é lançado, elogiando 
Dom Pedro e clamando pela independência.

Em 20 de maio de 1822, o nosso Irmão Ledo saúda D. 
Pedro, com uma oração (trecho): “A América deve perten-
cer à América, a Europa a Europa; porque não debalde o 
Grande Arquiteto do Universo meteu entre elas o espaço 
imenso que as separa...”.

Em 01 de junho, Ledo é eleito Procurador Geral pela 
Província do Rio de Janeiro e, no dia seguinte, instalado o 
Conselho de Estado, dele fazendo parte. Como sabia fazer 

Gonçalves Ledo



política esse nosso Irmão!
Os Procuradores Gerais requerem ao Príncipe D. Pedro, 

uma Assembléia Constituinte, o que não agrada muito a 
José Bonifácio.

Em 17 de junho de 1822 é fundado o Grande Oriente 
Brasiliense – hoje Grande Oriente do Brasil, sendo que seu 
primeiro Grão-Mestre foi José Bonifácio de Andrada e 
Silva, por nítida influência de Ledo, que seria seu 1º Grande 
Vigilante e o verdadeiro dirigente da Instituição. Existem 
diversas atas do GOB em que é ele que preside a sessão.

Ledo também ajudou a redigir o manifesto, de D. Pedro, 
aos brasileiros em 1º de agosto de 1822. Este considerava 
como inimigas quaisquer tropa portuguesa enviada ao Bra-
sil.

Mesmo assim, Ledo, foi atacado, por diversas vezes, de 
conspirar contra a Monarquia, porque a desejava constitu-
cional. No entanto, não sabem os historiadores informar se 
por ciúmes ou vinganças pessoais, atacavam-lhe de repu-
blicano, o que não se aceitava naquela época por acordos 
pactuados. Por certo Ledo jamais fora um republicano, mas 
defendia a monarquia constitucionalista, como sendo a 
melhor forma de governo para o Brasil, isso fica claro, nos 
acontecimentos dos futuros registros.

Existem historiadores que afirmam que houve uma 
Sessão no 20º dia do 6º mês maçônico da verdadeira luz de 
5822 (forma usual da época), hoje teríamos 20 de agosto de 
1822, ou seja, o 6º mês maçônico e a data do próprio mês 
em curso. Nela estaria mencionada a resolução que deu 
origem a Independência do Brasil. O que D. Pedro I rece-
beu nas margens do riacho, são documentos pessoais (carta 
da esposa) e um bilhete anexo, inclusos trechos dessa reso-
lução que teria sido descrita pelo Maçom José Bonifácio. 
Estamos em 07 de setembro de 1822. D. Pedro realmente 
tornou público à decisão tomada pela Maçonaria dentro da 
estrutura do GOB.

Em 14 de outubro de 1822, D. Pedro oferece a Ledo o 
título de Marquês da Praia Grande, mas este recusa a honra-
ria, por entender que não poderia aceitá-la, mas aceitaria, 
de grande prazer, o título de “patriota brasileiro”.

Dom Pedro, como era de costume em momentos de ira, 
desferiu palavras ásperas a Ledo, afirmando que o mesmo 
não tomaria assento à Câmara Constituinte. A partir daí 
aconteceram diversos fatos que fizeram com que Ledo 
fosse obrigado a embarcar para Buenos Aires, porque a 
"tarja" de republicano poderia levar-lhe a tirarem sua pró-
pria vida.

Absolvido das acusações a ele impostas, Ledo retornou 
ao Brasil, em 1823, tendo sido agraciado, em 17 de feverei-
ro de 1824, pelo Imperador, com a comenda da Ordem do 
Cruzeiro do Sul, mas, assim como com o título de Marquês, 
ele recusa. Novo círculo se inicia...

Em 4 de dezembro de 1836 nasce em Itaguaí – Rio de 
Janeiro o menino futuro Quintino Bocaiúva, nascido Quin-
tino de Sousa Ferreira. Matriculado na Faculdade de Direi-
to de São Paulo, no curso de Humanidades, em 1851, inici-
ou sua carreira jornalística como tipógrafo, redator e revi-
sor do "O Ipiranga", jornal do Partido Liberal.

Em 1852, a 29 de junho fora iniciado na Loja Piratinin-
ga, da capital de São Paulo — fundada a 28 de agosto de 
1850 — bem antes de ter completado a idade regulamentar, 
pois era filho de maçom (na ata consta que ele tinha 19 anos 
de idade, mas tinha menos).

Volta ao Rio de Janeiro e teve brilhante trajetória na 
imprensa, primeiro no "Diário do Rio" e, depois, no "Cor-
reio Mercantil". Em abril de 1864, ele aparece como um 
dos instaladores da Loja Segredo, pertencente ao Grande 
Oriente do Vale dos Beneditinos, liderado por Joaquim 
Saldanha Marinho. Em junho do mesmo ano, era admitido 
como membro do quadro da Loja Comércio. Essa dissidên-
cia criada por Saldanha Marinho iria chegar ao fim em 
janeiro de 1883, quando suas Lojas foram integradas, ou 
reintegradas ao Grande Oriente do Brasil.

Em 1870, Quintino foi o redator do famoso manifesto 
republicano, publicado no primeiro número do jornal "A 
República", que viria a ser empastelado em 1873. Em 
1874, fundou o "O Globo" e, em 1884, o "O País", tendo, 
este último, exercido grande influência na campanha repu-
blicana. Por sua atuação na imprensa, ele foi cognominado, 
por seus contemporâneos, "o Príncipe dos Jornalistas Bra-
sileiros".

Tão grande era o seu prestígio, como líder republicano, 
em todos os meios, inclusive no militar, que, na madrugada 
de 15 de novembro de 1889, Quintino cavalgou ao lado de 
Deodoro da Fonseca, como único civil a participar, ativa-
mente, do capítulo final do movimento republicano, com a 
queda do Segundo Império. Implantada a República, ele 
ocupou o Ministério do Exterior, durante o Governo Provi-
sório.

No Grande Oriente do Brasil, Quintino foi eleito Grão-
Mestre Adjunto, em 1897. Eleito presidente do Estado do 
Rio tomou posse a 31 de dezembro de 1900 e estava no 
cargo quando foi eleito Grão-Mestre do Grande Oriente do 
Brasil, em fevereiro de 1901, tendo sido empossado em 

Quintino Bocaiuva



junho. Foi durante o seu mandato que começaram a serem 
implantados os Grandes Orientes Estaduais federados, ou 
seja, era a oficialização da Republica Maçônica, tudo de 
acordo com a Constituição sancionada pelo Decreto Nº 
179, de 31 de dezembro de 1900, a qual facultava essa 
implantação. O primeiro ente federado foi o de São Paulo, 
autorizado a funcionar, através do Decreto Nº 195, de 1º de 
outubro de 1901, e regularmente instalado a 24 de junho de 
1902. A 21 de junho de 1904, Quintino entregava o malhete 
de supremo mandatário da Maçonaria brasileira ao senador 
e general Lauro Sodré.

III – O Cerne da Questão era manter o País unido
Para melhor visualizarmos e entendermos o que se pas-

sou naquela época, devemos voltar no tempo e darmos uma 
passada de olhos sobre o cenário Europeu e Americano.

Com a independência dos EUA em 1776 e posterior-
mente com seu zênite em 1787, quando da promulgação da 
Constituição de Filadélfia, iniciou-se um processo revolu-
cionário, que como um rastilho, percorreu nas três Améri-
cas, acendendo a flâmula libertária da luta pela indepen-
dência neste continente.

No século XVIII, um grande movimento revolucionário 
que interliga duas nações: França e Estados Unidos. A 
liberdade americana literalmente é um presente francês e 
maçônico (não só a estátua que ornamenta Nova York). 
Três anos mais tarde precipitou-se a guerra contra a metró-
pole. Washington dispunha só de 14000 soldados. Compre-
endendo o perigo designou Benjamim Franklin para conse-
guir acordos junto ao soberano francês Luiz XVI, obtendo 
deste, um tratado de aliança ofensivo e defensivo. Conse-
guiu também o apoio da Maçonaria Francesa. Em 1781 
Washington, Rochambeau, e La Fayette derrotaram o gene-
ral inglês Cornwallis, propiciando para sempre a indepen-
dência americana.

Começa também na França uma não mais aceitação da 
monarquia o povo pedia a reforma, reclamações da nação 
levadas por doutrinas dos filósofos e literatos, incentivados 
por Voltaire, Rosseau, os enciclopedistas.

Com a morte de Luiz XVI, guilhotinado pela revolução, 
as monarquias européias (Inglaterra, Prússia e Áustria), 
estabeleceram coligações contra a França. Apesar disso a 
revolução começava a exportar seu ideário através da 
implantação de pequenas repúblicas, na Holanda, Suíça e 
Itália. Napoleão logo, depois da campanha vitoriosa na 
Itália, empolga-se com o poder e assume o controle do con-
sulado. Em 1804 é coroado Imperador, posteriormente, 
decreta o Grande Bloqueio Continental à Inglaterra. Em 
1807, Napoleão invade a Espanha e Portugal, com tropas 
sob o comando de Junot. D. João VI, aliado inglês, vai fugir 
para o Brasil numa frota inglesa. Em 1812, Napoleão, 
expande seu império até Moscou, que é incendiada pelos 
russos. Napoleão que foi a Rússia com um exército de 
600.000 homens volta com um destroço de somente 20.000 
homens. Isolado em Elba e posteriormente prisioneiro em 
Santa Helena vê seu império destroçar-se. Mas o ideal repu-
blicano francês é disseminado pelo mundo inteiro através 

da trilogia da liberdade, igualdade, fraternidade.
O império colonial espanhol destroça-se completamen-

te. Simon Bolívar, perante reunião da Sociedade Patriótica, 
na noite de 13 de julho de 1811, clama: "Se discute no Con-
gresso Nacional o que deverá ser decidido. E o que dizem? 
Que devemos começar por uma Confederação. Como se 
todos nos estivéssemos confederados contra a tirania 
estrangeira! O que nos importa se a Espanha venha a Bona-
parte e seus escravos, que vos conserve, se estamos resolvi-
dos a ser livres? Trezentos anos de calma não bastam? Se 
querem outros trezentos, todavia? ...Pegamos sem temor a 
pedra fundamental da liberdade sul-americana." Assim, se 
inicia a saga americana em busca pela liberdade.

Também, em 1811, a 11 de abril, no Quartel General de 
Mercedes, José Artigas, patrono da independência urugua-
ia, brada: "A empresa, compatriotas! que o triunfo é nosso: 
vencer ou morrer seja nosso lema; e tremam, tremam estes 
tiranos por terem excitado vossa ira, sem advertir que os 
americanos do sul estão dispostos a defender sua pátria e 
preferem morrer com honra que viver com ignomínia em 
afrontoso cativeiro". É o mesmo Artigas, em 1819, escreve 
a Simon Bolívar oferecendo um tratado de reciprocidade 
afirmando: Unidos intimamente lutamos contra tiranos que 
tentam profanar nossos mais sagrados direitos. Artigas 
sonhava com um País que se estendia pelos territórios do 
que são hoje, Paraguai, as províncias argentinas de Corri-
entes, Entre-Rios e Missiones e as Missões Brasileiras, 
desenhadas entre os rios Uruguai, Ibuicuí, Bacacai e Santa-
maría. Veja como foi importante essa dizimação dos ideais 
republicanos nas ex-colônias espanholas a expansão napo-
leônica agiu como uma enzima catalisadora do processo de 
libertação, pois provocou a desarticulação das metrópoles. 
A de Portugal estava aqui. A corte portuguesa deslocando-
se da metrópole e transferindo-se para o Brasil, consolidou 
ainda mais o poder lusitano no continente americano, pro-
telando nossa guerra de libertação, a independência e a 
república. 

Só em 1820, com a revolução constitucionalista na cida-
de do Porto, movimentos este sob a égide dos ideais repu-
blicanos franceses, ali deixados pelos invasores, é que o 
Rei Português, Dom João VI, retorna a Portugal em 1821. 
Neste momento é que vamos ter iniciado o processo de 
independência, com resultados reais.

