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Joaquim Osório Duque Estrada—Maçom e autor da letra
do Hino Nacional Brasileiro
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Por ocasião do aniversário da independência da
república brasileira, decidimos homenagear neste
mês de setembro, aquele
que criou um dos símbolos mais conhecidos e divulgados em nosso país: o
hino nacional brasileiro.
Trata-se de nosso Irmão
Joaquim Osório Duque
Estrada, compositor da
letra do hino nacional brasileiro e maçom pertencente do quadro da nossa
querida Cataguazense.
Nascido no Rio de
Janeiro em 1870, Joaquim
Osório Duque Estrada era
bacharel em letras pelo
Colégio Pedro II, jornalista e literato. Além de publicar diversas obras literárias, Joaquim exerceu o
cargo de secretário da
delegação brasileira no
Paraguai.
Cinco anos após a República, Joaquim Osório
passa a residir em Cataguases. Aqui chegando, foi
absorvido pelos intelectuais e políticos da cidade,
pertencentes à nossa Loja
e vizinhas, tais como: Dr.
Astolfo Dutra Nicácio,
Senador Ribeiro Junqueira, Dr. Eduardo Ernesto
da Gama Cerqueira, Cel.
João Duarte Ferreira e
muitos outros.
Conforme consta no
livro de atas do ano de
1894, página 19, Joaquim

Osório Duque Estrada
solicita seu ingresso na
Loja Maçônica Cataguazense em data de 5 de
julho de 1894, tendo sido
iniciado em 2 de agosto
do mesmo ano, conforme
registro as páginas de número 24.
Daqui enviou seus artigos
para
o
jornal
“Correio da Manhã”, do
qual mais tarde passou a
ser o redator. Editou e
escreveu também um jornal local, chamado “Ecos
de Cataguases”.
Em 1904, ainda fazendo parte de nossa Loja,
escreve a letra para o Hino então chamado de 7
de abril.
Dois anos depois, o
escritor venceu um concurso para a melhor composição poética que se
adaptasse, com todo rigor
do ritmo, à música do Hino Nacional Brasileiro,
composta por Francisco
Manuel da Silva. A oficialização de letra e música
como HINO NACIONAL
BRASILEIRO ocorreu em
1922.
Apesar da inegável
contribuição de Joaquim
Osório na exaltação da
pátria, um fato curioso
marcou sua passagem na
maçonaria, especialmente
em nossa Loja. Na sessão

econômica de 18 de junho
de 1897, O irmão Joaquim
Osório Duque Estrada foi
excluído da Ordem por
falta de pagamento. Pouco
tempo depois, ele retorna
para o Rio de Janeiro. Joaquim morreu em 1927.
Podemos dizer que,
toda vez que nós ouvimos
tocar Hino Nacional Brasileiro sentimos uma grande
emoção. Seja nas conquistas do futebol, do vôlei, da
Fórmula 1 ou de outros
esportes; seja nas cerimônias oficiais das escolas, de
formaturas ou atos políticos. A maioria de nós brasileiros sente, naquele momento, uma alegria e um
orgulho imenso de pertencer a essa pátria.
Esse orgulho deve ser
ainda maior para nós, mebros da Maçonaria. Saber
que tal letra foi composta
por um de nossos irmãos,
é uma grande honra!

Página 2

A palavra do
Venerável...

EXPEDIENTE
José Fernandes Procópio
Venerável Mestre e Diretor
José Roberto Furtado
Secretário
Marcelo Henriques Rossin
Secretário Executivo
Marcelo Moreira Hauck
Tesoureiro
Mariana Ramalho Procópio
Jornalista Responsável
MT/MG: 013362

INFORMATIVO CATAGUAZENSE
Neste mês, gostaríamos
de falar sobre as comemorações do dia 07 de setembro: a independência do
Brasil e o aniversário de
nossa cidade.
A independência brasileira contou com a participação ativa de Irmãos Maçons. José Bonifácio de
Andrada e Silva, o Patriarca
da Independência, era na
época Grão-Mestre do
Grande Oriente do Brasil
(GOB), tendo Joaquim
Gonçalves Ledo como 1º
Vigilante e o Padre Januário
da Cunha Barbosa como
Grande Orador.
O Objetivo principal da
criação do GOB foi de
engajar a Maçonaria como
Instituição, na luta pela
independência política do
Brasil, conforme consta de
forma explícita das primeiras atas das primeiras reuniões, onde só se admitia
para iniciação e filiação em
suas Lojas, pessoas que se
comprometessem com o
ideal da independência.
O próprio D. Pedro
também conheceu e participou de nossa fraternida-

