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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

Escrever então sobre o ontem, hoje e o futuro da Maçonaria é 
extremamente complexo e trabalhoso, porém dentro do espírito 
buscador de que todo maçom deve ser dotado, busquemos as 
possibilidades de previsões e propostas futuristas, se estas existirem.‘‘  

‘‘  



Estamos no último mês de 2020, um 
ano difícil em muitos aspectos, um ano que 
produziu mudanças no comportamento 
social e laboral em diversos países. Sofremos 
profundamente em nosso convívio social 
dev ido às  res t r ições  impostas  pe lo 
surgimento dessa SINEMIA causada pelo 
Coronavírus. A Maçonaria sofreu um 
tremendo abalo, cerramos as nossas portas, 
extirpamos o que é mais puro e belo na 
Maçonaria – nosso convívio nas reuniões 
agora chamadas presenciais. Durante quase 
todo o ano de 2020 nossos templos/salas de 
Lojas ficaram fechados.

Além dos nossos ar ticulistas: 
Kennyo, Izautônio e Spoladore, escritores de 
gabarito incontestável, temos o artigo sobre - 
MÚSICA E MAÇONARIA – de autoria do 
nosso estimado irmão Dr. Alessandro Miari. 
Estou convicto que esse artigo é um divisor de 
águas no entendimento da MÚSICA como 
elemento indispensável a prática da ritualística 
e, todos ficarão sensibilizados e darão maior 
importância à utilização da MÚSICA em 
nossos trabalhos maçônicos. 

Prezados leitores

Tenho a honra e satisfação de 
compartilhar com vocês a segunda edição da 
REVISTA TRIPONTO. Tivemos uma 
excelente aceitação com a edição de 
lançamento em outubro e tenho certeza que 
essa edição é histórica, não poderia pensar 
diferente, os artigos publicados por nossos 
articulistas são excelentes, levam a uma 
reflexão sobre a Maçonaria em seus diversos 
aspectos, aprofunda discussões sobre 
assuntos importantes e certamente surtirá o 
efeito que desejamos: uma discussão saudável 
e inteligente sobre tudo que diz respeito a 
Maçonaria.

Como a lenda da ave – FÊNIX – de 
toda essa tristeza surgiu a possibilidade 
disponibilizada pela WEB das reuniões 
virtuais, ressurgimos e a grande maioria, 
mesmo entristecidos, conquistamos nas 
reuniões virtuais a possibilidade de ver os 
i r m ã o s ,  c o n v e r s a r ,  e  p r o d u z i r 
videoconferências com palestras/preleções 
espetaculares, não seria ousadia afirmar: 
nunca aprendemos tanto sobre diversas áreas 
do saber maçônico.

Mesmo com todas as dificuldades 
que enfrentamos para  um convív io 
harmonioso e familiar, espero que no mês de 
dezembro, onde comemoramos o NATAL 
(nascimento de Cristo, o Jesus ) possamos 
refletir sobre todas as nossas proposituras 
como participantes de uma sociedade, desde a 
célula mater – a família – essa reflexão deverá 
conter a única proposta que a Maçonaria nos 
faz: tornar o ser humano melhor.

Para o ano de 2021 desejo a todos um 
ano realmente “novo”, utilizando a ciência 
como robusta aliada, que possamos nos 
reencontrar presencialmente e não esquecer 
que nesses momentos difíceis a WEB nos 
proporcionou um alento maravilhoso, que 
possamos compreender que as nossas 
reuniões podem ser presenciais, podem ser 
virtuais e o mais importante que sejamos 
unidos fraternalmente.

Em março/2021 lançaremos a nossa 
terceira edição. Contamos com seu apoio, 
comparti lhe com todos a REVISTA 
TRIPONTO.

MUITO OBRIGADO – FRATERNAL 
ABRAÇO  

         

EDITORIAL

      

  Antônio Jiano Breyner



Em todas as civilizações antigas, em 
determinado momento de sua história considerando-se 
suas crenças, suas lendas e mitos, o seu medo da noite e da 
morte, o culto solar predominou.

Os egípcios tinham seus deuses solares Rá 
ou Rê – Tem, ou Tem-Rá, Amon, Acton e ainda Osires 
Entretanto Amenófeles IV mais conhecido como 
Aquenaton rejeitava a concepção de Aton haver criado o 
disco (Sol) e achava que o disco solar era autocriado, 
portanto autossuficiente.

O Sol foi cultuado por todas as religiões 
antigas e fazia parte de todas,   ora como divindade 
principal, ora como herói.

É claro que a princípio estas civilizações 
acreditavam no disco solar como o principio criador. 
Julgavam-no a divindade principal, e não apenas um 
elemento da divindade, como aceitamos atualmente.

Aquenaton foi o primeiro faraó a criar uma 
religião monoteísta. Adorava a energia radiante do Sol, 

Hoje se tem a consciência de que um grão de 
areia e o Sol são a mesma coisa perante o Universo, 
considerando-o como um todo, mas os antigos pela 
própria natureza humana tinham um pavor imenso das 
trevas, da noite fria e adoravam o Sol, porque no dia 
seguinte lhes trazia luz, calor e também a vida. Os 
sucessivos desaparecimentos e ressurgimentos 
intermináveis do Sol deu aos seus cultuadores a ideia de 
ressureição. Assim o Sol passou a ser adorado em todos os 
seus movimentos e trajetos, sempre ressurgindo quer no 
sentido religioso, alegórico, simbólico e mítico. 

Acreditavam os antigos que o Sol renascia a 
cada dia, sendo, portanto um novo Sol, que do nascente 
atingia o esplendor no zênite para depois declinar no 
poente, sendo vencido pelas trevas, para ressurgir 
vitorioso, ressuscitado todos os dias. E também não só 
diariamente, mas também anualmente levando-se em 
consideração a alegoria a respeito de seu trajeto no 
Zodíaco. O homem também aprendeu pelas estações do 
ano, qual a importância do Sol. Assim nasceu o culto solar 
que nada mais era que uma religião natural que satisfazia o 
ser humano quando ainda engatinhava intelectualmente. 

Os persas tinham como deus máximo 
Mazda, criador do mundo e logo em seguida Mitra – deus 
do dia, deus do Sol. A doutrina de Mazda de 
fundamentava na constante luta entre o bem (Ormuz) e 
mal (Ahriman) Zaratustra ou Zoroastro posteriormente 
modificou esta doutrina, dando-lhe um caráter mais 
monoteísta pautado em um único deus – Mazda. O culto 
solar mitraico é similar aos outros cultos solares, sendo no 
hemisfério norte a noite mais comprida do ano de 24 para 
25 de dezembro no início do solstício de Inverno. Era 
celebrada nesta data a festa do natalis invicti solis  
(nascimento do Sol vitorioso). Este culto solar influenciou 
a Maçonaria, através do cristianismo, porem com outra 
roupagem. 

Os sumerianos foram um dos primeiros a 
estudar a astronomia e a astrologia sendo a eles atribuídos 
os doze signos do Zodíaco.

Os povos da Mesopotâmia tinham sua 
religião baseada em divindades cósmicas e em especial o 
Sol. Eles tinham o rei do céu, Anú, rei da Terra Enlil e o rei 
do oceano Ea. Estes deuses acabaram criando os deuses 
astrais como Chamac o deus-sol e Sin a deusa-lua, além de 
outros deuses referentes aos planetas. Tinham ainda o 
deus Damuzi, uma espécie de deus agrário que cuidava 
dos mortos e da ressureição anual do Sól.

fazendo, portanto distinção entre a energia criadora e a 
matéria criada, conceito este que até então não existia no 
Egito. Os egípcios foram os primeiros a considerar a 
transcendência. Posteriormente criaram o deus solar 
Osires que serviu de arquétipo para a Lenda maçônica de 
Hiran.

Com relação ao povo judeu, inúmeras 
alegorias fazem parte da sua história indicando pelo 
menos em alguma ocasião possam ter sidos influenciados 
pelos astros. Se for lido capítulo 49 de Gênesis e 33 de 
Deuteronômio se constatará que Jacó teve quatro esposas, 
doze filhos homens e uma filha mulher. Aí se percebe uma 
alegoria astronômica em que o Sol seria Jacó as quatro 
esposas seriam as quatro fases da Lua e seus filhos se 
identificariam com os signos do Zodíaco. Assim Simão e 
Levi representariam o signo de Gêmeos, Virgem seria 
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É claro que os judeus eram altamente 
espiritualizados e está se falando de meras alegorias 
astronômicas que, no entanto, elas existem. Muitos, 
autores e exegetas não aceitam estas explicações.

Na Páscoa uma das grandes festas do povo 
judeu coincide quando o Sol deixa o hemisfério sul onde 
hibernava e inicia a sua caminhada para o hemisfério norte 
sendo saudado com alegria pelos homens como o 
Salvador.