Fica claro, com tudo isso, que nem sempre o que quere-
mos é o que conseguimos. Será que só queríamos a inde-
pendência?

Em 1837, Bento Gonçalves – aquele que parecia estar 
mais próximo de conseguir uma liberdade republicana – 
separando parte do Brasil do todo, estava preso no Forte 
São Marcelo, na Bahia. Consegue sua liberdade da prisão, 
com a ajuda da maçonaria, através daqueles liberais repu-
blicanos baianos. No dia 28 de junho daquele ano, na Loja 
“Virtude ao Oriente da Bahia”, o irmão Secretário apresen-
tou uma prancha do Irmão Bento Gonçalves da Silva, grau 
18, em que ficou a Loja ciente, logo nomeados os Irmãos 
Guimarães, Manoel Joaquim e Marques para se dirigirem, 
por parte da Loja, ao dito Irmão e participarem-lhe que ela 



ficou inteirada, e que faria o que estivesse a seu alcance a 
fim de melhorar a sua sorte. Também no dia 30, na Loja 
“Fidelidade e Beneficência”, teve lugar igualmente à 
leitura de outra prancha dirigida pelo Irmão Rosa-Cruz 
Bento Gonçalves da Silva, preso no Forte do Mar por efei-
to de comoções políticas, sendo a Loja inteirada, foram 
nomeados pelo Venerável para visitarem ao dito Irmão e 
lhe oferecerem os socorros de que ainda precisasse, ou 
estivesse ao alcance da Loja. Era um dos fundadores da 
sociedade secreta o próprio comandante do Forte de São 
Marcelo. Bento Gonçalves, obtendo licença para nadar, 
pela manhã, embrenhou-se pelo mar a nado sendo recolhi-
do na curva de uma onda. Este fato reacendeu a vontade do 
povo do sul, com o resgate do chefe militar e civil, para a 
revolução republicana.

Bento Gonçalves sabedor que o mais importante, 
naquele momento, não era a Republica, mais sim o País 
unido, renegociou a paz com o Barão de Caxias, maçom 
como ele, e juntou novamente o sul ao resto do País.

IV – Conclusão – nosso ideário era a REPÚBLICA?
Julgo oportuno tentar explicar o significado da palavra 

República: Do latim, “RES PUBLICA”: 1. Forma de 
governo em que a constituição e organização política são 
exercidas durante tempo limitado por um ou mais indiví-
duos eleitos, direta ou indiretamente, pela nação e investi-
dos de determinadas responsabilidades. 2. Estado, País, 
que tem essa forma de organização. 3. O interesse comum; 
a comunidade.

Fica claro que dada às circunstâncias tivemos que espe-
rar quase 70 anos entre a Independência e a República no 
Brasil.

Se a base da República está toda formada em sua, 
“RES”, pela raiz de seu povo.

Que a base, inclusive de forma administrativa e legal 
de uma nação, se dá através da divisão em estados, cidades 
e bairros ou grandes orientes, orientes e lojas.

Devemos enfatizar que quando em nosso aprendizado 
foi dado ênfase ao respeito às leis, não estamos pensando 
na relação república versus monarquia, mas sim governo 
legitimo versus tirania, esse sempre foi o objetivo que 
nasceu com o movimento e estudo maçônico.

Aristóteles já apresentava a tirania como uma forma 
degenerada de um regime constitucional legítimo.

Infeliz do maçom que consentir tornar-se instrumento 
da tirania, apoio da usurpação e apologista da injustiça e 
do desprezo às Leis que contêm as eternas garantias de 
Liberdade.

Nós maçons devemos lembrar que nossos antepassa-
dos conviveram no ambiente onde foram envoltos em 
inquisição política ou religiosa, que levaram alguns aos 
fundos das masmorras, sacrificando aqueles que defendi-
am a Liberdade.

Devemos lembrar também que outros, no meio do 
Caos fizeram a Ordem.

Como as nações são cegas, alguns maçons incentiva-
ram o nascedouro do regime republicano e a tripartição 

dos poderes mantendo o equilíbrio.
Conseguir o melhor resultado para esse sistema, e aju-

dar a nação a progredir, é o verdadeiro trabalho do 
Maçom, e para isso necessita ele, sobretudo, de constância 
e de coragem.

A maçonaria nos ensina que o mundo está em constante 
evolução e muitas coisas precisam ser adaptadas ou corri-
gidas.

Devemos também lembrar que é nossa obrigação, de 
homens livres, zelarmos para o equilíbrio dos três pode-
res, criados pelos nossos antepassados, em todos os níveis 
da república.

Também devemos evidenciar que o dia 20 de agosto é 
um ponto dentro do círculo. E que o dia do maçom, princi-
palmente para sua dedicação ao trabalho, todos os dias 
são! 

MARCO ANTONIO PERES – RIO CLARO – SP
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Por Roger D. Dunn

le morreu em 23 de março, cercado por famili-Eares. Com o corpo devastado pela dor e pela 
doença, lutando para respirar, mas o espírito 

forte até o fim, ele sucumbiu às misérias infligidas a 
ele por outros. Assim terminou a vida de Tommaso 
Baldasarre Crudeli, um notável poeta e advogado. Ele 
é hoje reconhecido universalmente como o primeiro 

homem a morrer por suas crenças e lealdade aos idea-
is da Maçonaria. O lugar: Florença, Itália. Data: 1745.

À medida que a Era do Iluminismo varreu o mundo 
ocidental no século XVIII, trouxe o despertar da 
razão. Significava uma liberdade ou libertação da 
superstição e do dogma, e uma percepção de que o 
homem é capaz de determinar seu próprio destino. Foi 
durante este período que a Maçonaria foi organizada 
em nível de Grande Loja e começou a crescer em todo 

TOMMASO CRUDELI: 
PRIMEIRO MÁRTIR DA MAÇONARIA UNIVERSAL
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o mundo.
A primeira Loja na Itália foi estabelecida em 1733 

em Florença pela Grande Loja da Inglaterra. Tomma-
so tornou-se um dos primeiros italianos a ingressar na 
Loja, sendo iniciado em 5 de maio de 1735. Ele rapi-
damente se tornou o secretário da Loja e o foco da 
Igreja em sua luta para restabelecer o controle sobre o 
governo civil lá.

Em 9 de maio de 1739, Tommaso Crudeli foi preso 
em Florença pela polícia papal sob ordens da Santa 
Inquisição. Seu crime – recusa em divulgar os nomes 
dos outros membros de sua Loja, alguns dos quais 
eram suspeitos de serem membros do clero. Ele foi 
colocado na cela do porão de uma igreja local no escu-
ro, sem ar, banheiro, cama ou quarto de pé. Ele sofreu 
condições indescritíveis lá por 16 meses.

Foi um processo de desumanização e demonização 
que acabou por não conseguir a confissão do prisione-
iro como desejava o Inquisidor. Ele desenvolveu 
tuberculose nestas condições.

Com o forte envolvimento do Grão-Ducado da 
Toscana, do Rei da Inglaterra e da Grande Loja da 
Inglaterra, a tortura foi encerrada. A Igreja também 
não queria que seu prisioneiro moribundo morresse 
no porão de uma de suas igrejas. Houve um julgamen-
to sumário em que o irmão Crudeli não pôde falar por 
causa de sua condição física e porque estava vomitan-
do sangue. Ele foi condenado e perdoado no mesmo 

dia e colocado em prisão domiciliar perpétua. Quatro 
anos depois, acamado, fisicamente quebrado e debili-
tado, ele morreu.

Sua morte em uma jovem Maçonaria Universal 
não foi em vão: já antes da morte de Crudeli, o Grão-
Duque da Toscana forçou o fechamento do Tribunal 
da Inquisição. Esta é a primeira vez na história que 
uma autoridade civil limitou o poder da autoridade 
eclesiástica.

Em 1992, o Instituto de Estudos Históricos de Tom-
maso Crudeli foi criado para compartilhar com o 
mundo a história de Tommaso Crudeli e lembrar o que 
a Maçonaria fez, e às vezes pagou com a vida, pela 
Liberdade e Bondade da Humanidade.

O Instituto submeteu às Nações Unidas o nome de 
Tommaso Crudeli como Defensor do Artigo 18 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Arti-
go 18 prevê a liberdade universal de pensamento.

O Irmão Tommaso Crudeli é o primeiro mártir de 
uma jovem Maçonaria Universal que não tinha divi-
sões, cismas, reconhecimento mútuo, regular ou irre-
gular, e trabalhava sem fronteiras. Portanto, Crudeli é 
o primeiro Mártir de toda a Maçonaria Universal de 
todas as cores, de todos os continentes, de todos os 
Corpos Maçônicos.



Por William C. Jacobson

ada pessoa é influenciada pelo significado das Cpalavras. O livro de João na Bíblia começa: “No 
princípio era o verbo, e o verbo estava com 

Deus, e o verbo era Deus”. Somos formados por pala-
vras que se tornam pensamentos que criam nossas 
ações.

O lendário treinador de basquete, John Wooden, 
aconselhou seus jogadores a serem rápidos, mas não se 
apressem. Ser rápido é saber o que fazer. Apressar des-
creve como você faz isso. Ser rápido reflete nossa inte-
ligência. A pressa reflete nossa ignorância de como as 
coisas funcionam.

Na fazenda da minha juventude, houve momentos 
em que me chamavam de haltere porque não sabia o que 
fazer. Foi pior, quando me chamaram de idiota, porque 
eu não sabia que não sabia, e tentei fazer assim mesmo. 
Aprender significava que eu tinha que aprender a fazer 

as perguntas certas. O crescimento humano revela que 
todos nós tivemos experiências semelhantes.

Ser rápido é saber o que e como fazer alguma coisa. 
Isso vem da informação, prática e análise. Apressar-se é 
se antecipar ao que funciona por meio de atalhos, falta 
de compreensão e mau julgamento. Aprendemos a ser 
rápidos, mas nunca nos apressamos quando não pode-
mos prever o resultado de nossas ações. 

As interações com os outros moldam nossa cons-
ciência. Outros podem fornecer os desafios que nos 
ajudam a entender quem somos e o que podemos fazer.

 Um padre e um rabino assistiam a uma luta de boxe. 
Um dos lutadores fez o sinal da cruz enquanto se prepa-
rava para lutar. O rabino perguntou ao padre o que isso 
significava. O padre respondeu: "Não significa nada se 
ele não sabe lutar". Ser rápido é saber lutar. Lutar bem 
envolve não se apressar.

Mohammed Ali reconquistou o título dos pesos pesa-
dos   ao derrotar um adversário mais forte, George Fore-

O treinador de basquete universitário masculino de maior sucesso de todos os tempos, 
John Wooden, costumava dizer a seus jogadores “seja rápido, mas não se apresse”

SEJA RÁPIDO, MAS NÃO SE APRESSE
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man. Sua estratégia foi esperar até que Foreman se exau-
risse, então ele ganhou a luta. Ali foi rápido, Foreman se 
apressou.

Rapidez antecipa as consequências e ajusta os com-
portamentos atuais para mudar o que acontece a seguir. 
Rapidez requer preparação. Algumas lições ficam 
permanentemente seladas em nossa memória emocio-
nal por eventos isolados. Você só precisa sentar em um 
fogão quente uma vez para nunca mais querer fazê-lo 
novamente.

Deus fala conosco através de outras pessoas. Cada 
um de nós pode identificar prontamente pessoas úteis 
em nossas vidas. Alguns trouxeram uma mensagem de 
nossa fonte espiritual que era necessária, mas nem sem-
pre foi desejada. Deus provê as circunstâncias da vida 
que nos ajudam a descobrir quem realmente somos.

Rapidez na Maçonaria exige um foco em nossas 
obrigações e no que elas exigem. Vivemos pelos princí-
pios do amor fraterno, alívio e verdade. Aprendemos e 
somos ajudados por nossos irmãos. Amamos o que pre-
zamos. E, vivemos aprendendo que a verdade fornece 
respostas reais.