de. No dia 02 de agosto de
1922 – por proposta de
José Bonifácio – o Príncipe
Regente foi iniciado e passou a fazer parte do Quadro de Obreiros da Loja
Comércio e Artes.
A história nos conta
que D. Pedro estava voltando à São Paulo, após uma
viagem a Santos, quando o
correio o alcançou nas
margens do rio Ipiranga e
entregou-lhe cartas da
Corte portuguesa, de D.
João VI e um ofício de José
Bonifácio. Todos diziam a
mesma coisa: que Lisboa
rebaixava o príncipe a mero delegado das Cortes,
limitando sua autoridade às
províncias, onde ela ainda
era reconhecida. Além disso, exigiam seu imediato
regresso a Portugal, bem
como a prisão e processo
de José Bonifácio.
D. Pedro sabia que o
Brasil esperava dele uma
atitude. E ele não hesitou.
Depois de ler, cavalgou até
às margens do Ipiranga e
gritou à guarda de honra:
"Amigos, as cortes de Lisboa
nos oprimem e querem nos

escravizar... Deste dia em diante, nossas relações estão rompidas". Tendo o apoio de
nossa Ordem e nossas idéias
na cabeça e no coração, D.
Pedro lutou e honrou nosso
país!
O mesmo dia 07 de setembro nos revela outra
comemoração importante: o
aniversário de nossa querida
Cataguases. Por ela também
passaram inúmeros maçons
que tiveram um papel decisivo no desenvolvimento da
cidade. Podemos citar Guido
Marliére, Astolfo Dutra Nicácio, José Gustavo Cohen,
entre muitos outros. Todos
eles cumpriram dignamente
seu papel nesses 132 anos
do município e em tempos
anteriores também.
Sabendo que muitos de
nossos Irmãos trabalharam
ativamente para o progresso
de nossa cidade e de nosso
país, façamos nós também a
nossa parte! Que cada um
de nós possa contribuir para
a melhoria de nossa cidade e
de nosso país!
IR. José Fernandes Procópio
Venerável Mestre

Notícias da Ordem

Loja Maçônica Cataguazense
Praça Rui Barbosa
n 222 3 andar
Ed. Professor Álvaro
O Eminente Irmão
Palmeira Centro
Cataguases — MG
Amintas de Araújo Xavier,
Telefone (32) 3421– 1424 Grão Mestre Estadual,
tem a elevada honra de
convidar-vos para particiwww.cataguazense.com.br par das festividades comecataguazense@cataguazense. morativas do 65° anivercom.br
sário do GOB-MG
(Grande Oriente do Brasil/ Minas Gerais), no oriente de Montes ClarosMG.

GOB—MG comemora aniversário
As comemorações serão
realizadas entre os dias 11/09 a 13/09. O evento contará com palestras, reuniões
pronunciamentos, além de
atividades de confraternização como baile e churrasco.
A programação oficial
do evento bem como sugestões de hotel e acomodações podem ser obtidas no
site /www.gobmg.org.br/
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Calendário Mês de Setembro de 2009
DIA

SESSÃO

GRAU

DESCRIÇÃO

TRAJE

04

econômica

01-aprendiz

independência

balandrau

11

econômica

02-companheiro

instrução

balandrau

18

econômica

03—mestre

1nstrução

balandrau

25

filosófica

25

Cavaleiros da serpente de bronze

balandrau

Aniversariantes do Mês de Setembro
Dia

Nome do aniversariante

Grau de dependência Nome do obreiro responsável

1

Joselice Montalvão P. Rocha

esposa

Afonso de Sousa Rocha

2

Júlia Margato Viana

esposa

Waldir Ferreira Viana

3

Luiz Carlos Vieira

irmão

3

Fernanda do Carmo Souza

filha

8

Sérgio Santos de Almeida

irmão

9

Maria Fernanda de C. Rodrigues

15

Maria Teresa S. Ferreira

esposa

16

Júlia Rodrigues Moreira

filha

Marcelo Vieira Moreira

18

Fabrício Mendonça Martins

filho

João Martins Neto

18

Hélcio Siqueira de Rezende

irmão

20

Marcela de Sá Hauck

21

Maria Luiza M. Martins

24

Ana Paula de Castro Rodrigues

filha

24

Maria do Carmo Pereira Quirino

esposa

27

José Roberto Furtado

irmão

27

Maria Sílvia Abrita Corrêa Neto

esposa

filha

filha
esposa

Luiz Fernando Souza
Newton Rodrigues Filho
José Mathias Ferreira

Marcelo Moreira Hauck
João Martins Neto
Newton Rodrigues Filho
Wanderley Quirino da S. Júnior
Urias Bittencourt Correa Neto