Interessante,  que os cristãos antes 
perseguidos passaram a perseguir os chamados pagãos. 
Substituíram o Sol por Jesus Cristo, como sendo a luz que 
se espargirá por toda a humanidade e o deus mitraico 
Janus que era representado nas esculturas como tendo 
duas frontes que nada mais simbolizava os dois solstícios e 
adotaram os dois São João, o Batista e o Evangelista, que 
para alguns teria o mesmo significado que Janus. O 

Saudavam o Sol com um sacrifício matinal e 
à tarde quando o Sol se punha no poente se despediam 
dele com uma oblação vespertina e no seu sabbath faziam 
um sacrifício adicional, ao Deus da raça “lunar” – Jeovah.

Entre os gregos com referência aos seus 
inúmeros deuses astrais, o Apolo era o Sol, esposo de Géia 
a Terra. Os romanos tiveram também seu culto solar. 
Igualmente adotaram entre muitos deuses o Apolo ou 
Febo já conhecido dos gregos como o Deus-Sol.

Em Roma o cristianismo disputava com o 
mitraismo (persa) que praticava um culto solar, e ambas as 
religiões estavam mais ou menos divididas em aceitação 
pelo povo romano. O Imperador Constantino Magno, ou 
Constantino I no ano 313 d.C. deu liberdade aos cristãos 
tendo ele mesmo se convertido. Dai o cristianismo venceu 
e o mitraismo perdeu forças e acabou por se extinguir, mas 
deixou sua influência pelo menos simbólica. 

Os judeus construíram seus templos da 
mesma maneira dos templos solares de tal forma que a 
entrada ficasse voltada para o leste, ou seja, frente ao Sol 
nascente.

representado por Dinhah, única filha de Jacó. Gad 
representaria Aries, Issachar a Touro, Benjamin a Câncer, 
Judá a Leão, Assher a Libra, Dan a Escorpião, José a 
Sagitário, Naftali a Capricórnio, Rubens a Aquário e 
Zebulon a Peixes. 

O escritor judeu Josephus, refere que os 
judeus levavam os doze signos do Zodíaco em suas 
bandeiras, acampando em torno do Tabernáculo, o qual 
continha o candelabro de sete braços, representando o Sol 
e os planetas dentro do círculo formado pelos doze signos 
do Zodíaco.

Os seis signos pelos quais o Sol transita no 
inverno (Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, 
Aquário e Peixes) são chamados pelo povo judeu de 
“Egito” porque é uma lembrança má para este povo. Os 
signos boreais ou do norte (Áries, Touro, Gêmeos, 
Câncer, Leão e Virgem) são chamados de “céus” “terra 
prometida”, porque destilava “leite e mel”.

A última e mais importante festa dos 
Tabernáculos no outono, quando o Sol faz o trajeto 
inverso, indo do norte para o sul, depois de ter dado ao 
povo “pão e vida”, com o qual poderá ser sustentado até a 
próxima volta aos céus do norte.

A Igreja queria apagar da memoria do povo, 
agora com uma nova religião oficial, o deus Tamuz, o deus 
Janus e o deus Mitra. No século VI, no ano 525 d.C o Papa 
João I no ano 753 da fundação de Roma transformou-o 
no século 01, afim de oficializar o nascimento de Jesus 
como sendo o século do calendário e assim o povo 
esquecer o Mitra menino.

A alegoria que será citada agora voltada para 
a Lenda de Hiran é dada por Ragon, o qual nem sempre 
goza da aceitação da maioria dos autores. Ela é totalmente 
solar.

Hiran Abif  seria o Sol que transita através 
dos doze signos do Zodíaco. No equinócio da primavera, 
o Sol abandona o signo de Peixe entrando no signo de 
Aries onde a sua ação será muito importante, porque com 
seu fogo criador ele fecundará com suas forças 
vivificantes as sementes as quais germinarão. Durante o 
verão o Sol (Hiran) passa a dar a palavra sagrada, isto é a 
vida.

cristianismo com uma nova proposta religiosa teve que 
assimilar a prática dos antigos para que pudesse convertê-
los mais facilmente e escolheram uma data próxima do 
solstício de inverno no hemisfério norte e assim a igreja 
inventou a data do nascimento de Cristo para 25 de 
Dezembro. 

Dos ocultistas através da alquimia sabe-se 
que o Sol corresponde ao elemento Fogo. Ele á ativo e 
quase sempre benéfico, podendo às vezes ser maléfico, 
pois o mesmo Sol que dá a vida aos vermes poderá 
ocasionalmente destruí-los. O Sol se relaciona com o ouro 
juntamente com a Lua, com o enxofre e o mercúrio. Uma 
das metas pretendidas pelos alquimistas era a Arvore-
Solar chamada também de Grande Obra do Sol, Magnum 
Opus.

O Sol também era adotado pelas civilizações 
pré-colombianas, destacando-se os incas, astecas e maias 
como seus principais adoradores.

A Lenda de Hiran representaria o Sol nos 
seu solstício de verão. O Templo de Salomão seria o 
universo solar que para o maçom significa grande fonte de 
estudos e evolução, uma verdadeira escola de vida.

Esta explicação de Ragon é uma das várias 
formas de explicar a Lenda de Hiran, por sinal bastante 
relacionada com o Sol, porem esta versão é pouco aceita 
pela maioria absoluta dos autores. Mas existem Irmãos 
que aceitam esta versão.

Quando finalmente o Sol entra nos signos 
austrais no equinócio do outono, isto é, quando ele voltar 
para o hemisfério sul, o Sol já não poderá dar a palavra, 
porque perdeu as suas forças que podem dar a vida. Nesta 
fase encontrará os três assassinos representados pelos 
signos de Libra, Escorpião e Sagitário. O primeiro signo o 
golpeia com uma régua de vinte e quatro polegadas, 
simbolizando as vinte quatro horas que a Terra gira em seu 
próprio eixo. O símbolo da segunda agressão é dado pelas 
quatro estações, quando o signo de Escorpião o golpeia 
com um esquadro de ferro e finalmente o terceiro signo 
dá-lhe o golpe mortal com um malho redondo, 
simbolizando que o Sol completou seu ciclo e morre para 
dar lugar a um novo Sol no próximo ano.

A Maçonaria encerra em sua doutrina, uma 
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Em muitos rituais, especialmente os antigos 
havia uma pergunta que o venerável fazia ao neófito

“Que viste ao receber a luz?” Este respondia: “O 
Sol, a Lua e o Venerável da Loja”. O Sol para governar o dia, a 
Lua a noite, e o Venerável para governar a Loja.

série incalculável de princípios e ensinamentos, os quais 
são a essência do próprio pensamento humano de todos 
os tempos. Ela é, portanto uma doutrina filosófica e moral 
das mais elevadas da humanidade. Ela emprestou para si, a 
influência de todas as vertentes do conhecimento humano 
desde os primórdios das civilizações.

Ela  sofreu influências  das  ant ig as 
civilizações e está profundamente marcada por elas, bem 
como da corrente dos esotéricos, ocultistas, rosa-cruzes, 
alquimistas, cabala, das religiões além da influência mais 
marcante, a Bíblia.

O Sol aparece na Maçonaria nos painéis dos 
vários ritos na decoração do teto das lojas, em trechos 
ritualísticos de quase todos os ritos, ou então simbolizado 
por um círculo como é o caso do círculo com as paralelas 
tangencias, ou então especificamente no grau 28 do 
REAA como o Cavaleiro do Sol, e no 51º grau do Rito de 
Misrain também o Cavaleiro do Sol.

O Sol que aparece no teto das lojas lembra o 
homem primitivo e a sua adoração ao astro-rei, mas 
também lembra a evolução da humanidade o seu 
despertar para o conhecimento e para o aprimoramento 
espiritual pela evolução da ciência e a procura incessante 
pelo autoconhecimento. Hoje se sabe que o Sol é apenas 
uma manifestação da grandeza do Grande Arquiteto do 
Universo. Ele faz parte de um todo e este todo é o 
Universo que é regido pelas leis da Harmonia, da   da 
Evolução e da Vibração. O Sol deverá estar pintado, 
esculpido ou desenhado no teto, do Oriente, pois como se 
sabe a luz vem de lá. A pintura neste local deverá ser mais 
clara que no Ocidente, pois representa o dia, Já no 
Ocidente onde estão a Lua e os planetas a cor deverá ser 
mais escura, pois representa a noite.

Existe no Oriente da loja, um painel situado 
atrás do Venerável no qual aparece o Sol a Lua e entre os 
dois, o Delta Luminoso. Neste retábulo ou painel do 
Oriente as posições do Sol e da Lua devem coincidir com 
as figuras representativas destes astros inseridas no Painel 
Simbólico do rito. O Orador da Loja deve estar sentado 
do mesmo lado do Sol no painel do Oriente porque ele é 
um representante do Sol porque é dele que deve emanar 
parte da luz, como guarda da lei maçônica. 

