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A fraternidade entre os cidadãos na incessante luta pela paz social, buscando uma sociedade cada 
vez melhor é a melhor solução para diversos problemas que nos afligem no mundo moderno. O 
amor fraternal à pátria, à família e ao próximo, com tolerância e sabedoria, com a constante pode 
fazer não só a nossa cidade, ou país, mas o mundo alcançar a felicidade geral e a paz universal. 
 
Objetiva-se com a criação da láurea "Medalha José Bonifácio", o imprescindível estímulo a 
pessoas que dedicam a sua vida a fazer o bem na cidade de São Paulo, e o reconhecimento da 
edilidade paulistana àqueles que lutam diuturnamente em defesa da beneficência e solidariedade, 
os MAÇONS, membros da MAÇONARIA. 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva, primeiro Grão Mestre do Grande Oriente do Brasil, fundado 
em 17 de Junho de 1822, já existente durante o Império Brasileiro e mesmo antes da 
Independência, foi um dos mais notáveis Maçons brasileiros, e que teve um papel imprescindível 
na história da independência brasileira, teve um vasto currículo político e humanitário, o que 
justifica a denominação proposta. 
 
MAÇONARIA 
 
A Maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. 
Seus princípios incluem a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles 
instituições, raças ou nações; a igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos sem 
distinguir a religião, raça ou nacionalidade; a fraternidade de todos os homens. 
 
A Maçonaria, Ordem Universal é constituída por homens de todas as raças e nacionalidades, 
acolhidos por iniciação e congregados em Lojas, nas quais, auxiliados por símbolos e alegorias, 
estudam e trabalham para o aperfeiçoamento da Sociedade Humana. É fundada no Amor 
Fraternal e na esperança de que, com amor a Deus, à pátria, à família e ao próximo, com 
tolerância e sabedoria, com a constante e livre investigação da Verdade, com a evolução do 
conhecimento humano pela filosofia, ciências e artes, sob a tríade da Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade e dentro dos Princípios da Moral, da Razão e da Justiça, o mundo alcance a 
felicidade geral e a paz universal. 
 
A par dessa definição e da declaração formal da aceitação dos "Landmarks", codificados por 
Albert Gallatin Mackey, proclama, também, os seguintes princípios: 
 
I - amar a Deus, a Pátria, a Família e a Humanidade; 
II - praticar a beneficência, de modo discreto, sem humilhar; 
III - praticar a solidariedade maçônica, nas causas justas, fortalecendo os laços de fraternidade; 
IV - defender os direitos e as garantias individuais; 
V - considerar o trabalho lícito e digno como dever do homem; 
VI - exigir de seus membros boa reputação moral, cívica, social e familiar, pugnando pelo 
aperfeiçoamento dos costumes; 
VII - exigir tolerância para com toda forma de manifestação de consciência, de religião ou de 
filosofia, cujos objetivos sejam os de conquistar a verdade, a moral, a paz e o bem social; 



VIII - lutar pelo princípio da equidade, dando a cada um o que for justo, de acordo com sua 
capacidade, obras e méritos; 
IX - combater o fanatismo, as paixões, o obscurantismo e os vícios. 
 
Muitos foram os Maçons que contribuíram para o bem da Humanidade. Filósofos como Voltaire, 
Goethe e Lessing; músicos como Beethoven, Haydn, Sibelius e Mozart; militares como 
Frederico, o Grande, Napoleão e Garibaldi; poetas como Byron, Lmartine e Hugo; escritores 
como Castellar, Mazzini e Espling. E também na América houve maçons ilustres. Os libertadores 
da América foram todos Maçons. Washington nos Estados Unidos; Miranda, o Padre da 
Liberdade sul-americana; San Martin e O'Higgins, na Argentina; Bolívar, no norte da América do 
Sul, Marti, em Cuba; Benito Juarez, no México e o Imperador D. Pedro I, no Brasil. 
 
Os Maçons de destaque no Brasil foram D. Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves Lêdo, Luis Alves 
de Lima e Silva (Duque de Caxias), Joaquim Nabuco, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, 
Barão de Ramalho, Libero Badaró, Prudente de Morais, Campos Salles, Rodrigues Alves, Nilo 
Peçanha, Hermes da Fonseca, Wenceslau Braz, Washington Luiz, Rui Barbosa e muitos outros. 
 
A Maçonaria estende seus trabalhos nas esferas social, política e econômica. E assim é também 
na cidade de São Paulo, onde a ação dos nobres membros da Maçonaria se faz sentir de maneira 
notável. E podemos citar alguns exemplos importantes. 
 
A Campanha "Maçonaria Contra as Drogas", lançada em 1998, pelo Soberano Grão Mestre 
Francisco Murillo Pinto do Grande Oriente do Brasil, é uma ação visa à prevenção do consumo 
pelos jovens, através de palestras e seminários que apontem os malefícios da droga para o 
indivíduo e a sociedade. 
 
"Ética na Política e Combate à Corrupção" uma outra campanha, lançada em São Paulo, em 
1999, através de amplo e massivo debate entre as lojas da Obediência, para combater as 
distorções que existem na Administração Pública, neste último século. Esta causa visa a propagar 
um novo comportamento, preparando um Brasil mais digno e justo para as futuras gerações. 
 
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SilVA, o "Patriarca da Independência" 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva, cognominado o Patriarca da Independência, estadista 
brasileiro, nasceu em Santos, São Paulo, em 13 de junho de 1763. Foi professor de geognosia e 
metalurgia da Universidade de Coimbra, onde havia se graduado em Filosofia Natural e Direito 
Civil, e membro da Academia de Ciências de Lisboa. 
 
Por ocasião da Invasão Francesa, em 1807, alistou-se no Corpo Voluntário Acadêmico, tendo 
servido como oficial e depois como comandante. Expulsos os invasores, tornou-se Chefe de 
Polícia do Porto. 
Após retomar ao Brasil, dedicou-se ao estudo de minerais. Tornou-se figura de projeção política a 
partir de 1821, como vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo. 
 
Foi o primeiro brasileiro a ocupar um ministério, o do Reino, em janeiro de 1822. Sua grande 
capacidade, seus dotes de inteligência e de caráter, tornaram-no, junto a Dom Pedro, o principal 
obreiro da Independência. 
 
No Primeiro Reinado, ocupava a Pasta do Império quando, em 1823, com seu irmão Martim 
Francisco, afastou-se dos Conselhos da Coroa, iniciando a oposição a D. Pedro I. 
 



Foi eleito para a Assembléia Constituinte de 1823. Nesse ano, teve sua prisão e deportação para a 
Europa ordenadas por D. Pedro I. Tendo voltado ao Brasil em 1829, foi residir na Ilha de 
Paquetá, de cujo retiro saiu apenas para assumir a cadeira de Deputado pela Bahia, como 
suplente, nas sessões legislativas de 1831 e 1832. Reaproximou-se do Imperador que, ao abdicar 
à Coroa, em 1831, o indicou para tutor de seu filho - o futuro Dom Pedro 11. 
 
Foi destituído da tutoria, pela Regência, em setembro de 1833. Ficou em prisão domiciliar até 
1835, quando terminou o processo-crime instaurado contra ele por conspiração e perturbação da 
ordem pública. 
 
Mudou-se nos últimos dias de vida para Niterói, Rio de Janeiro, onde veio a falecer em 1838. 


