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Â Maçonaria e a Igreja.

Oizia Sancto Agostinho que o christianismo era So anligc> como
n mundo e tinha nisso razão, porque grande parte das üoutn
nZrfgadL pdo Martyr do tolgotha^cortramma»£ me-
nos estabelecidas em quasi todas as religiões da antigüidade

Referindo-se ao celebre philosopho de, ttua toa.o mais em

nente dos padres da igreja « que elle tivera em s vida.dons

grandes mestres: Platão, que lhe-ensinara a conhecer a Deus, e
togiig fhri^tn mie lhe-ensinára a amal-o». .

nara encamfnSm á Sanidade durante milhares de séculos ate

o^paSêutò do Messias, foram a obra dos «y**» dos d.ver-

S°W^l' 
sciencia divina e humana era estudada no interior de

sens íemolo ònae somente se-admiltiam os que supportavam com

£3 
'cÔragem as differentes provas por que passavam

ffleZS) de que gozaram alguns desses mystenos foi

tal aa atrSando os secutos, vemos ainda hoje a palavra mag»

daguemotypando o prestigio de que se-haviam cercado os magos

ou sacerdotes da luz.
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O que foram os sacerdotes egypcios, provam os seus trabalhos,
por muito tempo esquecidos cm suas mysteriosas solidoes; que
íizeram, quando descobertos pela expedição franceza, arrancar um
grito de admiração á Europa inteira.

A instruecão cm todos os ramos dos conhecimentos humanos ene-
sou nesse paiz a um grau tão elevado, que o imperador Adriano,
por oceasião de visitar Alexandria, disse: « nau na uesia wh-a u«?u>
algum de synagoga judaica, samaritano ou sacerdote chnstao, que
nao seja matiiemanco, auiviuno uuuidiwwu ».

Sabemos que Moysés em seus. templos aprendeu o dogma da
unidade da creação e os sãos princípios com que teve depois de
governar o povo de Deus.

A noção dos mais ligeiros rudimentos de historia basta para co-
nhecerem-se os relevantes serviços que prestaram á humanidade os
philosophos, historiadores, legisladores e poetas gregos, cujos es-
criptos são ainda hoje procurados e lidos com satisfação.

Mas quando pelo lado religioso e scientifico nenhum valor real
tivessem os mysterios da antigüidade, é-nos agradável confessar que
nesse tempo, em que os povos viviam desunidos, elles representa-
vam essa força superior a que obedecemos c que insensivelraente
nos-leva a reunirmos e regularmos os esforços que fazemos no ca-
minho do aperfeiçoamento social, a que denominamos associação.

Não entrando nos desígnios do Soberano Arbitro dos Mundos que
os povos continuassem a proseguir na senda até então trilhada,
e devendo desapparecer alguns e ser reformados outros princípios
religiosos e sociaes, que tendessem a melhorar a marcha da huma-
nidade; pelo órgão divino de seu filho, que fez baixar á terra,
tornou patente ao gênero humano as suas verdadeiras doutrinas,
por amor das quaes-teve este de soffrer o ignominioso sacrifício
da cruz.

Roma, que aspirava o domínio universal, que chegou a conquis-
tar e avassallar quasi todo o mundo,conhecido e que se-havia encar-
regado de preparar os povos para o recebimento das novas dou-
trinas, é por isso mesmo o principal theatro das terríveis luetas que
se-manifestaram entre os adeptos da religião, que surgia fecunda-
da pelo sangue do innocente e os das velhas crenças.

De parte a parte a guerra se-tornara encarniçada. Da religião
que se-baseava na caridade e humanidade se-serviam os seus mais
acrysolados apóstolos para exercerem vinganças.

A intolerância religiosa convertida em direito, a conseqüência
lógica era tornar-se a perseguição um dever.

A religião pura e saneta do Crucificado, que, longe de nos-fazer
temer a Deus, nos-ensina a amal-o como a um pai misericordioso,
era imposta como questão de vida e morte,
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O grande padre philosopho Origencs, cuja palavra eloqüente
prendia a attençâo dos maiores homens do seu tempo, ê condemnado
pelo concilio de Nicca por pregar que Iodas ascreaturas seriam salvas,
ainda mesmo os anjos decaídos. .

As diversas seitas christans perseguidas pela igreja reconheciam
já o direito de repressão e a legitimidade da pena de morte, que os
imperadores christãos infligiam aos idolatras: mas quando por sua
vez tinham estes o poder, as represálias se não faziam esperar, vol-
laudo contra a igreja todos os meios de perseguição de que cila cos-
tumava servir-se. ,

Imperadores, que, cegos pelo desejo de conquista, a rente cie
seus exércitos ou no remanso da paz, embalados na mais detestável
indolência, commettiam as maiores atrocidades, foram depois cano-
pisados, unicamente por se-haverem prestado aos manejos da igreja,
convertendo-se á fé christan. in\i„\n

Ainda assim Roma não se-pôde manter-, as hostilidades c ig o-
sas, a avareza, o egoísmo ornais abjeclo, a usura a ^s 

o^la-
vel o luxo, os vidos emfim do todo o gênero o as busto u tom,-
naveis entro os patrícios e plebeus estragaram itóftfSy
império romano, que para não desapparecer ^^fâjL*^
elle todo o cathôlicismo, enviou-lhe a providencia os baibaios em
tempo ainda de poderemregeneral-o. _ intoiimpnm

Entretanto a religião, que devia fallar ao coração e a.ntelenca
mais pela persuasão do que pela imposição e pela força, ionDe uc
progredir e propagar-se, desprestigiava-se.1 

pfa cidade dos Cezares, dizia um distineto sacerdote, « o g rio

pelos divertimentos, resultado da indolência s bst.lum a cuMra
ntellectual. Não se-ouviam faltar senão « f, í™'^instrumentos que resoavam. Os cantores. ^ramd,eSare ao

philosophos, e os professores de eloqüência cederam seus logai es aos
mestres em questões de devassidao. .wrinnanAo seus

Os nobres obrigados a sairem da cidade eterna, a|^nan^^ns
soberbos palácios: diz Saneio Agostinho, « ape, ias savos dodw^
de Roma vão diariamente ao tl,eatro m^^jg^S
os bistriõés cm fanáticos transportes.» ue aberração ou^MJSJ
se apodera desses homens insensatos! Pois quando o po.y do^W
lamentam a sorte de Roma, vóscorreis aos theatros, os-li equentaes,
vossa paixão transforma-se em delírio? penertaculo

Em Carthago a mesma corrupção se-aP»^-»^ ^
No terrível momen to em que os Vândalos batiam as suas poi tasi nao
se-ouvia senão o barulho'produzido pelas suas armas « «W
abandonando seus parentes ao furor dos bárbaros, W»^S
ao louco prazer de verem os athletas no circo estrangulai cm se muiu
mente.



— 140 —

Na Gallia os mesmos fados se-passavam. Salviano escreve:«Deus
nos-preceilúa a caridade o nós nos-despedaçâmos por nossos ódios e
inimizades. Deus quer que demos aos pobres nossos bens, nós tirámos
os bens alheios. A própria igreja, que nos-deveria reconciliar com
Deus, é a primeira a provocar a sua cólera. O que íica sendo a
christandade senão uma sen tina de vícios? »

Uma religião que se-gastára a esse ponto, não linha força bastante
para por si só civilisar os bárbaros: nessa oceasião, foram os grandes
homens da Grécia pagan, cujas doutrinas haviam sido condemnadas
pela igreja, que se-levantaram de seus túmulos para ajudarem o
christianismo nessa louvável e humanitária missão.

Alguns séculos passaram-se, durante os quaes a igreja não perdia
a opportunidade de intrometler-se em todos os negócios políticos e
sociacs dosdiversospaizescalholicos, procurando sempre concentrar
em si toda a preponderância, com o fim de consliluir-se soberano ar-
bitro do mundo.

Extendendo as suas vistas para o Oriente, o papado deparava alli
a classe sacerdotal privilegiada, dispondo de todos os direitos,
ocetipando exclusivamente todos os logares mais elevados e visa-
fruindo todas as vantagens inherentes á sua alta posição, sem ter
deveres a preencher. No oceidente a mesma causa se-deveria dar.

Para realisar essa ambição tão premeditada, não bastando os
meios persuasivos, e não prestando-se mais os próprios imperadores
a serem instrumentos de seus planos; a Igreja, com o fim de pro-
curar e punir a heresia, apresenta-se estabelecendo uma instituição
que realisasse os seus primitivos desejos.

No anno de 1204, Innocencio III, sob o pretexto de converter os
Albigenses, levantou a famosa inquisição, enviando missionários ao
sul da França. Estes porém não se-prestaram convenientemente ao
desempenho do papel que delles se-exigia-, e assim, em 3229, rece-
beu essa celeberrima e civilisadora institução a preciosa e humani-
taria organisação, sendo elevada á cathegoria de tribunal regular
por Gregorio IX.

Depois de haver commettido as maiores atrocidades e de se-ter
%0 consumido em tribunal, antes político, a inquisição teve de desap-

parecer diante do progresso da civilisação e da tolerância.
Os diversos meios de que em todos os tempos se-serviram os dif-

ferentes chefes da Igreja, não foram sufíicientes para realizarem e
satisfazerem a sua descomedida ambição.

Era oceasião portanto de ficar convencida a Igreja, que a provi-
dencia não quer e nem consentirá jamais, que os povos do Occi-
dente e do continente americano tenham a mesma sorte dos do
Oriente; e que, sendo a religião do Martyr do Golgotha toda de paz
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c de amor, somente pela doçura e persuasão se-prestará a cncami-
nhar a humanidade na pratica do bem.

No século XIX não pôde e não deve haver intolerância religiosa;
porquanto ella tem sido a causa determinante do crescido numero
de scismas que têm apparecido no catholicismo, desde os primeiros
séculos de sua existência, e o-foi ainda ha pouco por occasião do
memorável dogma da infallibüidade do papa, o qual motivou na
culta Allemanlia essa lucta gigantesca entre os velhos e novos ca-
tholicos, lucta (pie acarretou á Igreja a, perda de dez a doze milhões
de lieis. ... , ,

Os mações, guardando o sigillo de seus actos o constituindo uma
sociedade secreta, a exemplo dos antigos mystenos, não podiam es-
capar á sanha dos acrysolados apóstolos da Igreja. _

Para estes a Maç.\ não é, como muito bem se-exprimm oSr. Vis-
conde do Rio Branco, uma eschola pratica das virtudes sociaes;
não é uma instituição, cujos membros distribuam pelos necessita-
dos o obolo da caridade, sem ostentação; não é uma associação que
procura derramar, segundo as suas forças, a instrucção, para que o

povo se-erga do abatimento a que o-leva a ignorância; nao: a Mae •

om o sigillo cúnstituiu-se herdeira das livres Mph«W<
e a Igreja,não podendo conhecer o que se-passa no interior de eus
templos vê nella o negro phantasma que a-acompanto, comova
sombra o corpo, e que se-lhe-apresenta, como um obstáculo a seu

predomínio universal 1... ínmní,„ nm' 
A despeito da má vontade da Igreja a Ordem em.sempre pio-

gredido e os mações obedecem em tudo as leis do paiz em que
vivem.

Si esses estados não reconhecem perante a lei a sua existência,
todavia a-toleram, o que não aconteceria, si ella fosse uma insti-

'TSt^Brasíl, 
sobretudo os da Capital doimpériosüveram

a infelicidade de cair no desagrado doSr.BispeCapeh^eMor, como

caíram os liberaes do Pará no do Sr. Bispo daquela d 
^e.

Anathematisados pelo Papa e persegu do pelo seu piepostowm
corte os maçons convencidos da importante mi saa que des°mpe

Im, resignados, appellám da sentença do> *»/« da temo»

Aquele que tudo vê o lê em seus corações ecfla^a ammçao

cifra-se na completa felicidade de todo o geneio humano.
Dr. C. Brancante.
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SECÇÃO OFFICIAL

Legislação
D. n. IO.—Promulga algumas resoluções relativas á Gr/.

Secr/. Ger/. da Ord/.

Ípí ^Aàk Vi»!C lU^lilHIaW K *

Nós, Visconde do Rio Branco, Gr.-. M.\ Gr.-. Com.-, da Ord.-. Maç.\ no
Império do Brasil . .

Fazemos saber a todas as OOff.-. da nossa jurisdicção as seguintes reso-
lucões do Gr.-. Oriente, tomadas em sessão do ultimo dia do 12° mez do
anno da V.\ L.\ 5871 (20 de Março de 1872, E.-. V.\).

l.a Ficam equiparados os vencimentos dos dous Officiaes actuaes da
Gr.-. Secr.-. Ger.-. da Ord.-., percebendo cada um a quantia de 145j?000
mensaes. .

2/ Ficam extinetas as denominações de Io e 2o Off.\, sendo de ora em
diante as suas cathegorias iguaes e havendo^ entre elles apenas a differença
dp íintififuidri nP

3/ E* auctorisado o Gr.-. Secr.-. Ger.-. da Ord/. a modificar, segundo
julgar conveniente, a marcha interna do serviço da Gr.-. Secr.-., a divisão
do expediente entre os respectivos empregados e a estabelecer as providen-
cias necessárias para o fiel desempenho dos deveres exigidos, sujeitando á
approvação do Gr.-. Or.-. as que dependerem de sua deliberação.

4.a Ficam revogadas quaesquer disposições em contrario.
O nosso Car.\ e 111/. Ir.\ Sob.-. Gr/. Insp/. Ger/. 33/. Dr. Alexan-

drino Freire do Amaral, Gr/. Secr/. Ger/. da Ord/., é encarregado da pro-
mulgação e publicação das resoluções supra mencionadas.

Dado e traçado no Gr/. Or/. do Brasil, ao Vai/. doLavradio, no Rio
de Janeiro, no ultimo dia do 12° mez do anno da V.\ L.\ 5871 (20 de
Março de 1872, E.\ V.-.)"Visconde do Rio Branco, 33/. Gr/. M.\ Gr/. Com/..

Dr. Alexandrino Freire do Amaral, 33/. Gr/. Secr/. Ger/. da Ord/.
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EXTRACTO DAS SESSÕES
DO

GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Sessão eommemoraüva de 2 «le Março «le 18?2

(continuação)

Discurso do Resp.\ Iiv.
J>r. Alexandrino Freire do Amaral,

GR/. ÍIEP.\ DA GR.-. LOJA DO ESTADO DA LUISIANA

GLORIA A DEUSj à pátria e a liberdade

PAZ UNIÃO E FRATERNIDADE A TODOS OS OPERÁRIOS DA LUZ.

CCar.-. Ilr.-.—Não era possível que em um dia de alegria e de gloria para
o Gr.-. Oriente do Brasil, o mais obscuro de vossos companheiros não viesse
depor uma folha de louro sobre a coroa immortal, que tem o nosso Chefe de
legar ao futuro, como emblema de seus incansáveis esforços em prol da prospe-
ridade da pátria, como galardão de seu talento e illustração.

Sap.-.— Fraco interprete de uma numerosa phalange, que deve enthusias-
mar-se com os vossos triumphos, porque elles repercutem em todo o ambiente
civilisado, mal esboçarei por certo com os brilhantes matizes da linguagem a res-
peitosa saudação que vos-dirijo em nome de uma das GGr.-. LLoj.\ cios Estados-
Unidos, a Giv. Loj.-. da Luisiana; sobretudo, quando após os eloqüentes e
illustrados Oradores, que captivaram a vossa attenção, segue-se aquelle a quem
a natureza, limitando a sua municiíicencia, negou a faculdade de exprimir com o
vivo colorido a impressão que sente perante a grandeza do apto, que hoje ceie-
bra^Tios

Nem por isso rejeiteis meus votos; apenas vos-peço que desculpeis a mi-
nha ousadia, prodigalisando-me toda a vossa indulgência.