O valor de nossas palavras nem sempre é compreen-
dido. Considere as palavras amável e correta. É bom 
estar certo. É melhor ser gentil. A lei da retribuição foi 
abordada por Ralph Waldo Emerson em seu ensaio 
“Compensation”. Ele disse que a compensação sempre 
existe, mas não em um cronograma preciso. Somos 
recompensados   pelo que pensamos, dizemos e faze-

mos. Nada nunca é sem uma consequência. Decidir ser 
gentil em vez de provar que você está certo pode trazer 
benefícios a longo prazo.

Um dos meus treinadores de basquete universitário 
era um ávido jogador de xadrez. Ele sugeriu que o 
xadrez era muito parecido com a vida. Era preciso pen-
sar três ou quatro lances à frente para poder chegar onde 
se queria. Ele advertiu que o xadrez e a vida tinham 
outra semelhança. Eles tinham que ser jogados dentro 
das regras para ter sucesso.

A vida não é fácil. Eu estive sem dinheiro, e eu o tive. 
Ter é melhor. Eu estive sem entendimento, e eu o 
ganhei. Ganhar é melhor. Eu estive sem alegria, e eu a 
experimentei. A alegria é melhor. Eu pensei que estava 
sem amor, mas nunca estive. Só não consegui ver. Pro-
curei o maior presente da vida e o encontrei. É a própria 
vida.

A espátula maçônica ensina paciência. A paciência 
produz compreensão. Compreender muda o comporta-
mento. Comportamentos mostram quem realmente 
somos. E a alegria vem das interações que temos com as 
pessoas em nossas vidas. É realmente simples. Como 
pensamos, assim somos.

Um maçom aprende vivendo a vida. Um Mestre 
Maçom busca a bênção de Deus para fornecer a rapidez 
necessária na vida e a paciência para não se apressar.

Mohammed Ali derrota George Foreman



Por Wade E. Sheeler

ada Companheiro que viajou para a Câmara do CMeio, primeiro passou entre os dois grandes 
pilares de Jachin e Boaz que adornavam o pór-

tico do Templo do Rei Salomão. As origens do signifi-
cado desses grandes pilares têm muitos e variados 
significados simbólicos.

Desde os primórdios da civilização, a entrada para 
lugares misteriosos e sagrados tem sido muitas vezes 
guardada por pilares gêmeos. Eles marcam a passa-
gem do conhecido para o desconhecido.

Na mitologia grega antiga, os Pilares de Hércules 
era uma frase aplicada aos promontórios que ladeiam 
a entrada do Estreito de Gibraltar. Platão colocou a 
mítica ilha de Atlântida além dos “Pilares de Hércu-
les”. A tradição renascentista diz que os pilares trazi-
am o aviso Ne plus ultra (“nada mais além”), que ser-
via de aviso aos marinheiros e navegadores para não 
irem mais longe.

Segundo fontes romanas, a caminho do jardim das 

Hespérides, na ilha de Erytheia, Hércules teve que 
atravessar uma montanha “Atlas” (de onde vem o 
nome do Oceano Atlântico). Em vez de escalar a mon-
tanha, Hércules usou sua força sobre-humana para 
atravessá-la e, assim, conectou o Oceano Atlântico e o 
Mar Mediterrâneo. As duas montanhas que guardam o 
Estreito de Gibraltar são Gibraltar e Jebel Musa.

No livro do Êxodo, capítulos 13 e 14, lemos a histó-
ria de Moisés liderando os hebreus do cativeiro no 
Egito e vagando pelo deserto: “O Senhor ia adiante 
deles numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo cami-
nho; e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar; 
ir de dia e de noite”.

O historiador judeu Flavius   Josephus no primeiro 
livro de Antiguidades dos Judeus (por volta do século 
I d.C.) escreve sobre a lenda dos Pilares de Enoque. 
Lamech, que viveu antes do dilúvio e seu filho, Jabal, 
que descobriu a Geometria ou Maçonaria, e seu filho 
Jubal, o inventor da música, e Tubal Cain, o fundador 
da ferraria. Eles sabiam que Deus se vingaria dos peca-
dos pelo dilúvio ou pelo fogo. Para preservar suas ciên-

JACHIN E BOAZ
Um Portal para a Câmara do Meio

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/06/jachin-e-boaz-um-portal-para-camara-do.html


cias, eles as inscreveram em dois pilares de pedra fei-
tos por Jabal. Um sendo feito de mármore, que não 
queimava e o outro sendo feito de Lácero, que não 
afundava na água.

Enoque era o avô de Noé, era um homem virtuoso e 
“andando com Deus”. A tradição maçônica faz de Eno-
que o criador de um templo subterrâneo dedicado a 
Deus, que foi construído por seu filho Matusalém. 
Este templo subterrâneo consistia em nove abóbadas 
de tijolo colocadas perpendicularmente uma em cima 
da outra. Enoque gravou em uma placa de ouro trian-
gular o verdadeiro nome da Divindade e o prendeu a 
um bloco de ágata que foi colocado no nono arco. 
Temendo que as artes e ciências que ele havia dissemi-
nado pudessem ser perdidas durante a destruição do 
mundo pelo fogo ou pela água da qual ele tinha um 
aviso profético, ele fez dois pilares. Em um pilar ele 
gravou instruções cifradas para encontrar os tesouros 
na abóbada subterrânea e no outro ele gravou a histó-
ria da criação e artes e ciências e as doutrinas da Maço-
naria especulativa como praticada em seu tempo. Esta 
lenda está contida na mais antiga Constituição gótica, 
o Manuscrito Cooke (por volta de 1450). Após a morte 
de Enoque e a destruição do mundo, o conhecimento 
do templo subterrâneo e seu conteúdo sagrado foi per-
dido até a construção do Segundo Templo.

Já em 3150 a.C., os antigos egípcios criaram o obe-
lisco, um pilar de pedra retangular com uma ponta no 
topo.

Esses obeliscos foram criados para celebrar e hon-
rar os deuses. Ao longo dos séculos, eles se tornaram 
ligados a Ra, Deus do Sol e pai de todas as divindades 
egípcias. Em deferência ao valor egípcio do equilí-
brio, os obeliscos eram sempre erguidos aos dois, mui-
tas vezes fora de um templo em homenagem aos deu-
ses ou para homenagear as realizações de um grande 
rei ou patriarca.

Em I Reis 7:15-22, lemos uma descrição das gran-

des colunas no pórtico do Templo do Rei Salomão: 
“Ele lançou duas colunas de bronze, cada uma com 
dezoito côvados de altura e doze côvados ao redor. Ele 
também fez dois capitéis de bronze fundido para colo-
car no topo das colunas; cada capitel tinha cinco côva-
dos de altura. Uma rede de correntes entrelaçadas enfe-
itava os capitéis no topo dos pilares, sete para cada 
capitel. Ele fez romãs em duas fileiras circundando 
cada rede para decorar os capitéis no topo dos pilares. 
Ele fez o mesmo para cada capital. Os capitéis sobre as 
colunas eram em forma de lírios, com quatro côvados 
de altura. Nos capitéis de ambos os pilares, acima da 
parte em forma de tigela ao lado da rede, havia duzen-
tas romãs em fileiras ao redor. Ele erigiu os pilares do 
pórtico do Templo. A coluna ao sul (direita) ele cha-
mou de Jakin e a do norte (esquerda) Boaz.” (Nova 
Versão Internacional da Bíblia).

Um côvado era o comprimento do cotovelo até a 
ponta do dedo médio. Tinha aproximadamente 18 
centímetros de comprimento. Os capitéis parecem ter 
imitado a forma do vaso de sementes do lótus ou lírio 
egípcio, um símbolo sagrado para os hindus e egípci-
os. A palavra “Jakin” em hebraico provavelmente foi 
pronunciada “Ya-kayan” e significava “Ele estabele-
cerá”. A palavra “Boaz” é pronunciada em hebraico 
como “Baaz”. Esta palavra significa “com força”. 
Esses pilares foram criados por Khurum, o artista Tryi-
an. Colunas semelhantes estavam na entrada do famo-
so Templo de Malkarth, na cidade de Trye. Os pilares 
foram feitos de uma combinação de metal “Sol”, que é 
uma combinação de cobre e metal “Lua” sendo esta-
nho ou zinco. A mistura do sol e da lua expressava har-
monia e equilíbrio. Em Jeremias 52:21 os pilares são 
descritos como tendo quatro dedos de espessura.

No topo de cada pilar havia uma grande tigela (ago-
ra erroneamente chamada de bola ou globo). Uma das 
tigelas provavelmente continha água e a outra fogo. O 
globo celestial era originalmente a tigela de fogo e 
estava no topo do pilar de Jakin. Simbolizou o homem 
divino. O globo terrestre continha a tigela de água e 
estava no topo de Boaz e simbolizava o homem terre-
no. O primeiro relato publicado desses “globos” foi 
feito por William Preston no século 19.

Nos ensinamentos cabalísticos, Jachin e Boaz 
representam os dois pilares de Sepiroth, a Árvore da 
Vida. Esses dois pilares simbolizam Misericórdia e 
Severidade. Diz-se que a união dos dois pilares gera 
um terceiro pilar, o do meio, que representa o homem 
e a humanidade.

Os pilares Jaquim e Boaz foram destruídos junto 
com o resto do primeiro templo em 586 aC por Nabu-
codonosor, o rei da Babilônia quando conquistou Jeru-
salém.

Enoque



ohann Wolfgang von Goethe, o mais famoso escri-Jtor, dramaturgo e filósofo alemão, cujo 190º ani-
versário cai, juntamente com outros grandes artis-

tas e intelectuais do seu tempo, mas também soberanos 
e estadistas, como Frederico II da Prússia, juntou-se à 
Maçonaria, que em o século do Iluminismo, às vésperas 
da Revolução Francesa, era muito ativo e muito na 
moda, correspondendo fortemente à sensibilidade da 
época. Goethe nasceu em Frankfurt em 28 de agosto de 
1749 e morreu em 22 de março de 1832 em Weimar.

“Eu vim ao mundo - ele se diz chamando a si mesmo 
de “Queridinho dos deuses” - ao som dos sinos do 
meio-dia. A constelação teve sorte; o Sol estava em 
Virgem, no auge naquele dia; Júpiter e Vênus piscaram 
para ele amigavelmente, Mercúrio sem hostilidade; 
Saturno e Marte eram indiferentes; apenas a Lua, 
quase cheia, exerceu sua força adversa com maior 
intensidade ao entrar em sua hora planetária. Ela, por-

tanto, se opôs ao meu nascimento, o que não poderia 
acontecer até que aquela hora tivesse passado. Esses 
aspectos afortunados, aos quais os astrólogos mais 
tarde deram muita importância, podem muito bem ter 
sido a causa de minha preservação, porque devido à 
incapacidade da parteira eu vim ao mundo como mor-
to, e só com muito esforço eles conseguiram me mos-
trar a luz”. 

Seu pai Johann Caspar (1710-1782) foi Juris doctor 
e conselheiro imperial e conseguiu assegurar-lhe uma 
educação completa.

Goethe frequentou a escola primária em uma escola 
pública e estudou latim e um pouco de grego em um 
instituto particular. Depois que a França conquistou 
Frankfurt em 1759, o tenente François de Théas, conde 
de Thoranc, comandante da praça, instalou-se em sua 
casa. E foi uma importante oportunidade de formação 
para o menino que aprendeu francês (e depois também 

GOETHE: O QUERIDINHO DOS DEUSES
Cento e noventa anos atrás, o irmão Johann Wolfgang von Goethe, um dos mai-
ores poetas e escritores de todos os tempos, passou para o Oriente Eterno.

“Goethe nella campagna romana”, de Johann H. W. Tischbein, 1786. Museu Städel
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italiano, inglês, hebraico e até chinês) e pôde assis-
tir aos recitais das tragédias graças ao conde convi-
dado de sua família de Racine, de Corneille e das 
comédias de Molière que se apresentavam para os 
soldados. 

Em 1763 começou a tocar piano e em agosto 
daquele ano pôde assistir a um concerto de Mozart, 
então uma criança prodígio de sete anos. Encapu-
zado e com uma espada ao seu lado. Ele gostaria de 
fazer cursos de literatura clássica e retórica da 
época de Göttingen, mas seu pai escolheu que ele 
estudasse direito em Leipzig.