Provérbios
"A mais sublime de todas as Instituições é a Maçonaria, porque prega e luta pela Fraternidade, que cultiva
com devotamento; porque pratica a tolerância; porque deseja a humanidade integrada em uma só Família,
cujos seres estejam unidos pelo Amor, dominados pelo desejo de contribuir para o Bem do próximo. É
uma honra para mim ser Maçom".
(Abrahão Lincoln)
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Espaço DeMolay

Capítulo Cataguases
confere homenagem.
No sábado 8 de agosto, véspera do
Dia dos Pais, foi realizada no Salão Capitular da Loja Maçônica Cataguazense,
uma cerimônia em homenagem aos
pais, promovida pelo Capítulo Cataguases nº 579. Após a celebração, um dos
pais presentes, o Tio Amarildo Mauricio dos Santos, cujos filhos Kevin e
Keplin pertencem ao nosso quadro, foi
surpreendido com uma homenagem. A
Cruz de Honra é a maior honraria conferida a um Tio pela Ordem DeMolay.
O Tio Amarildo há anos tem ajudado o
Capítulo. Nós, DeMolays somos muito
gratos pela sua presteza, seu carinho e
seu exemplo.
Apenas outros dois Tios de nosso
Capítulo possuem tal honraria: o Tio
Farage e o Tio Tarcisio. Entretanto,
temos certeza que em breve esse time
irá aumentar. Nosso Capítulo, atualmente, pode contar com Tios dedicados, sempre dispostos a nos auxiliar.

Na foto ao lado,

Podemos destacar dois Tios-irmãos,
cada um trabalhando incansavelmente
para proteger nossos ideais: Wilson
Crepaldi Neto, ocupante atual do Cargo de Oficial Executivo da 9ª Oficialaria (Zona da Mata), e Carlos Eduardo
Gomes, Juiz do Tribunal Demolay do
Estado de Minas Gerais. Wilson Neto
e Carlos Eduardo são membros fundadores do nosso Capítulo.

Não poderíamos, também, deixar
de falar do Tio Marcelo Rossin, Secretário Executivo da 9ªOficialaria. Ao
lado do Tio Luiz Antônio Farage, ele
não mede esforços para nos ajudar.
Por meio dessa oportunidade, portanto, nós, DeMolays, gostaríamos que
todos os Tios Maçons soubessem que
somos eternamente gratos ao apoio e
dedicação que todos têm nos conferido. Toda essa dedicação e apoio são
essenciais para nossa formação. Esperamos que vocês continuem nos prestigiando com seus exemplos e presenças.
Gabriel Mendes Rocha

Departamento Social Feminino

Necessidade do trabalho feminino
na Maçonaria e no mundo

Muitas esposas e mães de maçons,
ao saberem da existência de um Departamento Feminino numa Loja Maçônica se perguntam: “qual a função
de um de Departamento Feminino, os
membros da maçonaria são homens?”
As atividades femininas numa Loja
Maçônica são muito importantes. Elas
conscientizam os maçons do nosso
papel de mulher na educação, saúde,
união e presença cristã em nossos
lares. É um elo da maçonaria com a
comunidade, tão necessários para o
fortalecimento da nossa instituição.
Normalmente as Fraternidades são
formadas por esposas de maçons,
chamadas por nós de "cunhadas", sobrinhas e parentes de maçons. Senhoras e moças do convívio de maçons

HORÁRIOS DAS
REUNIÕES:
Segunda-Feira — 17h
Sexta-Feira — 9h
Local: Sala do Departamento Feminino no prédio da Loja Maçônica Cataguazense.
Presidente: Conceição Carvalho
Furtado
Vice-presidente: Maria do Carmo
Carrara.

também
podem
se
integrar.
A organização das Fraternidades Femininas tem sua representatividade em
todos os níveis, a exemplo das Lojas
Maçônicas, assim, existe uma organização Nacional, Estadual, Regional e Local.
Então, nós mulheres devemos organizar a Fraternidade Feminina dentro
da Loja Maçônica, sempre apoiadas e
em consonância com o Venerável e os
Membros do Quadro, passando a dar
suporte e motivação ao trabalho das
causas sociais e contribuindo para a
integração das famílias maçônicas.
Aproveitamos a oportunidade para
convidar as cunhadas e sobrinhas a
participarem de nossas atividades.
Contamos com todas vocês!