—Os homens de gênio, meus Ilr.-., tiveram sempre o privilegio de ser admi-
rados em todos os tempos, de despertar a curiosidade pelo interesse que inspi-
ram, de attrair a si as sympathias pelo enthusiasmo que communicam. Perso-
nifação dos tempos em 

'que 
existiram, elles reúnem todos os elementos con-

temporaneos. ,
E assim que no grande livro da humanidade os factos ficam registrados;

é assim que as gerações que nascem buscam ávidas aprender na historia os
sublimes exemplos, 

"que 
lhes-foram legados por tão nobres e estorçados n-

dadores.
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O Império de Saneia Cru., a™ «os mais.briosos ""!& *JUteía

evia esperar dos sons filhos um concurso i em ul mi <¦ ./. 
; 

< ;^ (
endão dá liberdade e procura firmar a Lança victoriosa

século,
o

dod
P'"""Saoe meu inten. desenrolar P^TerScS^ttn^^ol
as nossas glorias; desejo apenas •^nta pei brasileira existem

SSÜ KgtSS »n|SS — «solida perante as

*""£â 
ÍS Antônio Carlos, MarUm Franeisoo são mais uns pomo .no-

nUraSnio° 
c'5o'' o;£otC^íaerdadeS, cujo peilo cingido com o

»fete-nm&

victima do progresso e da civilisação, a realeza foi esmagada pel.e iivuhoes po_
nídares auando os gritos da liberdade despertaram uni povo mleii o nas ma

^t dò lÜipi I electrisaram Lafaye.te e Washington; a pataa co A -

Iradas, atada ais grilhões do despotismo, anciosa almejava a inauguração da
liberdade americana.

Aos
unisona
veneraveis collaboradores da lei que devera reger o pov„ ~---.---- < . ,
numento eloqüente de liberdade, a esses desinteressados pataotas, qoe Unha

pensado largamente nos meios de extirpar do seio da nação o tr te legado
da escravidão, a proscripçao conferiu a coroa do martyrio pelJ eu^Pr0™
amor á grande bandeira cia Constituição 1 Ergueram o formoso edifício da nossa
nacionalidade, mas não poderam conseguir que os raios do M^fJ™^
dade, que assomava no horizonte, espancassem por toda a parte a espessa
treva que nos-enluetava. ni^i;ri(inil0m AQ

Os legisladores crearam uma jurisprudência atroz para sanctilicarem os
erros do passado, formulando argumentos ponderosos contra os prog e
John Buli e Lord Palmerston e em favor da escravidão, essa chaga social, q o
era encarada com menos horror, pelo exemplo de outros povos mais adian-
tados em civilisação. .. K ;., ,. A^o ^lirAG

A Rússia havia comprehendido o século. O desmoronamento dos mui os
de Sebastopol descortinou o véo que impedia a passagem dos raios da civi-
lisacão do resto da Europa e as brechas de Malakofl demonstraram a im-
potência dos esforços de um povo escravo contra soldados de uma nação
livre e illustrada. A servidão foi abolida e depois de sua queda a Rússia
se-ergueu regenerada e digna de figurar no quadro da civilisação moderna.

£gu» Portugal abolindo a escravidão em suas colônias deu a prova mais so-
lemne de respeito á humanidade e de commiseração pela sorte destas pro-
priedades vivas, desses renegados da civilisação, que com tanta dimeul-
dade custávamos a reconhecer como nossos similhantes, destinados a gozarem,
como nós, dos direitos sagrados da liberdade.

Parecia pois que no Brasil a liberdade de nossos escravos era uma im-
possibilidade. Povo essencialmente democrata, retiiiha no captiveiro milhares
de seus concidadãos, esquecendo-se de que a escravidão implica o aniquila-
mento das bases do direito e da justiça, porque suppoe por principio o abuso
da força.
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Tinha porém chegado a epoeha em que bruxoleava a aurora fagueira
de nossa grandeza vindoura. Kxtinclo o (rahco, fomenlou-se a colonisacão c
os filhos dos defensores de Tf de Setembro, a exemplo dos nossos IIr.\ norte-
americanos, creiam e sustentam sociedades cmancipadoras, entre as quaes re-
prcsenta importante papel a [nst.\ Mar,*.

Coroado de louros, depois de derramar o mais generoso sangue nos cam-
pos de Marte, nessa lucta gigante das quatro nações mais poderosas da Ame-
rica do Sul, ao Brasil estava destinado pela Providencia dar ao mundo
philospphico a demonstração mais evidente do quanto predominavam em seu
seio as idéias liberaes do presente século.

0 abençoado anno de 1871 era o mensageiro augusto de uma era glo-
riosa de conquistas para o progresso.

As idéias adoptadas pelo primeiro Gr.*. Mest.\ da Maç.\ do Brasil e
desenvolvidas em 1823 na terra, do exílio foram emflm consignadas pelo
corpo legislativo no immortal decreto de 28 de Setembro, triumpho da idéia
da libertação dos nascituros, precursor da emancipação total de todos os que
abrem os olhos á luz do sol que illumina a pátria.

Coincidência notável em prol da Inst.\ Maç/.l Si ao primeiro Gr/.
Mest.\ coube a iniciativa de advogar a causa" dos captivos, pertenceu
âquelle, a quem por uma feliz inspiração o Gr/. Or.\ do Brasil confiou o
seu futuro destino, agitar no seio da nação a questão mais grave, que
depois da Independência tem oecupado a attenção do Império e do mundo civi-
Usado, i^ara completar o desideratum do povo brasileiro e ganhar a mais árdua
campanha que se-tem travado no nosso parlamento.

Sem as luetas fratricidas da republica norte-americana, sem o menor abalo
social, nâo necessitando das lições de moral emanadas da velha Albione das
ameaças de outras nações, o Império do Cruzeiro viu realisada a sua mais ar-
dente asníracão '

E' porque o dia 28, assim conto o dia 1 de Setembro traduzem unidade e
harmonia dos brasileiros, futuro brilhante e amor á liberdade, a essa liberdade,
filha de Deus, santelmo augusto da humanidade, pela qual cruentas saudades
sofreram os Andradas na terra do desterro.

— A associação maçonica não entoa hosannas ás divindades políticas: nao
adora o sol ao nascente," nem o-apedreja ao oecaso. Composta de elementos
diferentes, ella reúne em si crenças políticas diversas, que não são discutidas,
nem sequer transpiram neste augusto Templo, erguido apenas em honra cia
regeneração da sociedade e da perfeição do homem.

Em 
"iubilosa recordação, os macons saúdam o grande dia da humanidade,

grande'dia da pátria: e aquelle que, guiado por sua estreita propicia e a sua
üObre divisa—Deus et labor —elevou-se ao fasligio da gloria e da grandeza,
firmado em uma reputação illibada, cercado da admiração dos seus amigos, do

s seus desaffeieoados e das bênçãos da posteridade. _ ^
diendendo e apreciando os sentimentos do passado e as aspirações

do porvir, a Mac/., instituição livre e independente, não podia deixar de en-
toar nas aras da liberdade um cântico de saudação, depor uma homenagem
aos heróes e martyres e commemorar com todo o enlhusiasmo os eslorços
feitos pelo seu Sob.-. Giv. Mesf. para quebrar sem estrepito os ferros da
escravidão. , -, , •

CCar/. Ilr.-.-Não sejam somente saudações o nosso obrar de hoje.
Seja também um protesto para a acquisicão da verdadeira gloria, gloi a

para a nossa Inst.-.! E' pela educação debaixo de todas as. formas e em todos
os graus que em realidade devemos cumprir a nossa missão, nao so¦ ua-
tando dos meios de instruecão a espalhar, como ainda e sobretudo dos cteve-
ves a observar.

o
riõbr
lirm;
respeito dos

Co
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V mister mie as phalangcs dos missionários da luz sc-achem preparadas
n«r AaTer emT us ultíno rexluclos o tenebroso gênio da reacção, rasgando

Ss^emlonlSoS facho da verdade e livrando os pulsos arroxeados

d° 
^JZZBÍ^^YSfâl . -dade dos esforços

indicies tom^SÇrecolfia e dirija estes esforços e os-impeçam de d.-
SÍS m senti o contnrio, manter a aucloridade central maçomea nas mãos

ríemmcSmXS Wvidade c nnidade,. o poder execut,™ ,„, e

corre o dever de se-apresen ar como orgao official da Maç.. c o direito

promulgar as «^^fc*™* toda ,ào° «e"'Ucle os acontecimentos
«oliticos do mundo profano e íossúe em seu seio os elementos da desordem

01* 
^rchiT acabfde supprimir o Grão-Mestrado como inuti e preju-

%M Svado?í adoptar esse alvitrepor motivos que entre nos naopo-
ff^^T^^ímia.nowl imposição, quo o-su citou ao poder da

SorSl hoje decaída, do Chefe «o W, de ™aa prerogato^qne ato

obrigou os Maçons a acceitarem um profano como seu Gr. . Mest. .

Fm aue Dóde o Grão-Mestrado comprometo a Inst.v, quando o br/.
Or- eoumbraopoderde sua aucloridade e o seu direito de administrado,
ouando™íio íeconhece o poder em um só homem, mas em uma reunião
ffis Ou Receio pôde produzir, quando a lei sohre as associações nenhum mal

traz â nossa Ord.-., conhecidaYo século actual em sua pureza pela admi-
nistracão e nelos homens illustrados?

S no Brasil a historia infelizmente aponta factos de perseguições movi-
das contra os Maçons ; si o Grão-Mestrado tem sido as vezes uma niagem
um mytho: si a Ord.-.emfim vegetou debaixo do regimen dos GGiv. MM. .
Duramente nominaes ou indiferentes, também por outro lado os nomes tios
E Cfacio Vantes e Cayrús demonstram que elles sc-interessavam pelo
uturo da Mac.-., cujos princípios seguiam c proclamavam.

A actualidade ahi está para attestar o impulso que tem adquirido a nossa
Inst.-. E acceitaria porventura o Visconde do Rio Branco por simples com-
prazer o titulo de Gr.-. Mest.-. para consentir que a Ord.;. perdesse em m-
fluencia no mundo profano, o que outras associações sob a sua presidência
têm adquirido de esplendor e de brilho? Teríamos nos collocado na nossa
vanguarda o Mac.-. íllustrado, que longe da pátria a ella se-deditmva, apenas
para sermos honrados com o esplendor de seu nome? INao, meus lliv., o dis-

' 
tineto Mac.-, que se-achava afíastado dos nossos trabalhos para consagrar-se
ao serviço0 do seu paiz eâ causa da civilisação; o homem de palavra e de
accão que possúe tantos titulos ao reconhecimento da humanidade, nao se-
encarregaria de missão tão augusta, sem que tivesse o intento de executai-a
com a energia de vontade, que sóe desempenhar em todos os actos de sua
vida. .

Congratulemo-nos pois. A causa da Maç.-. será em breve uma das prin-
cipaes lucubracòes do distineto estadista e aquelles que o-elevaram sempre
se-lembrarão com prazer da oceasião em que uma revolução pacifica desthro-
nou o obscurantismo, esse escolho que escapou de fazer naufragar a nossa
Sub.\ Ord.-., e deu origem á iniciativa, única ancora de que dependia a nossa
segurança. Orgulhemo-nos porque o futuro se-arreia de listrões fulgurantes e a
senda é tapizada de flores, a mostrar-nos ao longe a coroa da victoria.

Que este magestoso Templo em breve se-orne, como hoje, de galas e primo-
res, solemnisand.0 um outro acontecimento glorioso para o presente e de im-
menso valor para o futuro, a união da família maç.*. do Brasil.

Que os dous llr.\ unidos para sempre jurem sujeitar-se em commum á
sorte destinada por Deus.
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One o Sun/. Arch.-. do Univ.-. inspire sempre ao nosso Sob.-. Gr.-.
Mo^l nara c depois de haver guiado a muitos pelo caminho da mstiça
ftfí „\ summa abnegação pelo bem da pátria dedique todas os

J, p rs â nsruccào oliriiralÓria o â Insf. Mac.-.! Que derrame com
82 

Jo nca os Suro intelleetuaes c moraes, que tem reunidos para a sua

Km»ii obra; e a posteridade dirá sempre com orgulho e satisfação que11 , foi mm "rada ao bem da humanidade c que no mar procelloso

que resume o pensamento religioso de Moyses e üc Jesus.

homens,

Discurso do líesp.'. Ir/.

Loiiz; cia Silva iVazarotli

Gr.- Rep.*. da Gr.-. Loj.-. Alpina.

A GL.-. DO GR.'- ARCH.«. DO UN R x

rPflT . nr • -Corre-me sem duvida o dever, na qualidade de Gr.v|epr/.

da Gi LÕ.i Alpina, na Suissa, de congratular-me comvosco pelo festim,

"Ue S: Z, porém, . fraea em velf o » 
gó*. 

do as5ump«o e * elo-

quencia das edificantes paavras, que se-un ouvmo. repercuta
1 

Não é pois levado pela vaidade de que tu ecio venlerando

nestes umbraes, nem aSida PF^^^SaoS)»& de que me
Gr.-. Mest.-., que me-abalancei a buscai cumpra aonuub
vou encarregar. , d e meu espirito se-desvaneça,

Nem posso ter pretençao a um^estylo ae que. carece de
nem o Sap/. Gr.-. Mest/., que sabe aquilatai ayeraaue
lisongeiros para exaltarem seu mérito. linguagem.

Chan, simples, e do coração vai sei 
J jg^gj D&ivina collocou en-

Meus li..—0 Brazil, «^^^Â^S^ fadado para as mais
tro as grandes obras da creaeao Ü^^%- conta; crateras se-lbe-
elevadas aspirações, tem ^^9^-^^J^m^V^ empecer-lhe
têm aberto, e machinações W$^^3*S caminha como um gigante e
a marcha; mas elle, em virtude 

f«ggft$&68 e moraes, que. hão
qual novo David demba•J^^^^Tk^ cia carreira ahgera
pretendido aniquilal-o, enli aquecei o,
que leva! v , 1Tnvnm nue têm perpassado eras, os povos

Entre as nações cultas da Europa, que ten arecuun
deste continente da America que aanda honlein ei cont
no mundo, já têm í^í^^S^*^^ que lhe-aguarda a
factos de seus acontecimentos, o alcantii, ^ ,
posteridade na historia da civümçaojdoj^^ ^ eschola de cos-1 

A esta hora, meus Ir.;., a esta hora mos mo, ^ Q
tomes, essa antiga metrópole do mundo 

g^W^0^^ do único cies-
meiro cidadão do nosso Império, que ern^ez ae lhe.COube para
canço íue apôs 

^*™J^J%TZ a grando oi», epe Hw
se-refazer de torças, e vn continuai
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pesava nos hombros, buscou nivelar-se ao mais simples invesligador dos habi-
tos daqucllcs povos, da sua natureza, dos seus estudos, da sua marcha emlim,
e com a reflexão mais apurada, e tratando com os homens mais iIlustres da-
quellas terras, 1 fio cheias de sábios, tem de tudo recolhido em si o mais bem
acertado proveito para fazer applicaçâo em seu paiz, mostrando desta arte
que o Monarcha de um Império tao grande também deve ser grande!