Mais tarde, mudou-se para Estrasburgo, onde 
esteve envolvido no movimento literário do "Sturm 
und Drang", do qual se tornou um dos protagonis-
tas.

Chamado pelo Grão-Duque Carlos Augusto, a 
partir de 1775 passou o resto de sua longa vida em 
Weimar, onde fez parte da corte como vereador e 
também como ministro, e transformou a pequena 
cidade em um dos centros culturais mais animados 
daquele tempo e cultivou uma profunda e proveito-
sa amizade com o escritor Friedrich Schiller. Fez 
duas viagens à Itália (na primeira ficou quase dois 
anos) que influenciaram sua personalidade e esti-
mularam sua produção literária. Goethe também 
realizou estudos científicos sobre plantas e pedras e 
desenvolveu uma teoria das cores.

A morte se apoderou dele quando já havia se 
tornado uma espécie de "monumento vivo" da cul-
tura. Ele foi iniciado na Maçonaria na noite de San 
Giovanni em 1781 em Weimar na loja Anna Amalia 
no Tre Rose. Exatamente um ano depois obteve o 
segundo grau e em 3 de março de 1782 foi elevado 
ao grau de mestre. Goethe frequentou sua loja assi-
duamente e esteve presente em 5 de dezembro de 
1815, quando seu filho August foi iniciado. Em 4 
de abril de 1809 participou também da iniciação do 
famoso escritor Christoph Martin Wieland (1733-
1813), considerado o Voltaire alemão, um dos maio-
res expoentes do Iluminismo na Alemanha, e sobre 
cuja morte proferiu uma memorável oração fúne-
bre.

 Em 1831 a loja de Weimar comemorou o 50º 
aniversário da iniciação de Goethe, mas o aniversa-
riante não pôde participar devido às suas condições 
de saúde (ele vai morrer no ano seguinte), mas envi-
ou um poema para a ocasião que foi lido por um 
irmão. Goethe também ingressou na Ordem dos 
"Illuminati", com valores mais radicais também do 

ponto de vista político (contra qualquer despotis-
mo e poderes absolutistas). Uma revista russa 
encontrou e publicou seu juramento de ade-
são/iniciação, que acabou entre os documentos 
recolhidos pelo Exército Vermelho durante o avan-
ço na Alemanha nazista. 

Devemos buscar a elaboração mais autêntica da 
concepção maçônica em suas obras: algumas espe-
cificamente maçônicas, como "Os segredos", "A 
Flauta Mágica" (continuação da obra de Mozart), o 
drama "Il gran cofto", bem como em várias letras, 
mas sobretudo no romance "Wilhelm Meister" - o 
verdadeiro monumento setecentista à Maçonaria - 
e em "Fausto", o poema universal extremo focado 
na magia e sua superação espiritual, tema debatido 
apaixonadamente entre os Illuminati .

Entre suas outras publicações famosas, o 
romance epistolar "As dores do jovem Werther", de 
1774, obra da qual Ugo Foscolo se inspirou para 
"Últimas cartas de Jacopo Ortis" e que ainda é um 
best-seller. 

A influência de Goethe na literatura europeia foi 
decisiva e contribuiu para difundir uma nova sensi-
bilidade e aumentar o interesse pela sensualidade, 
pelo indescritível e pelo emocional. Goethe mar-
cou a transição entre o Iluminismo e o Romantismo 

“Fausto no estúdio”, 
de Georg Friedrich Kersting. 1829, coleção particular



e foi também portador de sua própria visão filosófi-
ca do mundo, que não conseguiu traduzir em um 
sistema de pensamento consumado, mas que o 
levou a buscar esses conceitos nos filósofos de seu 
tempo, ou anterior a ele, capaz de expressar o que 
sentia.

Seus pontos de referência eram Giordano Bru-
no, Spinoza, Schelling, Hegel. Goethe também foi 
atraído pela religiosidade pagã da Grécia antiga e 
da Roma antiga e em 1813 escreveu: "Como poeta, 
sou politeísta; como naturalista, sou panteísta; 
como ser moral, sou teísta; e preciso de todas essas 

formas para expressar meus sentimentos”.
Mas ele também sofreu o fascínio do Islã a ponto 

de, depois de ler o Alcorão pela primeira vez em 
1772, aconselhado por Johann Gottfried Herder, 
seu mentor em Estrasburgo, compôs fragmentos de 
uma tragédia, Maomé, da qual publicara, reajus-
tando isso, eu canto para Muhammad. Mas a obra 
em que as influências islâmicas mais evidentes se 
repetem é o Divã Ocidental-Oriente, onde além do 
livro sagrado do Islã, mostra conhecer em profun-
didade o Hadith, os ditos atribuídos ao profeta, e a 
literatura mística árabe e persa.

GÊNIO MULTIFACETADO
Goethe também foi um cientista
Além de romancista, dramaturgo, pintor, viajante, especialista em arte, Johann Wolfgang von Goethe 

também cultivou inúmeros interesses científicos, contribuindo para o desenvolvimento de disciplinas como 
óptica, mineralogia, botânica e anatomia comparada e ao longo dos anos chegando a construir sua própria 
teoria, que ele quer opor ao mecanismo da ciência então em voga. Para ele, a experimentação tinha que andar 
de mãos dadas com a formulação, a pesquisa empírica com a pesquisa ideal, desde que a base fosse a intui-
ção, ou seja, aquele momento de insight em que o observador do fenômeno natural tinha que apreender o 
todo na parte, a metamorfose na quietude, o poder total na manifestação única. Goethe também passou pela 
anatomia, descobrindo o osso intermaxilar em 1784. Entre seus principais escritos no campo dos estudos 
filosóficos e científicos, "A metamorfose das plantas" (1790); "Teoria das cores" (1810) e "Sobre a ciência 
em geral e em particular sobre a morfologia" (1817-24). Em 1821 anotou este seu pensamento que hoje nos 
parece profético e visionário: “A prevalência das máquinas preocupa-me e atormenta-me; é um movimento 
que avança lentamente como uma tempestade, mas que já tomou sua direção: virá e nos atingirá".

'Leitura de Goethe de Werther'. Óleo de Wilhelm Amberg, 1870
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Por Irmão Charles W. Plummer

 o impacto que os símbolos estão tendo hoje Eno comportamento humano, não apenas em 
nosso país, mas em outros também, que me 

motivou a escrever este pequeno tratado pessoal 
que eu gosto de pensar que seria oportuno. Espero 
que ele amplie a compreensão do leitor sobre o 
importante papel que os símbolos desempenham 
em nossas vidas diárias, especialmente no que se 
refere à tomada de decisões.

Os símbolos foram adequadamente descritos 
como “expressões profundas da natureza huma-
na” e vemos isso diariamente quando lemos os 
jornais e assistimos ao noticiário da noite na tele-
visão. Eles ocorreram em muitas culturas do 
mundo ao longo de eras e desde sua primeira apa-
rição nas pinturas rupestres paleolíticas até os tem-

pos modernos, eles desempenharam um papel 
importante no desenvolvimento da cultura huma-
na e, eu acrescentaria, tanto os bons quanto os 
ruins. No entanto, acho importante não esquecer-
mos o fato de que os símbolos são muito mais do 
que o que foi descrito como “artefatos culturais”, 
porque eles nos enviam mensagens poderosas que 
impactam nosso intelecto, nossas emoções e nossa 
vida espiritual.

É minha convicção pessoal que, porque nos 
tornamos tão habituados ao fato de que a comuni-
cação humana depende em grande medida do uso 
de palavras escritas e faladas, bem como do uso de 
imagens, imagens e gestos, perdemos de vista o 
fato que os símbolos são representações do nosso 
mundo da realidade que fazemos conscientemente 
e que podemos dizer que são “ecos facilmente reco-
nhecíveis de objetos, ações e conceitos que estão 

UM BREVE TRATADO PESSOAL
SOBRE O PODER DOS SÍMBOLOS
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em todos os lugares do mundo em que vivemos e 
que influenciam nossas emoções e nossa tomada 
de decisão .” No entanto, dito isso, acho impor-
tante não esquecermos o fato de que outro aspecto 
importante do simbolismo que pode ser menos 
explícito é que ele tem uma forte relação com 
nosso mundo psicológico e espiritual e pode ser 
pensado como “um profunda sabedoria intuitiva 
que às vezes é um pouco difícil de expressar.”

O poder dos símbolos foi reconhecido por civi-
lizações mais antigas. Eles os usaram em seus 
mitos, rituais, arte e práticas religiosas. O uso e o 
significado dos símbolos não diminuíram nos 
tempos modernos e ainda são usados   na arte, lite-
ratura e cinema. Eles também são usados   subli-
minarmente e cinicamente em anúncios e nas ima-
gens e retórica de campanhas políticas. O conhe-
cido psicólogo e psicoterapeuta Dr. Carl Gustav 
Jung, que estudou a importância dos símbolos na 
vida psicológica de uma pessoa, distinguiu os 
símbolos daquilo que ele chamou de “interpreta-
ção consciente na vida cotidiana”. Em suas pala-
vras, “um símbolo se torna um desafio pessoal 
aos nossos pensamentos e sentimentos”.

No que se refere ao poder dos símbolos, eles 
tendem a acumular seus significados lentamente 
por longos períodos de tempo. Portanto, não deve 
surpreender que haja uma conexão entre o poder 
dos símbolos e sua antiguidade. Isso ocorre por-

que as chamadas sociedades primitivas viviam 
suas vidas em um mundo onde o calor, a comida, 
o abrigo, o sol, a chuva e o sexo eram muito 
importantes para a sobrevivência. Juntamente 
com essas necessidades, havia um instinto para 
encontrar significados que fizessem sentido para 
eles das necessidades das quais suas vidas depen-
diam. Isso levou à criação de mitos e símbolos 
associados a eles que ainda ressoam com poder 
nas sociedades atuais. Acredito que isso, em par-
te, explica por que até mesmo símbolos antigos 
parecem estar cheios de energia potencial, como 
se estivessem se dirigindo a algum centro oculto 
dentro das mentes dos seres humanos de hoje.

Para encerrar, eu seria negligente se não 
expressasse minha crença pessoal de que a inter-
pretação do significado dos símbolos é algo 
muito pessoal, porque sua interpretação depende 
em grande parte das experiências de vida de cada 
um. Portanto, nenhuma interpretação única pode 
ser aplicada. Também acredito que isso seja ver-
dade para os símbolos que fazem parte do ritual 
maçônico. Percebo plenamente que há muito 
mais que pode ser escrito sobre o poder dos sím-
bolos e continuarei a estudá-los e explorar o 
impacto que eles podem ter na psique humana, 
incluindo a minha.



esmo que aquelas manchas negras que Mmancham o papel - eco da consciência do 
escritor - permaneçam então palavras 

silenciosas, fonte de aprovação ou discordância, 
motivo, em todo caso, para uma reflexão não inútil. 
Neste lugar encantado hoje queremos falar sobre o 
tema da humildade. Obviamente no verdadeiro e 
autêntico, por assim dizer; não no comportamento 
hipócrita e oleoso de quem inclina a cabeça por uma 
ambição desenfreada mantida rigorosamente ocul-
ta, mas, ao contrário, naquele que cultiva a humilda-
de na alma como um hábito de vida. 

Segue-se, como corolário lógico e coerente, que 
humilde não significa submisso, dócil, respeitoso, 
obsequioso, manso, submisso, obediente. Pelo con-
trário, significa simplesmente um homem de cora-
ção puro. Horizontalmente, esqueço minhas própri-
as pretensões de afirmação, abertas ao bem do pró-

ximo. Num sentido vertical, platonicamente aberto 
à Verdade, como um crente aberto ao Fator Supre-
mo.

A pureza de coração obviamente está nas profun-
dezas da pessoa, a fonte de comportamentos especí-
ficos experimentados dia após dia. A humildade, 
precisamente porque é uma atitude interior, não se 
opõe de modo algum ao mundanismo, à vida social 
em geral, onde de fato pode ser realizada mais ple-
namente precisamente porque é uma manifestação 
externa de um autêntico desapego efetivo da reali-
dade. Ainda que a vaidade, a ambição, a inveja, o 
ódio, o poder permaneçam, em todo caso, impedido 
como um autêntico veneno para aqueles que querem 
manter um coração devotado à pureza.

