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“a Partir de agora, o nosso novo 
Palácio deixa de ser uM sonho 
e Passa a ser uMa realidade. eM 
noMe do grão-Mestrado, quero 
dirigir a vocês a seguinte 
MensageM: ajudeMos! essa 
obra é de todos nós!”
EmInEntE Irmão BEnEdIto marquEs Ballouk 
FIlho, Grão-mEstrE Estadual do GosP
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Comemorado nacionalmente em 20 de agosto, o 
Dia do Maçom é uma das mais importantes datas 
para a Maçonaria e remonta a 1822, em alusão ao 
movimento de Maçons brasileiros que, liderado 
principalmente por Gonçalves Ledo e José Bonifá-
cio de Andrada e Silva, culminou na proclamação 
da independência do Brasil. Esse registro é impor-
tante não só como marco histórico, mas porque 
reflete o propósito da Maçonaria: reunir pessoas 
comprometidas com o bem comum para atuar 
como vanguarda das mudanças sociais. Parabéns a 
todos os Irmãos por essa tão importante data!

Por falar em momentos importantes, esta edição 
da Revista Luzes traz dois assuntos extremamente 
relevantes para nosso cenário atual e construção 
de um futuro mais digno: o lançamento da Pedra 

Fundamental da nova sede do GOSP e o trabalho 
de reinserção da Maçonaria na política a partir do 
Grupo Estadual de Ação Política (GEAP). 

Confira em Cobertura o registro de como foi 
o evento de lançamento da Pedra Fundamental, 
depoimentos de ilustres Irmãos e algumas imagens 
do simbólico momento. Confira em GEAP as ações 
organizadas com o intuito de mobilizar os Maçons 
para atuarem com a sociedade, a fim de influir no 
processo político e social para eleger pessoas com-
prometidas com a dignidade no exercício do poder. 
A edição traz ainda uma entrevista com o Irmão Jo-
aquim da Silva Pires. Ele, inclusive, foi o orador da 
cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental.

Tenham todos uma boa leitura!

Dia Do MaçoM

Secretaria eStadual de 
comunicação e imprenSa

Grão-Mestre Estadual do Grande Oriente de São Paulo (GOSP): Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk Filho • Grão-Mestre Estadual
Adjunto do Grande Oriente de São Paulo (GOSP): Poderoso Irmão Kamel Aref Saab • Secretário Estadual de Comunicação e
Imprensa (SECI): Poderoso Irmão Roberto Lorenzetti • Poderosos Irmãos Secretários Estaduais Adjuntos da SECI: sérgio ayres da silva Filho  
e antônio Francisco Mascarenhas

http://www.gosp.org.br/
http://www.rspress.com.br/
http://www.rspress.com.br/
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Passado e 
Futuro unidos

c  omemorado nacionalmente em 20 de 
agosto, o Dia do Maçom é uma das 
mais importantes datas para a Maço-
naria e remonta a 1822, em alusão ao 

movimento de Maçons brasileiros que, liderados 
principalmente por Gonçalves Ledo e José Bonifá-
cio de Andrada e Silva, culminou na proclamação 
da independência do Brasil. Esse registro é impor-
tante não só como marco histórico, mas porque 
reflete o propósito da Maçonaria: reunir pessoas 
comprometidas com o bem comum para atuar 
como vanguarda das mudanças sociais.

Nos dias atuais, a Ordem luta pela mudança do 
cenário caótico de crise política e econômica em 
nosso país, junto com outras organizações da socie-
dade civil, fazendo coro por uma renovação nacio-
nal. Um exemplo é nosso Grupo Estadual de Ação 

Política (GEAP-SP), iniciativa cujo objetivo é lutar 
pela construção de uma classe política brasileira 
composta por pessoas comprometidas com os valo-
res éticos, com a pátria e o bem comum.

Entre passado, presente e futuro, o objetivo 
maior da Ordem sempre foi e sempre será o de ser 
uma escola de vida para aqueles interessados em 
fazer um mundo melhor. Se antes esses constru-
tores erguiam catedrais e monumentos, hoje eles 
edificam obras de transformação social – e não 
são poucas. Essas iniciativas filantrópicas são pre-
ocupação de todas as Lojas Maçônicas no estado 
de São Paulo.

Um dos projetos empreendidos pela Maçona-
ria é o do Instituto Acácia de Responsabilidade  
Social. Criado em 2009 e em constante evolução, 
ele foi idealizado para proporcionar maior inte-

eMinente irMão ballouK Fala sobre o Progresso e  
a transParência da construção da nova sede do gosP



setembro/outubro 2016 5Luzes

EmInEnTE IRmãO BEnEDITO mARquEs BALLOuk FILhO  grão-Mestre do grande oriente de são Paulo (gosP)

gração às ações de tecnologia social das entidades 
de assistência ligadas às Lojas filiadas à Maçona-
ria. O objetivo é um só: interligar as obras sociais 
e permitir que o apoio mútuo sirva como com-
bustível para que cada vez mais pessoas sejam 
alcançadas. Esse é um órgão de terceiro setor 
pronto e preparado para atender às necessidades 
advindas e relacionadas às outras iniciativas priva-
das de utilidade pública.