Mas, meus llr.\, por mais bem acabada que pareça a obra dos homens,
ainda assim se-ressente de alguma falta, e comnosco tal suecedeu. A civilisa-
çao carecia de mais um apoio para sustentar-se, a lei divina exigia, os pre-
ceitos da humanidade reclamavam a extirpação de um mal, que infeccionava
a alhmosphera que nos-circumda I

Nossos irmãos em corpo, em corações, (c porque nao em sentimentos?)
viviam oppressos por leis barbaras, que nossos antepassados nos-lcgaram e
pediam justiça a seus direitos conculcados.

A política via-se a braços com a legislação ; o pacto fundamental e as re-
gras, que a-desenvolvem, garantiam essa entendida propriedade; e os homens
de estado perdiam-se todos ante mil conjecturas para destruírem um cancro
que corroia nosso credito e valia!

A lavoura, o commercio, todos os capitães emíim entravavam-se por for-
ma, que as idéas caiam ante a alluvião de interesses, que se-chocavam.

Só um espirito forte seria capaz de dominar tao arriscada situação.
E esse espirito forte, meusllliw, tornou-se orgao do pensamento geral,

que se-enraizava no intimo de todas as nossas almas!
Entre os profanos, desde o Imperador ate o mais humilde cidadão, entre

os Maç.\, desde nós até todos os outros, colligados, dissidentes, e dispersos,
a idéa era uma, única, e só! Emancipação do elemento escravo 1 E esse, que se
associou ao coração brasileiro para tal elleito, eil-o, meus Ilr.-., eil-o! .Tose
Maria da Silva Paranhos! Conquistou elle uma epopéia do nosso Paiz! Fi-
cam-lhe devendo as gerações futuras esse grande feito, e a Maconaria deve
ufanar-se por ter partido de um Mac.-, a realisacào dessa idéa, ha tanto
tempo desejada, ha tanto tempo combatida!

E o Gr.*. Or/. do Brás/, ao Valle do Lav.\ mais que todos deve glo-riar-se, de que esse cidadão prestante empunhe o seu primeiro malhéte !
Com elle, e comvosco eu me-congratulo na dupla qualidade de Memh.-.do Sup.-. Cons.-. e de Gr.-. Rep.\ da Gr.'. Loj.-. Alpina na Suissa. Sim,meus Ilr.-., esse povo generoso, esse povo que tantas vezes tem derramadoseu sangue pelas idéas de liberdade, não podia ser indiferente ao facto dotanta magnitude que hoje festejamos!
Agora, permitti Sap.\ Gr.-. Mêst,*. algumas ultimas palavras:
Fui eu, Sap.-. (e tenho disso desvanecimento) aquelle que ultrapas-sando talvez a orbita do dever consegui acalmar os espirites, que aqui nestelogar se-debaüam; e evitar a sizania que se-provocava, só tendo em miraver coroados os esforços daquelles, que reconheciam em vós o svmbolo daverdadeira idéa do progresso.
Pela posição, que então assumi, ainda me-honro com este grilhão crueme-offertaram; e tudo que fiz, tudo, que emprenhedi, foi para ver a Macona-ria Brasileira entregue a mãos hábeis, a uma inteligência robusta, que fia-deeleval-a â altura de sua missão. '4 Ul
E é por essa missão Sap.-. Gr.-. Mest.-. que embora tanto iã tenhaisfeito para a civilisação deste Paiz, e implicitamente da Maconaria, que eti

cios Mac. . - o montepio para as famílias dos que fallecerem e a união detodos, para que a Maconaria seja uma e única neste Império 1
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Ouorcr ô poder nas almas grandes como a vossa; c este empenho, ã (pie vos
PATiiuro como W.\, achará sem duvida echo no vosso distmcto coração.

1 ous Dois nos-enrl.a de fortaleza para que nos-torneis fortes, e
lllll(ons vòs-aguardem pela gratidão que vos-deve o povo deste Império l

Discurso do Ilesp.•. Ir/.

Dr. Luiz Corrêa do Azcvoclo,

Orad/. da km.'. Loj/. Dezoito de Julho.

Sap.\ Gr.-.Mest.-.

. -a r... m,«i • no seio das OOftV. da verdade, não podem e
AT' Sap'Al •' ;,k Hvts*da coSenc a e da justiça, faltar nesta festa a

não sabem os obreiro 1 u es da com cieinc 
^^ 

v ' om aquelle, que

Xte^ve^f^; —Z Lei . eLneipaçao doS cap-

já podem beijar seus íilhoí, como pi eiitsun.iuo brasileiro e patriota que
ÍiuIo e chrisíão; caiam sobre a cabeça do e Ud Ia 

p^™a/sublline \h
jimclou ao brazão do glorioso Império do. l rasn liberdade sem
ímancipação pacifica e phi osoplu ca: a 

^e 
da^^^^po, fóra, pelo

í;:!!;iH„u,HÍo';ra dteff^SL e veleiras theorias „es,a
'"^SoVc™ ,1o Christo redentor age 

^^"iSfcdade, 1 sois, Sap,, K^SÍffiS' M1»*8 to
nosso preclaro Gr.-. Mest. ., sois uiiiuuu u
liberdade.

Discurso do Resp.\ Ir.

Dl, joxonymo Máximo Nogueira
]poxii<xo Ju.xii.or.

AO SUPR,. iROH.- D0 UNIV-- GL0MA'

Ao Sa,,.-. Gr.-. Mest,. - AlmUação e Respeito.

AOS BBBSP,. im,. AQUI KEUNIDOS. - PAZ E ESTIMA.

Meus Ilr,.- No meio deste concho h^onioso de vo^que se*-

SreToSo*" ^íS'*s^"S rende,- preilo e Eomenage. a
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idéa generosa que hoje recebe da alta e grande Maç. \ Brás/, a sua mais brilhante
e completa ovação.

As sociedades modernas retratando com indeléveis traços toda a lição
do passado, estatuem a sua primeira lei no reconhecimento dos direitos do
homem e dia a dia confirmam a alta e infinita bondade do divino Mestre,
quando a seu povo ensinou:—Amai ao proxirno como a vós mesmos.—
Infelizmente porem o archote fúlgido da verdade eterna não tem ainda aclarado
todos os horizontes da vida social; e nem os gloriosos avanços do verdadeiro
progreso tocado todos os pontos.

Contingência da humanidade, como o mar que eleva montanhas, como o céu
que se-cobre de nuvens, a vida em seus relevos, lambem tem muita nuga pesada,muita sinuosidade sombria; a sociedade muita mizeria que esconde, muita lagri-
ma que embebe calada;—tristes alveolos onde se-gera o septicismo, que como
o cardo bravio á tenra planta perverte e mata a pobre alma que a si tomou !

Outr'ora, nesses tempos que dormem na longa noite dos acontecimentos;
quando a humanidade despojada de seu mais bello altribulo—a faculdade de
sentir—clebatia-se aviltada e impotente nas ancias do mais execrando capti-
veiro, a Providencia, corfdoida de tamanha profanação, inspirou alguns de
seus eleitos; e como diz o douto Bedaròs, envolvidas no manto augusto do
mysterio, surgiram quasi a um tempo e em differentes partes, no Kgypío, na
Pérsia, na China, em Roma, na Grécia e também nas índias, as primeiras ver-
gonteas desta tão antiga como gloriosa Inst/., que tem jA prestado tantos e
tão importantes serviços, praticando e ensinando que a igualdade é a condição
úe todo o homem; a fraternidade a mais esplendida irradiação do coração bem
formado, a morte do egoismo; e a liberdade, a vida do espirito, o doin supre-
mo por Deus concedido no código sacrosaneto de suas leis.

E fértil, como a herva da campina bafejada pelo orvalho matutino;
rápida, como a scentelha electrica (jue de meio as meiofende o espaço, a seita
maç/., como o Ashaverus legendário, correu depressa o mundo, levantando em
cada canto o tabernaculo de suas crenças, a bandeira da humanidade, porsobre as ruinas offegantes da miséria e tyrannia. E é por isso, amados llr/., queeste augusto Templo, ramo virente dessa grande arvore do bem, reveste-sehoje de suas melhores galas, e em todo o brilho do astro a que a lythurgia o-consagra, confundindo a incredulidade de uns e esmagando os falsos precon-certos de outros, ostenta ufano as duas gloriosas columnas da nossa Ven.\ Qrd.-.—Virtude e Caridade.—Pela virtude, a pratica de toda a accão meritoria; pelacaridade, soecoro ao pobre, amparo ao desvalido, allivio a toda dòr. Na virtude,a gratidão; na caridade, a emancipação.

Sublime dualidade que em estreito amplexo ergue hoje eterno monumentoá gloria do Sup.-. Arch.-. do Univ.-.!
Sim, a grande Maç.-. Brás.-, commemóra cheia do maior júbilo a propa-gantla generosa que percorre o paiz, erguendo cantos ã emancipação do escravo,nodoa negra que empana e conspurca o brilho do nosso auriverde estan-dar te.
Ella quer e palpita por uma outra éra de paz e ventura, igualdade para
Mas, Inst.;. de ordem, jâ sagrada por muitos séculos, ella pede o grandemovimento social, pelo modo porque o-inicia; respeitando direitos adquiridos •

consultando, desenvolvendo e animando a boa vontade do proprietário, quétodos por honra nossa o-confessemos, a-tem; e remindo como ella ora o-faz,as tristes victimas do grande erro do passado!
; E ha-de ser assim, tenho fé, que o vulto conspicuo dessa verdadeira gloria

Sí',íu; 
em uma das m!£s íaz o leme do Estado e na outra o supremomalhete de nossos ÁAug.-. TTrab.-., illuminadopelo espirito do bem e guiado
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pela experiência, a mestra da vida, ha-de erguer á admiração do mundo
um nome brasileiro, mostrando às nações civilisadas, que de facto nó Império
do Saneia Cruz, pôde desapparécer o estado servil, juncàndo-se de flores o altar
da liberdade e despedindo sua artilharia alegres salvas, em vez dos feros pro-
jeclis de guerra, com que em outros povos tem a precipitação immergido erri
oceano de sangue essa grande aspiração do século, a mais leda, legitima e
nobre das conquistas do espirito humano.

Discurso do Resp.•. Ir.'.
Oamillo Lellis o Silva
- ORAD.-.DAR.oLOJ.-.COMMERCIO.

A OI.*. «1» íir.'. Areli.*. <lo Univ.*.

Meus Ilrs ¦ —Nas paginas da nossa historia pátria se-acham marcadas com
lelras de ouro, cm caracteres indeléveis, duas gloriosas e memoráveis epo-
chás que nos-trazem comsigo o maior bem a que a creatura humana pode as-

Pin 
A primeira destas memoráveis épochas, devida ao brado ^- independência

ou morte—soltado nos campos da formosa Piratimnga, em I de Setembro cie
1822 neto nosso Ir.•., de saudosa memória, o immortal e magnânimo príncipe
I). Pedro de Bragança, nos-deu a autonomia c ^^^S^mús

A segunda, mio menos gloriosa, memorável mquest omn elmente mais
humanitáa, foi marcada nela lei de 28 de Setembro de l^t 

^™Jgo ventre escravo, collocanío-nos aos olhos do resto .^^^^fi
eminentemente cíiristào e civilisado! Foi, meus Ilrs.'. uma ?^ «J™

pelo direito e pela razão contra o arbítrio e enraizado «Jgjg^
navam-se um Lar e escarneo para nós, que com,msto Mui'6^amo. dos
foros de nação livre e adiantado, ^^^m^m^J^^m^abalo, ou commoçào social, contra a espectativa d^WSS»
tas, que nào confiavam nos sentimentos generosos c humanitários da granae
familia brasileira. . , ;;Wtt« v.Korvitlo ao reinado

Essa immensa gloria esse u—o u.ann o, «Ia »«¦*&»¦
do muito preclaro, illustrado e i>eiai 1). 1 emo 11 1U 

j vd lo nosso
dor do Império, c ao actual gabinete de ) de M.m$?h ^ e carreira
111.-. e Pódv- Ir.'. Visconde do Rio Ç?^f^^S^áS(^^eadministraiiva tão relevantes serviços tem pr do ao pa, mnai j
o benemérito da pátria. Gloria, pois, m^%._ a^^lsSmercio dele-

Meus 1111.'. Ilrs.-.. A Aug.'. e ^l1' 
' 

^- ^
gando-nos seus poderes para represenal-a™* ^^JS quiz solem-
com que o povo maç/. da mrisdicçao do G . ., üricnie. ao^ 1^ 

^.
nisar tão memorável evento, congratula-se coninoscopoi Augv> 0ffic.-.
restando-nos ó pesar do desacerto na escelha que ez™ssa a

de nossa humilde individualidade, porque J^«§&£ em tomar a
ficiencia podia ser ella aqui representada « temeranyorno
palavra, desviando vossas altençoes, presas ainda por too
aos illustrados oradores que nos-precederam na triton a. g m

Acceitai, pois, Muito lllustrado e Pod.'. Grao-Mestre,



dentes votos que a Aug/. o Resp.-. Loj.-. Con.-. Coin.\ vos-onvia, suppli-
cando ao Gr.-. Arch.-. do Ün.\ para que vQs-illümmeé guarde, afim de con-
linuardes na árdua tarefa de liberdade, civilisaçao e engrandecimento, que
de vós espera a grande família Mac/, do Brasil.

Poesia recitada pelo III*. lr.\
Antônio Josó cios Santos Novos

ORAI).'. DA AUG.-. LOJ.-. SILENCIO.

I

Louvor excelso, adoração e gloria
Ao Supremo Architeeto do Universo.
Sabedoria, acatamento e preito,Deste Oriente âs Altas Dignidades.

Completo olvido às dissençòes Éoü#ora,
Fraternidade mutua, indissolúvel,
Recíprocos amplexos, — unidade
Em um só corpo aos íilhos da Viuva.
Poder, prestigio e honra á Vós, Grao-Mestre
Predestinado a ignea espada ás portasVibrar do Éden, fulminando raios
Que dissolvem grilhões aos redimidos!

ii

Si em meio das torrentes que se-escapam
Precipites cie um céo caliginoso,
Submergindo a humanidade, e os mares
Topetando alcantiladas serras,
Assoberbando os pincaros d'Armênia,
D'Ararat sobre os montes se-equilibra,
Após quarenta soes, impermeável
Abrigo de Noé; — si firme a dextra
Do salvo Patriarcha, á propheciaDa Mulher na semente, qu'inda o craneo
Pisaria ao réptil, matando a morte,
A fé prestando, que transplanta os montes,
Se-extende, e o ramo de oliveira acceita;
Si somente da fé pelos prodígiosOs prodígios de amor se-veriíicam
Do Nazareno que liberta o mundo;Tivestes fé, Maçons, e o cataclisma
Em cruentos diluvios praguentadoPor terroristas, abortando em gozo,Gloria a Deos nas alturas! — o sanlelmo,O Íris predizendo paz na terra
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Das nascituras gerações d'escravos
Manumittidas,—ante nós fulgura,
Ali do Altar lhe-cinge a fronte aureola,
Avulta, o o mundo o-cleva em seus louvores!

oi
Saüdo a liiz que offusca com seus raios,
Que eclypsa em reverberos, luz que inunda
Deste edifício os âmbitos floridos.
Km nome do Silencio a (pie pertenço,
E que ao mais obscuro de seus membros
Tamanha honra delegar aprouve,
Km rudes versos venno dar-vos Indo
O que sentir de júbilo lhe-é dado
Pelo fausto motivo que agrupados,
Sem distineção de seismas e Orientes,
Vêem ávidos saudar-vos os obreiros
De bons costumes, que nasceram livres!