Nas palavras de Hamlet, “sonhos sujos”, perigo-
sas tentações a serem evitadas com absoluta firme-
za. A humildade, entendida como pureza de cora-

BREVES DICAS SOBRE HUMILDADE,
RAINHA DAS VIRTUDES

Esta página é o lugar do encontro dialógico entre o escritor e o leitor. Um lugar, por-
tanto, apenas aparentemente silencioso. Quando é verdade, por outro lado, que o mila-
gre do confronto ocorre precisamente neste lugar estreito. Irmão Antonio Binni

Ir\Antonio Binni

Jesus é o nosso maior exemplo de humildade
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ção, caixa preciosa, nasce da consciência de que o 
homem é um ser por definição finito e, portanto, do 
reconhecimento de uma limitação insuperável, 
senão de uma altivez que fere mortalmente a pessoa, 
a própria humanidade. Humilitas é, de fato, um con-
ceito ligado ao húmus, a terra, que remete ao homo 
para enfatizar precisamente que o homem só é ver-
dadeiramente tal quando é humilde, isto é, quando 
se reconhece em relação com a terra de que é feito 
(Gn. 2, 7); não é por acaso que o elemento mais 
baixo da física aristotélica, se quisermos sair do perí-
metro bíblico.

Não é útil, note, mas ainda frágil como grama - 
para dar brilho a Isaías, 40 - que todos podem pisar. 
Humildade - o conceito deve ser reiterado, pois é 
precisamente um fato essencial - coincide, portanto, 
com o pleno conhecimento do que realmente 
somos: terra, terra simples, elementos determinados 
no tempo e no espaço que afastam qualquer preten-
são de valor inato, bem como qualquer pretensão de 
mérito, ainda que decorrente do compromisso. 
Assim tocamos a essência da humildade, que é, por-
tanto, um conhecimento.

Como se dissesse, reconhecendo a sujeição à 
natureza e suas leis imutáveis: um domínio que 
varre qualquer presunção de valor que sempre se 
expressa no social, o "grande animal" platônico (Re-
pubblica, 493) ou, se preferir, o “príncipe deste mun-
do” do Evangelho. Este conhecimento é então o 
mais importante, porque marca a distância do 
homem do Bem, que está sempre acima dos fatos 
(assim La Repubblica cit., 509b). 

Nesse sentido, a humildade é realmente a rainha 

de todas as virtudes, pois sem ela não pode haver 
comportamento virtuoso, nem investigação cogniti-
va. A humildade é de fato também a mãe natural de 
toda ciência, pois a atitude humilde é o comporta-
mento essencial de quem está prestes a investigar 
tanto o homem quanto o universo. Esta plena cons-
ciência da submissão do homem ao condicionamen-
to universal, uma lei da necessidade, não deve, no 
entanto, enganar. O homem humilde, ao mesmo 
tempo, é de fato o homem nobre por excelência, por-
que a renúncia à pretensa afirmação do ego se dá em 
virtude de um amor à Verdade que é capaz de olhar, 
sem desnortear, a perda de valor de toda realidade 
humana, desapego de qualquer contingente relativo, 
por definição transitória.

 Ao contrário do homem humilde que se perde na 
multiplicidade, que vive na dor porque não tem cons-
ciência daquela bem-aventurança na qual o humilde 
se alegra (segundo Mt 5, 3; 18, 4). O homem humil-
de é nobre - em outras palavras - porque, na cons-
ciência de ser uma "tenda de barro" que "pesa na 
mente cheia de pensamentos" (assim a Sabedoria 9, 
15), aprendeu a não dar valor absoluto ao qualquer 
fato e, portanto, não depender de nada, não servir a 
nada.

Inversamente, precisamente porque é privado de 
qualquer tentação orientada para a sua própria 
supremacia, consegue ao contrário apreender uma 
ordem - e a sua beleza - que, pelo contrário, não con-
seguiu ver quando foi impedida pela afirmação 
afirmativa do ego . Gostaria de esgotar esta reflexão 
talvez demasiado breve com uma afirmação radical. 
Se, como observado anteriormente, a humildade 
reconduz o homem à sua essência - a ser apenas terra 
- não parece nada arriscado argumentar que o 
homem humilde não é um homem no sentido pró-
prio, exatamente porque trai sua natureza mais pro-
funda, sua verdadeira essência. De fato, somente 
aqueles que se lembram de que são homens são 
humildes.

 Agradecemos à Maçonaria por ter nos dado tam-
bém esta preciosa lição, pois, ao mesmo tempo em 
que desmascara aqueles que estão acostumados à 
perigosa atitude de duplicidade e hipocrisia, celebra 
ao mesmo tempo aqueles que, com pureza de propó-
sito, vivem relações de verdade, justiça, paz e amor 
com todos os homens. De fato, somente aqueles que 
se lembram de que são homens são humildes.

(*)  O Irmão Antonio Binni, 
é Grão-Mestre Emérito da GLDI



 domesticação do ego é a base do nosso propósi-Ato aqui, não a eliminação do ego. O antigo sím-
bolo de um homem ou mulher em pé sobre um 

réptil ou lutando com um animal é a imagem usada para 
retratar essa realidade. Nosso eu superior se esforça 
para administrar o inferior. Um ego saudável, positivo e 
funcional é crucial para uma vida espiritual e emocio-
nal equilibrada. Um amor próprio saudável dá a verda-
deira energia necessária para o amor dos outros. “Ame 
o seu próximo, como a si mesmo” não é apenas um con-
ceito judaico ou cristão, é também a base da verdade 
hindu/budista, Namastê; o Divino em mim honra o Divi-
no em você. Isso é equidade espiritual saudável.

Embora seja uma música bem conhecida e linda-
mente composta, “Amazing Grace” tem uma falha cen-
tral na letra, “... que salvou um miserável como eu”. A 
ideia de que a verdadeira espiritualidade requer auto-
ódio, ou o “matar” literal ou eliminação completa do 

ego é um dos piores conceitos da religião ocidental e 
também uma questão fundamental no bom desenvolvi-
mento da saúde psicológica. Claro que fazemos coisas 
erradas ou mesmo más, mas esse não é o nosso núcleo. 
A vergonha doentia diz: “Eu fiz mal, portanto, SOU 
mal”. A vergonha saudável (verdadeiro arrependimen-
to) diz: “Eu sou bom, mas cometi um erro grave e posso 
corrigi-lo e vou corrigi-lo”.

Além disso, aceitar a inverdade de que os humanos 
são essencialmente maus desde o nascimento permitiu 
que muito mal “religioso” prosperasse ao longo da his-
tória, incluindo pogromas contra judeus, a Inquisição, o 
Genocídio Armênio, o Holocausto, etc.

A demonização dos outros começa com o conceito 
teológico distorcido de que ainda não temos uma cente-
lha do Divino em nós como indivíduos; que precisamos 
de um poder espiritual externo exotérico para se infil-
trar em nosso núcleo terrível e nos salvar de nosso des-

DOMAR O EGO
A ética maçônica esotérica de «Fazer o Bem e Homens melhores». 

Por Irmão Greg Sudmeier
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tino inerentemente condenado. Essa demonização é 
destrutiva porque cria uma comparação “Nós e Eles” 
entre os humanos; “Nós somos 'bons', eles não são, por-
tanto eles estão sem Deus, ou pior... maus.”

Desenvolver a verdadeira Caridade e Amor que 
mudam a vida começa com a recuperação do equilíbrio 
entre nossas naturezas superior e inferior, não a elimi-
nação completa do eu inferior (o que não é possível de 
qualquer maneira). O ego domesticado serve à natureza 
superior e estes trabalham juntos para permitir “O Cami-
nho” em nossa caminhada espiritual.

Um Ego Indomável é o maior muro entre nós e o 
Todo-Poderoso. O ego indomável resiste a nos esten-
dermos para nos reconectarmos com Deus.

Podemos fazer muita desintoxicação do corpo, 
comer couve, fazer bhakti, fazer ioga (Aasaans), fazer 
exercícios de respiração, fazer exercícios de atenção 
plena, passar horas em meditação guiada, amar os ani-
mais, tomar banho na floresta, aterrar, fazer as melhores 
aulas de pais , mantenha um manual de gratidão, ouça 
bhajans, cante mantras, ore por duas horas por dia ou 
seja capaz de recitar e realizar o ritual da Loja com per-
feição - MAS SE NÃO DOMARMOS NOSSO EGO, 
TODAS AS AÇÕES ACIMA SÃO PERDÍVEIS E 
BASEADAS NO EGO .  PORTANTO, NÃO 
E S T A M O S  V E R D A D E I R A M E N T E 
EXPERIMENTANDO O DIVINO.

O que é um Ego indomável?
O que é um Ego Indomável e como ele é diferente do 

Orgulho Próprio Saudável? A diferença é simples de 
entender.

1. Ego Indomável é Comparação, Orgulho Saudá-
vel é baseado em amor próprio e cuidado honestos e 
humildes.

2.  O Ego Indomável diz “Só eu sou o melhor.” 
Orgulho Saudável diz “Eu sou bom, e os outros 
também”.

3.  Ego Indomável diz: “Eu sou melhor que os 
outros” (elemento de comparação). Orgulho Sau-

dável diz: “Fui feito de forma incrível, e você tam-
bém”.

4.  Ego Indomável evita tudo o que uma pessoa 
não pode fazer facilmente. Teme o fracasso. Um 
Ego Saudável não é discutido por desafios. Ele tem 
confiança de que pode crescer se o foco e a energia 
corretos forem aplicados.

5. O Ego Indomável com Vergonha Insalubre acre-
dita: “Eu sou ruim porque fiz algo errado.” Um ego 
domesticado com Vergonha Saudável acredita: 
“Fiz algo errado, mas posso mudar e fazer melhor 
porque no fundo sou bom. Então você pode!"

Uma psique emocional-espiritual equilibrada base-
ada no Orgulho Saudável e na Vergonha Saudável acre-
dita que a única maneira de ajudar os outros de maneira 
mais eficaz é cuidar de nós mesmos primeiro. Como a 
máscara de oxigênio em um avião, as instruções são 
para levar nosso próprio oxigênio primeiro, ou não fica-
remos por muito tempo para ajudar mais alguém.

A sociedade comum, no entanto, é mais frequente-
mente baseada negativamente no ego. A maioria das 
pessoas está vivendo uma vida de comparação e não 
domando o Ego, perdendo assim seu chamado divino. 
Este é o drama humano. A comparação é comandada 
pelo ego indomável, mas por que comparar e deixar o 
ego indomado quando você já é incrível? Torne-se 
Sobrenatural. Comece a domar seu ego agora. Além 
disso, há uma simples variação de definições sobre 
“matar” o ego e isso cria mal-entendidos.

É do conhecimento comum que a repressão psicoló-
gica cria disfunção grave. O que enterramos dentro de 
nós volta pelas rachaduras de maneiras destrutivas. É 
saudável não reprimir, mas transmutar desenterrando a 
disfunção pelas raízes. Assim é com o ego. Não pode-
mos matá-lo literalmente, mas podemos figurativa-
mente.

O que “matamos” é o ego “indomável” que luta e 
engana constantemente a natureza superior. O que sal-
vamos é o ego “domesticado”, que serve à natureza 
superior, fornecendo limites emocionais saudáveis, 



confiança para alcançar nossos bons objetivos e prote-
ção contra abuso e desânimo negativo.

Pense no Ego como uma criança. Quando as crian-
ças se comportam mal, não as “matamos”, redireciona-
mos sua energia e treinamos seu comportamento para 
que suas melhores inclinações os ajudem a se tornar 
adultos amorosos produtivos. Isto é o que fazemos com 
o Ego, se buscamos psicológico-emocional-espiritual 
Para evitar discussões desnecessárias sobre definições, 
a idéia de “matar” o ego é melhor denominada “trans-
mutar” ou “domar” o ego.

