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No ano passado, em solenidade semelhante a esta, citávamos a palavra

abalizada de Assis Cintra: "Num inflamado discurso no Grande Oriente, sessão de

vinte de agosto, Gonçalves Ledo proclamou a Independência do Brasil. Por toda parte,

os maçons turbilhonavam, despertando o sentimento de Liberdade."

Embora por longos anos a história oficial tenha tentado, sem êxito,

esconder o fato. foi à sombra da acácia que os pedreiros-[ ivres edificaram nossa

soberania.

Quando, em sete de setembro de mil, oitocentos e vinte e dois, Dom

Pedro Primeiro, o irmão Guatimozin, fez o anúncio solene às margens do lpiranga, ele

na verdade apenas tornava público o que já fora resolvido no Grande Oriente do

Brasil, dezoito dias antes. A Gonçalves Ledo coube por primeiro declarar que os laços

que nos prendiam à metrópole estavam definitivamente rompidos.

Entretanto, os memoráveis acontecimentos que vão do Fico à ruptura

definitiva não se deram por acaso. Eles foram cuidadosamente preparados durante

uma longa jornada, cujos inícios vamos encontrar em Minas. Foram essas montanhas

que abrigaram os primeiros passos efetivos rumo à autodeterminação e à consciência

nacional. E em cada um deles a Fraternidade fez sentir sua presença de forma

insofismável, na medida em que deixou na Inconfidência Mineira a marca indelével dos

ideais maçónicos

Aliás, é bom refletir sobre lúcida questão proposta pelo Professor Tenório

D'Albuquerque: "Se retirarmos de nossa história os episódios promovidos pela

Maçonaria, o que restará7'

0 século dezoito significou para o Ocidente um florescimento

nunca visto do espírito libertário. As forças da razão travaram luta de morte contra o

obscurantismo medieval, que não só resistia à extinção como ameaçava recrudescer.

A Europa era abalada por conflitos que, à semelhança de dores de parto, anunciavam

o nascer de nova civilização. Tiranos de lá e de cá tremiam nos tronos e, num esforço

inútil para afastar o inevitável, tornavam-se cada vez mais despóticos. A eles aliavam-

se aqueles que, por séculos, tinham sido detentores do monopólio do saber,



Esforçavam-se agora por manter o povo nas trevas da ignorância para que não

recebesse a luz.

Nos albores do século dezoito a primeira loja maçônica foi instalada em

Paris, por um grupo de ingleses. A partir de então, a Ordem tornou-se um dos

principais atores do drama histórico que se estenderia até a Revolução Francesa. No

dizer do Professor Tenório D'Albuquerque. "A maçonaria lutava intimoratamente pela

liberdade, Igualdade e Fraternidade, combatia a exploração do homem pelo homem,

batia-se pela dignificação do ser humano, a fim de que a todos fossem concedidos

direitos iguais, empenhava-se para que se fizesse justiça sem distinção de classe

social, para que o bem-estar, o direito de viver feliz, não fosse privilégio deste ou

daquele grupo, em detrimento de outros, para que fosse reconhecido como sagrado o

direito de pensar, para que a liberdade não fosse apanágio desta ou daquela classe,

e sim um direito de todo ser humano, desde que de tal fosse merecedor."

Em mil, setecentos e oitenta e nove, mais de seiscentas lojas maçónicas

lutavam na França para fazer prevalecerem os ideais expressos na Sagrada Trindade.

Mais uma vez é o Professor Tenório quem nos ensina: "A maçonaria, na

França, no último quartel do século dezoito, como que despertava a consciência,

traçava novos destinos para o homem, fazia-o compreender que tinha direitos que lhe

não poderiam ser postergados."

E ressalta ainda que " ... não há talvez um só dos grandes episódios da

Revolução que não tenha sido, mais ou menos, com grande antecipação projetado e

preparado nas lojas..,"

Pois foram jovens brasileiros mandados ao Velho Continente para

estudar que trouxeram o germe das idéias de um novo mundo para plantá-lo no

coração das Minas Gerais. Aqui ele brotou e deitou raizes. Esses pioneiros, iniciados

nos sagrados mistérios em solo francês, fizeram lastrar por aqui o fogo libertário que

lhes incendiava a alma.

Os lares, as sacristias, as celas monacais, transformavam-se em oficinas

em que era esculpido traço a traço o contorno de uma nova nação: uma nação

moderna, erguida sob a égide do lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

Como nos narra o Dr. Felício dos Santos nas Memórias do Distrito

Diamantino da Comarca do Serro Frio, "A Inconfidência de Minas tinha sido dirigida

pela maçonaria. Tiradentes e quase todos os conjurados eram pedreiros-livres.



Graças à nossa Sublime Ordem Minas e o Brasil fizeram-se

contemporâneos do mundo. 0 mesmo ar que lá fora se respirava era aqui sorvido com

avidez, os mesmos sonhos de justiça e dignidade mobilizavam os coraçoes generosos

que conspiravam contra o jugo opressor da metrópole

Não quiseram a perfídia e a traição que a conjuração fosse vitoriosa.

Assim fosse, a tirania seria abolida das terras mineiras ao mesmo tempo em que o foi

na França

Pandiá Calógeras. comentando os fatos que antecederam a

Independència, nos ensina que "à frente do movimento enérgico e vivaz, achavam-se

a Maçonaria e os maçons. Seus primeiros chefes e luzes das oficinas têm de ser

nomeados como os primeiros obreiros da grande tarefa

Joaquim Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, Cônego Januário da Cunha

Barbosa, José Joaquim da Rocha, figuram entre os maiores "

Hoje, ao lembrarmos o nosso dia, o Dia do Maçom, reverenciamos a

memória desses irmãos ilustres e de todos aqueles que, tendo professado os sagrados

mistérios, empenharam a vida para que o Brasil se tornasse o senhor de seu próprio

destino,

Fizemos questão de sublinhar o que se fez em Minas porque foi entre

essas montanhas que começou a trajetória que nos levaria aos acontecimentos de

vinte de agosto

Se retirarmos de nossa história, repetimos, os episódios promovidos pela

Maçonaria. o que restará?

Se os maçons perderem o ímpeto libertário e o fervor patriótico pela

causa nacional, o que será de nossa história futura?

Que esta solenidade nos sirva a dois propósitos^ homenagear os

operosos obreiros que foram artífices da Independéncia e fazer-nos conscientes da

tremenda responsabilidade de dar continuidade a tão gloriosa tradição.

Não são poucas as formas de tirania que ameaçam, no presente, a

dignidade humana São apenas mais sutis, mais veladas e, por isso mesmo,

infinitamente mais perigosas.

Contra elas permaneçamos vigilantes, lapidando diligentemente a pedra

bruta, lutando com coragem contra toda forma de opressão.
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