IV

De Estadista e Maçon — duplo luzeiro,
Si os fuzis tio grilhão do servilismo
Dos profanos na noite do regresso
Despedacastes,—inda illeso o poste
Lá se-ergue, impondo á consciência um culto!
Mas, para que essas trevas se-dissipem
Da cena intolerância em que o azorrague
Por mãos de Mauro e d'Hincmar torturam
Ciodeschalco, em concilio de Mayence,
Ou pelo duque de Bavária seja
João lluss earbonisado, e de Constança
O Concilio a Jeronymo de Fraga
Precipite em satânico holocausto;
Fra que essas densas trevas se-dissipem
Tentamen fulminando á theocracia,
— Grào-Mestre, gloria a vós!—contra o veneno
Latente da ignorância, corre em jorros
Como as águas do Orei), a catadnpa
Deste Oriente em Boletins que íllustrain,
Que a imbecil superstição destróem,
Acaimam o erro, anathemas confundem!

V

Fazei, Macons, que em ondas fertilise
Caudal torrente d'instrucçào, da pátria
Da indiíferenca ao gelo estéreis massas....
O que importa, Grão-Mestre, que o progresso,
Que a difusão de luzes que derrama
Fste agregado universal de apóstolos
Da caridade fraternal, que os povos
Abrange, para remil-os da ignorância,
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Para erigir altares á virtude,
Cavar masmorras ao vicio, derrocando
Do despotismo os últimos reduclos,
— De encyclicas sejam na linguagem
Satânica invenção? parto do inferno?
Que imporia? si exhibis, suspensa ao peito,
Ao attonito olhar do século exposta,
A' luz do sol, protesto d'agüia eseripto
Em placa d'ouro por maçons fundida
Contra os vampiros a grasnar nas trevas,
Da liberdade aurifera epopéa,
Epitàphiò no verso ao capliveiro!....
Que imporia? si a inslrucção e a liberdade,
Equivalente ao Fiat do Gênesis,
De prodígios titanicos é synlhese?
Consubslanciaçâo das faculdades
Dadas por Deus n'um sopro á fronte humana!
Da sciencia de Galeno importa
Antídoto ao. virus corrosivo;
Ou á força motriz, ponto no espaço,
Na expressão positiva de Arcliimedes;
E de La Place e d'Arago a incógnita;
E' o ser e o não ser de Sehakspeare ;
E' a pilha de Franklin, do raio
impondo itinerários á sceníelha;
E' dos grandes segredos incubados
Sob os reinos esplendidos da physica
Ao contacto dllumboldl, o telescópio;
Na inspirada parábola da Escriptura
E a fonte perenne d'águas vivas,
Ê' o Alpha e o Omega dos povos
Na moral e virtudes, como o Eterno
O é da creaçâo e do infinito 1

VI

Porque ha-de o estro, que em despeito ao gelo
Das decepções, inda se-abrasa em chammas
De uma fé que o-preserva aos procellosos
Escarcéus do egoísmo, que o não podem
Da descrença tragar tíhorrido pego;
Porque ha-de o estro se-conter?— si esfhora
D'audição avidez impõe, solemne
A's legiões ^Archanjos, que psalmejam
Após de ouvir-nos por seu turno hosannas.
A' Lei que um povo á escravidão resgata?

VII

Si da historia a musa que se-inspira
D'uma hecatombe em meio, ou face a face
De um prodígio que liberta um povo
Indeléveis sentenças perpetua,
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Quer a volúpia, o crime, a insania, o arrojo
Do monstro que corrompe e prostituo
Cidade de Semiramis, aÁrbaces
Na fogueira se-apagucin; quer burile
No porvir a indeslruclivcl fama
De Confucio, que a raça deçaida
A moral o o direito dogmatisa;
— Deixai, vós que me-ouvis, pedir p'ra musa,
Desse foco de luz etherea um raio
Que em proiecção cVeílluvios sacro-sanctos
Lhe-assimilhe inspirações ardentes.,..

VIII

Sabei-o vós, Grão-Meslre, que illustrado
Devassando os dominios das seiencias,
Problemas diplomáticos solvendo,
Dràltó político os toros conquistando,
D'Arle Real enigmas, mysterios
Decifrando, e da historia inteira os fastos
Perlustrando, àttingistes á eminência
Que esse mâlhéte d'honra vos-confere;
Sabei-o vós, Grào-Mestre, que si acaso
Desse gênio do mal, que o ab-inilio
Dèspenhâra em calabres nesses baratros
Do Apocalvpse revelado em Palmos,
Satânico inlluxo abrange a presa,
Possesso algoz em purpura vestido,

Eil-o um Scylla, que em sangue a sede aplaca,
E num só dia quasi um povo immola....
Mas, si do mesmo Arbitro dos mundos
De bênçãos profusão envolvem, sagram
Legislador predestinado á gloria,

Eil-o um Moysés manumittindo a raça
Predilecta de Deus, que após flagellos
D'obcecado Pharaó nos íilhos, ; .
Do Mar Vermelho, illesa, as fúrias \inga!

IX

E vós, que ha pouco com a inspirada penna
Que do verbo eloqüente os dons partilha,
Representaveis o Brasil na pátria
De um povo ao qual á autonomia erguestes,
— O rival assassino de bulpicio
Bem vistes que caiu, tendo por sorte
Cora-Tarpéa, Aquidaban por 1/bre, .
(De seu castigo anniversano indhontem
Depois que a espada desse heróe de Lomas,
Competidor dessa Águia de Marengo,
No ltororó lhe supplantára Arcole I
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X
$

Em vosso horóscopo Deus èscripto havia,
Que vós, que cm tudo o que haveis sido a Elle,
Em primeiro lugar (leveis, e ao muilo
Labor infatigavel dessa fronte
A' qual mais deve a pátria que ella a vossos-
Concidadãos; — escriplo havia, oh gênio,
Que serieis Moysés da raça espúria,
Maldita, não; que imporia que à epiderme
Toste do escravo da Ethippià o [clima?
Espúria aqui, mas livre, permutada
No solo seu por corações escravos
Da sordidez de negras'consciências!

XI

Sob o governo deste livre Império,
De Maçon tão preclaro ás mãos entregue
Por Mònarcha que em si concentra e expande
Sapiência e virtudes que resplendem
Da culta Europa em face, que o-venera,
— Nascer escravo á luz deste Oriente
Fora mais que volver, retrogradando
Aos servos d'Ásia, autômatos, jungidos
Ao carro de Sesostris!....

Quando ao mundo
Se-exhibia somente escravocrata
A pátria de um maçon, que a-proclamára
Independente, pelo brado altivo
De um Rei, nos campos do Ypiranga, aquelie
Que de Guatimosin o nome heróico
Recebe â iniciação nestes mysterios;
Marcar da escrava mãi o ventre ainda
Com o ferrete que o fogo transmittisse
Ao increado feto, fora a sanha
Disputar a Cambyses, o verdugo
Que d'Ebaso a progenie immolla em fúria!
Quando o livre Pendão calcado ás plantas
D'um Attila, em seu sangue, pressurosos
Foram da pátria os nobres voluntários
Laval-o em campo aberto, transformando
Servos da gleba agora em povo livre ;Inda innocentes frontes ao baptismo
Sagrar, sem que lavássemos primeiroDa escravidão estigma sangrando-as,

Na phrase de Gibbon perante o século
Fora tornar-nos naturaes do Egypto,
Concidadãos sacrificando, impunes,
Ao dominio arbitrário cVestrangeiros J
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Prosteridade I não temais que a musa
P'ra assignallar grandiloqua, eloqüente,
Transição estupenda do trabalho
Desses filhos que a dextra Magnânima
Da Regente sancelonou;—evoque
Esquálidos, transidos e sinistros,
Ossiíicados, lugubres espectros
Dessas mães, que oriundas destas plagasInda mais —sob o influxo do Calvário,
Ainda muito mais —do próprio sangue
Que circula e referve incandescente
Da liberdade ao fogo nas artérias
De cidadãos illustres, — se-igualaram
A\s mães aos seios (FÁfrica arrancadas,
Desnudadas cás mãos d'impios senhores
Sob o eonvez, em troco ao infanticidio,
( Palco o Aquilão e o abysmo) lhes-bradando
Como Aggnpina, no impudico transe
De sublime sarcasmo aos seus
— (( Feri no ventre! »

Não temais, que indulto
Integrante contem tacitamente
A redempção que parte algema ao corpo
Como o fora a do espirito no Golgothal

algozes :

Si do abbade de Prades, de Sorbona,
I)'llel\ecio e Meslier, racionalismo,
De Luiz XIV ao duque de Modena
Do humano ser eonjuram diva essência;
Si do atheismo a venda mais espessa
Do que aquella que a luz deste Oriente
Do iniciado aos olhos intercepta,
De Bernardin de Sant-Pierre á face,
Que do ab-Klerno o nome pronuncia,
De sábios assembléa lhe-fulmina -
Sarcasmo, injuria, imprecaçâo, blasphemia;
— Que muito ha sido que por tantos séculos,
De milhões dessas victimas bastardas
Mordendo as carnes túnicas de Nessus,
Km cada povo culto tenha a historia
Escripto em sangue e lei pagina negra,
Até que surja de um Pedreiro Livre,
Como Aquelle que agora nos-preside,
A dextra inda aquecida sobre as aras
Da liberdade, p'ra extinguir-lhe a mancha?

XIV

Bem hajas, coração, affeito ás nobres,
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Humanitárias emoções!.... Bemdito
Seja o teu nome: que milhões de lábios
Balbuciantes inda, entre os vaeidos, .
Aprenderam nas mãos bebendo a vic a,
Em mutua prece a proferir sorrindo I

XV

Muitos foram bemditõs nesse empenho,
Que não escreve só data solemne
Na pátria historia, não; mas que ha de em breve
A plethorica seiva inoculando
Neste gigante que sacode os pulsos,
Da immlgracão verificar portentos
D/industria, d'instrucção e do commercio!
Muitos foram bemditõs; mas, dizèi-o,
Dizei-o vós,"que esta verdade 6 digna
Razão de ser deste tributo ao gemo,
Na solemne expansão destes obreiros..,
Dizei-o mesmo vós, que o vitupeno
Desses lábios ã flux, virtude exprime
Que define e consagra esta homenagem :
Dizei-o vós,—si arcando em salvamento
Das gerações por vir, já condemnadas,
No certamen, sem tregoas, esforçado,
Alguém, qual vós, vibrou, pasmando as turbas,
Proposições, premissas e dillemmas,
Argumento, razão, íluidez, arroubo
Convertendo descrentes, e espancando
Do pânico essas brumas visionárias?...

XVI

Do parlamento os annaes
Consignando essas glorias
Que lá vão, sem ter iguaes,
Já pelo mundo notórias;
Dizem mais do que memórias
Erigidas a buril,
— Que do elemento servil
Negra mancha ao mundo esconde,
Do Rio Branco o Visconde,
Apagando-a no Brasil.

XVII

Gloria a ti, que conquistaste
Com a tua acção varonil
A segunda liberdade
Que regenera o Brasil.
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Quem poude ou soube pesar-te
Prodigios de ardente esforço?
Golpes de morte ao colosso,
Quem soube ou poude contar-te ?
Nào foi num campo de Marte
Que de louros te-adornaste ;
Si um inimigo affroíitaste
Foi da rotina a cegueira:
IVambos os credos bandeira,
Gloria a li, que conquislasle.

Conquistas te o quo? — Escuta :
llvnmos de sagrado canto,
Enusão de grato pranto
Da raça á força pollutal
Da degradante permuta
Entre a alma livre e o seitil
A' ambição cruenta e hostil
Resgatas entes sagrados,
Retirando-os dos mercados
Com a luaacçâo varonil.

Si na plaga Brasileira
Do Rei Maçou pelo impulso
Ergue um povo livre o pulso
A'liberdade primeira;
Paranhos vota alma inteira
IValforriaá sanctidade;
Vence, e gloria á Magestade,
Que o ventre desescravisa,
Deste Império realisa
A segunda liberdade.

Evento digno por certo
Desta esplendida ovaçào,
Onde é cada coração
Ao Grão-Mestre um templo aberto.
Empório virgem, coberto
De ricos lhesouros mil,
Salve! que um braço viril
Da immigração abre a fonte,
Que alarga o nosso horisonte,
Qve regenera o Brasil!

*

Qual affronta o palinuro
Tormenta que o nao abate,
Vi-te em revolto debate.
De teus talentos seguro!
_ « Liberdade ao nascituro
« Filho d'escrava! » bradaste;
E na lueta que travaste,
De philantropo sincero
A fama que eu mais venero,
Gloria a ti, que conqmsütsle,

dr
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IVAndrada e Eusebio civismos
Si em pleito igual sossobraram,
Si outros vultos naufragaram
Nos escolhos do egoísmo
De um Rei brada o patriotismo:
— « Não mais um ventre servil
« Na pátria livre! » e o Brasil,
Do mundo aos povos estranhas,
Jà —ergue a fronte, Paninhos,
Coma lua acmo varonil.

Si da metrópole quebrava
A pátria, servil grilhão,
Servos mercava ao balcão
Em que a pia transformava,
Só ella, allim, prostergava
A missão da Christandade,
Quando a mão da Magestade
Manumittindo a innocencia,
Dá p'ra chrisma á Independência
A segunda liberdade.

Filha e herdeira de tal gloria
Regeita a si bronze eqüestre,
Emquanto que tu, Grâo-Mestre
Teu nome gravas na historia!
E a raça qu'hontem de escoria
Lhe-qúeimava estigma vil
Beija a progenie gentil
Liberta por ti e o Rei
Do Parlamento na Lei
Que regenera o Brasil!

Oh t que estimulo portentoso
D'esponlaneas alforrias,
Lei liberrima, inicias
Neste povo generoso!
Si um titulo tão glorioso
Como a acção que praticaste— De protector— aspiraste
Dessa geração liberta,
Gloria à pátria, que tf o oíferta,
Gloria a ti, que conquistaste.

No que avulta, entre os portentos
Gloria tanta assim não vista,
E que firmas tal conquista

Sem episódios cruentos....
Sem teus subidos talentos

Essa instituição senil
Não vira ao" pulso infantil
Partir-se férreo grilhão
Com tua ardente expressão,
Com a tua accão varonil.
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Tríplice credo da imprensa
P'ra applaudir-te se-uhiiTca,
K neste preito publica
A gratidão mais intensa.
K' que acaligem mais densa,
Christo espanca á humanidade
|)a redempção na igualdade,
K aos redimidos da cruz
Concedes, da vida á luz,
A segaada liberdade.

Onde irá, Maçonaria,
O ápice do teu fastigio?
0 apogeu do teu prestigio
Que esta Lei te-prenuncia?
Teu povo eleva e extasia
Gênio gravado a buril
Dessa venera em perfil,
Que, si hontem vem da victona,
Hoje se-eleva na gloria
Que regenera o Brasil!

Discurso do Resp.\ Ir.'.
Francisco cie Paula Santos Gouveia,

Orad.-. da km.: Loj.'. Reunião Beneficente.

A' GL.-. DO SVm ARCH.-. DO UNIV..