É assim, com essa trajetória histórica e esse 
futuro em vista, que comemoramos em agosto 
o Dia do Maçom. Temos não apenas a certeza 
de que ainda há muito a realizar por um mun-
do melhor, mas também que cumpriremos essa 
tarefa unidos, pois nenhum de nós é tão bom 
quanto todos nós juntos 
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entre Passado, Presente e 
Futuro, o objetivo Maior 

da ordeM seMPre Foi e 
seMPre será o de ser uMa 
escola de vida Para aque-

les interessados eM Fazer 
uM Mundo Melhor
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OBREIROs

De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa, palhaço “é um ator cômico de circo, 
que usa maquiagem e trajes bizarros, divertindo o 
público com pantomimas e piadas”. E você, como 
o definiria? Alegre, divertido, brincalhão? Certa-
mente, opções não faltam.

O fato é que na história da Maçonaria existi-
ram muitos artistas assim. Um deles foi o Irmão 
Waldemar Seyssel, mais conhecido como Palhaço 
Arrelia, que nasceu em 31 de dezembro de 1905 e, 
durante toda sua trajetória, foi ator, humorista e 
palhaço. Sua iniciação na Maçonaria ocorreu em 
16 de outubro de 1933, na Loja Estrela da Carida-
de, no Oriente de Espírito Santo do Pinhal,  
em São Paulo. Além de trabalhar nos palcos e 
picadeiros, produziu uma peça teatral chamada  
O Príncipe da Maçonaria. Desde maio de 2014, o 
Museu Maçônico José Bonifácio – fechado em 
razão da construção da nova sede do GOSP - 
possui peças exclusivas do afamado palhaço.

De acordo com o Irmão Cláudio Aparecido Pe-
reira, mais conhecido como Fred, Venerável Mes-
tre da Loja Coronel João Pedro de Godoi Moreira 
(número 3.369), a Maçonaria sempre fez parte do 
mundo do circo, principalmente quando foi fun-
dada a Loja Salomão, que funcionava às segundas- 
-feiras, dia de descanso dos artistas. “Inicialmente, 
vieram artistas circenses, inclusive donos de circos, 
sendo então chamada de ‘Loja dos Palhaços’, sem 
qualquer sentido pejorativo, obviamente, pois 
havia um consenso, como ainda hoje, de que esses 
artistas vivem para trazer alegria para as pessoas, 
tornando a vida mais amena. No caso dos Maçons 
artistas, eles levavam arte, alegria e os conheci-
mentos maçônicos para o Brasil e o mundo.”

E artistas pioneiros não faltam. Ele conta que 
um dos primeiros a realizar um salto mortal duplo 
foi o Irmão Mario Sabino Campioli, o famoso 
Palhaço Quero-Quero, que também foi acrobata, 
saltador e trapezista. Outro Irmão que se destacou 

Respeitável 
público
“hoje teM MarMelada? hoje teM goiabada? e o Palhaço o que é?” 

Por Fernando Inocente
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foi Eduardo Temperani, o primeiro homem-bala do 
Brasil, assim como Carlos Angel Lopes, palhaço cujo 
número principal era tocar violino plantando bana-
neira. “O famoso Palhaço Carequinha também era 
Maçom e pertencia a uma Loja em Niterói (RJ). Além 
disso, trabalhava com outros dois Irmãos (Frederi-
co Viola, o Palhaço Fred, e Aymoré Pery, o Palhaço 
Zumbi) que eram da Loja Salomão.” 

Em tempo: essa Loja também é chamada de ‘Loja 
Escola’, pois ainda mantém em seu quadro alguns ar-
tistas e prima pela manutenção dos elevados padrões 
das cerimônias de Iniciação, Elevação e Exaltação. 

Palhaço Chalito
A história do Irmão Fred se mistura com a dos 
outros Maçons artistas e com a própria Maçona-
ria. Iniciado em 15 de agosto de 2005, na Loja onde 
já está em seu segundo mandato como Venerável 
Mestre, ele afirma que desde pequeno é apaixonado 
pelo circo e sempre falava que um dia teria o seu. 
“Como G.:A.:D.:U.: prepara tudo para nós, meu cir-

co chegou quase junto com a Maçonaria”, revela, ao 
explicar que o maior desafio na vida de um palhaço 
é fazer a criança sorrir, uma vez que ela é sincera. “O 
palhaço tem de ser criativo, verdadeiro e se doar de 
coração e, acima de tudo, gostar do que faz.”

Proprietário do Circo Encantando, Irmão Fred é 
o Palhaço Chalito, que é mágico e apresentador do 
espetáculo, e trabalha com 13 artistas, além de sua 
esposa, Ana Maria, e os filhos Kauê, Kauã e Kaio. 
“O circo é um lugar maravilhoso para se viver, em-
bora não tenhamos certas regalias que teríamos 
em casa. Porém a magia e a perspectiva de conhe-
cer outros lugares é o que move o circense”, atesta, 
ao destacar que a maior dificuldade é a burocracia 
- muitas vezes, segundo ele, desnecessária. 