Em certos rituais está escrito que os 
obreiros devem circular em loja como a Terra em torno do 
Sol.

Tomou tudo emprestado, burilando, dando 
a própria vida aos seus símbolos, aproveitando tudo o que 
melhor existia sem alterar o valor moral. Entre os 
inúmeros símbolos adotados o Sol foi um deles.

Nos painéis simbólicos ou alegóricos dos 
ritos vê-se o Sol a Lua e as estrelas de interesse maçônico.

Os maçons que fundaram a Grande Loja de 
Londres em 1717, quando acendiam os três círios (velas) 
os chamavam de Três Grandes Luzes que representavam 
as três posições do Sol durante o dia. Também afirmavam 
que elas simbolizavam o Sol, a Lua e o Venerável da Loja.

A Maçonaria não pratica o culto solar 
explicitamente, mas mostra em seus rituais o curso e o 
esplendor do Sol quer no dia quer na noite, e nos solstícios 
de verão e inverno. Usa esta alegoria como parte de seus 
trabalhos ritualísticos.

O caminho do iniciado quando penetra no 
templo é pelo ocidente, onde o Sol está no poente indo 
para o nadir, onde só há escuridão, então o candidato 
caminhará pelo Sul e pelo Norte até chegar no Oriente 
onde brilha o Sol, de onde emana a luz iniciática. O Altar 
dos  Juramentos  na  Maçonar i a  ant ig a  es tava 
acertadamente localizado no Oriente.  Foi transferido 
para o Centro da Loja, especialmente no REAA, 
considerado como Ocidente, erradamente porque  desta 
forma quebraram o trajeto do iniciando, o qual deve por 
tradição e por lógica receber a luz no Oriente e não no 
Ocidente.

Quanto ao grau 28 do REAA – Os 
Cavaleiros do Sol – este é totalmente voltado ao Sol como 
símbolo com menção aos demais planetas conhecidos dos 
antigos. O Sol é o tema central. 

Como se pode observar apesar do Sol ser o 
principal símbolo do grau, a Maçonaria o vê apenas como 
uma tradição, já que dado o seu caráter espiritual é voltado 
totalmente ao Grande Arquiteto do Universo no qual os 
maçons têm a sua crença, sendo o Sol apenas mais uma 
das suas manifestações no Universo como um todo.  

Portanto, a influência do Sol na Maçonaria é 
muito marcante ainda que apenas iniciática, alegórica e 
simbólica. Toda essa influência, além dos demais 
símbolos, ajuda o maçom, hoje imbuído de uma 

O curso do Sol durante o dia está muito bem 
lembrado nos rituais de todos os ritos praticados no Brasil 
porque os trabalhos sempre são abertos simbolicamente 
ao meio-dia e terminam à meia-noite. Nos ritos em que o 
Sol é mencionado, ele é representado pelo venerável, 
como o Sol nascente, ao meio dia, quando está no zênite, 
pelo segundo vigilante e quando está no poente ou acaso 
pelo primeiro vigilante. No final no fechamento da loja o 
segundo vigilante informa que é meia-noite, que é hora de 
descanso hora em que o Sol está no nadir, portanto hora 
do primeiro vigilante anunciar que o Sol se esconde no 
Ocidente devendo, portanto fechar a loja por ordem do 
venerável.

Quanto aos solstícios de verão e inverno 
eles estão representados na Tábua de Delinear do 
Trabalho de Emulação, e no chamado Painel Alegórico do 
REAA, copia do Trabalho de Emulação do primeiro grau 
onde aparece um pequeno altar quadrado em cuja face 
anterior está desenhado um círculo que simboliza o Sol 
ladeado por duas linhas paralelas, que no caso são as 
próprias linhas limite dos lados de um quadrado. Trata-se 
do círculo com as paralelas tangenciais. Elas representam 
o Trópico de Câncer e Capricórnio, além de representar 
São João Batista e São João Evangelista.

Em determinada passagem do ritual, o 
presidente da loja deste grau assim se refere: “O Sol é a 
fonte de toda a atividade na superfície do globo terrestre. 
Não mais o adoramos, porem aceitamos como 
manifestação mais alta e o símbolo apropriado da Energia 
Suprema”. 

Influência dos símbolos dos povos antigos da Maçonaria



concepção altamente espiritual, chegar ao seu auto aprimoramento e a um melhor conhecimento do Universo e da grandeza 
do Grande Arquiteto do Universo. 
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Este trabalho tem por escopo apresentar o 
significado da Escada de Jacó, sem a pretensão de esgotar 
o assunto. Entendemos que a exata compreensão de um 
símbolo deve partir da sua concepção original, para só 
então o intérprete, no exercício da liberdade intelectual, se 
aventurar em exercícios especulativos.

O SIGNIFICADO DA 
ESCADA DE JACÓ

Izautonio da Silva Machado Junior¹

Dada a importância do assunto, diante da gama 
de textos com variadas formas de abordar a Escada de 
Jacó e pela observação das concepções correntes entre os 
maçons, constata-se a necessidade de um estudo que vise 
aproximar seu significado original.

INTRODUÇÃO

A Escada de Jacó é um símbolo de profundas 
lições. Que as próximas linhas sirvam de seta para apontar 
o seu valor e instigar os maçons a subir os seus degraus 

A Escada de Jacó é sem dúvida um dos temas 
mais estudados pelos maçons no grau de Aprendiz. 
Inexistente em alguns ritos, este símbolo é citado nas 
instruções maçônicas do Craft americano, nos rituais do 
Craft inglês e escocês e na versão do Rito Escocês Antigo 
e Aceito adotado pelas Grandes Lojas do Brasil. 

Organizamos este trabalho em tópicos que 
abordam a origem do símbolo na maçonaria, as instruções 
maçônicas, a fundamentação bíblica, a filosofia por detrás 
das Virtudes Teologais, a simbologia da escada, entre 
outros que visam clarificar o significado.

P: - Quantos degraus tem a Escada de Jacó?

No Manuscrito Dumfries nº 04 (1710), que leva 
o nome de uma antiga Loja do Condado de Dumfries na 
Escócia, encontramos na parte “Dever do Aprendiz” 
duas perguntas e respostas que citam a Escada de Jacó:

R: - O Pai, o Filho e o Espírito Santo 

Fazendo uma viagem no tempo, parece não 
haver mais indícios da existência do símbolo nos antigos 
catecismos. Nada encontramos a seu respeito na 
exposição Maçonaria Dissecada de Samuel Prichard 
(1730). O símbolo também é ausente na maçonaria 
continental europeia, e não é mencionado na obra inglesa 
O Espírito da Maçonaria (1775) de William Hutchinson, 
que foi um texto importante da época e que descreveu 
inclusive a cobertura da Loja.

Somente voltamos a encontrar o símbolo da 
Escada de Jacó no terceiro quarto do século XVIII, em 
desenhos do simbolismo maçônico. Albert Mackey 
sugere que ele teria sido introduzido por Thomas 
Dunckerley, que revisou o ritual e construiu um novo 
código de palestras para a Grande Loja da Inglaterra, tese 

SURGIMENTO DO SÍMBOLO NA 
MAÇONARIA

Esta embrionária citação da Escada de Jacó 
como símbolo maçônico se releva influenciada pelo 
cristianismo trinitário, tão comum entre os maçons 
daquela época e lugar, ao citar a Santíssima Trindade 
como os três degraus da escada. 

conscientemente.

P: - Quem são esses três?
R: - Três.

¹Bacharel em Direito. Especializações: Direito Civil e Processo Civil; Maçonologia - História e Filosofia 
da Maçonaria. Venerável Mestre da ARLS Virtual Lux in Tenebris nº 47 (GLOMARON). Cavaleiro 
Templário (Rito de York). Grau 29 (REAA). Past Ilustre Mestre do Conselho Lux Mundi nº 54 de 
Maçons Crípticos. Presidente da Loja de Perfeição Jorge Teixeira. Desembargador do TJM da 
GLOMARON. E-mail: izautonio@gmail.com.
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que faz sentido na medida em que o símbolo passa a 
aparecer nos registros escritos logo em seguida. Fato é 
que a Escada de Jacó pode ser encontrada como parte da 
simbologia maçônica a partir do ano de 1776. Esta 
informação é corroborada pelas instruções da Grande 
Loja de Nova York²  e por Assis Carvalho³.

A instrução da Escada de Jacó é abordada no 
Grau de Aprendiz. Na versão da Grande Loja de Nova 
York, o texto da instrução tem o seguinte conteúdo:

A cobertura de uma Loja é nada menos do que a abóbada 
com nuvens ou um céu adornado de estrelas, onde todos 
os bons Maçons esperam finalmente chegar, com a ajuda 
daquela escada que Jacó viu, em sua visão, estendida da 
terra até o céu, cujos degraus principais são a Fé, a 
Esperança e a Caridade. Fé em Deus, Esperança na 
imortalidade e Caridade para com toda a humanidade. A 
maior destas Virtudes, chamadas teologais, é a Caridade, 
pois a Fé pode ser perdida de vista e a Esperança termina 
na realização. Porém, a Caridade estende-se além do 
túmulo, através dos reinos ilimitados da eternidade. 