X» ««-ciso Visc.rn.lc .1» Ri» Branco

A GMÇA DE DEUS, A VENERA^ W» POVOS, E OS LOUROS DA

Cap.-. «Reunião .Beneficente> me-atioe u ncia> 
São breves e sin-

veíes da minha missão fr.o^WS^L^ÀTif/* Loj.-. vos-mamfes-
gellás as phrases que emprego P^«£SÍ mesquinhas, porém as-
lar os sentimentos de vene|WmA^^ o que Sós humildes Ohr.-.
sim, ellas significam a realidade a 

^nquem, 
pa . m

não lemos outro diccionano, que mio seja o^corac ^ ^ ^
AcahaaMaç/. Brasileira de ohte pormwo sq1ío fo

claros membros o logar de honra, qig ha nuuto robusteeidas na
do Progresso. Graças aos esforços Çg 

* a consentir na regene-
fé Mac-., esse phantas.ua negro q ^^p^a anno assumia direitos
ração da sua lei despotica e barbw , HJ 'i 

podados; e acolhendo
quasi inconquistaveís, debellando os adversarr^ das suas V1C imãs;
L mm indifferenca o 

jugiaento 
e os queix de cada dia,

esse prisma que mais condensava aoperpa.
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de cada anno, deixando antever na sua dissipaçào um horisonle carregado
de elementos destruidores c um vasto campo do revoluções, em que predo-
minavam os Gênio da Morte e do Terror; esse phantasma, repito, verdadeira
utopia sem razão de ser, baqueou ante a appançãq da luz reciemptora, dei-
xando após si, não esse horisonle negro que os fatalistas anteviam, mas sim
uma esplendida aurora de paz e de trabalho. . _o , _

Quando a bandeira iluctuou bàfegada pelas auras benéficas de 2N de Se-
tembro de um a outro extremo deste colosso futuro chamado Brasil, o coro
que do fundo desse abysmo, por tanto tempo insondavel, subia ale nós como
um complexo de gemfdos cruciantes, de execrações, de queixas, ao som do
retinir dos ferros; transformou-se como por encanto cm hvmnos cheios de
amor e de fé, d'alegria e gratidão. E da fronte augusta do leu Ia que na
dextra sustentava essa bandeira sublime, brilharam nessa hora solemne dous
reflexos de luz divina: um, era da Pátria, o oulro; da Maç.'.

E nessa mesma hora—Pátria e Mac.-.--escreviam nos seus livros de.
ouro.— Visconde do Rio Branco — Benemérito.

Discurso do Resp.v Iiv.
Henriqixe Lombaorts.

Orad.\ da R.\ Loj/. Franc-Hvhamites.

A LA GL.\ DU GR.-. ARCRV. DE L'UN.-.

Obéissant à cette pensée: qu'il faujt rendre des hommages publies aux
grandes actions et aux hauts faits; qtfil faut exposer à radmiration de Ia
nation les bienfaiteurs de rHumanité, Ia Loje française, dite les Francs-
Hyramites a convoque tous ses membres pour prendre part a cette féte si
glorieuse pour notre Orient.

Appelé par le suffrage de mes Fr.\ a prendre Ia parole devant une si au-
guste assemblée, je ne saurai que vous exprimer les sentiments de joie, de
bonheur que nous ressentons tous en ce jour si mémorable et vous témoi-
gner Ia respectueuse reconnaissance, Ia profoncle gratitude que nous éprou-
vons tous pour celui de nos Fr.\, lepremier d'entre tous les maçons, qui
vient de prendre une place si êlevée et si glorieuse parmi les grands bien-
faiteurs de rHumanité.

II y a des joies si grandes, si completes, qi^elles font oublier même les
plus terribles disgrâces; aussi défigurons-nous ces sentiments chaque íois quenous essayons de les traduire par des paroles.

Le langage est impuissant en effet pour apprécier convenablement, pourexprimer d'une manière ficlèle et juste Ia véritable valeur cVune cérémonie íi
Ia fois si imposante pour tous et si glorieuse pour notre Ordre.

Nous ne saurions trouver les eloqüentes expressions qui mettent k nu
tout notre coeur, en caractérisant les sentiments que nous éprouvons tous
pour les qualités si éminemment maconniques de notre bien-aimé et três111.*i G.\ M.-. G.-. Com.-.

L'ordre et Ia prosperité d'une nation ou d'une société reposent sur le choixdes hommes destines à Ia diriger ou Ia gouverner.Heureuse, mille fois heureuse donc doit êjtre notre société d'avoir placé saconíiance en celui qui a su rendre eífective et mettre en pratique une mesure
qui depuis si long temps était demandée en vain par tous les hommes debien.
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Ccst avec vônération et une joio profonde que Ia L.\ française los Fr.\
H.\ a suivi loujours de ses \umi\ nnlenls Ia conduilc pleine de fermetó et
do loyauté do notre III.*. Gr.*. Dignit/. duranl cettè lutte suscilée par les
ambitions et les intórêts déréglés de ses adversaires politiques. Gràcekses
ollbrls soutenus et incessanls, gràee l\ son ênergique persêvérance, le projet
do ioi du 38 septembre* en Iraversanl In longue suile de débats, lit sans
cesse d"nnmenses progrès pour arriver enfin à 1'état de fai-taccompli.

Sons sa puissante Lmpulsión le Brésil aujounVlmi élève enfin Ia tête,
envisage sans crainte ei sans confusion son'passe et jette un long regard
d'espêrance et de joio dans favenir.

Le Brésil s'est profondêment convaincu de cetle vénté: que plus un
peuple esl passionné pour Ia justiço, pour Ia liberte et pour Ia verlu, plus
il estante aux grandes entreprises, plus il estcapable de les réaliser.

Honneur donc nu Brésil por avoir su attester à Ia face du monde Ia
nuissance de sa eivilisation, en décrétant non seulement Ia loi du 28 sep-
lembre 1871, mais encore en facceptanl et Ia réalisant sans Ia moindre elli.i-
sion de sang, ni Ia moindre perturbation. ... ,

(-loiro au G.-. Or.-. du Brésil pour avoir contribuo ã eeprogres paci-
fique ei savoir têmoigner d'une manière si digno sa reconnaissance envers
celui de ses membres qui a le mieux mérito de Ia Franc Mac.-..

Honneur et Gloire soient rendus au Conselheiro José Maria da Silva
Paranhos, Visconde d,» Rio Branco, Grand Maitre, Gr.-. Com.;, du Grana. Orient
du Brésil pour Ia pari glorieuse qu'il a pnse comme mitiateur de cette idee
SUbllpuisse 

à iamais son num demeurer grave dans nos coeurs, puissentnos
sentimenls le íuivre loujours dans le chemin de Ia vertu et piussions-nous
nous monlrer toujours dignes d'un guide si Ulustre.

Sessão ordinária n. 685 de 11 de Março de 1872.

PRESIDÊNCIA DO ÍLL.-. IR.-. Io GR.-. V1G.-. ANTÔNIO CARLOS.

listando presentes 71 membros, foi aberta a sessão, lida e approvada a acta

daS 
^^-<)t^. Gr.'- Mest,. communicou não poder comparecerá

sessão por ter de ip para Peü-oj»^ 
^ ondençia

estr^a^a MeJaneiro preste dosgmtes£p K
Daniel Sickels, Gr/. Secr,. do Siip. - Lonu 

à^;^Aí„müm; Albert
Gr,. Secr,. do Gr,. Or.-. e|np. . Cone. . da .^M£ 

Visconde de La

daal, nosso Rep,. juneto ao Sup,- Cone. - ««%£. ^ Ouebcc, Caro-
ultima col,. gray,. outras remetUdas pelas GGr. . LLoj- - i
lina do Sul, Columbia o iowa. , m,.., rpsneclivos diplomas aos

Foram reconhecidos, proclamados c entregues os respecm i
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Rep.-. da Gr.-. Loj.-. do Hamburgo e das quatro da União Americana acima
reíerFiS*u 

o Gr.-. Or.-. inteirado da partida para Europa do Ir.-. Hermonc-

gildo Nunes Cardoso. .. :.;. nmwhHo do Ir •b 
Lida uma col.-. grav.-. do Ir- N... foi siijoila ..i amcci;ação 00 li- .

Gr • Orad • nara proceder como determina a parte penal da Lonst. .
O Ir Redltor em chefe do Boletim comnmnicou ter entregue ao Ir.-.

Gr • T és'.-. Ger.-. int.'. a quantia de l:fi06$000, proveniente de assigna-
taras reatadas desde Dezemiro sendo 106 fejgW"; ^Í£f |Ordem do dia.—Lido o relatório, apresenlado pela Com. . especial, aa
receita edespeza da. festa commemorativi do dia dous de Março, depois de
terem os seus membros coberta o Templo, foi resolvido, por proposta, do
Ir.Dr, Gabiso, que o Gr.-. Or.-. approvasse as contas e consignasse na
acta um voto de louvor â Com.-, pelo hal.il desempenho da sua tarefa. En-
trando no Templo a Com.-., o Ir.-. Antônio Carlos agradeceu cm nome dos
seus collegas o voto de apreço e confiança do Gr.-. Or.-.

Foi approvado o parecei- da Com.-. Central sobre uma proposta, as-
signada por vários Ilr.-. relativa aos oificiaes da Gr.-, becr.-., ( ). n.iu, j

Entrando em discussão alguns pareceres da Com.-, de Benetas, o l.iv.
Or.-. resolveu conceder á filha do finado Ir.-. N,-. a pensão de lOPOO^en-
saes, metade da que percebia a sua mãi ha pouco fallecida e a de lOOgOOO
também mensaes no primeiro anuo e 70#000 dessa data em diante a viuva
e quatro filhos do finado Ir.-. N..., membro da Loj.-. Acácia.

Estando esgotadas as duas horas de trabalho, foram elles encerrados,
depois de ter o Gr.-. Or.-. deliberado que fosse convocada uma sessão ex-
traordinaria no mez de Abril para eleição de alguns logares vagos e discus-
são de objectos adiados.

Gr/. Loj.*. Central
Sessão 11. «08, <le 15 íle Março de 18*52.

PRESIDÊNCIA DO ILL.\ IR.V. JGSE MARIA PEREIRA (Io)

Estando presentes 95 membros, foi aberta a sessão, lida e approvada a
acta da sessão antecedente.

Expediente. — Ficou a Gr.*. Loj.'. inteirada da regularisação do Cap.*. Pro-
gresso (Campos) e de ausentar-se para Europa o Ir.\ Manoel José de Araújo
Barbosa.

Prestaram juramento vários Ilr.-. encartados no gr.*. 30/. e outros, como
Deputados e Representantes de differentes Lojas e Capitulos escossezes.

Ordem do dia. —Eleições.—Foi eleito por 70 votos, em 82 votantes,
Gr.*. Orad.-. da Sap.\ Gr.*. Loj.*. Central o Ir.*. Dr. João Pizarro Gabiso
e para preencher a vaga por elle deixada na Ia Secção foi designado pelo Ir.*.
Presidente e approvado o Ir.*. José Carneiro de Amorim Bezerra.

Foram approvadas as eleições geraes para o anno de 5872 das LLoj.*.
Concórdia 2a, Phenix Dous de Dezembro, Esperança, Regeneração, Perfeita
Amizade, União Escosseza, Fraternidade Maranhense, Firmeza e União 2a, Fi-
deliciado, e Beneficência, Feliz Lembrança, Fraternidade, Segredo e Amor da
Ordem, e Progresso; cia eleição parcial de Orad.*. da Loj.*. Progresso da
Humanidade ;e as eleições geraes dos CCap.*. Amor da Pátria, Amor ao
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Trabalho, Esperança, Estrella do Rio, União Esc.;., Reunião Bei
Acácia, Fidelidade e Beneficência, Fraternidade Maranhense, Fi

nettcente,
irmeza e

Unnião 2a
Elevações.—À Gr/. Loj/. concedeu augmento de salário a vários obreiros

de LLoj.*. SSyirib/. sanccionou diversas elevações ao gr/, de €/. R.\ £R*.
e o titulo de Filiando Livre concedido pela Loj/. Amparo da Vir tu de ao Ir/.
Thomaz Deschamps de Montmorency e pela OÍÍ/. Concórdia2a ao Ir/. José
Rabello.

Resoluções.—Conforme o parecer da Ia Seccão, a Gr/. Loj/. resolveu deli-
nitivamente sobre as occurrencias havidas na Loj/. Confraternidade Maçonica
e convidou a mesma Seccão para comparecer e presidir os trabalhos da Off/.
Philantropia e Ordem.

Depois de breve discussão, em que tomaram parle os [Ir/. Dr. Nazareth,
Júlio Ilarlwiir e Dr. Brancante, foram approvados os estatutos profanos da
Loj/. Dezoito de Julho, segundo o parecer da Com/. Central, dependendo
de resolução ulterior do Sup/. Cone/, e de saneção do Gr/. Or.#.

por

Sessão extraordinária n. SOí* de «a cie Março de 181?

PRESIDÊNCIA DO RKSIV. 111/. DR. FREIRE DO AMARAL.

Foi aberta a sessão, estando presentes 53 membros e explicado o motivo
da convocação extraordinária da Gr/. Loj/.

Lido o relatório o parecer da Ia Seccão sobre um protesto apresentado
„>„ uma fraecão da Loj.-. Commercio e Industria, ao Or.-. de Pelotas, na
província do iRio Grande do Sul e depois de lerem foliado sobre a matéria
os Ilr.-. Deschamps, Almeida Martins e José Mana Pereira (2o) a Sap.\ Gr. .
Loi.\ annrovouas seguintes resoluções, constantes do mesmo parecer:

1 a Oue fiauem sem effeito as penas impostas pela maioria ao Yen.;.
2*/' Que sejam considerados membros effectivos da Loj.\ os cinco obreiros

que foram delia desligados. f D . v .4 
3.* Que seja nomeado o Ir.-. 33.-. Antônio José Rodrigues Pereira, Ven.;

da Loj.-. 
'Honra 

e Humanidade, para empossar a adlllimstl^f.^la.^ fe
Commercio e Industria, ficando autorisado, no caso de ser-lhe impossível cum-

prir essa missão, a convidar qualquer outro Maç.-. do ,mesmp|rau;' 
4> Que se-faça sentir á maioria e ao ex-Ven, ^JJ^^J^

procedimento, récÔmmendando-se-lhes o .esquecimento das antigas d^s nçoes.
K* <w n mrecer da Ia Seccão seja enviado por copia em sua inttgia

, T V- V- l)a"1" ,, Li,;.? ao ex-Yen- e ao Ir.-. Rodrigues Pereira,a Loi/. Commercio e Industria, ao ex >ui. . c Qnnl,n&vfl(in n nr0-
Depois de correr o tronco da beneficência e de sei approvado o pio

cesso eleitoral da Loj.-. Silencio, foi encerrada a sessão.

íiiv. Cap.'. Geiv. dos ttítos AztíeS.

SESSÃO N, 200 DE 21 DE MARÇO DE 1872

PRESIDÊNCIA DO ll.L.'. ÍV. JOSÉ MARIA PEREIRA (1°)

Estando presentes 49 membros, foi aberta a sessSo, lida e approvada a acla

"¦»

da sessão anterior.