Em relação à Maçonaria, ele brinca que “é mui-
to fácil ser Maçom, desde que siga a receita do pa-
lhaço: tem de existir sensibilidade, espiritualidade 
e gostar de ajudar o próximo. Claro que a lapida-
ção deve ser constante, mas ser Maçom e palhaço 
são bençãos em dose dupla do G.:A.:D.:U.:  
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COBERTuRA

20 de agosto de 2016 ficará marcado para sempre 
na história do Grande Oriente de São Paulo e na de 
todos os Irmãos paulistas. Em ato realizado na rua 
São Joaquim, nº 457, aproximadamente 300 Irmãos 
estiveram reunidos em uma manhã bastante chuvo-
sa, sinal da presença do Grande Arquiteto do Uni-
verso na ocasião, para o lançamento oficial da Pedra 
Fundamental do novo edifício sede da Ordem. 

Presidido pelo Soberano de Honra do Grande 
Oriente do Brasil (GOB), Sapientíssimo Irmão 
Laelso Rodrigues, o ato teve a participação de 
uma Comissão composta de 21 Sapientíssimos 
Irmãos com mais de 50 anos dedicados de ma-
neira ininterrupta ao Grande Oriente do Brasil e 
que foram agraciados com a Comenda da Ordem 
do Mérito de Dom Pedro I. Confira no box a lista 
completa da Comissão.

A cerimônia foi aberta oficialmente com o 
hino nacional, brilhantemente executado pela 
Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo.  
Na sequência, o vice-governador do estado de São 
Paulo, Irmão Márcio França, cumprimentou todos 
os presentes e lembrou com muita alegria uma 
conversa que tivera com o Grão-Mestre Estadual 

do GOSP, Eminente Irmão Benedito Marques 
Ballouk Filho. “Na oportunidade, ele me disse que 
aceitava esse novo desafio da construção da nova 
sede - desafio que muitas vezes foi desacreditado. 
Entretanto nossa Ordem tem a maior obrigação de 
não se acomodar e ajudar com a nossa força e de-
terminação a construir um novo futuro. Em razão 
disso, venho parabenizar o Grão-Mestrado e dizer 
que daqui a 100 anos os nossos netos e bisnetos 
olharão os nomes daqueles que fizeram parte des-
se momento e dessa passagem.”

O Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk 
Filho foi breve em seu pronunciamento aos pre-
sentes, porém, tocou em pontos extremamente 
importantes para a ocasião: “Meus queridos Ir-
mãos, todos vocês. A partir de agora, o nosso novo 
Palácio deixa de ser um sonho e passa a ser uma 
realidade. Vamos construir o maior Palácio Ma-
çônico da América Latina. Com certeza, à altura e 
dignidade da vanguarda do Grande Oriente de São 
Paulo e da qualidade individual de todos os nossos 

Lançamento da Pedra Fundamental  
do Novo Palácio Maçônico do GOSP 
contempla emoção, simbolismo 
e a transformação de um sonho 
em realidade

histórico e 
FundaMental
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COBERTuRA
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COBERTuRA

Irmãos que fazem a verdadeira força e honra do 
GOSP. Em nome do Grão-Mestrado, quero dirigir 
a vocês a seguinte mensagem: ajudemos! Essa 
Obra é de todos nós!”. 

Ele lembrou com carinho o antigo Palácio Ma-
çônico Benedito Machado Pinheiro Tolosa: “Claro 
que não apraz a ninguém colocar no chão um pré-
dio e uma casa que nos traz tantas lembranças e 
histórias ao Grande Oriente de São Paulo (GOSP). 
Entretanto existem contingências e necessida-
des que nos levaram a isso. Questões que todos 
conhecem e que poderiam levar à interdição de 
nossa sede. Não tivemos coragem política para 
tanto, pois isso não pode existir em uma entidade 
fraterna como a nossa. Tivemos uma necessidade 
coletiva e, a partir de agora, deixa de ser um sonho 
para ser uma realidade de todos nós”.

Já o Grão-Mestre Estadual Adjunto do GOSP, 
Poderoso Irmão Kamel Aref Saab, ressaltou a fe-
licidade que o momento representa: “É incomen-
surável. Hoje, 20 de agosto, é o Dia do Maçom e a 
data em que nos abraçamos e lembramos de nossa 
história. Juntando a isso, a cerimônia de lança-
mento da Pedra Fundamental de um prédio que 
tem alta significância pra nós. O sonho não existe 
mais. Agora ele passa a ser uma realidade. Esta é 
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Ir.: mário Fiorentino - Or.: de são Paulo
Ir.: João Baptista de Oliveira - Or.: de são Paulo
Ir.: Joaquim da silva Pires - Or.: de são Paulo
Ir.: Olavo Augusto de Resende - Or.: de Ribeirão Preto
Ir.: Laor Rodrigues - Or.: de sorocaba
Ir.: Archimedes Alvarenga da silva - Or.: de sorocaba
Ir.: Theodorico Ferreira - Or.: de são Paulo
Ir.: Edson Paulo Carlésimo - Or.: de são José dos Campos
Ir.: maurice Alfred sommer - Or.: de são Paulo
Ir.: Fernando Antonio minguili - Or.: de Pederneiras
Ir.: Arnaldo Ruy Pastore - Or.: de Taquaritinga
Ir.: Luiz Dias - Or.: de Tatuí
Ir.: Cláudio Del Fiol - Or.: de Tatuí
Ir.: Issac kilinnic - Or.: de são Paulo
Ir.: Celio José Bighetti - Or.: de Piracicaba
Ir.: Eduval moraes Fogaça - Or.: de Piracicaba
Ir.: Antonio Carlos Barduco - Or.: de são Paulo
Ir.: Abel José nunes - Or.: de são Paulo
Ir.: Jairo de Freitas - Or.: de são José dos Campos
Ir.: Luiz Couto - Or.: de Rio Claro