A ESCADA DE JACÓ NO CRAFT AMERICANO

Interessante anotar que outros textos, quando 
mencionam a Esperança, ao invés de usarem a frase “a 
esperança termina em realização” como na instrução 
acima, usam a frase “a esperança termina em frustração”. 

William Preston, na década de 1780 descreve 
uma escada “consistindo em muitos, mas fortalecido por 
três etapas principais”. Nas palestras de Thomas Smith 
Webb do final do século XVIII, constava a apresentação 
da “escada teológica que Jacó em sua sabedoria viu 
ascender da terra ao céu”. Anote-se, todavia, que 
diferentemente do Manuscrito Dumfries nº 04, a 
simbologia maçônica do final daquele século passa a 
relacionar os degraus da escada não mais com a 
Santíssima Trindade, e sim com a Virtudes Teologais da 
Fé, da Esperança e da Caridade, que também são de 
natureza cristã, conforme será melhor explicado adiante.

Concluímos que a Escada de Jacó não é daqueles 
símbolos típicos do período operativo, donde provieram 
outros símbolos comuns do Ofício, como é o caso das 
ferramentas de trabalho. Se trata de um símbolo extraído 
da tradição religiosa cristã, e que foi incorporado à 
maçonaria com o escopo de servir de plataforma para 
lições de cunho moral.

Embora o resultado seja o mesmo - a Esperança 
pode se esvaecer tanto pela realização como pela 
frustração - mencionamos essa peculiaridade apenas por 
curiosidade.

A ESCADA DE JACÓ NO TEXTO BÍBLICO

O símbolo da Escada de Jacó foi extraído do 
Livro de Gênesis da Bíblia:

Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a 
determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já 
se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, 
usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no 
qual viu uma escada apoiada na terra; seu topo alcançava os 
céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. (...) 
Então sentiu medo e exclamou: “Quão temível é este lugar! 
Certamente não é outro, senão bêt El, a casa de Deus; eis 
que encontrei a porta dos céus!” (Gênesis, 28, 10-12 e 17, 
Bíblia King James Atualizada)

Este é o caso dos rituais das Grandes Lojas de Nevada, 
Michigan, Prince Hall da Califórnia e do Monitor de 
Jeremy Cross (1826). Por outro lado, encontramos outros 
textos que também usam a palavra “realização” da mesma 
forma que na Grande Loja de Nova York, conforme 
constatamos nos rituais das Grandes Lojas de Illinois, 
Flórida, no Monitor de Charles Moore (1868) e no 
Manual da Loja de Albert Mackey (1862).

Rebeca, a amada esposa de Isaac, sabendo por inspiração 
Divina que uma bênção especial foi colocada na alma de 
seu marido, estava desejosa de obtê-la para o seu filho 
favorito, Jacó, embora sabendo que por direito ela 
pertencia ao seu primogênito, Esaú. Jacó, que mais tarde 
obteria a bênção de seu pai de modo fraudulento, foi 
obrigado a fugir da ira de seu irmão que, num momento de 
raiva e desapontamento, o ameaçara de morte. E, enquanto 
se dirigia a Padãaram, na terra da Mesopotâmia, (conforme 
determinado por seus pais, viu-se obrigado a ir) fatigado, 

Em síntese, a visão da escada em um sonho 
ocorreu durante sua viagem à terra da mesopotâmia, 
quando em seu trajeto vagando pelo deserto, passou a 
noite nas proximidades do antigo santuário cananeu de 
Luz. Para melhor contextualizar esta passagem bíblica, 
vejamos um pouco da história que a envolve  .

O significado da escada de Jacó

Sonho de Jacob (1649). 
Afresco de Raphael localizado 

na Loggia do Vaticano.

4

Retrato reverso em miniatura 
de Francis Cornelia. Loja 

Innocence and Morality, 1776.

²Textos de instrução denominados Meanings (significados), que explicam os rituais.  
³Na obra “Símbolos Maçônicos e suas origens”.

   4 Trecho da Primeira Preleção do Grau de Aprendiz da Emulation Lodge of  Improvement, da Inglaterra.
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O SIGNIFICADO DA PALAVRA CARIDADE

De nota que, embora o símbolo da Escada de 
Jacó na Maçonaria faça uma relação entre os degraus e as 
Virtudes Teologais da Fé, da Esperança e da Caridade, 
esta associação simplesmente não existe na Bíblia. Na 
verdade, as Virtudes Teologais provêm de outra 
passagem: “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, e a 
caridade, estas três; mas a maior destas é a caridade” (1 
Coríntios 13:13, Bíblia Revista e Corrigida de João 
Ferreira de Almeida).A conexão entre um texto do Antigo 
Testamento - Livro de Gênesis - com um texto do Novo 
Testamento - Coríntios - nos leva à conclusão de que a 
simbologia adotada na maçonaria é de natureza cristã.

pernoitou no meio do deserto e, deitando-se, tomou a terra 
com seu leito, uma pedra por travesseiro e a Abóbada 
Celeste como uma coberta. Então, em uma visão, viu uma 
Escada cujo topo atingia os Céus e pela qual os Anjos do 
Senhor subiam e desciam. Foi então que o Todo-Poderoso 
fez um solene trato com Jacó, de que se ele observasse as 
Suas leis e guardasse os Seus mandamentos, Ele não só o 
levaria de volta à casa de seu pai, em paz e prosperidade, 
como faria de sua descendência um povo grande e 
poderoso. Isso foi amplamente cumprido, pois, após um 
lapso de vinte anos, e Jacó retornou à sua terra de origem, 
foi gentilmente recebido pelo seu irmão Esaú. O seu filho 
José tornou-se posteriormente, por ordem do Faraó, o 
segundo homem do Egito. Os filhos de Israel, altamente 
favorecidos pelo Senhor, constituíram-se ao longo do 
tempo em uma das maiores e mais poderosas Nações da 
face da terra. (MENDES, 2011, p. 199)

O significado da Caridade no sentido de agápē 
não se restringe simplesmente a ações de assistência 
caritativa, como soa parecer o seu uso em nosso idioma. 
Em essência, agápē significa uma bondade amorosa 
ilimitada para com toda a humanidade. Ao substituir a 
palavra Caridade por Amor, algumas traduções bíblicas 
pretenderam aproximar a palavra adotada de seu sentido 
original, que se relaciona à teologia do Amor Cristão.

Uma questão interessante se refere ao fato de que 
algumas versões da Bíblia traduzem o vocábulo original 
como “Caridade”, enquanto outras usam a palavra 
“Amor”. Isso ocorre porque a língua original dos 
Coríntios é o grego koiné, onde as três virtudes são 
escritas como Pistis, Elpis e Agápē. 

Para compreender a razão desta diferença de 
traduções, é necessário esclarecer que a palavra Amor é 
polissêmica, e a antiga filosofia grega dava a ela diferentes 
significados, como Afeição Fraterna (storge), Amizade 
(philia), Atração Erótica (eros), e Caridade (agápē). É a este 
último sentido que a Bíblia se refere.

A Fé, a Esperança e a Caridade têm sido 
frequentemente referidas como as Virtudes Teologais 
para distingui-las das antigas Virtudes Cardeais do 
Cristianismo, que são a Prudência, a Justiça, a Força e a 
Temperança . 

É relevante a compreensão do verdadeiro 
sentido da palavra Caridade nas instruções maçônicas, 
pois se trata de algo que está muito além de simplesmente 
praticar atos de bondade. A prática da Caridade é viver 
plenamente a experiência do amor; as práticas caritativas 
são apenas uma consequência disso, e não um objetivo 
central que se esgota por si mesmo.

Considerando ser esta a acepção da palavra 
Caridade que se pretendeu adotar nas instruções 
maçônicas, podemos ler os antigos escritos de William 
Preston, Thomas Smith Webb e seus contemporâneos 
sob um novo olhar mais profundo de significados. 
Vejamos por exemplo o que William Preston falou a 
respeito:

A ESCADA MESOPOTÂMICA

Assim é que, ao rever a instrução maçônica, se 
clarifica o entendimento do que seja “Caridade para com 
toda a humanidade” e a “Caridade se estende além do 
túmulo, através dos reinos ilimitados da eternidade”. Por 
ser algo inerente à alma, o Ser a transporta após a morte, 
para o além-túmulo ou vida eterna.