100

, • i„ ««m Mnecial agrado a comniunicaçào do Ir.*. Dr.
Expediente. - Foi recebida eom.especial agnu procedeu IU renovação

Freiredo Amaral, ^^^^gS^S povincia ,1o Pará.
de relações entre as_LomHang<>™^^ £ rfé|espaes para o anuo

Ordm do dia.—miçoes.-r i vimu .,„,. j , Vigilância.
de 5872 das Lojas Cominercio e Artes, Impa..daluiau, ^

Ei««,-0 Gr.-. Cap.-. 
£*>»»$£*$££ FUiandoLivrei-

de vários membros da Loj.;. ^f^Sõ Dr. Freire do Amaral.
cedido pela ^^^^^S^ Io Ir.*. Delegado do Gr,. Or.;. v

JlesoMpões.—0 Gr.-. Gap. •¦feigM;8,S aS occürreíicas havidas na Lo .*.
na província das A agòas lmal *f^^^c"m,. de Altos Graus sobre
Perfeita Amizade Alagoana; «PJ-^ ° PJ*gg f ( ommercio e Aries; declarar
o protesto apresentado contra as cleiçes do l 

gj. 
.^ dog seus

á Loj,. Harmonia não ^fflg^J:^gfS ace^ ao Ir.*, que os-recp.erer,1 membros e que ella não .podo negar onqmtee ^ , Nazareth

da pretenção da Loj,. Francs-Hyramites.

ÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA
j,,^

Cone.-. <le Boston e cxtraorrtinai 10 ju»^
IXoj.-. «os Estados-Umdos.

(Traducção

T>nd . p Tfí ¦--- Ir1. Dr Alexandrino Freire do Araaral.-Acatso
,- ,; 

* 
Sn i 1p vossa carta de 2 do ultimo mez, cujo

o recebimento, nao so cie vossa taiui ui,_+ também os
conteúdo communiquei ao nosso Gr.*. Çoipo, como tampem

"ZÜTS 
orazèr cie MuirTesta o reconhecimento official das

^.^ uS. - * Estados-Umdos e osseguin£docume„tos:
ria Gr • Toi • de Oitebec, uma carta do Gr. . becr. . Jotm n.

baaSoii eTdipLa para o Ir,. João Manoel de^raese Valte

seu Rep.-. Sendo designado o Ir.*. George lliompson paia ^osso
Rep.'., resignou tal missão por sua avançada idade. N.primeia
opportunidade um outro nome vos-sera enviado. Da Gr. . Lo. -

do Estado da Carolina do Sul, uma carta de seu i, M«l. .

RobertS. Bruns e o diploma de Rep.-. para o Ir.-. José Antônio de

Sl 
A meu pedido o Ir.*. Gr.*. Mest.*. acceitará a missão de Rep/.

do Gr * Or.*. do Brasil. p
Da Gr * Loj.*. do Districto da Columbia. uma carta do Gr.*.

Secr.*. C. W. Hancock e o diploma de seu tiep.*. para o Ir. . m-
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tiro Antônio Gumes Júnior. Rccommondo para vosso Rep.*. o Ir/.
Charles F. Slansbury, sen Gr/. Mest/.

Da Gr/. Loj.-. do Estado de lowa uma caria do Gr.". Secr.'.
o vossa credencial como seu Rep/., cuja missão espero que accei-
tarcis. Índico como vosso Rep/. o seu Gr/. Secr.*. Theodore S.
Parvín.

Toco-vos que pelo primeiro paquete remettais os diplomas de
vossos RRep.'. para os mencionados Vir.*.

Tenho resposta de mintas outras GGra LLoj/., cujo reconhe-
cimento espero alcançar, bem que com alguma demora, para o
que hei envidado Iodos os meus esforços, seguindo o antigo pro-
verbio que « nada se obtêm sem trabalho ». Quando receberdes
as informações que solicitastes do Sup.\ Cone/, do Paraguay,
ro<m-vos a bondade de me-transmittil-as.

New-York, c20 de Fevereiro de 1872.—Vosso aff.\ ir.-., (Assig-
nado) Albert G. Goodall. Gr/. Rep/.

DoRosp.'. Tr/.JohiiH. Xsaacson, Or.*.
Secr/. da Or.*. Loj.*. cio Quebec.

Car/. eResp.-. ir/. Dr. Mexandrino Frei^do Af|W^|||
a honra de aceusar o recebimento da vossa col/. grav. .de 18 de

o <o ,lc 1871, na qnal dirigis á Gr,. Loja d Qf*ca saa-
fen Qincpra e fraternal do Gr.'. Or.1. do Brasil, ao Yal. . co
^SáSnmaótó o desejo d, co, el.a tmardes^ de
amizade Por ordem do nosso Muito Resp/ Gr. . M. • ommum
eo-vos que a Gr.-. Loj de Quete agradece »<* JJJ^g;„nVni dníavradio tão d s meta honra: e corresponaenao aob

sentimentos fraternaes, que exprmus na 
;f 

a arta ™^_
congratulará com a troca de Representante, pata o que iccom

Sda o nosso 1-- G^eDTto»S s,Tfr João^
e nomelaxo.no sen Gr.-. »*. • 

£*> 
a^ ,

noel de Moraes e )al1^/ ,! !^!s relativas a esta Gr.-. Loj.-.
breve «™™^$^yZ afT.-. Ir.-., (Assignado)Montreal, 5 de Fevereiro ue icw —
John II. Isaacson, Gr/. Secr/.

Do IU,. ^V;>?^ Lol- daOaroUnadoMestre cia Gr- • xauj.
?**nl. • i cir.nnirn — E' com erande prazer
Car/. Ir.-. José Antônio de Siqueira, g 

g
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• * -íajsà <in th • Tr • Albert G. Goodall, vosso

treitar °* 
^^umve^ ta"los P6**08

erS S sSreTa «Sá, ao passo que grandes nacte

SS» hTdesapparecido da superfície da terra, em v,rtude

de guerras insanas e do cego fanatismo. §
Condados em vós, meu digno ^«SW'^%^do Brasil nos-dedicará os sentimentos da mais intima traierni

"harleston, 
12 de Fevereiro de 1872.-Vosso ali.'. Ir.-. (Assig-

nado) Robert S. Bruns, 32.-. Gr.-. Mest.-.

DoR.-.Ir.'.Theodorc S. ^a^£'G,>'-
Secr/. daGr.-.Loj/. do lowa.

Car.-. e Resp,. Ir.'. Albert (i..Goodall -Por ordem do nosso
Gr/. M,n vos-communico, que foi nomeado Gr. , Rep....to- *£.
Loj.-. de lowa, jnncto ao Gr.'. Or/. do Brasil, o Ir. . Dr. Ataan
drino Freire do Amaral, a quem peço-vos que envieis o incluso d.
nloma e lhe-apresenteis os nossos respeitos.P 

Com consentimento do nosso Gr.-. M.-. terei summo prazer cm
oecupar o cargo de Gr.-. Rep.-. do Gr/. Or; do ?raf!; g
mm ha dias a serie de nossas deliberações impi essas, de

1844 a 1868, para ser remettida ao Gr.-. Oiv. do Brasil, assou
como as deliberações de nosso Gr.-. Consis orio de W»™^
ns. 1 e % Recebi o Quadro Geral e a Revista da Correspondência
estrangeira n. 4. Desejaria obter a serie completa. :

Cidade de lowa, 14 de Fevereiro de 1872.—Vosso afí.-. Ir......
(Assignado) Theodore S. Parvin, Gr.-. Secr.-.

Do Iiv. Carlos Lange, Secr.-. da Loj.-. Symfo.% Amizade
ao Cruzeiro do Sul.

Resp.\ Ir.\ Dr. A. F. do Amaral— De ordem da Aug.\ Loj.-.
Symb.-. Amisade ao Cruzeiro do Sul {Freundschaft zum suedhclien
Kreuz) tenho a honra de commuicar-vos que em tempo ella recebeu
os três primeiros números do Boletim do Gr.*. Or.-. do Brasil.
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Sendo Iodos os membros da nossa Loj/. de nacionalidade alleman,
trabalhando na lingüâ allemàn e não entendendo a maior parte
délles a língua do paiz, é muito natural, que pouco apoio possam
dará esta publicação tão importante para a Maç/.

O abaixo assignado acha-se encarregado da traduecao dos artigos
mais importantes do Boletim e com o maior interesse foi lido na
ultima sessão o artigo intitulado—liberdade de cullos—visto que
a maior parte dos membros desta Loj.'. são da religião proles-

Na'sessão de 8 de Dezembro próximo passado foi eleito Ven/. da
nossa Loj.-. para o anno de 1872 o Dr. Ottokar Dôrfful, cônsul do
império Germânico neste logar, e por este correio remetterei ao
nosso Rep.\ juncloaoGiv. Or/ do Brasil as actas da eleição afim
de serem approvadas, e bem assim o quadro da nossa Olt. \. _

Onporlunamente oferecerei á redaccão do Boletim a traduecao
de um discurso muito interessante proferido pelo Príncipe Imperial
da Allemanha, na sessão do Gr/. Or/. de Berlim, o qual se-aena
impresso no periódico maç,\ « Banhuette» _

Procurarei dar-vos sempre conhecimento dos lactos mais impoi-
tantes oceorridos nesta Loj/. mtwina

Or • de Joinville, na Colônia D. Francisca, em S. Calliauna,
em 22 de Março de 1872 (Assignado) Carlos Lange, 1° Sccr/,

BULLETIN POUR I/É1MGER.

T 9 Gr • Orient s'est reuni pour Ia dernière fois dans 1'année ma-
ronniaue oui vient de íinir, et ne pouvant pas prendre connaissance
L 20 marfde ous les rapports sur diverses propósitos qoi lui ont

âé soSs, il convoqiU pour le 16 mil une séance extoordi-
naire? dont nous ferons 1'éxtrait dans le proehain numero du Bulr

WDans 
ia séauee du 20 mar., le Gr '. Or.'. a vote parmi d^rtres

™n*ions une nour 1'entret en de Ia veuve et des quatie enianis

ST' déoédéCest le dernier hommage rendu à un de nos

compainonsquUous a laissé les meilleurs souvemrs de son zele

ÍnfÜts 
oSestoge? de 

¦ 
Quebec, Caroline 

^.Sud Çolombie 
et

lowa viennent de reèômnllre le Gr. •. Or.;. <ta Breal, a Ia M. . du

Lavradio, comme le seul Corps maç.-. reguUeJ»l^ \
change des Representante a été deja fait et plusiems d autres w.
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„ti,^i An nhiK íwnnnaitre bientôt. Nous renier-
Loj.v nous promettent, do nomie tonou» prend
cionsle Pmss/. íi\ . 33. . Ainen ww™i
à accomplir Ia mission de noti e Rep. . specwi pi i
teIS 

i,0ães de 1'obèdience ont cèlèbrè des séances pour
iM^ISlleSle de leufs f&ctionnaires élus pour annee
Jm TvMmSl ouvricrs un témoignage,frappant de leur
o87A en umd,U1^ . , Drnnr.Mae " l)0 très nombreux br/.

Su*-* 
"níemnitês 

pour «W^X^Jg^
teàú mutuelle celle de 'harmonie et de Ia irateinite, qm som ms

SqTSnt tous les Mac.', dela jurisdictiou du Gr.'. Or. . du

B_Le 
cinquième numero du WWncontient ^mjjttto» 

«£
vnniPs- un article sur Ia Franc-Mac/. et 1'Lghse, quel ues üispos
SfiiJlll& W Gr • Or.-., qui se rapportent au Grand Secre-
SSS âes scssions des Ateliers |pêrieurs, 

Ia correspon-
lance les nouvelles internes et Ia Reme étrangère. .

Cs Sons dans Ia seclion officielle 1'insertion desdiscou s
m-onoucés 

" 
a séance commèmorative du 2 inars. l.es Orateursjet-

èn en «éné ai un coup d'ceil sur 1'esprit du siècle et pine partira-
toment sm- ce qui concerne Ia situation de 1'instrucüon: çhez 

nou
le sort des esclaves, les erreurs qui circulaient a notie egaida.1 e
rTv>er et le désir de préparer les esprits de maniere a ce que a

gSération acluelle se trouve en ètat.de satisfaire aux ex.gences de
1'époque et de se raffermir sur Ia voie de Ia prosperite et du veii-

- Nous avons eu le bonheur de recevoir dcux immóros (3 et 4,
février etmars) de Ia Chaine (TUnion de Paris, Journal de a Maç/.
universelle, dont le rédacteuren chefes! 1111.-. Fr.\ ilubcrt, Ven. .
de Ia Loi •. le Temple des Amis de Vhonneurfrançms. Nous les a\ons
lu avec un vif plaisir, en voyant le but si honorable que 1 íllustre
collèoue se propose d'atteindre et nous avons été prpfondement emu
par 1? iugémerit qu'il a porte sur Ia Maç.-. brêsilienne et par 1 am-
mation quil a prodigué à notre publication mensuelle. Nous ne
pouvons mieux lui faire connaitre nos respects qu en reproduisant
dans Ia Revue étrangère plusieurs de ses informations sur Ia chro-
nique des Puiss/. de 1'Europe. Puisse sa voix, ainsi que celle de
nos collègues de Ia pressemaç/., être assez puissante pour forcei"
les derniers retranchements de 1'ignorance et descendre jusquaux
plus intimes profoncleurs pour y répáhdre Ia lumière de Ia vérité.

La société moderne, malgré sa civiiisation, toiite diíférente des
temps anciens et du moyen âge, se trouve encore viciée par des
miasmes de corruption, qu'il faut combattre avec toute énergie. La
liberte est encore détruite par l'esclavage; quolques prêtres sont les
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• «, .\ nmfaner li reliaion au bourbier des vices-, fintolérance
^ZlüJ ? Xamffins esl un obstacle au bouheur du genro
VrcC V iisfn ction n'esl pás encore assez propagée chez Io peu-
h!'m:' , VY,; dum soient obligèes do 1'accepter; «ta
!7'?,, ' |uic-Ma.v. Iravaüle sans cesse pour accomplir
il fau jue ui, 

ia de 
la civiüsalioni VU1S1 donc

son devou : «i Lui ü 11 ,. ¦ . soutiennent La etfrerte de
;' l;l ,:Uu"'"" '? ;™ Hous répondre par 1'exhortatta a
k pensèe, ii(>usMaiH,-> a 

; ;'^'\ ^ (H., de üUlcs les conscien-

P,-SousoorapporU'^^
lln de nos plus aimables Ir. I) P 

^-! 
»,»u 

,,,. la ct)aire,
ví"'""' ^d°M n„f oSS k distingue, ntle sacrement
oüil est bien connu conmo u uia ^ ol de
de la Ptmte-C.- ,í •'¦;,:- I lace píil .si Maçou, oest-á-d.re,
Dieu el ',0S r"m - hl«e ravallant avec nous pour souto-
il sauve la digmte d< . teo• ' 

phUosopbie, qui en consi-
nir ies príncipes de I humamti ou» si m)US n a_
tuentla doctrine maçotmique. Nous n y eiopm > 

remieravis
Ss vu la preuve de la pumt.on qu. a pt«ebo 1 

^
de modération avant de vou tomDoll humamtaire
inquisitoriales. Poursmvons ^pento^oub ^ reg.
sans crainte do ces enncims qm ne co n me »J 

ÍU(m> lB tana-
sortir nutro désintéressemen a 

^W^98pMÍr, et leurs sec-
tisme et 1'intolérance propagees pai les iionmi
taires.

ivril, 1872. F_._ A/_

s íf^ «» RS 11 9 11 11II o ri

Revista Estrangeira

Desejando cum]
:1o i

 

¦--*

>rir sempre uma das maim as

programma ou ¦*>»»»,. para <W 
^ ^^ fl se ,.

UjeneiasdaOrd.' emdrvMsospawwe corresp(mdeMia offinal,
•»"»tó. continuaremos a exUan, ^ 

^
(1)U(i,-.o,ll,,n,«,-.o1«,n,rfrCM«u,,,i.
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que não podermos publicar em sua integra, quer dos principaes
jornâes mâçónicòs, as noticias mais importantes, que forem de
alguma ullilidade aos Maçons do (-ire.