COnFIRA A LIsTA DOs IRmãOs AgRACIADOs 
COm A COmEnDA DA ORDEm DO méRITO DE 
DOm PEDRO I quE PARTICIPARAm DO ATO:
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COBERTuRA

e continuará sendo a casa dos Maçons de todo o 
estado de São Paulo”.

Em outro momento de grande emoção, o ora-
dor da Comissão, Sapientíssimo Irmão Joaquim 
da Silva Pires, bradou em um discurso bastante 
emocionado: “Com o coração batendo forte, sob 
um fluxo de indisfarçável e incontida emoção - é 
exatamente assim que eu tenho a honra de saudar 
todos os presentes, desde os mais altamente con-
decorados aos mais recentes aprendizes”. 

Logo após tal discurso, o Presidente da Pode-
rosa Assembleia Estadual Legislativa (PAEL-SP), 
Eminente Irmão Raimundo Hermes Barbosa, falou 
sobre a grandiosidade do momento e aproveitou 
para anunciar a iniciativa - que será levada à plená-

ria para votação - de dar ao edifício o nome Laelso 
Rodrigues. “Este é um momento histórico, fruto de 
trabalho intenso orquestrado pelo Grão-Mestrado 
do GOSP. Vamos continuar trabalhando. É isso o que 
nos compete: fazer nossos antepassados se sentirem 
representados e as novas gerações terem orgulho 
do que está sendo conquistado. O Sapientíssimo 
Irmão Laelso Rodrigues tem viajado o Brasil, alcan-
çando um feito para poucos no País. Ele conseguiu 
se tornar efetivamente uma unanimidade na Maço-
naria. Por isso, entendemos ser merecido nomear o 
novo Palácio como Laelso Rodrigues. A sugestão vai 
ser encaminhada como projeto de lei na PAEL-SP e 
temos confiança de que será aprovada.”

O Sapientíssimo Irmão Laelso Rodrigues 
falou sobre esse projeto e a respeito da simbologia 
de um momento como esse para a Maçonaria pau-
lista. “Foi uma grande satisfação fazer parte desse 
momento. Em meus 59 anos de Maçonaria, nunca 
poderia imaginar que iria presidir uma sessão 
tão importante como essa de início simbólico da 
construção da nova sede do GOSP. Em conversas 
com o Eminente Irmão Ballouk, eu dizia que para 
terminar uma obra é preciso começá-la. Hoje, es-
tamos dando esse passo e tenho certeza de que em 
breve esse prédio estará pronto para atender todos 
os Irmãos e que teremos paz e tranquilidade para 
desenvolver os nossos trabalhos.”

Em relação ao projeto que o homenagearia 
com o nome do novo edifício, o Sapientíssimo 
Laelso Rodrigues só fez jus ao perfil que o consa-
gra como um homem de sabedoria e humildade. 
“Recebi a notícia com grande surpresa. Não estou 
muito acostumado a receber esse tipo de ho-
menagem. De qualquer modo, seria uma grande 
honra ser lembrado em vida por um momento  
tão importante.” 

Após os discursos, o ritual de lançamento 
transcorreu de maneira plena e segura até que o 
Presidente declarasse a Pedra Fundamental do 
edifício sede do Grande Oriente de São Paulo  
oficialmente assentada, fazendo o 20 de agosto  
de 2016 entrar definitivamente para a história.
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“Mobilizar os Maçons para atuarem com a socie-
dade, a fim de influir no processo político e social 
para eleger pessoas comprometidas com a digni-
dade no exercício do poder.” Com essa missão, 
surgia, em 2008, o Grupo Estadual de Ação Políti-
ca (GEAP), empreitada que viria a se desenvolver 

e evoluir ano a ano, unindo sob a bandeira de 
reinserção da Ordem na política as três Grandes 
Potências Maçônicas do estado de São Paulo.