A exegese bíblica informa que a visão de Jacó 
remete a uma escadaria no estilo das típicas que ladeavam 
os zigurates mesopotâmicos, como as da Torre de Babel, 
que permitiria que muitos anjos a utilizassem 
simultaneamente . Jacó seria de origem sumeriana e teria 
vivido na Idade do Bronze. A interpretação de que ele viu 
uma escadaria de zigurate se funda em sua própria cultura 
da época, sendo objeto de comentários em bíblias 
consagradas . Vejamos a seguir um texto que corrobora 
esta interpretação:

“A escada ou escadaria que Jacó vê em seu sonho é a 
passagem entre o céu e a terra. A palavra comparável em 
acadiano é usada na mitologia mesopotâmica para 
descrever o que o mensageiro dos deuses usa quando quer 
passar de um reino a outro. É esta escadaria mitológica que 
os babilônios procuraram representar na arquitetura dos 
zigurates, que foram construídas para fornecer um caminho 
para a divindade descer ao templo e à cidade”. (Gênesis 
28:13-15, The IVP Bible Background Commentary).

A caridade é a principal virtude social e a característica 
distintiva dos Maçons. Esta virtude inclui um grau supremo 
de amor ao grande Criador e Governante do universo e um 
afeto ilimitado pelos seres de sua criação, de todos os tipos e 
de toda denominação. (PRESTON, 2017, p. 43)

É nítido que o estilo da Escada de Jacó não 
poderia ser diferente, pois uma escada com apenas duas 
hastes e degraus não permitiria que anjos subissem e 
descessem sobre ela ao mesmo tempo. Na época a que faz 
alusão o texto bíblico, as construções seguiam o estilo 
acima indicado, de modo que outra não poderia ter sido a 
visão de Jacó. Vejamos a imagem do Zigurate de Ur, 
situado no Iraque, construído no séc. XXI a.C. e 
restaurado no ano 6 a.C.: 

O fato de ter se popularizado a imagem de uma 
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Newhouse, E.L.,ed., The Builders 
The National Geographic Society,

Washington, D.C., 1992.

7

5

   Atribui-se o conceito de Virtudes Cardeais Cristãs a Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Tomás 
de Aquino, que se fundamentaram em conceitos mais antigos. Acredita-se com base nas ideias do 
Neoplatonismo que a origem das Quatro Virtudes provenha de Sócrates e Platão, para quem elas se 
consubstanciavam em Sabedoria Superior, Justiça, Coragem e Temperança.

5

6

7

   Luís Felipe Moura, Ordo Ab Chao, o Templo e a Escada de Jacó (lecture), Blog O Prumo de Hiram, 
27 de maio de 2020.  
   Como na versão da Bíblia King James Atualizada.
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A SIMBOLOGIA DA ESCADA DE JACÓ

A Escada de Jacó é por vezes citada por autores 
maçônicos como Escada Mística (MACKEY, 2017, p. 
78) ou Escada da Consciência (MACNULTY, 2012, p. 
160) e representa o caminho pelo qual os maçons 
aspiram chegar ao Céu. Ela traduz a ideia de uma 
ascensão iniciática; de uma viagem de evolução que 
conduz à Divindade; de uma peregrinação da Terra ao 
Paraíso, de uma ponte por onde descem as Virtudes.

Do ponto de vista maçônico, o simbolismo da 
escada pode ser resumido em uma mensagem simples e 
ao mesmo tempo poderosa: a ascensão ao Céu por 
intermédio da aplicação prática da virtude em nossas 
vidas.

De um modo geral, a imagem de uma escada 
como símbolo de progresso e ascensão iniciática pode 
ser considerada universal. Significados simbólicos de 
uma escada podem ser localizados em religiões antigas, 
como o Mitraísmo, e em correntes esotéricas, como o 
Hermetismo e a Cabalá, por exemplo.

Em alguns do Antigos Mistérios, os sete degraus 
representavam os sete planetas, e então o Sol estava no 
ponto mais elevado; em outros, representava os sete metais, 
e então, o Ouro estava no ponto mais elevado; nos 
mistérios Bramínicos, eles representavam os sete mundos 
que constituíam o universo indiano, e então o mundo da 
Verdade era o mais elevado. (...) Ora, como caridade é amor 
e o Sol representa o Amor Divino, e também como o 
símbolo astronômico do Sol é o ouro, e como a verdade é 
um sinônimo de Deus, é evidente que o topo de todas essas 
escadas, seja o Sol, ou o Ouro, ou a Verdade, ou a Caridade, 
transmite a mesma exata lição de simbolismo, ou seja, que o 
Maçom, vivendo e trabalhando no mundo como sua Loja, 
deve elevar-se acima dele, àquela eminência que o transpõe, 
onde somente lá ele poderá encontrar a DIVINA 
VERDADE. (MACKEY, 2017, p. 79)

Sem dúvida o número sete possui um amplo 
respaldo quando se faz uma conexão com as Antigas 
Tradições. Todavia, a instrução se limitou a citar apenas 
os três degraus principais. “Se sete virtudes fossem 
simbolizadas, penso que as quatro adicionais seriam as 
Virtudes Cardeais, mas apesar de ter examinado um 
grande número de Painéis antigos, não me recordo de ter 
visto qualquer uma delas ser simbolizada além das outras 
três” (CARR, 2012, p. 145).

Na instrução maçônica, a escada é composta de 
vários degraus, sendo os principais a Fé, a Esperança e a 
Caridade, sem citar os demais. Albert Mackey, no 
entanto, acrescenta às três Virtudes Teologais as quatro 
Virtudes Cardeais para chegar a sete degraus e fazer um 
paralelo com o simbolismo do número Sete em várias 
culturas da antiguidade:

Sendo a Loja a representação do mundo, a 
Escada figura como um elemento de ligação com o Céu, 
representada pela Abóbada de sua Cobertura.

escada com duas hastes e degraus pode ser considerada 
simplesmente a escolha de uma forma bidimensional de 
desenho para expressar o símbolo, graficamente mais 
simples e ao mesmo tempo capaz de transmitir a mesma 
ideia, que é a de ser uma plataforma de subida e descida, 
um caminho, uma ponte da Terra ao Céu.
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A razão pela qual a Escada de Jacó se apoia 
sobre o Livro Sagrado é que este simboliza o Código 
Moral que os maçons devem seguir. Esta concepção de 
que o Livro Sagrado é um símbolo denota o caráter 
universal da maçonaria, que não é uma religião e abraça 
em seu seio maçons de todas as crenças. No entanto, nos 
sistemas maçônicos teístas, a compreensão das Sagradas 
Escrituras assume contornos mais religiosos, para 
considerar seu conteúdo uma Revelação Divina. Nesses 
termos, se considera que as Escrituras Sagradas contêm 

Voltando aos degraus, pode haver duas razões 
pelas quais geralmente as escadas são simbolizadas nas 
antigas tradições com números ímpares de degraus, 
sejam três, sete ou qualquer outro (HARWOOD, 2014, 
p. 129). Para o arquiteto e escritor romano Vitrúvio, a 
maioria dos antigos Templos possuíam números de 
degraus ímpares pois era considerado um bom presságio 
se chegar ao topo pisando com o mesmo pé com o qual 
se pisou o primeiro degrau. Outra razão estaria fundada 
no sistema pitagórico, em que os números ímpares eram 
considerados mais perfeitos do que os números pares, e 
ascender em uma escada com número ímpar poderia 
simbolizar o alcance do estado de perfeição almejado 
pelo maçom.

Nesse ponto, embora a escada não seja 
oficialmente de sete degraus, o número sete surge em 
vários painéis de outro modo no topo da escada, seja 
através da imagem de uma estrela de sete pontas, seja de 
uma constelação com sete estrelas. Outras vezes 
encontramos a estrela de sete pontas e ao mesmo tempo 
as sete estrelas ao redor da lua. Estas sete estrelas 
simbolizam a princípio o número de maçons necessários 
para abrir uma loja. No entanto as interpretações 
astrológicas as identificam como a Constelação de 
Plêiades, conhecida como As Sete Irmãs, e a partir daí se 
abre um novo campo de interpretações. 

Tábua de Delinear de Primeiro Grau,
gravada por F. Curtis e impressa por

John Cole, 1801.
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uma substância de ensinamentos nos quais os maçons 
devem se apoiar para evoluir espiritualmente. O sistema 
inglês segue esta linha :

Porque pelas doutrinas contidas naquele Livro Sagrado, 
somos levados a crer nas disposições da Providência Divina; 
a qual reforça a nossa Fé e nos habilita a subir ao primeiro 
degrau. Essa Fé, naturalmente cria em nós a Esperança de 
alcançar as abençoadas promessas nele contidas; esperança 
que no habilita a subir ao segundo degrau. Mas o terceiro e 
último, sendo a Caridade, compreende o todo; e o Maçom 
que possui essa virtude no seu mais amplo sentido, pode 
com justiça considerar ter alcançado o ápice de sua arte; 
falando figurativamente, uma mansão etérea, velada aos 
olhos dos mor ta is  pe lo fir mamento estre lado, 
emblematicamente representado em nossas Lojas por s...e 
es...s, numa alusão a igual número de Maçons regulares; sem 
os quais nenhuma Loja é perfeita e nenhum candidato pode 
ser legalmente iniciado na Ordem. (MENDES, 2011, p. 
200)

Conforme a lição maçônica, a Escada de Jacó 
possui tantos degraus quantos sejam as virtudes morais, 
porém os três principais são a Fé, a Esperança e a 
Caridade, sendo a maior delas a Caridade, “(...) pois a Fé 
pode ser perdida de vista e a Esperança termina na 
realização. Porém, a Caridade estende-se além do túmulo, 
através dos reinos ilimitados da eternidade”. 