Resumindo o conteúdo das matérias de cada numeroM Boletim
na parto destinada ao estrangeiro, tem sido lambem o nosso
principal lira encurtarmos as distancias que nos-sepáram dos
Corpos da Europa e da America o sustentarmos a reputação do
Gire* do Lavradio em toda a parte do mundo «ivilisado, para
que a Mae.-, do Brasil seja devidamente respeitada e conhecidas
as suas aspirações.

Si a redacção, apezar dos esforços quo tem empregado para
vencer as difficuldades que encontra em tornar esta publicação
oíiicial útil aos Maçons e funesta aos inimigos da luz, não merecer,
em virtude de sua pouca aptidão, animação o benigno acolhi-
mento, sirva-lhe de excusa o facto de ter ella até agora empregado
as suas próprias forças, sem o concurso da illustração dos obreiros
da Arte Real, cujo auxilio ella tem fé que obterá para realização
completa de empreza tão árdua; visto como nem tudo se-aleança
de chofre e a transcripção de alguns artigos MBoleWm em jornaes
maçonicos c até profanos augura-lhc um prospero futuro. Soja-nos
licito a este respeito extrair do interessante jornal francez— La
Chaine cVUnion—o artigo em que o seuredactor no mez pretéritosaúda o apparccimento do ¦Boletim.

Chame oVUnion—a Brasil.—Terminávamos a composição do nossa
Chronica estrangeira, qundo nos-communicam o apparccimento
do primeiro numero do Boletim do Gr.-. Or.-. do Brasil, cor-
respondente ao mez de dezembro de 1871, que temos avista.
Possuimos tão grande prazer em ver o Gr.-. Or.-. do Brasil for-
tificar-se e augmentar a sua esphera de accão, pela creação de
um órgão ofíicial, de uma revista Maç.\, que não hesitamos, ainda
que possamos por este facto demorar a nossa publicação, em
fazer conhecer esta boa e feliz iniciativa, desde o nosso numero
de Io de Marco.

« Foi por um decreto, datado de 22 de setembro de 1871, assig-
nado pelo Ir.-. Barão de Angra, 33.-., Gr.-. M.\ Gr.-. Com.-.
mt.\ e referendado pelo Gr.-. Seciv. Ger.-. da Ord.-., que foiresolvida a publicação do Boletim.

« O primeiro artigo é do redactor em chefe, o Ir.-. Dr. A.-.F.\ do Amaral. E' uma resenha geral muito bem delineada dofim, das tendências e das obras da Franc-Maç.-., que sempre con-servòu intacto o conhecimento do verdadeiro Deus. . . »
Segue-se a transcripção de algumas citações e a inteira repro-ducção do Bulktm pour 1'étranger.
França.— Nota-se nas OOfiV. superiores do Sup.- Cone •
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de França como uma corrente eleetrica de renascimento, de ani-
inação e vida, depois dos immensos desastres que assolaram este
iiilurtunailo paiz.

Merecem sinceras felicitações os tliv. que ahi professam o Uilo
Esc*.» Por terem continuado com firmeza na senda aconselhada
nela' razão e pautada pela experiência.

As três secçoes da Gr.*. Loj.•. Central reuniram-se em assemblea
geral em :M)\le dezembro soba presidência do ir.'. Barão Taylor,
aY- presid.*. ad vüam, em conseqüência do estado valetudi-
nario do Ir.*. Adolphe Crémieux, Sob. . Gr.-. Com.-.. Feitas as
eleições da Gr/. Loj.-., o Ir. . Malapert pronunciou o discurso
olücial que teve. por objecto o respeito á lei maç.\ e a obser-
vaneiVdos Regulamentos Geraes do Rito. 0 Ir.-. Visconde de
La Jonquière, Gr.-. Secr.-. der.-., apresentou o seu relatório an-
nual une foi ouvido com o mais vivo interesse c do qual se-depre-
hpnde aue a Mac.-, esc.-, cm França volta a admitlir os verdadeiros
princípios de ordem, de moralidade e progresso, respeitando
os direitos de cada um e unindo-se estreitamente asOOU/. desua
iurisdicçâo c ás PPot.-. estrangeiras tio Rito.

J __v Mac • ümira com todo o brilhantismo na obra capital, que
agita na actaalidade os espíritos em França, abbertaçãodo terntono
francez oecupado pelos exércitos prussianos, lauto o Sup. . tone
como o Gr. Oriente se-associaram calorosamente a este facto li-
S patriótico e exclusivamentenacional, concorrendo os operário
d stsTonV com generosos donativos, para«XTlàSS
,1a Pátria o o prestigio da França. O acto cm si jaíalla com bastante

nr de Bruxellas fo inaugurado com Ioda a pompa no dia i de

LmtoTS pretérito . o oue "$^Z2%££
I.ioj., escossezasde Panz, d.zum sUmte£wce^P* n.
solemnidade, conseguiu uma so 011. . em 1 »^uas„; 

;/nueella re-
curso .le Iodos os seus membros e aomagniDco legado;ueena
cebea ,1a generosidade do seu antiga Yen. .,o.h^ Ve hae ,

quem a Bélgica deve a fundação da Universidade

observa-se, segundo a dcscripçáo ^^JZ^Z seu
grandeza como de simplicidade na con trucçao d Am o,c

pórtico,a sua escadaria monumentalLajaleu».A>WW *

históricos, as salas vastas e tao bem apropriada, aos

maÇ-'- ~n nm hnnnuete cujo material completo
Depois da sua inauguração um^anqu^cuj m

era marcado com as armas da Loj. ., reuniu
magnifico templo.
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Após o ultimo brinde, o Orad/. da OIT.-, cm um discurso viva-
mente applaudido, enumerou os serviços prestados a üdado por
seu primeiro magistrado o á Loj/. por seu Ven/., e querendo
o Ia dar-lhe neste .lia nin testemunho de recon lec.raento,_ Ihc-offc-

ecia o seu retraio. Nessa occasifò, um grande yeu que cobria um ca-
v.allete collocado entre duas çolumnas 

descobriu ajs olhos d^todos
magnífico retrato do Ir/- Anspach, devido ao pincel do um momln o

(\erminou-sc 
o banquete com um concerto, em que tomaram

parte artistas de primeirocartello doTheatro Real, tQdns pertencentes
w'a.-Na 

Suécia, paiz essencialmente hospitaleiro, a nossa

Ord- acha-se profundamente enraizada e os Maç/. estrangeirqs
,ão acolhidos com a mais sincera effusão do amor fraternal. O ir./

Bouvard, obrigado por seus estudos professionaes a residir por ai-

guns mezes na Suécia, tendo atravessado parte ca Allemanha, re-
fere não haver encontrado desde a fronteira belga ate as margens
do Baitico umsòhomemá quem podesse dardo coração o nome de
Ir • Salvando a suspeição do viajante francez para com os .Mar,-,
alíemans, acompanhemol-o ao solo sueco. Apenas desembarcado
em Stockolmo, encontrou logo um Ir/, que foi depois o seu guia
mais devotado, o seu mais affavcl companheiro, o seu ò. Mar-

O edifício maç.-. é um dos mais bellos palácios da capital onde
existem uma rica bibliotheca e uma galeria de retratos de iodos os
GGr- MM.-, egrande numero.de salas perfeitamente distnbups

para as diversas cerimonias, que são executadas com todas as ior-
malidades lithurgicas. .

O Ir.-. Bouvard assistiu a uma solemnidade maçpnica, qn|CQn-
sistiünà celebração do 111» anniversario da Loj/. Nor^skaEwsta
(^Primeira do Norte). O Templo, ornado com todo o expiem or, era
illuminado por uma grande quantidade de lustres e tochas de
três ramos Nas paredes estavam fixados por ordem de antigüidade
os brazões e as divisas dos cavalleiros. Um alto estrado sustentado por
çolumnas era destinado aos primeiros üignitarios e compunha um
Oriente inteiramente alcatifado de estofos de seda azul clara, sobre
os quaes resplandecia em ouro o symbolo sagrado. A ceremonia co-
meçou pelo discurso do príncipe Oscar, irmão do rei e Ven/. da
Loj.- . Depois de muitos outros discursos e relatórios, os OOff/.
foram depor as suas insígnias no altar do Ven/. e tomaram assento
entre os seus íír/.. Todos sendo reeleitos, tomaram as insígnias e
os logares respectivos. Formou-se a cadeia de união, cantando em
côro,°e passou-se á sala do banquete.

Hespanha.— A Maç.*. na Hespanha cada vez adquire mais im-
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portancia. Em Madrid foi celebrada com muito enthnsiasmo em Ti
de Dezembro a festa sólsticial do inverno. Immensos brindes foram
erguidos á Ord/.-, á liberdade, á prosperidade da Hespanha, ao des-
pertar heróico das nações opprimidas, á abolição da escravidão,
onde quer que ella exista, â diflusão dainstrucção pelo povo etc.
CtC.

Consta do Boletim OtTicial de 15 de Janeiro do Gr.'. Or.-. de
Hespanha que nina commissâo desta jurisdicção tinha ido á Lis-
boa para assignar o tratado de alliança com o Gr.*. Or.*. Lus.\
Cuido. T .mdo. _ .

Portugal-— A sessão sol em ne da abertura da nova Gr.'. Loj.-.
• ordinária foi celebrada em 30 de outubro do anuo pretérito, anui-

versario da juneção da familia Maç.\ portugueza, soba presidência
do Sob.". Gr.'. M.\ conde de Paraly. A nova Const.-. promulgada
em 31 de setembro foi jurada e acceitapor quasi todas as Lojas
da jurisdicção do Gr/. Or-.-. Lus.-. Unido, excepto por cinco OOÍT.-.
do Porto. i i .i

lnqlaterra — Nas ecremonias sagradas e solemnes celebradas em
Inglaterra pelo restabelecimento da saúde do príncipe de 6alies a
Mâc ' foi representada por considerável maioria de seus íllustrados
membros, que se-esforçaram por patentear os sentimentos de.affei-
ãoede devoção que nutre a Ord.-. para coma rainha V.ctona, e

o príncipe ex-Gr.-. M.-. da Gr.-. Loj/. de Inglaterra. Esta Pot. .
dima de respeito è consideração por conter em seu seio, naoso a
Zdaameaça da intelligVa, como a de «cimento. —
se em 2<> de janeiro para votar uma mensagem de ^licitação^
rainha. V reunião foi numerosa e o discurso do Gr. . M. ., ma rquez
detipon, acolhido con» as mais solemnes demonstraç.oes de enlhu-
siasmo. No mesmo dia, por notável coincidência o Mae.de ir

anda reunidos em Cr.-. Loj.-., sob a pre» encia . \omiUi . . >^
o duque de Leinster, votaram unia congratula ao no me 10 ent.do-
•ininln. ao príncipe eprmceza de Galles. A Gi,,... loj . . uaw
a íaima. aopuuu », RossVyn, celebrou lambem
cossia, deque e Gr. . M. . o ionQ^?,™^ • nuutas outras
em 5 de fevereiro uma sessão para idêntico 1 im e^ mu u
Gr.-. LLoj/. provinciacs seguiram o exemplo dos Corpos de que

pendem. , ., onhvo n rnmnle\o da nossa
Estas demoustações devem produzi sob e o comptòxo c

associação um dos mais lisongeiros esultòdos qual o ae

completamente de certos espíritos ««««»f^Çyern0S.
que'a Ord,. é uma liga 

^'.gft* ^ 0S
ítoí/na.-Noticiamos no pnmuio « „ ihes-oppunha o

Maç-ons da Hungria, vencendo os obstócu^ que ^
governo austríaco, tinham ormado emjaneirq üe ^
Loi.-.. a nual era reconhecida pelo governo pui • *
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t t oi • da Europa. Forneceremos agora aos leitores mais amplos

^tecimenKbre o estado da Maç.-. neste Pf, deduzido de

um arti ^do Ir- üiosy, insertp a0Fww*on de Wdaguiro
2 c ,™ue anuo (TlJl^ival o/ Í™-*^H;:
r . Toi • da Hungria, que governa somente o., três giaus ui&.
;•-• feii iLa àea G .- Mest.-. o ír.\Francis Pulsky e adoptou

cZ uS5ifcaç5 
' 

a Consf- da antiga, e vcueravcl lir.-.

^•-Sot-uT Bayreutli. O Cr--. M.-. eleito é conhecidoe res-
™Lio na InslateÉ por sua profunda erudição em archeologta e

ShflS&b Korecuperado os bens que lhe-haviam s.do con-

iscados elle é actualmente um membro proeminente da Dieta
hiinoará e o conservador do Museu nacional.
Sdo informa o Boletim OIT.-. do Gr.;. Or.-. de França, em

21 Inovembro do atino pretérito constiluiu-se com auetorisaçao
leste Corpo »m Gr.-. Oriente na Hungria, que p.issue em seu seio

um Sun- Cone.', do R.t. . esc.-. Foi eleito Gr.'. M-t, o r,:. Ge-

ôSe joannovics, 33.-., Secretario de estado, no mmislorio dos
cultos e dainstruecão publica, e deputado ao parlamento.

Ha portanto dous Corpos neste paiz, que seguem rito diverso;

parecendo porém ao Ir.-. Diosy que o pouco valor que os húngaros
dão aos altos graus e o seu ardente amor de independência não os-
submetterão por muito tempo a uma orgamsaçao theocraUca-

Suma.-O novo Cone. Administrativo da Gr.-. Loj.-. Alpina
nroveniente das eleições feitas na sessão da (ir.-. Loj.-. de 28 e D üe

' outubro de 1871, ao Or.-. de Berne, se-constiluiu em 4 de dezembro
e começou regularmente os seus trabalhos, dirigindo uma circular
a todas* as LLoj.-. da União suissa, com o íicto de que cada um
de seus membros se-esforce, em sua esphera de activitlade, por
trabalhar em prol do progresso social sobre a base imumtayel
dos elementos fundamentaes da natureza humana: a religião,
a família, a pátria e a humanidade. E'actualmente Gr.-. M.\
da Gr.-. Loj.-. Alpinaolr.-. HumbertAimé, antigo Gr.-. M.\ Adj.-.,
membro da Loj.-. Amizade, professor e reitor da Academia, em
Neuchatel. . '¦ .

Eslados-Unidos.—Existe em Ohio uma sociedade clerical ta-
natica, denominada Anti-secreta, que attribue á Ord.\ e aos
Maçons vicios e crimes de toda a casta. Os seus membros fui-
minam do púlpito terríveis anathemas, chegando o fanatismo a
ponto de exigirem o rompimento cie quaesquer relações ami-
gaveis e até commerciaes com os Maçons, para que aquelles que
seguirem tal doutrina sejam agradáveis a Christo e obtenham o
reino do Céu! !

—Segundo a cuidadosa obra que acaba de publicar o Ir, •. Brennan,
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com o titulo—Registro geral de todas asGGr.\ LLoj.*. da America
do Norte—ahi existem presentemente 8(K>9 Lojas, 47 Grandes
Lojas e 540, 296 membros activos.' ']fexko.—Km conseqüência do rompimento de um tratado ceie-
brado em M de julho de 1868 entre o Rito Esc*, c o Nac.\
mexicano, estas duas jurisdicções formam agora no México dous
Corpos dislinctos, qüe infelizmente acham-se separados e hostili-
sam-se mutuamente.