Nove maneiras de domar o ego:
1. Abandonar a necessidade de vencer, de estar 

certo e superior.
Vencer, ser perfeito e tornar-se superior são inatingí-

veis e, como tal, quando os desejamos, estamos vali-
dando nosso ego indomável e seu comportamento. Pre-
cisamos nos concentrar em fazer o que nos dá contenta-
mento, abraçar a compaixão e o que traz paz a qualquer 
situação.

O mundo não é dividido em vencedores e perdedo-
res, e aos olhos da Divindade, somos todos iguais - pen-
sar o contrário nos fará sentir miseráveis, pois muitas 
vezes nos julgamos os mais difíceis. O que começa 
como uma perspectiva de superioridade rapidamente se 
transforma em um sentimento desesperadamente infe-
rior.

No exemplo mencionado acima, a necessidade de 
estar certo era de pouca importância quando significava 
ferir outro ser humano.

“Quando a escolha é estar certo ou ser gentil, sem-
pre faça a escolha que traz paz.” - Wayne W. Dyer

2. Pare de se identificar com “a imagem corporal 
perfeita”.

A sociedade, a mídia e o consumismo querem que 
acreditemos que as pessoas com “tanquinhos” e ótimos 
corpos são melhores que o resto de nós. A realidade é 
que quanto mais obcecados em ter a imagem corporal 
perfeita, menos completos nos tornamos pessoas.

Exercitamo-nos regularmente para nos mantermos 

saudáveis e porque desfrutamos dos benefícios a longo 
prazo de estarmos em forma. Ouvimos as necessidades 
do nosso corpo, em vez de forçar muito para que possa-
mos ter o “tanquinho” de um modelo. Nossa imagem 
corporal material não define quem são nossas almas.

3. Pare de se identificar com conquistas.
Não somos nossas conquistas, mas sim quem nos 

tornamos e como nos sentimos quando conquistamos 
as coisas. Rapidamente ficamos entediados com a 
riqueza que ganhamos, os títulos que acumulamos, as 
montanhas que escalamos...

Há um grande jogo sendo jogado no universo, e nós 
somos apenas uma pequena parte dele. Há um poder 
misterioso que nos guia a muitas de nossas conquistas, 
e somos apenas observadores destinados a vivenciar 
essas jornadas, mas o ego indomável em nós nos impe-
de de aceitar esse raciocínio.

4. Pare de se identificar com marcas de luxo
Muitos equiparam sua autoestima com o carro que 

dirigem, os voos de primeira classe em que viajam e a 
bolsa Chanel que possuem. À medida que nos tornamos 
conscientes de nosso comportamento egoísta indomá-
vel, começamos a perceber como é fútil acreditar que 
um item rotulado de designer pode aumentar nossa auto-
estima.

Em vez disso, descobrimos que esse caminho nos 
levará a um abismo que nunca poderá ser satisfeito - o 
mantra do ego indomado é... "Mais".

5. Não somos nossa reputação.
Nossa reputação não cria nosso sucesso ou nos serve 

de forma alguma, pois é algo fora do nosso controle.
Todas as grandes pessoas que fizeram a diferença em 

nosso mundo ignoraram todas as críticas ou elogios da 
sociedade.

Steve Jobs manteve o rumo da visão da Apple e não 
permitiu que o mundo dos negócios influenciasse suas 
ideias. Ele enfrentou muitos reveses – inclusive sendo 
expulso da empresa que fundou – mas voltou triunfan-
te, tornando a Apple a empresa número um do mundo.

6. Não somos nossos pensamentos ou emoções.
“Governe sua mente ou ela governará você.” ~ Quin-

to Horácio Flaco
O sustento do ego indomado está no medo. Quanto 

mais nos preocupamos ou ficamos ansiosos, mais nos 
tornamos presas do ego indomado. Devemos reconhe-
cer que a maioria de nossos medos são injustificados e 
que a própria preocupação é um exercício de futilidade.

7. Não leve as coisas para o lado pessoal.
Quando alguém não nos cumprimenta ou não com-

partilha nossa opinião, nosso ego indomado tenta nos 



convencer de que está nos atacando pessoalmente. A 
realidade é que a vida não é apenas sobre mim, eu e eu. 
Na maioria das vezes não somos vitimizados – é nossa 
imaginação controlada por nosso ego indomável que 
nos desvia, deixando-nos culpar os outros em vez de 
dar o nosso melhor.

8. Responda, não reaja.
Maturidade é a distância entre a entrada e a reação.
“Entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse 

espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. 
Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa 
liberdade.” - Victor E. Frankl

Enfrentamos muitas situações em que nosso ego 
indomável nos incita a reagir em vez de respirar um 
pouco para nos acalmar e ver o quadro geral, o que nos 
permite responder de maneira mais ponderada. Razão 
aparente? Se eles agem por ego indomável e quando 
não reagimos, muitas vezes trazemos à tona a raciona-
lidade e a natureza superior neles, então eles podem 
ver seu comportamento como mesquinho e muitas 
vezes pedem desculpas.

9. Não coloque as pessoas para baixo.
Rebaixar as pessoas continuamente e ver o pior em 

suas ações só serve para nos fazer sentir melhor.
A crítica às vezes é importante para motivar e corri-

gir, mas se torna devastadora em seu efeito quando é 
feita apenas para condenar. Pesquisas sugerem que 
uma proporção de 5:1 de comentários positivos para 
negativos é a melhor maneira de motivar os funcioná-
rios no local de trabalho, e isso é algo que pode ser 
estendido aos nossos relacionamentos e nossa conver-
sa interna.

Conclusão
Uma vez que encontramos a coragem de domar 

nosso ego e transcender em direção ao nosso verdadei-

ro eu autêntico, começamos a nos conectar com tudo e 
todos em um nível íntimo. Reconhecemos que nosso 
ego indomável não está nos mantendo seguros, mas 
sim separado de nossa realidade mais elevada. Quando 
nos deparamos com nosso verdadeiro eu autêntico e 
despertamos para o divino interior, retornamos ao 
nosso mais alto “Ser Espiritual Oculto”.

Além disso, lembre-se, o piso da Loja é preto e bran-
co para um propósito. Representa o bem e o mal perpé-
tuos da vida e atravessamos ambos constantemente, 
independentemente de nossa maturidade. O segredo é 
aprender a domar nosso ego e manter o foco em nosso 
propósito divino enquanto experimentamos o bem e o 
mal. Devemos esperar testes e tratamento difícil em 
todas as fases do desenvolvimento da nossa “Pedra 
Bruta”. Às vezes, cortar uma borda áspera é doloroso, 
desanimador e pode até parecer injusto. Entender esse 
processo desconfortável como sendo, em última análi-
se, positivo, no entanto, é a chave. Se permanecermos 
comprometidos com os elevados ideais de elevação à 
nossa natureza superior através da pura verdade maçô-
nica, nosso caráter será constantemente aprimorado, 
independentemente de como os outros possam se com-
portar. O mau comportamento deles oferece a nossa 
oportunidade de crescer.

“Perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem” se 
aplica a muitos, mesmo àqueles que professam um 
compromisso com ideais mais elevados, mas suas 
ações não correspondem a esses ideais.

É por isso que os maiores mestres espirituais nos 
encorajam a “amar nossos inimigos e orar por aqueles 
que nos perseguem”, pois nossos inimigos são muitas 
vezes nossos professores mais importantes. Eles nos 
ajudam a aprender mais sobre nós mesmos e nosso 
crescimento mais rápido do que nossos amigos.

Fonte: Masonic Messenger



Pelo irmão Charles W. Plummer

 ideologia nazista sob Adolph Hitler era totalitá-Aria, baseada no desejo de controlar todos os 
aspectos da vida dos cidadãos alemães. Em 

certo sentido, foi um movimento anti-intelectual e ateó-
rico por design, pois sua intenção era criar um novo tipo 
de ser intelectual que baseasse seus valores em sua 
nação e raça, enfatizando a vontade de Hitler como a 
única fonte de inspiração para o povo e a nação. Por ser 
um movimento ateórico, não se baseava na teoria nem 
se preocupava com a teoria.

Os nazistas não desaprovavam professores, pesqui-
sadores e bibliotecários; em vez disso, eles queriam que 
eles criassem o que poderia ser descrito como “um exér-

cito de guerreiros intelectuais e ideológicos que fariam 
guerra contra os inimigos do nacional-socialismo”.

Temendo que os livros fossem um inimigo, os nazis-
tas realizaram o que foi descrito como “o maior roubo 
de livros da história”. Milhões de livros de bibliotecas 
públicas e pessoais foram confiscados. Aqueles que não 
foram queimados foram enviados para unidades de 
armazenamento em Berlim e em toda a Alemanha e 
outras áreas sob controle alemão. Milhões de livros 
foram retirados de ordens maçônicas alemãs que foram 
forçadas a se desfazer após a ascensão dos nazistas ao 
poder. Em 1936, as SS acumularam uma coleção de 
500.000 a 600.000 livros somente de ordens maçônicas 
alemãs. É interessante notar que no final da guerra um 
prédio confiscado de uma das lojas maçônicas de Ber-

A GUERRA CONTRA OS
LIVROS E A MAÇONARIA

A queima de livros ocorreu em Berlim e em outras cidades alemãs

A ideologia nazista sob o regime de Hitler e a guerra travada contra os livros e a Maçonaria
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lim estava cheio de livros roubados de toda a Europa. 
Também é interessante notar que os alvos da pilhagem 
de livros eram aqueles considerados inimigos ideológi-
cos do Terceiro Reich. Além dos maçons, incluíam jude-
us, comunistas, católicos, críticos do regime, eslavos e 
outros.

Muitos dos livros foram etiquetados com os nomes 
das bibliotecas de onde foram retirados e depois da guer-
ra foram devolvidos, mas um grande número nunca foi 
contabilizado.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Holanda foi 
ocupada pela Alemanha. Na cidade de Haia, o Freema-
sons Lodge of Grootoosten der Netherlands tinha um 
grande número de livros em sua biblioteca e um museu 
que abrigava uma coleção de mais de 25.000 valiosos 
artefatos maçônicos, incluindo regalias antigas, objetos 
de arte, desenhos e gravuras. A coleção da biblioteca 
incluía livros e manuscritos sobre as origens da Maço-
naria, como os rituais foram criados, quando foram 
escritos, como evoluíram e quais eram verdadeiros 
rituais maçônicos. Felizmente, os nazistas deixaram 
esta biblioteca e museu intactos e hoje abrigam a maior 
coleção de livros e artefatos maçônicos do mundo.

Depois que os nazistas chegaram ao poder, uma das 
primeiras organizações que atacaram foi a Maçonaria, 
mas a perseguição maçônica não foi tão brutal ou siste-
mática quanto contra judeus e oponentes políticos. Ini-
cialmente, foram feitos esforços para que as lojas maçô-
nicas se dissolvessem ou os mais de 80.000 membros 
desistissem de sua associação. Em 1935, todas as orga-
nizações maçônicas foram banidas e rotuladas como 

“inimigas do estado”. Suas propriedades foram confis-
cadas, incluindo prédios, regalias e bibliotecas. Muitas 
lojas maçônicas foram usadas como escritórios, arma-
zéns e centros de organizações nazistas. Além da Ale-
manha e da Holanda, organizações maçônicas na Fran-
ça ocupada, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Polônia e 
Balcãs também foram dissolvidas. O jornal do partido 
nazista Volkischer Beobachetr informou sobre a disso-
lução de todas as organizações maçônicas alemãs, 
incluindo acusações de que os maçons haviam iniciado 
a Primeira Guerra Mundial, conspirando a Alemanha 
para a guerra e garantindo a derrota da Alemanha.

O general alemão Ludendorff, que havia servido 
durante aquela guerra, era um crítico ferrenho da Maço-
naria. Na década de 1920, ele começou a ver os maçons 
como “a raiz da conspiração global” e em 1927 ele e sua 
esposa publicaram um livro intitulado Erradicação da 
Maçonaria através da descoberta de seus segredos. O 
casal estava convencido de que “os maçons tinham 
poderes sobrenaturais e, portanto, representavam uma 
ameaça para toda a nação alemã e seu povo”.