AS VIRTUDES TEOLOGAIS

Interessante explicação sobre o significado dessa 
instrução encontramos em textos da Grande Loja de 
Nova York , da qual elaboramos a seguinte síntese: a Fé é 
uma forte crença em algo para o qual não há provas, 
portanto, por natureza, ela requer falta de provas. Se o 
objeto de Fé for provado, ela deixa de existir por falta de 
motivo que a sustente. A Esperança é o desejo 
acompanhado por uma expectativa ou crença de que será 
realizado, portanto, por natureza, ela requer um desejo 
não realizado. Se o objeto de esperança for realizado, ela 
deixa de existir por falta de motivo. A Caridade, ao 
contrár io da Fé e da Esperança,  não possui 
condicionantes que possam causar a sua perda: a 
capacidade humana para a bondade amorosa é infinita. 

Enquanto nos rituais norte-americanos a 
locução é “Fé em Deus, Esperança na imortalidade e 
Caridade para com toda a humanidade”, nos rituais 
ingleses é “Fé no Grande Arquiteto do Universo, 
Esperança na Salvação e, Caridade para com todos os 
homens”. É de nota que as instruções em exame são 
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econômicas nos rituais norte-americanos, ao passo que os 
rituais ingleses apresentam definições para cada uma das 
virtudes.

As definições das Virtudes da Fé, Esperança e 
Caridade são trabalhadas em obras teológicas e 
acadêmicas. Entretanto, nos valemos de textos maçônicos 
para este fim :

P. Eu lhe solicito definir a FÉ.
R. É um fundamento da Justiça, um laço da amizade e o 
principal sustentáculo da sociedade civil. Nós vivemos e 
caminhamos pela Fé. Por ela temos o contínuo 
reconhecimento de um Ser Supremo. Pela Fé temos acesso 
ao trono da graça, somos justificados, aceitos e, finalmente 
recebidos. Uma Fé verdadeira e sincera é a evidência das 
coisas que não podemos ver, mas a substância das que 
almejamos. Assim, bem mantida e respondida em nossa 
profissão Maçônica, ela nos levará àquelas mansões 
abençoadas, onde alcançaremos a felicidade eterna com 
Deus, o Grande Arquiteto do Universo.

P. A ESPERANÇA.

O TAPETE DO MESTRE E AS TÁBUAS DE 
DELINEAR

R. É uma âncora da alma, segura e firme, na qual penetra 
envolta em um véu. Deixemos então que uma firme 
confiança no Onipotente anime as nossas expectativas e nos 
ensine a manter os nossos desejos dentro dos limites de Suas 
abençoadas promessas. Então, seremos coroados de êxito. 
Se acreditamos que algo seja impossível, a nossa descrença 
fatalmente levará a isso, mas, aquele que perseverar em causa 
justas vencerá todas as dificuldades.

P. A CARIDADE.
R. Admirável por si só, é o mais brilhante ornamento com 
que podemos adornar nossa Arte Maçônica. É o melhor 
teste e a mais segura prova de sinceridade de nossa religião. 
É o melhor teste e a mais segura prova de sinceridade de 
nossa religião. A Benevolência, praticada com a Caridade 
Celestial, honra a nação que a tem por berço, prática e a 
preza. Feliz é o homem que tem semeadas em seu peito as 
sementes da benevolência; ele não inveja o seu vizinho, não 
crê nas falsidades lançadas contra si, perdoa as injúrias dos 
homens e se esforça em apagá-las de sua memória. Então 
Irmão, lembremo-nos que somos Maçons livres e aceitos; 
sempre prontos a ouvir a quem clama por nossa assistência; 
e não deixemos de estender a nossa mão liberal àquele que 
tem necessidade. Que a recompensa dos nossos trabalhos 
seja a satisfação do fundo do nosso coração, ao que se 
seguirá o resultado do amor e da Caridade. (MENDES, 
2011, p. 199)

O Craft americano de modo geral não adota 
Tábuas de Delinear em seus rituais, mas é comum se servir 
de Tapetes do Mestre, que são conjuntos de plataformas 
visuais referentes aos graus simbólicos. O Tapete de cada 
grau possui as imagens simbólicas correspondentes, 
sendo usado nas lojas como suporte visual para 
compreensão das instruções maçônicas.   

O ritual de Aprendiz do Rito Escocês Antigo e 
Aceito das Grandes Lojas brasileiras também adotam a 
Escada de Jacó, símbolo não original deste rito, que foi 
nele enxertado em 1928, por meio do “Ritual de Behring”, 
onde encontramos a alocução: “Fé no Grande Arquiteto 
do Universo, Esperança no Aperfeiçoamento Moral e 
Caridade para com o Gênero Humano”.

Frontispício de 
An Encyclopaedia 
of  Freemasonry 
and Its Kindred 
Sciences, de Albert 
G. Mackey. 
The Masonic 
History Company, 
Nova York, 
1917.
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Por sua vez, o sistema inglês usa Tábuas de 
Delinear, das quais surgiram muitas variações ao longo do 
tempo. Nos desenhos mais antigos do século XVIII, 
encontramos as letras F, H e C nos degraus, significando 
Faith (Fé), Hope (Esperança) e Charity (Caridade). 

No início do século XIX as Tábuas passaram a 
ter figuras femininas, com a Fé representada por uma 
mulher segurando a Bíblia, a Esperança por uma mulher 
segurando uma Âncora e a Caridade por uma mulher com 
crianças abrigadas em suas saias.  

Na segunda metade do século XIX, as figuras 
femininas passaram a ser omitidas, passando a Fé a ser 
simbolizada por uma Cruz ou a Bíblia, a Esperança por 
uma Âncora e a Caridade por um Cálice com uma mão se 
estendendo em direção a ele. Estudiosos presumem que o 
Cálice seja uma referência ao Santo Graal sendo elevado 
ao Céu pela Mão de Deus. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As lições maçônicas não existem apenas para fins 
de ginástica mental, são ensinamentos para serem 
praticados na vida, além do plano puramente abstrato das 
ideias. A Ordem nos incita a praticar as virtudes, sendo 
que Caridade possui um belo e profundo significado que 
se relaciona com o Amor (agápē). 

Tais concepções não colidem com o fato de que a 
maçonaria não é uma religião. Simplesmente não é, e suas 
lições não conflitam com as convicções religiosas de 
quem quer que seja. Fundadas as premissas de que o 
maçom deve crer em um Ser Supremo e de que a 
maçonaria é uma escola de evolução pessoal, o símbolo da 
Escada de Jacó é perfeitamente aplicável aos estudos da 

É ainda possível encontrarmos Tábuas com a 
imagem de um Coração para representar a Caridade. 
Outras vezes, vemos anjos na Escada, em alusão ao sonho 
de Jacó. Também é comum o desenho de uma Chave 
pendurada na Escada, que nos rituais mais antigos como o 
Registro da Casa de Edimburgo (1696), simboliza “uma 
linguagem bem elaborada”, estando a chave guardada em 
uma “Caixa de Ossos” (isto é, a boca), significando que ela 
guarda segredos.

Por derradeiro, às vezes as virtudes são 
relacionadas com os Pilares de sustentação da Loja: 
Sabedoria, Força e Beleza. Pilar da Sabedoria: é sábio 
quem tem Fé no Grande Arquiteto do Universo. Pilar da 
Força: a Esperança é uma Âncora que traduz firmeza e 
segurança. Pilar da Beleza: a Caridade é um belo 
ornamento no coração dos homens de sentimentos 
puros.

Existe uma equivocada concepção de que os 
degraus da escada de Jacó aludem aos graus maçônicos, o 
que pelo exposto, não tem fundamento. Quando se diz 
que após a Iniciação o maçom põe o pé no primeiro 
degrau da Escada de Jacó, está se fazendo uma alusão às 
virtudes maçônicas, que são os degraus da escada. 

A Escada de Jacó representa nada menos que um 
caminho de evolução. O objetivo dos maçons não deveria 
ser outro que não a busca da Luz. Desde a passagem 
simbólica das Trevas para a Luz na Iniciação, o maçom 
inicia uma grande viagem. A Ordem aponta o caminho... 
ao maçom cabe a busca da iluminação, por seus próprios 
esforços de transformação pessoal.

O significado da escada de Jacó

Tábua de Delinear
de Primeiro Grau.
John Browne, 1800.