Eqypto—O estabelecimento das escholas livres e gratuitas, sem
disfcihcçâo de nacionalidade, nem de religião, na Alexandria, pro-
mette adquirir uma feliz influencia no paiz. A sua prosperidade
é devida á intervenção c cooperação dos obreiros da Arte Real.
Do relatório sobre ô anno escholar 1870—71, apresentado pelo
presidente da Dírectoria, o Ir/. Dauphin, verifica-se que o numero
dos alumnos foi o seguinte:

Escholas elementares diurnas -*•>
Escholas de adultos nocturnas J*M

Total .... 698
O auetor desse luminoso relatório, que sentimos nao trans-

crever alguns trechos, considera o ensino livre como a primeira
alavanca para obter a união social dos homens e extinguir ar -

t ,í das seitas por meio da tolerância e de uma solida ms-

truecão, que desembaracem asciencia f0f^^^SlS|
fano. E' esse <» espirito que anima a instituição das Escholas nvies,

uratuitas e universaes da Alexandria.

8 de Abril de 1872
A. F. A.

Supremo Concelho de Inglaterra

Segundo comunicações que nos-foram ~Uida,pelo Ponv.

llv- 33''- •'• ?',l>' IT^k i éu e,nsuauSa assembléa con-
glaterra, esla Pot.7 Maç. . iesol^eu eiu agradece
ignar na acta do seus trata ho mvto de ou^ 

^^
mento ao nosso Corpo pela pobbcação e um 0

O mesmo Sup.7 Cone. . acaba cur u pido in.
Rev. Ir.-. W. H. Bo#yer, cujosffnm ¦ iWWP« 

da ^orte do
cremenio e o-arrastaram ao tumuo, em con de ^
seu irmão carnal, o coronel Bow5ei, Sob. . u
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Noticias diversas

loj.: Artista—k Loj.'. Cap.'. Arttía, ao Or.: de Pelotass, ceie-

brou a 13 do me;, pretérito uma sessão solemne em^J™**
cão do primeiro anniversario de sua instailaeao. boi um. te U ma-

gestosa em que o Ir.;. Joaquim Fernandes da Gunha,g . , 8. .,eco-

Sou aoflerta4de uma insígnia ,1c ouro, com brilhaiUe e rubis, análoga
no carffo de Ven • oue occüpa, como demonstração ae leconneç]
mentoL serviços pTr eUe p?e^tados á OIT.- Notou-se grande con-

currencia no acto e especialmente no noite de 14, em que o Cem-

pio foi franqueado ás famílias dos obreiros do quadro.
Loj/. Progresso. -No dia 23 de março solemnisou a posse de

suas Luzes e Dignidades com grande esplendor a ^^feg
armo, ao Or.-. de Campos. O produeto do tronco de beneficienc a
foi applicado aos pobres da cidade e a festa terminou por um lauto
banquete. ,.

Felicitamos aos operários pelos esforços que empregam em nau-
sar na pratica o titulo distinetivo do seu quadro e por executarem
a missão da caridade, como procederam na sexta-faira da l aixao,
dia em que uma Com/, distribuiu em nome da Loj.-. esmolas aos

presos detidos na cadeia de Campos.
Loj.\ Luz e Ordem. — A Loj.'. Luz e Ordem, ao Or/. de lorto-

Alegre, solemnisou a 23 de Março a promulgação da lei de 28 de
setembro de 1871 com uma festa imponente, em que pela primeira
vez na província do llio-Grande do Sul se-realisou a ceremonia do
baptismo maç.\ conferido a vinte e cinco lowtons.

Estava pomposamente ornado o seu espaçoso edifício, composto
de sete salas, todas ricamente preparadas. O Templo, tendo as tape-
çarias e a cornija guarnecidas de flores, era illuminada por lustres,
araudellas e três grandes tocheiros. No Oriente, aos lados direito e
esquerdo do Ven/., havia dous triângulos de flores, vendo-se no
centro de um delles o retrato do Sap/. Visconde do Rio Branco e
no outro a data—28 de Setembro.—As columnas do Occidenle e do
Meiodia achavam-se triplicadas por um estrado em amphitheatro.
No meio do Templo elevava-se sobre um estrado um altar quadri-
longo, imitando mármore branco, tendo em suas faces emblemas da
Ord.*. e guarnecido de grinaldas de rosas.

Em presença de 81 IIr.\ do quadro, de 27 visitantes e 99 senho-
ras, o Ir.-. Luiz Terragno, Ven/., executou segundo a lithurgia a

Ig^ edificante ceremonia do baptismo. Em seguida entregou a carta de
*^ liberdade a uma criança de dez annos de idade e do sexo feminino,

remida de captiveiro pela Off.\ O Ir/. 1° Vig/. libertou também
um seu escravo para commemorar o acto que a Loj \ celebrava.

Depois do discurso do Ir/. Orad/. e cantado pela esposa de um



179

fthr um hvmno composto especialmente para essa occasiao, foi
errada a sessão, e as senhoras e Maçons presentes passaram a sala

KqaSta! onde tomaram parle na refeição que se lhes-offere-
"Si,.-. 

Soneto Vi, - h•estaram juramento a quaU-o do 
corrente

^^Tò^tí^sa,^ Ur1,' r.erm^'Csol.0. Antônio Cavtos, Dr.

FTr! :° ÜSUBÍf • Ir,qMmam„, -Estas duas

^^SaaoT^ :íl*« ^ que daremos
noticia circunstanciada no proxuno numero. conlar

Felicitamos no entantn^;%;.J eu^nomí 
desponta no ho-

entro sons membros um Mest 
^'^rtante entre os que

rizonte para em breve °^«^jando que o Ir.-. Santos
revelam talento em suas con posiçoe> J. Loj/> ím]mma-
Gouveia, que prendeu %^W&S continue a fazer pro-
tttato, como órgão .«^SUnTSo numero o seu discurso,
gressosna Ane Real, publica emosno,rL , I( :acatholica.8o 

qual versou sobre os »»*W**foKiddade uma obra, que
Imprensa. - Acaba de san ; nu^J,o ,)GrCorrercm-se as paginas

ptotographa m^^^^^X^ o homem, como
le sua lavra, para nao sp ¦conhece 

^ ^ n0 fundo e sobre-
ainda para dar-se ao opoKotoo valwque mos
tudo na sua linguagem ^itsneUo a apreciação sobre a Maç,;.,
terminar a parte que no -du respe.t, aJ 

^ ^ voabulano,
por não entendermos *fffigm^ ^ n
para nós é absolutamente ex ianno_ de hi1 E' digno de toda a animação o auw toista o próprio
teraturagque abraçou a 

^f'?eS\,ab as Mentimos apenas
cscriplor, a quem tanto devem as letras Ufflte da Naçao
que possua um diploma de Maç, .ti
brasileira. . ., nmli(ia(te seria extranhavel que nao

Attendendo a esta dupla ^afiüaoe, 
se IIr.

acompanhássemos a .mprensa p.otoa « 
tendwmos analysar a

noticia dessa publicação, m ^f 
°a 

4rosimilhança da acçao
côr local, o caracter dos ; eKjonagc.^a^ s 0
e o mimoso *;Mf? Maç.-.. ao nosso Gr.-. M. • e
seu coração agradecido dirige a maç ,
nos seus antigos IIr.'. muitos annos só de nome noa°S0 

ftigo «.. conheci J ^Mm< próprias do seu
Circulo, explica com a nanq

I
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caracter, o motivo do apparecimento da süa nova producçao, que
aéSirMe^a por certo o Panlheoim da i.mnorlal.dade. Depois
íe hav™ recorrido â - Lavoura - e ao-Thralro-para conseguir o

íimque linha em mira, o auctor e actor seguiu o ultimo alvilre,
comorindo fielmente o seu empenho.

Zemos votos para que t-.ihaa sua obra lauta extracçao, como
as que na ultima apparecem com o preço ^arcajo,i^Wm
daqiellas quo outrte subscreviam os seus, Ur.-. Na rexje d. o
a nossa opinião sobre a legitimidade do meio, confessemos todavia
eme elle constilúe um poderoso recurso para que o propagador
do magnetismo, mesmerismo et ejusdem furfuns,o colleceionador
de documentos históricos, quo transformaram-se por passes mag--
neticos cm monographias do auctor, adquira bastante influencia
para obter a troca do precioso archivo histórico, que o sonnambu-
lismo fez cair em seu poder. E assim pronunciando os nossos
votos temos dito tudo e talvez demais para que os leitores aqui-
latem o mérito e importância desta publicação, que tanto honra
o primoroso chronista, sem quo por ora necessitem assistir a esse
beneficio; pois talvez outro lhes-seja directamente anmmciado
em breve tempo.

O Exm D. Pedro de Lacerda

Tínhamos apenas felicitado o Apóstolo pela victoria que ai-
cançou em despertar o Sr. D. Pedro de Lacerda para descarregar
os raios de sua intolerância sobro um de nossos Ur.'., cujo nome
oceultavamos, quando a publicidade da sentença codemnatona e
a sensação por ella produzida, nos-obrigam a suspender a tiragem
do Boletim para aventurarmos algumas reflexões sobre a sus-
pensão das ordens para a confissão e predica ecclesiastica mi-
posta ao nosso prestimoso Ir. . Padre José Luiz de Almeida Mar-
tins pelo facto de pertencer á Ord.\ Maç.\ e exercer interinamente
o logar de Gr/. Orad.\ do Gr/. Oriente desde a festa commemor-
rativa de dous de Março, que serviu de base ou pretexto a esta
pena.

Lamentando com magua que no século XIX seja oíTendida a
religião catholica apostólica romana por aquelles que, em vez de
defendel-a e sustenta-la, a-apresentam em publico tão retrograda,
como seus Papas a-íizeram apparecer nos tempos do barbarismo e
da inquisição, ao passo que devemos elogiar o procedimento nobre,
digno e moderado do Ir/. Almeida Martins para com o chefe da
diocese, ede outros caracteres, que, como elle, constituem excep-
ções honrosas á crassa ignorância do clero; cumpre-nos também
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chamar aattençâo de nossos Ilr/. para aquéltes presbyteros, que
ha muito desconhecidos em nossos quadros, dirigem-se pressurosos
ao palácio da Conceição para prestarem livre e espontaneamente
obediência ás Constituições Apostólicas expedidas pelos Sümmos
Pontífices. Animado por essa conversão, allribuindo-a porventura ao
seu prestigio o llev. Prelado tomou a nuvem por Juno, quando
instantemente rogou ao Gr.-. Orad.*. do Gr/. Oriente, para que
abjurassc a Mac/., sem pensar encontrar nm sacerdote illustrado,
(iiie conseguisse introduzir a perplexidade em seu espirito e delen-
dessea Ord.-. aque pertence, repellmdO com dignidade a apostasia,
como repugnante a nobreza do seu caracter. A severidade üoSr.
Bisno naVa com a Maç/. contrasta singularmente com a frouxidao
no cumprimento de certas leis disciplinam, que tenderiam a corrigir
a corrupção eecleslastica e os abusos repugnantes dos sacerdo es de
Christo que procuram agradar a S. Ex., commellcndo um delicto
infamante, donde resulta não merecerem conPança alguma, nao so
dos Mac •., como ainda do povo e até dos seus collegas.

Consctosda justiça de nossa causa, da probidade de nossos aclos e
intaS mam como Maçons, que o Sr. Bispo em», grcndo
lnptando oor abram tempo entre a consciência e o devei, atlas ou
WR£-xiliar da religião para sujeitar-se *!«*>>££
rumo nue Vetende solapar a nossa sociedade. S. Lx. que nunca
SdS«õesf senão natalidade, seguirm camjrto

nis se raro si ajuda se na execução de seus sanclos pieceilos a
"õ^assUção 

que resiste aos ataques que ^«doapenas com a arma da razão, resguardada pela tranqüilidade de
consciência de seus membros. ,i„h;i;ior en óm-

A Mac. existo espalhada pelo mondo c 
Y^^tt^Ê£™rfmlmente e extinguir-se, progride cada dia, prestando cada vez

SWUS i l-umânldad, S% 
X^SiTS

rwvicesveccatoriim. Podem íetetii su d m&t.. . i«w?.- i . .
dé 1 aTid, quando faltava das perseguições que sofria de seu, mm-
ios To os os governos illustrados do mundo, conhecendo a índole

faSi aehumanitária da Maç e a süa 
f^J^XíS-tóeãn dos novos lhe-tem extendido a mao piotectoia, cteienuui

dfflS^onlraos diversos attaques da corte de Roma.
SíáS destruir as verdades do chrislianismo,: as-
niSo %Kição/amaudo a cavidade e a paz, seguindo a lei oa
In cia e preSndo o trabalho, como base das virtudes soca s,

SdÍKrcuia^"
fundamentos da Inst.*.
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E nem ella protestaria contra o ridículo anathoma, si não hou-
vesse de attender á sociedade, que sentirá os terríveis elteitos da
hvpocrisia. Essa, minando debaixo da terra, surge de quando em
vez á luz do sol para aproveitar a occasião azada de grangear as
multidões para o fanatismo e de fazer da religião instrumento de
paixões ignóbeis. . . . . ., .

Para extinguir o incêndio que ameaça devorar a sociedade brasileira
e estabelecer uma barreira no seio da família, necessitámos da união
de todos os Maçons fieis áOrd.v. e da resistência organisada e ener-
gica para adquirirmos o auxilio efíicaz daquelles a quem nao com-
pete consentir que sejam annulladas as nossas garantias, exceplo si
admittirmos que o progresso consiste em retroceder e que a cons-
ciência, a dignidade e a liberdade do homem nada valem. Aqui ex-

¦ pendemos a nossa opinião, sem querermos influir sobre o Grande
Oriente, que ao sair á luz este artigo, já terá resolvido em sua sessão
exraordinaria sobre esta oceurrencia com a calma e segurança, que
costumam presidir os seus actos.

Patenteemos ao mundo as nossas idéias sans, felizmente bem
conhecidas pela administração da sociedade e pelos homens illus-
Irados, e façamos conhecer bem alto os tristes resultados aonde nos-
poderão levar as tendências do ultramontanismo, que abnega dos
óros da liberdade e das doutrinas de tolerância, ensinadas pelo Evan-
gelho.

Lamentemos essas aberrações do clero catholico, que, longe de
tornarem veneravel a religião de nossos pais, a-desmoralisam, dando
força e vigor ás seitas existentes e que hão-de existir em virtude
dessa intolerância, manifestada sob tantas e tão variadas formas.
Continuemos finalmente a lançar o manto da caridade sobre a in-
credulida.de, os erros e as loucuras dos transviados; porque todos
somos Irmãos, filhos de Deus e constituímos uma mesma família.

15 de Abril.
A.F.A.

¦ !¦*".

Beelaração offleial
Acabámos de receber o reconhecimento de mais três Grandes Lo-

jas dos Estados-Unidos e os diplomas dos seus Representantes.
Foram nomeados RRep.-. da Gr/. Loj/. do Estado do Alabama,

ao Or.-. de Montgomery, o Ir.-. Pedro Antônio Gomes; da Gr.'.
Loj.-. de New-Hampshire, ao Or/. de Concord, o Ir.*. Antônio Fer-
nando da Costa; e da de Nebraska, ao Or.-. de Brownville, o Ir.-.
Dr. Epiphanio Cândido de Souza Pitanga.

São nossos Representantes osllr/. Lewis E. Parsons, da primeira-,
Alexander M. Winn, cia segunda e Robert VV. Furnas, da terceira.