Entretanto, como lembra o Presidente do GEAP, 
Irmão Sérgio Rodrigues Jr., as raízes do grupo vieram 
um ano antes, ainda em 2007, com a Carta da Maço-

a união das Potências Pela 
reinserção Política da Maçonaria
Presidente do gruPo estadual de ação Política Fala sobre história e ações do geaP
Por Matheus Steinmeier
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naria Paulista Contra a Corrupção. Assinada pelos 
então Grão-Mestres do Grande Oriente de São Paulo 
(GOSP) e da Grande Loja do Estado de São Paulo 
(GLESP), Irmãos Benedito Marques Ballouk Filho 
e Pedro Gagliardi, o documento foi divulgado em 
conjunto na Assembleia Legislativa do Estado em 20 
de agosto, marcando a celebração do Dia do Maçom 
daquele ano. Um ano depois, ela viria a ser reedita-
da, com a participação do Grande Oriente Paulista 
(GOP), com o Grão-Mestre José Maria Dias Neto.

“Como consequência dessa ação, nascia a Maço-
naria Unida por São Paulo (MUSP), que tinha como 
projeto prioritário o desenvolvimento de um progra-
ma pela reinserção da Maçonaria na política nacio-
nal. Reinserção porque, no passado, nossa Ordem foi 
parte da elite estratégica brasileira, estando presente 
por seus membros nos altos escalões dos governos 
em todos os níveis”, ressalta Irmão Rodrigues.

O afastamento, explica, ocorreu principal-
mente após a primeira grande cisão do GOB, em 
1927, seguida pelo período getulista (a partir da 
década de 1930), quando a ditadura do Estado 
Novo chegou a proibir as reuniões da Maçonaria. 
Posteriormente, no período militar, a partir da 
década de 1960, a Ordem se recolheu e acabou se 
desconectando do processo político, e as Lojas 
voltaram-se à ação social por meio da benemerên-
cia e filantropia.

O Presidente do GEAP conta ainda que, em todo 
esse processo histórico, os Irmãos que militaram na 
política não contaram com o apoio e o comprometi-
mento do quadro de Obreiros e, dessa forma, passa-
ram ao dístico de políticos Maçons e não de Maçons 
políticos. Por conta de uma série de regras, eles não 
podiam nem mesmo apresentar suas propostas e 
pedir o apoio e o voto dos Irmãos em Loja.

Para resgatar esse papel histórico de influên-
cia no processo político, com o objetivo de traba-
lhar na construção social, um grupo de Irmãos ela-

PEDRA BRuTA
Fundado em 2008, o geaP é um programa em constante 
desenvolvimento e deve ser lapidado pelos Maçons. ele é 
composto por grupos locais de ação Política, todos nortea-
dos pela mesma visão, missão e valores.

VIsãO
ter a classe política brasileira composta por  
pessoas livres e de bons costumes.

mIssãO
Mobilizar os Maçons para atuarem com a sociedade, a 
fim de influir no processo político e social para eleger, em 
qualquer partido e instituição, pessoas comprometidas com 
a dignidade no exercício do poder e que implantem políticas 
públicas para o bem da população e pelo desenvolvimento 
sustentável dos municípios, estados e nação brasileira.

 VALOREs
• Ética na política
• Moralidade pública
• Probidade administrativa
• Transparência na gestão pública
• Bom uso dos recursos públicos
• Educação de qualidade para todos
• Evolução da sociedade

VIsãO, mIssãO E VALOREs
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gEAP

em constante crescimento, o geaP colaborou em 2014  
na eleição de 11 deputados estaduais e sete deputados 
federais, além do vice-governador (componente de uma 
chapa eleitoral) do estado. em 2016, são aproximadamente 
180 candidatos apoiados em todos os cargos eletivos.

DImEnsõEs DO gEAP

borou as linhas mestras do projeto. Desde 2008, 
muitos paradigmas foram quebrados e o programa 
de ação política dos Maçons paulistas vem sendo 
aprimorado.

“Já naquele ano, fizemos o primeiro movi-
mento de apoio a candidatos indicados pelas Lojas 
das três Obediências para as eleições municipais. 
Aliás, essa é uma regra pétrea do programa: todo 
candidato que busca apoio deve ter sido indicado 
por uma Loja da cidade em disputa pela eleição. É 
proposto um termo de compromisso para ser assi-
nado entre o candidato e a Loja que o apoia - nele, 
é solicitado ao candidato que se comprometa, 
em caso de sucesso eleitoral, a desempenhar seu 
mandato com ética na política, probidade admi-
nistrativa e moralidade pública, além de retornar 
periodicamente à Loja para prestar conta de seu 
trabalho e estar sempre aberto a dela receber su-
gestões para atendimento a demandas sociais.”

O objetivo dessas medidas, segundo o Irmão 
Sérgio Rodrigues Jr., é criar uma relação de par-
ceria entre o político e os Maçons, objetivando 
o desenvolvimento de uma sociedade mais justa 
e fraterna. Assim, espera-se também um com-
prometimento do quadro de Obreiros no efetivo 
apoio aos candidatos durante o processo eleitoral, 
requisito básico para desenvolver essa parceria. 
Ao indicar um candidato, Maçom ou não, a Loja 
está sinalizando que aquela pessoa é ‘ficha limpa’, 
livre e de bons costumes. Caso o eleito não honre 
o compromisso firmado, a Loja poderá retirar o 
apoio e tornar público o fato.