Tábua de Delinear
de Primeiro Grau.
Josiah Bowring, 1819.
Veja o detalhe de uma 
chave pendurada.

Tábua de Delinear
de Primeiro Grau.
Ritual Standard da 
Grande Loja da
Escócia (2017).

Tapete do Mestre do
grau de aprendiz 
(John Sherer, 1855),
onde consta na 
Terceira Seção a 
Escada de Jacó
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Furando a bolha
Antônio Juliano Breyner*

 Na obra de Nicola Aslan “Maçonaria Operativa” 
nos apresenta:

 O conhecimento do passado, através de estudos 
realizados sobre documentos e informações pertinentes 
aos acontecimentos historicamente registrados é parte 
indiscutível da verdade. Segundo Raimundo Rodrigues 
reverberando Serge Hutin:

 A história da Maçonaria é realmente complexa. Somente o 
problema das origens causou aos historiadores muita aflição. 
E, no entanto, tem sido tratado com leviandade e até com 
petulância. Desta forma, os Maçons em geral, durante mais 
de dois séculos tiveram da história de sua Instituição uma 
imagem das mais fantasistas, por terem sido, segundo a 
expressão de Alec Mellor “literalmente empanturrados de 
genealogias míticas ao mesmo tempo em que de histórias 
partidárias”. (Aslan 2008 apud RODRIGUES 2011 p 15)

“A raridade de documentos maçons, anteriores à Maçonaria 
especulativa, explica-se, sem dúvida, pelo auto-de-fé 
realizada em 24 de junho de 1719, pelo pastor Desaguliers de 
1719, então Grão-Mestre da grande Loja da Inglaterra. Este 
pastor protestante resolveu destruir todos os documentos 
que, a seu ver, estivessem impregnados de “papismo” e, 
assim, dissimular as alterações que ele já havia feito nas 
regras fundamentais da Maçonaria”. (RODRIGUES 2000 p 
29)

 O membro dessa associação iniciatica defronta 
desde seu iniciado com toda uma representação da 
verdade, uma representação da ética e da conduta social 
coerente com o vivenciado em tempo hodierno, porém 
com medidas mais austeras que o comum. Esses 
ensinamentos são apresentados através dos símbolos e 
alegorias que são elementos de linguagem, elementos de 
determinação figurativa e declinam todo um processo de 
ensinamento, muitas vezes, não transmitidos e sim 
aflorados dentro de cada um, como uma representação 
própria, como uma demonstração da compreensão da 
doutrina e filosofia criada para o bem, criada para que o 
ser humano, como elemento significativo constitutivo da 
sociedade, apresente-se como exemplo em todos os 
vieses e nichos que possam suportá-lo como membro.

 O Pastor Jean-Theóphile Desaguliers, como 
bom protestante, provavelmente não aceitou as ideias 
oriundas do Papa na construção da organização 
maçônica. Essa atitude do referido pastor, associado às 
invencionices e romantismo maçônico, além do sigilo 
existente, deitou por terra nossas possiblidades de melhor 
conhecer a instituição maçônica em suas fases iniciais.

 Após a reflexão sobre a construção da Maçonaria 
é plausível que tenhamos uma profunda dificuldade no 

 Escrever sobre a historiografia da Maçonaria não é tarefa fácil. Inúmeros são os autores que já gastaram toneladas de 
tintas e outros tantos de papel, cada um tendo sua visão, algumas românticas e sem fundamento documental e outras baseadas 
em documentos comprobatórios da verdade. Essa verdade que se busca na Maçonaria não deixa margem a ilações, a invenções 
e outras fantasias, essa verdade é fator imprescindível para que nosso conhecimento seja real e podendo ser repetido, assim é a 
tenaz e incessante busca dos maçons pela doutrina irrepreensível que forja o cidadão que participa da Sublime Ordem. 
Escrever então sobre o ontem, hoje e o futuro da Maçonaria é extremamente complexo e trabalhoso, porém dentro do espírito 
buscador de que todo maçom deve ser dotado, busquemos as possibilidades de previsões e propostas futuristas, se estas 
existirem.
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 A Maçonaria dentro do secretismo e sigilo 
imposto pelas perseguições principalmente da Igreja 
Católica Apostólica Romana e governos ditatoriais, 
encasulou-se, resguardou seus membros e foi resguardada 
pelos mesmos das críticas, difamações, inverdades e toda 
sorte de desconstrução pelos seus detratores. Um dos 
primeiros atos expurgatórios contra a Maçonaria se deu 
em 28 de abril de 1738, com a publicação do documento 
do Magistério é a Constituição Apostólica In eminenti, de 
Clemente XII. Sobre o assunto Dom João Evangelista 
Martins Terra em seu livro: A MAÇONARIA E IGREJA 
CATÓLICA, assim discorre:

Desde que se tornou conhecida a maçonaria como 
associação secreta, que impunha a seus membros o 
juramento de guardar segredo sobre seus ritos e reuniões, 
vários governos passaram a proscrevê-la. A Igreja também, 
na sua missão de Mãe e Mestra da verdade, teve de intervir. 
O primeiro documento do Magistério é a Constituição 
Apostólica In eminenti, de Clemente XII (1730 – 1740) de 
28-4-1738, proibindo os católicos, sob a pena de 
excomunhão, de participar dessa sociedade secreta, 
precisamente “por estarem seus membros obrigados ao 
silêncio inviolável sobre tudo o que praticam nas sombras 
do segredo”.  (Terra 1996 p 65)

entendimento e compreensão dos fatos historiográficos. 
A clara identificação da Maçonaria com as Guildas da 
Idade Média é iminente e aceito por escritores maçons e 
não maçons que trabalham dentro da realidade, porém 
existem mais de nove (9) propostas de origem da 
Maçonaria, cada uma com suas verdades e contradições. 
A captação e transformação de vários artigos usados na 
construção civil como símbolos maçônicos é fato 
indiscutível. A utilização de alegorias, que são as lendas 
referentes a cada estágio ou grau na Maçonaria também é 
fato incontestável. A doutrina e filosofia maçônica até 
aqui construída é aceita por todos os seus membros, mas 
cabe uma gama imensurável, quiçá infinita de propositura 
sobre esses dois aspectos: um doutrinário e outro 
filosófico.

“Foi perguntado se mudou o parecer da Igreja a respeito da 
maçonaria pelo fato de que, no novo Código de Direito 
Canônico, ele não vem expressamente mencionada como no 
Código anterior. Esta Sagrada Congregação quer responder 

 Com as mudanças sociais também mudam os 
aspectos éticos e morais e, mesmo após esses trezentos 
anos de fundação da Maçonaria como a conhecemos 
hoje, os princípios éticos e morais não mudaram, não 
houve avanço nem retrocesso, pois a Maçonaria baliza-se 
por normas de relacionamento fraternais e esse 
relacionamento fraterno é sedimentado na convivência e 
relação fraterna entre os irmãos, independente de 
Potências regulares ou Lojas regulares. 

 Inúmeras “Bulas papais” após 1738 foram 
publicadas e sempre condenando os Maçons e essas 
ameaças continuam até os nossos dias, não mudando os 
conceitos que a Cúria Romana faz sobre a Maçonaria, 
principalmente os contraditórios doutrinários. Em 27 de 
novembro de 1983 entrava em vigor o novo Código de 
Direito Canônico, e o Cardeal Joseph Ratzinger, então 
prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 
publicou no L`Osservatore Romano:

 Dentro desse relacionamento conflituoso entre a 
Maçonaria e a poderosa Igreja Católica Apostólica 
Romana, que era influenciadora e em muitas das vezes 
fazia o papel “do estado”, dificilmente poderia prever que 
os maçons livres fossem exitosos em suas organizações. 
Ninguém poderia prever que a Maçonaria sobreviveria a 
essa dura posição contraria não só da Cúria Romana, mas 
também, de monarcas, os poderosos absolutistas que 
comandavam seus reinos e, orientados e muitas das vezes 
“governados” por bispos e cardeais da Igreja Católica 
Apostólica Romana, perseguiam e extinguiam as Lojas 
maçônicas. Estava então fadada à extinção a Sublime 
Ordem Maçônica. Contando com abnegados maçons em 
todo o mundo, que não aceitaram essas restrições e 
perseguições, a Maçonaria manteve-se viva e naquela 
época se escrevessem artigos sobre o futuro da Ordem 
Maçônica a daria certamente como “cadáver social”. 