Ao encerrar este artigo, seria negligente se não afir-
masse que meu objetivo ao escrevê-lo era dar aos leito-
res uma visão sobre a ideologia nazista e os ataques que 
foram iniciados contra bibliotecas, os livros que abriga-
vam e a Maçonaria. Obviamente, há muito, muito mais 
na história.

Tudo que fosse crítico ao regime nazista seria queimado - Foto: Reprodução



Por Mikel J Stoops (*)

izer que a colmeia representa a indústria é Duma simplificação exagerada. É verdade 
que dentro da colônia de abelhas que vive na 

colméia, a maioria das facetas do que chamamos de 
indústria está representada. As abelhas coletam 
matérias-primas na forma de néctar e pólen. Elas 
fabricam produtos como mel, cera e geleia real. Pres-
tam serviços limpando e protegendo a colmeia e 
regulando sua temperatura. Elas até distribuem seus 
produtos para a ninhada e a rainha. Mas essa não é a 
definição de indústria que está implícita em nossos 
ensinamentos. A Maçonaria ensina a ser diligente 
em nossos trabalhos para apoiar nossos semelhantes 
e nossa sociedade. Mesmo assim, há muito mais que 
podemos aprender com as abelhas e sua comunida-
de. Quando falamos de abelhas, há uma clara distin-
ção entre a estrutura física em que os organismos 

existem e o grupo de organismos. A estrutura é cha-
mada de colmeia e o grupo de abelhas é chamado de 
colônia. Tire a colônia de sua colméia e eles constru-
irão uma nova, permitindo que a colônia continue 
viva. Talvez essa seja a primeira lição que podemos 
aprender com o estudo das abelhas. O templo é a 
estrutura na qual os maçons se reúnem, e a Loja é o 
grupo de maçons. Eu sei que passamos a usar o 
termo Loja de forma intercambiável para o edifício 
e o grupo, mas talvez tenhamos feito isso em detri-
mento de ambos.

Em uma colônia, existem três tipos de abelhas. 
Há uma única rainha, algumas centenas de zangões 
e dezenas de milhares de trabalhadores. A rainha 
tem dois papéis proeminentes. Ela é responsável por 
produzir todas as abelhas na colônia e produzir e 
secretar um feromônio ou substância química perfu-
mada que mantém a colônia intacta. Quando uma 
rainha morre, a falta desse feromônio sinaliza às 

ABELHA OU NÃO ABELHA
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abelhas operárias para criar uma nova rainha. As 
operárias fazem isso alimentando uma larva com 
uma dieta exclusiva de geleia real. A geleia real é 
uma substância altamente nutritiva produzida pelas 
abelhas, permitindo que a rainha se transforme em 
um inseto maduro capaz de se reproduzir. Uma vez 
que a rainha comece a se reproduzir, cada nova abe-
lha naquela colônia será sua prole. Como a produção 
de feromônios da rainha, os líderes e mentores maçô-
nicos precisam fornecer educação, apoio, caridade e 
companheirismo que mantenham nossas lojas intac-
tas e forneçam a sobrevivência de nossa Arte produ-
zindo maçons esclarecidos e educados. Os maçons 
precisam garantir que estamos dando aos nossos 
membros o conhecimento e as habilidades necessá-
rias para que eles possam avançar e serem nossos 
futuros líderes.

Os zangões têm apenas um propósito, que é aca-
salar com a rainha. Embora o papel deles seja vital 
na sobrevivência da colônia, eles são um dreno dos 
recursos do grupo. Isso é ilustrado de duas maneiras. 
Primeiro, a execução de seu único propósito causa 
sua morte. Sim, o ato de acasalar os mata. Em segun-
do lugar, o inverno é uma época em que as abelhas 
não podem procurar comida. Assim, a colônia deve 
conservar seus recursos dentro da colméia. Quando 
a colônia está se preparando para o inverno, as abe-
lhas operárias expulsam os zangões da colméia e os 
deixam morrer. Novos drones não serão permitidos 
na colmeia até a eclosão da primavera, quando são 

necessários mais uma vez para o acasalamento. Os 
drones só são permitidos na colônia quando podem 
servir ao seu propósito, e em nenhum momento eles 
podem ser mais do que cerca de um por cento da 
população da colônia. Já não fomos educados sobre 
drones por nossos ensinamentos maçônicos? O dro-
ne, sendo um membro inútil da sociedade, é indigno 
de nossa proteção. Estou confiante de que entender a 
lição do drone e colocá-la em prática beneficiaria a 
Maçonaria.

Sobre as abelhas operárias, São João Crisóstomo 
disse: "A abelha é mais honrada do que outros ani-
mais, não porque ela trabalha, mas porque ela traba-
lha para os outros." As abelhas operárias fazem tudo 
o que é necessário para a sobrevivência de sua colô-
nia, exceto produzir descendentes. Tudo o que eles 
fazem é para o bem da colônia e, por sua vez, para 
eles próprios como parte dessa colônia. Eles exem-
plificam o serviço aos outros para o bem de si mes-
mo. Mas mais interessante do que isso para mim é 
algo peculiar apenas às abelhas. Quando uma abelha 
operária retorna à colméia, tendo encontrado uma 
rica fonte de alimento para a colônia, ela pode comu-
nicar a localização desses recursos às outras abe-
lhas. Ela faz isso através da dança que consiste em 
círculos e tremores.

Especula-se que essa dança se desenvolveu no 
início da evolução das abelhas e foi vital para permi-
tir que elas formassem seu sistema de colônias. Karl 
von Frisch, que ganhou um Prêmio Nobel em parte 



por seu estudo desta dança, descreveu-a como "a 
única forma conhecida de comunicação simbólica 
nos invertebrados". Assim, as abelhas operárias 
usam uma antiga forma de comunicação simbólica 
para passar o conhecimento vital de uma abelha 
para outra. Não importa qual abelha em qual colô-
nia ou colméia, esta forma de comunicação é a mes-
ma. Que lição valiosa isso é para os maçons. A 
Maçonaria oferece lições de filosofia, espiritualida-
de e moralidade. Muitas de nossas lições são comu-
nicadas através de símbolos. A comunicação sim-
bólica é como transmitimos nosso valioso conheci-
mento. É assim que iluminamos nossos iniciados. 
É, em parte, como nos tornamos mais conscientes 
espiritualmente, caridosos e cívicos. Nossa comu-
nicação simbólica deve ser mantida, inalterada de 
geração em geração, inalterada de pessoa para pes-
soa e inalterada de templo para templo. Ao contem-
plar a condição das abelhas modernas, vejo muitos 
paralelos com a Maçonaria moderna. As popula-
ções de ambos estão em declínio, e muitos especu-
lam sobre uma possível extinção. Durante séculos, 
as abelhas viveram e prosperaram. Seu modo de 
vida sustentou suas espécies e sustentou seu ecos-
sistema maior, que se beneficiou muito com seu 
trabalho. Elas polinizaram plantas que fornecem 
alimentos para muitas outras espécies, incluindo 
humanos. Els produzem mel doce e cera fina que 
usamos para melhorar nossas vidas. Assim também 
foi com a Maçonaria. O trabalho de nossos Irmãos 
paga benefícios não apenas para os maçons, mas 
esses benefícios alcançam nossas comunidades e a 
sociedade em geral. Liberdade de pensamento, 
liberdade de religião, caridade, civilidade, igualda-
de e muito mais são os frutos do trabalho da Maço-
naria. Mas ainda assim, as abelhas estão em declí-
nio. O mundo exterior os impactou e interrompeu 
suas colônias. Ácaros, fungos e outros invasores de 
fora da colmeia atacam a colônia e causam a morte. 
Os pesticidas alteram a capacidade das abelhas de 
navegar e realizar sua dança.

Quando não conseguem realizar sua dança, per-
dem sua antiga forma de comunicação simbólica 
para transmitir conhecimentos vitais, e a colônia 
tem dificuldade em encontrar as fontes de alimento 
de que necessita para sustentar sua existência. Não 
é assim também com a Maçonaria? Influências 
externas entraram nos templos e alteraram o funci-
onamento da Loja. Coisas que não são da Maçona-
ria foram aplicadas em nossa Fraternidade, causan-
do um declínio em nossas Lojas. Estes prejudica-

ram nossa capacidade de comunicar as lições de 
filosofia, espiritualidade e moralidade, que são 
vitais para a existência de nossa Arte.

Agora é hora de nós, como maçons, imitar nos-
sas amigas, as abelhas. É hora de tornar sagrados 
nossos templos para que nossas Lojas possam 
viver. É hora de se envolver em educação e orienta-
ção, pois essas são as coisas que mantêm nossas 
Lojas intactas e perpetuam a adesão para nosso 
sucesso futuro. É hora de deixar de lado os drones 
em nossa sociedade e não desperdiçar mais nossos 
recursos com eles. É hora de nos comprometermos 
a servir o bem maior de nossas Lojas e nossas comu-
nidades. É hora de nos comprometermos a perma-
necer fiéis aos antigos desígnios de nossa Arte, 
passando suas práticas e princípios inalterados de 
geração em geração. E o mais importante, é hora de 
descartar as influências externas que se tornaram 
prejudiciais à nossa Arte. Devemos permanecer 
fiéis à Maçonaria, e a Maçonaria sobreviverá.

(*) O Autor Mikel J Stoops, é Grão-
Mestre da Grande Loja do Kansas-EUA 
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Irmão Valerio de Oliveira Mazzuoli

Que vindes aqui fazer? A indagação posta no telha-
mento do REAA exige do Obreiro uma resposta à altu-
ra dos ideais mais caros da Maçonaria, pela qual logre 
expressar aos Irmãos em Loja a sincera e verdadeira 
vontade de ver-se autorizado a participar da sessão da 
respectiva Oficina.

Não apenas para visitantes, senão também para 
membros ativos e regulares da Loja, a indagação – e a 
consequente resposta – é importante por fazer desper-
tar no espírito do Maçom os reais propósitos para os 
quais está congregando em Loja.

É exatamente por esse motivo que o questionamen-
to consta da parte derradeira – seguido apenas pelo 
Que desejais? – do interrogatório que realiza o Vene-
rável Mestre para atestar, inter alia, a veracidade da 
identificação maçônica daquele que pretende partici-
par dos trabalhos da Oficina.

A belíssima resposta fornecida pelo Irmão visitan-
te, conforme o REAA, é significativa e profunda em 
termos de autoconhecimento e de labor maçônico: 
“Vencer minhas paixões, submeter minha vontade e 
fazer novos progressos na maçonaria, estreitando os 
laços de amizade que nos unem”.

Cabe aqui, portanto, uma análise dos elementos-
chave da resposta à indagação colocada – Que vindes 
aqui fazer? – à luz da filosofia maçônica necessária à 

exata compreensão de seus termos e significados.

·Vencer minhas paixões
Talvez a obrigação mais complexa e difícil para 

qualquer Irmão Maçom seja exatamente a de vencer 
as suas paixões, pois vencer paixões é faca que não 
corta ou, se corta, corta mal. Trata-se mais de um ideal 
a ser perseguido do que algo efetivamente conquista-
do com presenças em sessões em Loja.

Para que os Irmãos vençam as paixões têm que tra-
balhar diuturnamente em seu íntimo esse desiderato, 
certo de que a presença nas sessões da Oficina poderá 
auxiliá-lo, sem, contudo, resolver intimamente o seu 
incômodo.

No entanto, o que temos visto na prática maçônica 
é que tal mister é o mais comentado e o menos traba-
lhado nas sessões das Lojas, dada exatamente a difi-
culdade existente de a Oficina compreender a realida-
de de cada qual de seus Obreiros.

É por isso que a luta contra as paixões é assunto de 
ordem íntima, jamais coletiva. Somente a pessoa em 
causa será capaz de refletir sobre quais paixões lhe 
acometem e como vencê-las a contento com a ativida-
de maçônica regular.

A tarefa, repita-se, resta mais no plano do ideal que 
propriamente no âmbito concreto, ao menos a curto 
prazo. Por outro lado, não há dúvidas de que, a longo 

QUE VINDES AQUI FAZER?
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prazo, a reflexão e a parcimônia serão elementos 
importantes no auxílio do Obreiro para lograr tal desi-
derato.