“Esse trabalho se repete a cada dois anos por 
ocasião das eleições, mas não é apenas no perío-
do eleitoral que o projeto prevê a mobilização dos 
Maçons. Nossa meta é um trabalho contínuo, pois 
também temos de agir em instituições como as 
entidades de classe (OAB, CREA e CRECI, entre 
outras), clubes de serviços (como Rotary e Lyons), 
conselhos comunitários e outras. Em suma, pre-
cisamos ocupar espaços na sociedade organizada 
para que efetivamente tenhamos força para voltar 
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120 caracteres

Subordinado diretamente aos Grão-Mestres das 
Obediências participantes, o Grupo Estadual de 
Ação Política é composto por:
Presidente - Ir.: Sérgio Rodrigues Jr.
Coordenador GOSP - Ir.: Aleksandro Alencar
Coordenador GLESP - Ir.: Nilson Ricardo Machado
Coordenador GOP - Ir.: Mauro Perroti Calló
 
Assessores Especiais:
Ir.: Romildo Campello 
Ir.: Carlos Cruz
Ir.: Cláudio Garcia
Ir.: Roque Cortez Pereira
Ir.: Jairo Vasconcelos
Ir.: Rafael Donato
Ir.: Robson Souza

Consultor: Ir.: Anderson Pomini

conhecendo o GEaPa influir no cenário político”, ressalta.
Para o presidente, os Irmãos com vocação 

para política partidária devem se filiar ao partido 
de sua livre escolha para, lá de dentro, poderem 
agir como um ‘remédio saneador’, uma vez que o 
GEAP entende que todos os partidos, indistinta-
mente, precisam repensar a forma de fazer política 
para a construção de um país melhor. “Para que os 
Maçons possam conhecer as bases do programa, 
temos agido com palestras, publicações, site e 
ações em redes sociais. Ainda assim, a iniciati-
va precisa do apoio de todos para seu sucesso. O 
programa é desenvolvido em cada município por 
um Grupo Local de Ação Política (GLAP), forma-
do por representantes das Lojas das três Obediên-
cias existentes na região. Já temos vários GLAPs 
trabalhando em sintonia com o GEAP, de modo 
que o programa tenha efeito em todas as cidades, 
levando a boa política às instituições e partidos.”

Saiba mais sobre o GEAP em: geapsp.com.br.
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entrevistando o irMão  
joaquiM da silva Pires

N esta edição, a Revista Luzes teve o 
ensejo de conversar com o Irmão 
Joaquim da Silva Pires, ritualista e 
historiador, nascido na Capital de 

São Paulo. Muito à vontade, externando ine-
quívocos agradecimentos por esse convite, o 
entrevistado respondeu às perguntas constan-
tes de três itens: o primeiro sobre seus traços 
curriculares maçônicos, o segundo sobre sua 
dedicação aos estudos históricos e ritualísticos, 
e o terceiro, em resumidas palavras, sobre sua 
atividade profissional. 

Quanto ao primeiro item, respondeu que 
ainda era um jovem estudante de direito, aos 24 
anos de idade, quando recebeu a fulgente Luz 
aqui mesmo, em nosso Grande Oriente de São 
Paulo (GOSP), federado ao Grande Oriente do 
Brasil (GOB), em 11 de dezembro de 1959, na 
ARLS Rangel Pestana, de São Paulo (SP), do 
Rito Escocês Antigo e Aceito. Ressaltou que, em 
tempos idos, na Cúpula Estadual, foi Grande 
Secretário de Relações Internas e Assuntos Jurí-
dicos, Grande Secretário de Liturgia e Ritualís-
tica, Grande Secretário de Cultura e Juiz-Presi-
dente do Tribunal de Justiça Maçônica. Frisou, 
também, que foi o idealizador do Instituto 
Ordem e Progresso, uma honrosa realidade 
cultural maçônica, sob o patrocínio da ARLS 
Ordem e Progresso, de São Paulo (SP), do Rito 
Moderno e filiada ao GOSP/GOB.

Ainda relativamente ao primeiro item, 
ponderou que deve imensa gratidão ao espírito 
fraterno dos próceres do Poder Central, que lhe 
prestaram inesquecível homenagem, fazendo 

com que ele fosse galardoado com a Augusta 
Comenda da Ordem de D. Pedro I, a maior de 
todas as láureas outorgadas pelo Grande Orien-
te do Brasil. Possui o Grau 33 do Rito Escocês 
Antigo e Aceito. É Mestre Instalado, Orador 
Emérito da ARLS Estrella da Syria, à qual 
pertence, e Membro Honorário da ARLS Pirati-
ninga, ambas de São Paulo (SP), praticantes do 
citado Rito e filiadas ao GOSP/GOB.

Quanto ao segundo item, respondeu que 
dedica sua vida maçônica aos estudos históricos 
e ritualísticos, sob cujos influxos escreveu os 
livros: Rituais Maçônicos Brasileiros, O Suposto 
Rito de York, Os Ritos Moderno e Adonhiramita, 
Um Estudo Ritualístico de Primeiro Grau, O 
Primeiro Degrau do Rito Escocês Antigo e Acei-
to, O Roteiro da Iniciação e A Cisão Maçônica 
Brasileira de 1927, todos da Editora Maçônica 
A Trolha Ltda. No primeiro semestre do pró-
ximo ano, deverá lançar o livro Introdução à 
Simbologia e à Ritualística Maçônicas, também 
da referida editora. Foi discípulo do inesque-
cível Irmão Kurt Prober, com quem, ao longo 
de 21 anos, fez proficientes estágios. Graças a 
seu citado Mestre, o entrevistado é possuidor 
de expressivo acervo documental, onde cons-
tam, exemplificativamente, os primeiros Rituais 
usados no Brasil.

O primeiro de todos aqueles Rituais era do 
Rito Moderno e do Grande Oriente Lusitano, 
impresso em Lisboa, em data e tipografia des-
conhecidas. Elucidou, porém, que isso foi antes 
de 1822, porque, já naquela data, o citado Ritual 
era usado pela Loja Comércio & Artes, do Rio 
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de Janeiro, a nº 1 do Grande Oriente do Brasil. 
Todavia, dos Rituais que foram impressos em 
nosso País, todos em empresas gráficas localiza-
das no Rio de Janeiro, os mais antigos são: o do 
Rito Moderno, ano de 1833, impresso na Typo-
graphia Seignot & Plancher, na Rua do Ouvidor, 
nº 95; um outro  do Rito Moderno, ano de 1834, 
impresso na referida tipografia; o do Rito Esco-
cês Antigo e Aceito, igualmente do ano de 1834 
e também impresso na referida tipografia; o do 
Rito Moderno, ano de 1837, impresso na Typo-
graphia Austral, no Beco dos Quartéis, nº 21; o 
do Rito Escocês Antigo e Aceito, ano de 1845, 
impresso na Typographia Bintot, na Rua do 
Sabão, nº 70; o do Rito Escocês Antigo e Aceito, 
ano de 1857, impresso na  Typographia Mene-
zes, na Rua do Cano, nº 165; o do Rito Moder-
no de 1869, impresso na Typographia Universal 
de Laemert, na Rua dos Inválidos, nº 63-B; o 

do Rito Adonhiramita, de 1873 (na capa, está 
escrito Adonhiramito), que teria sido impresso 
na Typographia do Gr :. Or :. do Brasil, na Rua 
do Lavradio, nº 55-K, Rio de Janeiro, mas que, 
na verdade, foi impresso em desconhecida tipo-
grafia particular; e o do Rito Moderno, de 1892, 
um trabalho gráfico da Imprensa Nacional (não 
consta o nome da respectiva artéria pública), 
que suprimiu, no mencionado Rito, até hoje, a 
invocação ao Grande Arquiteto do Universo.

Os três primeiros Rituais das três primei-
ras Grandes Lojas (Bahia, Rio de Janeiro e São 
Paulo) foram impressos em 1928, ou seja, no ano 
posterior ao da cisão criada pelo Irm :. Mário 
Marinho de Carvalho Behring, então ex-Grão- 
-Mestre do Grande Oriente do Brasil, porém 
efetivo Soberano Grande Comendador do Supre-
mo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito. 
Aqueles três Rituais, cujas linhas mestras quase 

IRmãO JOAquIm DA sILVA PIREs
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não sofreram alterações, foram impressos na 
Typographia Delta, na rua Dias da Cruz, nº 129, 
Rio de Janeiro. De modo geral, eram cópias do 
Ritual do Grande Oriente do Brasil, de 1923 
(apesar de que, na capa, está escrito 1922), 
impresso na Oficina da Escola Profissional  José 
Bonifácio, na rua Paraguai, nº 72, Rio de Ja-
neiro. O uso do chapéu pelo Venerável Mestre 
também é cópia de Ritual do Grande Oriente do 
Brasil, mas o de 1857, que, conforme já escla-
recido, foi impresso na Typographia Menezes, 
na Rua do Cano, nº 165, Rio de Janeiro. Infeliz-
mente, não obstante sua indisputável tradição, 
nossa Potência Maçônica abandonou aquele 
significativo uso.

Em 20 de agosto de 1920, quando ainda no 
Grande Oriente do Brasil, antes de ser o Grão- 
-Mestre titular, o mencionado Irm :. Mário Ma-
rinho de Carvalho Behring assinou o Decreto nº 
655-GOB, pelo qual autorizou o pagamento da 
tradução, em português, mas impressa em Lon-
dres, pela oficina gráfica George Kenning & Son, 
do original inglês The Perfect Ceremonies of Craft 
Masonry, que, em nosso País, recebeu a deno-
minação Cerimônias Exactas da Arte Maçônica. 
O tradutor foi o Irm :. Joseph Thomaz Wilson 
Sadler, da Lodge of Unity, de São Paulo (SP), com 
autorização da United Grand Lodge of England. 
Lamentavelmente, em 1976, essa tradução foi 
deturpada, com o acréscimo do bastardo termo 
‘Rito de York’, que nunca foi e que não é praticado 
na Inglaterra, sendo um Rito originário dos Esta-
dos Unidos da América. Tal deturpação acentuou 
uma confusão conceitual que aqui vigora até hoje. 
No Brasil, com referência ao denominado Sim-
bolismo, o verdadeiro Rito de York, de origem 
norte-americana, sem quaisquer liames com o 
Emulation Ritual, com outros Rituais ingleses e 
com a United Grand Lodge of England, é aquele 
que está nos Rituais dos Graus 1, 2 e 3, do nosso 