Trata-se, em suma, da obrigação mais difícil de ser 
realizada em Loja, dado não ser propriamente na Ofi-
cina que as paixões poderão ser vencidas, senão na 
vida diária com o labor íntimo de lapidação da Pedra 
Bruta.

· Submeter minha vontade
A segunda meta que a resposta ao questionamento 

propõe é a de o Obreiro submeter a sua vontade, isto é, 
aceitar que as concepções individuais cedam diante da 
atmosfera coletiva empregada nos trabalhos em Loja.

A submissão da vontade é, antes de tudo, um exer-
cício de humildade do Obreiro, notadamente quando, 
no transcorrer de sua caminhada maçônica, é capaz de 
compreender que sem a submissão da vontade a har-
monia necessária aos trabalhos em Loja não opera a 
contento.

A harmonia em Loja somente terá lugar quando 
todos os Irmãos submeterem a sua vontade aos propó-
sitos e direcionamentos maiores, sem os quais os tra-
balhos em Loja não restarão perfeitos. Verifique-se 
que sempre que há quebra de harmonia em Loja tal 
decorre da não submissão da vontade de determinado 
Obreiro às regras da Oficina.

Diferentemente do que ocorre com o propósito de 
vencer as paixões, que guarda a dificuldade de levar 

para o ambiente coletivo (a Loja) os aspectos íntimos 
do Obreiro, certo é que relativamente à submissão da 
vontade a atitude individual (cedência da vontade) 
deve restar clara nos trabalhos da própria Oficina.

Perceba-se que não basta a continência da vontade 
para que tal elemento (submissão da vontade) esteja 
completo, fazendo-se necessário submeter propria-
mente a vontade às regras postas e à condução dos 
trabalhos pelo Venerável Mestre e sua Diretoria.

Esse exercício de submissão da vontade é impor-
tante para o progresso pessoal do Obreiro cada vez 
que se faz presente, pois, a um só tempo, permite a 
harmonia dos trabalhos em Loja e opera no próprio 
Irmão uma mudança de comportamento altamente 
salutar para o seu próprio íntimo, uma vez que passa a 
compreender a necessidade do comportamento ade-
quado para que os trabalhos realizados em Loja 
ganhem plena força e vigor.

· Fazer novos progressos na maçonaria
O terceiro elemento-chave da resposta que ora se 

analisa é afirmativo de que o Irmão, quando nas ses-
sões em Loja, devem obrigatoriamente buscar fazer 
novos progressos na maçonaria.

De fato, todos os Obreiros de uma Oficina têm a 
obrigação de, em todas as sessões de Loja, buscarem 
progredir em seus propósitos, seja a título operacional 
(auxiliando a Loja na composição dos cargos) ou a 
título intelectual (no labor das pesquisas e estudos 



maçônicos). Perceba-se que a resposta se refere a 
fazer novos progressos na maçonaria. Tal signi-
fica que a resposta exige progressos maçônicos 
por parte do Obreiro, cuja finalidade é auxiliar a 
própria Ordem a desenvolver-se conjuntamente.

À medida que todos os Irmãos busquem fazer 
novos progressos na maçonaria, é imperativo 
que a própria Ordem conjuntamente também 
progredirá, como consequência lógica das ativi-
dades (trabalhos, estudos, atividades etc.) 
empreendidas pelos Obreiros. Neste ponto, veja-
se que o progresso de um auxilia no progresso 
dos demais, como em um crescente de conheci-
mento que sempre avança e nunca retrocede.

Portanto, devemos sempre buscar fazer novos 
progressos na maçonaria estudando e compreen-
dendo cada vez mais a simbologia maçônica, a 
ritualística em Loja e as questões filosóficas que 
estão à base de todo esse simbolismo, tanto para 
o nosso desenvolvimento pessoal e moral quanto 
para que o nível intelectual de nossas Oficinas 
cresça constantemente em qualidade.

· Estreitando os laços de amizade que 
nos unem

Por derradeiro, a última resposta que o Irmão 
expressa ao Venerável Mestre quando indagado O 
que vindes aqui fazer? é a de que pretende estreitar os 
laços de amizade que nos unem. Em outras palavras, 
o visitante manifesta perante toda a Oficina o seu 
desejo de que os laços de amizade que unem todos os 
maçons serão, naquela sessão, ainda mais aproxima-
dos.

Quando há uma visita em Loja o visitante deve ser 
recebido com muito respeito e atenção pelos mem-
bros do quadro da Oficina, pois, de sua parte, ali se 
faz presente para estreitar os laços de amizade que 
unem Irmãos de várias Lojas e Potências, do Brasil e 
de todo o mundo.

De fato, o valor da amizade é caríssimo para a 
maçonaria universal e deve ser preservado, indepen-
dentemente do grau em que se encontra o Obreiro na 
jornada maçônica, do Oriente de onde provém e da 
Potência a que pertence.

A maçonaria universal, baseada no amor e na cari-
dade, necessita do valor amizade para expandir-se 
ainda mais, ultrapassando fronteiras e ligando os 
Irmãos de todas as partes do planeta.

Esse é um desiderato caríssimo à Ordem maçôni-
ca, que há de ser mantido nas presentes e futuras gera-
ções de maçons, pois, além de “laços de amizade”, há 
– no plano simbólico, com profundo significado para 
a Ordem – também “laços de irmandade” que não 

poderão ser jamais desfeitos, pois uma Ordem de 
Irmãos depende do valor irmandade (para além do 
valor amizade) para se manter unida e poder operar 
em seus sublimes propósitos.

Que os nossos Irmãos possam refletir sobre os 
conceitos presentes na resposta à indagação colocada 
– Que vindes aqui fazer? – para se governarem de 
acordo com os seus reais propósitos. E, assim, a 
Ordem conquistará Obreiros úteis e dedicados que 
prezarão pelo trabalho coletivo em detrimento de 
vontades individuais, suplantando desejos meramen-
te pessoais em nome de uma razão maior, representa-
da pela própria Ordem Maçônica.

Ir.’. VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI
Assessor e Consultor Jurídico do Grande Oriente 

do Estado de Mato Grosso – GOEMT
Obreiro da BCARLS Conquista e Integração nº 
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A Loja Maçônica Regeneração Barbacenense celebra 
127 anos de fundação no dia 14 de junho. Erguida por 
iniciativa de um grupo de maçons barbacenenses nati-
vos e adotivos, na sua maioria, republicanos convic-
tos, a Regeneração Barbacenense tem uma história 
riquíssima com alguns de seus membros tornados 
célebres na história de Barbacena-MG, como o poeta 
Honório Armond e jurista Mendes Pimentel. A insta-
lação desta tradicional loja mineira foi feita pelo 
maçom francês Louis Chavot-Prévost em 1895.

REGENERAÇÃO BARBACENENSE CELEBRA 127 ANOS DE FUNDAÇÃO

Fundado em 01 de maio de 1960, o Departamento 
Social Feminino Cruzeiro do Sul Liberdade e Luz 
comemorou 62 anos de sua fundação.
Hoje, presidido pela cunhada Luciana Murici de Men-
donça Aguiar, o Departamento Feminino da ARLS 
Liberdade e Luz, oriente de Guaçuí-ES, tem uma atua-
ção relevante nas demandas sociais da região. São 
campanhas humanitárias, socorro às vítimas dos 
desastres naturais e ajuda às instituições de caridade 
da região.

FRAFEM LIBERDADE E LUZ COMPLETA 62 ANOS 

FRAFEM ESTRELAS DO AMOR É EMPOSSADA
A ARLS Estrela de Montes Claros, nº 1509, realizou 
cerimônia de Registro e Posse de sua Fraternidade 
Feminina Cruzeiro do Sul Estrelas do Amor.
Na sessão, a Presidente da Fraternidade Feminina Cru-
zeiro do Sul do GOB-MG, Maria Dante, acompanhada 
da Diretora de Comunicação da FRAFEM, Rita 
Cunha, deu posse a presidente da Fraternidade Femi-
nina Cruzeiro do Sul Estrelas do Amor.
Foi empossada para a presidência a Fraterna Maria 
Carvalho. Em seguida a presidente também deu posse 
a sua diretoria que ficou constituída como:
Vice-presidente – Daniele Azevedo Figueiredo;
Diretora Secretária – Andrea Pereira Guimarães Gon-
calves;
Diretora de finanças – Silvia Gabriele de Carvalho;
Diretora Social e Cultural – Dhenya Polliany Rodri-

gues Batista Dantas Nascimento.
Logo após a posse, a Fraterna Maria Carvalho fez um pronunciamento contagiando e emocionando todos 
os presentes.
Na sessão também foi homenageado o venerável Warley Aguiar Cardoso com a medalha Laelson Rodri-
gues pelo incentivo do registro da Fraternidade Feminina Estrelas do Amor, entregue pela Presidente Esta-
dual da FRAFEM do GOB-MG, Maria Dante.



CONGRESSO CELEBRA BICENTENÁRIO DO GOB
Com delegações e representes de lojas maçônicas de todo 
o Brasil e de outras nações como Reino Unido, Estados 
Unidos, Bélgica, Portugal, Marrocos, México, Israel, 
Filipinas, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e 
Bolívia, o bicentenário do Grande Oriente do Brasil 
(GOB) — mais antiga associação de lojas maçônicas no 
país — foi celebrado na sexta-feira, 17de junho em sessão 
solene do Congresso Nacional.
Emocionado, o grão-mestre geral do Grande Oriente do 
Brasil, Múcio Bonifácio Guimarães, disse que já era pla-
nejado há um ano que essa seria uma das mais memoráve-
is sessões em homenagem à organização.
— Ao comemorar os 200 anos do GOB estamos comemo-
rando os 200 anos da maçonaria brasileira. (...) Estamos 

percorrendo talvez, se não na institucionalização, mas pelo sentimento participativo, a construção de uma unidade 
maçônica única e indivisível no Brasil.

Fonte: Agência Senado

A sessão contou com representantes de lojas maçônicas de todo o
 Brasil e de vários países, como Paraguai, Reino Unido e Filipinas

SAGRAÇÃO DE TEMPLO MAÇÔNICO EM SOROCABA-SP 
Em Sorocaba-SP, foi Sagrado o Templo Maçônico “Her-
mes Elias de Moura” da Importante Loja Maçônica Luz e 
Treva N. 3700, com a presença do Soberano Irmão Múcio 
Bonifácio Guimarães e do Sapientíssimo irmão Ademir 
Cândido da Silva e lideranças da maçonaria brasileira e 
paulista, sob a Presidência do Venerável Mestre e irmão 
Comendador Hermes Elias de Moura.
O belíssimo evento fez parte das comemorações do 
Bicentenário do GOB e teve como anfitrião o irmão e 
Comendador Hermes Elias de Moura, homenageado pela 
Loja com o nome do templo por ser grande benfeitor e 
filantropo da sociedade e um irmão de grande respeito e 
carisma entre seus pares. A Presidente Nacional da 
FRAFEM, cunhada Jussane Guimarães, fez várias homenagens a fraternas da região que muito tem contribuído 
para a assistência social dos menos favorecidos na sociedade.

O Eminente Irmão Cléscio Galvão, Grão-Mestre do 
GOB-MG participou de sessão magna da ARLS Acácia 
Viçosense, n° 1808, no Oriente de Viçosa. A sessão reali-
zou a outorga da Comenda D. Pedro I ao Sapientíssimo 
Irmão Milgar Camargo Loureiro, sob a condução do 
Venerável Mestre Irmão Edson Gomes da Silva.
A sessão foi muito emocionante, pois à pedido de Emi-
nente Irmão Cléscio Galvão o agraciado participou do 
quadro “Essa é minha história”, onde discorreu sobre as 
principais passagens de sua vida, o que emocionou à 
todos, ressaltando com muita ênfase seu amor à Ordem 
Demolay e aos seus membros, os quais chama de “filhos” 
e não de “sobrinhos”.

ENTREGA DE  COMENDA NA  ACÁCIA VIÇOSENSE
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