Grande Oriente de São Paulo, impressos na Zit 
Gráfica e Editora, da rua Santa Mariana, nº 21, 
Bonsucesso, Rio de Janeiro, mediante magnífico 
trabalho coordenado pelo talentoso Irm :. João 
Guilherme da Cruz Ribeiro, Deputy General 
Grand Master South America. 

No que tange ao Rito de Schroeder, o entre-
vistado explicou que, em 1801, foi editado pela 
Absalon zu den Drei Nesseln Loge (Loja Absa-
lão das Três Urtigas), de Hamburgo, Alemanha, 
o Ritual de Schroeder, do qual foram impressas, 
em 1956 e em 1982, duas traduções em portu-
guês: a primeira pelo Irm :. Wigando Schmidt, 
da Grande Loja de Santa Catarina, e a segunda 
pelo Irm :. Gerhard Ludwig Reeps, da Grande 
Loja do Rio Grande do Sul.

Quando a conversa atingiu sua parte final, o 
Irm :. Joaquim da Silva Pires consignou que gos-
taria de fazer considerações sobre os Rituais es-
trangeiros que possui, notadamente os ingleses, 
e sobre a trajetória (só a trajetória) do primeiro 
Ritual brasileiro do Grau 33 do Rito Escocês 
Antigo e Aceito. Ponderou ainda que, em outra 
eventual oportunidade, esclarecerá o porquê de 
a Cerimônia de Mestre Instalado só caber no 
sistema inglês e qual o histórico da distorção que 
permitiu ser aquela Cerimônia adotada por Ritos 
outros. Fez questão de dizer que possui raras pe-
ças, historicamente valiosas, sobre os primórdios 
da Grande Loja Maçônica do Estado de São Pau-
lo, entre as quais estão cartas trocadas pelo Irm :. 
Carlos Reis (pai) e pelo Irm :. Mário Marinho de 
Carvalho Behring, concernentes à cisão maçôni-
ca brasileira de 1927.

Relativamente à sua atividade profissional, o 
Irm :. Joaquim da Silva Pires limitou-se a dizer, 
orgulhosamente, que é advogado militante desde 
1963, na área do direito civil, inscrito na OAB/
SP nº 15.681 e que é sócio remido da Associação 
dos Advogados de São Paulo (AASP) nº 4.328.



19LuzesseteMbro/outubro 2016

Na noite de 17 de agosto, foi a vez de a Câmara Mu-
nicipal de São Paulo homenagear o Dia do Maçom. A 
sessão solene foi uma iniciativa do vereador e atual 
secretário estadual de Turismo, Laércio Benko, e 
ocorreu no Salão Nobre Presidente João Brasil Vita, 
no Palácio Anchieta.

A cerimônia foi presidida pelo Irmão Rafael Acá-
cio e o Grão-Mestre Estadual do GOSP foi represen-

tado por integrantes de sua administração. Na oca-
sião, algumas Lojas Maçônicas foram homenageadas 
e o Presidente do Grupo Estadual de Ação Política, 
Irmão Sérgio Rodrigues Júnior, tomou a plenária 
para salientar a importância da reinserção da Maço-
naria na política brasileira, fazendo a leitura de um 
artigo do Eminente Grão-Mestre Estadual, Benedito 
Marques Ballouk Filho, sobre o tema. 

Sessão solene na câmara Municipal de
São Paulo também homenageou a Ordem

AssEmBLEIA LEgIsLATIVA DE  
sãO PAuLO hOmEnAgEIA mAçOns

O Eminente Grão-Mestre Estadual, Benedito 
Marques Ballouk Filho, e outros Irmãos do GOSP 
participaram, em 15 de agosto, de sessão solene 
da Assembleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo (ALESP) em comemoração ao Dia do Maçom.

Mais de 100 Irmãos, entre Grão-Mestres 
Estaduais, membros da Administração do GOSP 
e Obreiros de Oficinas do estado de São Paulo, 

ocuparam o plenário para a solenidade. Além 
disso, estiveram presentes representantes da 
Grande Loja do Estado de São Paulo (GLESP) 
e candidatos apoiados pelo Grupo Estadual de 
Ação Política (GEAP).

A sessão foi presidida pelo deputado esta-
dual Aldo Demarchi, proponente da honraria  
na ALESP.

CERImônIA FOI REALIzADA Em 15 DE AgOsTO

Gerais • Entidades disseminam ideais da maçonaria
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