O objetivo da vida, no mundo moderno, é, basicamente, o 
sucesso. O sucesso na vida, hoje, é sinônimo de posse de 
bens. Impulsionados pelo avanço tecnológico, os objetivos 
são, pois, puramente materiais. Uma pessoa de sucesso, 
hoje, é uma pessoa que tem riqueza material, bens duráveis e 
conforto tecnológico. Esse objetivo de vida, na verdade, em 
vez de enriquecer o homem, empobrece-o. Empobrece 
porque o homem perdeu seus valores básicos, valores 

que tal circunstância é devida a um critério relacional, 
seguido também quanto às outras associações igualmente 
não mencionadas, uma vez que estão compreendidas em 
categorias mais amplas. Permanece, entretanto, imutável o 
parecer negativo da Igreja a respeito das associações 
maçônicas, pois os seus princípios foram sempre 
considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja, e por 
isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que 
pertencem às associações maçônicas estão em estado de 
pecado grave, e não podem aproximar-se da Sagrada 
Comunhão. Não compete às autoridades eclesiásticas locais 
pronunciarem-se sobre a natureza das associações 
maçônicas, com juízo que implique derrogação de quanto 
foi acima estabelecido, e isto segundo a mente da Declaração 
desta Sagrada Congregação, de 17 de fevereiro de 1981”. 
(Terra 1996 p100 - 101)

 As eras são representadas por formatação da 
sociedade. A Maçonaria teve início na Idade Média e teve 
um crescimento substancial na era Moderna. Estamos 
agora em um período que chamamos de pós-moderno, 
um período em que o ser humano produziu um avanço 
tecnológico inimaginável até poucas décadas. Mas com 
todo esse desenvolvimento técnico-científico o 
antropocentr i smo exacerbou,  tomou for mas 
avassaladoras baseadas no desenfreado consumismo. 
Valores embasados nos aspectos primordiais da 
Maçonaria são descuidados, até mesmos deixados pela 
maioria dos cidadãos. A estiagem da ética e da moralidade 
deixou o ser humano em uma condição de penúria 
espiritual, deixou o ser humano órfão da fraternidade, do 
respeito ao seu semelhante, da valorização do outro. O ser 
humano se conduz a uma caverna somente sua, tudo que 
está dentro é seu, tudo que pode ser adquirido com o seu 
dinheiro lhe pertence e somente a ele. Toda essa visão do 
mundo pós-moderno é corroborada por diversas pessoas, 
por diversos estudiosos da sociologia. Walter Celso de 
Lima em sua obra intitulada: Ensaio sobre Filosofia e 
Cultura Maçônica adverte:
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morais do bem viver e da vida feliz. Em consequência, esse 
problema recai, com grande ímpeto, nas novas gerações e 
nas futuras.  (Lima 2012 p 43)

 A Maçonaria sul-americana possui como mote, o 
lema originado dos Iluministas e utilizado pela revolução 
francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Os 
aspectos filosóficos e sócios antropológicos já foram 
escritos em quantidade satisfatória. Porém o lema da 
Maçonaria euro-norte-americana: Amor fraternal, 
Amparo e Verdade são praticamente desconhecidos pelos 
maçons da América do Sul, em especial os maçons 
brasileiros. O escritor e maçom Kennyo Ismail em seu 
livro: História da Maçonaria Brasileira para Adultos, em 
suas páginas discorre sobre o lema adotado pela grande 
maioria dos maçons do orbe terrestre:

Os sociólogos, antropólogos e demais estudiosos do 
comportamento humano afirmam que, por mais evoluída 
que seja uma sociedade o uma nação, sempre haverá os que 
trabalham em sentido contrário, os que violam as regras de 
conduta, os que desafiam a Lei. Todas as nações enfrentam 
problemas de corrupção, demagogia, interesses individuais 
colocados acima de interesses coletivos, enfim, todo poder 
das trevas. Na Maçonaria não poderia ser diferente. Aos 
irmãos-aprendizes que, deslumbrados com um primeiro 
contato com a Ordem, julgam-na uma sociedade de homens 
justos e perfeitos, faz-se necessário advertir: a Maçonaria é 
apenas uma Escola de Aperfeiçoamento. No dia utópico e 
improvável em que um maçom atingir a perfeição, ele 
poderá abandonar sua Loja, pois nela nada mais terá a 
aprender... (Conte 2005 p 87)

 A Maçonaria é constituída de homens que 
provém da sociedade, não poderia ser diferente. Esse 
homem leva do chamado mundo profano, para o mundo 
do iniciado toda uma carga sociocultural que ele vive, que 
ele participa com determinada atividade. Tudo que é bom 
e tudo que é ruim impregna o ser, constrói o individuo e 
não poderia ser de outra forma. Somos o que somos 
porque a sociedade nos faz assim. Somos estritamente 
produto do meio, ou melhor, somos produtos dos genes e 
do meio em que vivemos. Carlos Brasílio Conte em seu 
livro A Doutrina Maçônica, revela uma realidade 
angustiante:

 Percebe-se que os maçons como humanos não 
são perfeitos, buscam a perfeição através dos 
ensinamentos contidos em seus símbolos e alegorias, 
buscam a perfeição através das leituras e aprofundamento 
fi lo sófico.  Não  obs t an t e  a  e s s a  p rocura  ao 
aperfeiçoamento moral, os equívocos, as cisões e 
conflitos que não deveriam acontecer, acontecem e não 
são poucos os casos de graves disputas dentro das Lojas e 
Potências, causando estranheza ao mundo profano, mas 
assim não deveria ser, pois se a Maçonaria é formada por 
homens e esses são reflexos da sociedade em que vivem, 
especialmente nessa era pós-moderna, não podemos 
esperar nada que seja diferente da visão individualista de 
cada um, do domínio de cada um, mesmo sendo esse 
domínio chamado de síndrome do pequeno poder, os 
fatos comprovam que se formos produzir uma 
possibilidade de convivência para ao futuro dentro da 
Maçonaria, talvez sejamos produtores de utopias, mas se 
utopias não existem e, se existissem, não seriam utopias. 

        O mesmo autor escreve sobre o lema Amor 
Fraternal, Amparo e Verdade:

Essa enciclopédia registra o seguinte comentário acerca do 
princípio do Amor Fraternal (p. 107): “Neste princípio a 
Maçonaria une os homens de todos os países, seitas e 
opiniões e faz com que a verdadeira amizade exista entre 
aqueles que poderiam ter permanecido a uma distância 
perpétua”. (ISMAIL, 2017 p 113)

Já no restante da Maçonaria do mundo, adota-se o lema 
maçônico original, tantas vezes reafirmado nas célebres 
obras de Preston, Webb e Pike, de “Brotherly Love, 
Reliefand Truth”, o qual pode ser traduzido como “Amor 
fraternal, Amparo e Verdade”. Lema esse praticamente 
desconhecido pela Maçonaria dos países latinos e latino-
americanos. Para uma melhor compreensão desses 
princípios, recorremos à Coll`s Masonic Enciclopédia, 
comumente citada em artigos acadêmicos que têm a 
Maçonaria como campo (Ex: REYES, 1997; RICH; 
REYES, 1997; HARLAND-JACOBS, 1999; KARPÍEL, 
JR. 2000; GUNN, 2008; HEREDIA, 2012). (ISMAIL, 2017 
p112)

Sobre o princípio de Amparo, ela disserta que (p.510): “O 
princípio básico de socorro maçônico e sua extensão em 
diversas áreas estão definidos em títulos, como auxílio e 
assistência, casas maçônicas; COLÉGIOS MAÇONICOS; 
FUNDOS E FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS; 
A S S O C I A Ç Ã O  M A Ç Õ N I C A  D E  S E RV I Ç O, 
ASSOCIAÇÃO MAÇONICA DE ALÍVIO”.  (ISMAIL 
2017 p 112)

E quanto ao princípio da VERDADE, consta na 
enciclopédia que (p.662): “É geralmente aceito que a busca 
da verdade é o objetivo final de toda a Maçonaria, tanto nos 
Graus Simbólicos como nos Altos Graus”. (ISMAIL 2017)

 O escritor e maçom Kennyo Ismail faz uma “boa 
provocação” à Maçonaria brasileira no mesmo livro 
citado quando discorre sobre um estudo publicado em 
2013 na revista acadêmico- científica “Ciência & 
Maçonaria”, sobre o lema adotado pela Maçonaria 
Brasileira. Ele escreve:

Considerando que um lema realmente oferece uma 

 O escritor Kennyo Ismail ainda no seu livro 
sobre História da Maçonaria Brasileira para Adultos 
declina na página 113 sobre Amparo e Verdade:

E sobre a VERDADE dispõe:

A amizade pressupõe a participação de dois sujeitos, já que 
ela se dedica a outro e não a si mesmo, o desejo mais puro da 
virtude da amizade é a perspectiva e tendência de um desejar 
e receber o melhor que cada pode ser oferecido, uma 
constante doação. Não se faz necessário àquele que se 
dispõe a ter a amizade pelo outro e existir a reciprocidade, 
que a convivência seja constante, se bem que, a convivência 
despertará e amalgamará a amizade. (BREYNER 2019 p 4)

 O Amor Fraternal está estritamente relacionado, 
e é, a amizade entre os homens que constituem a 
Maçonaria. Nessa linha de reflexão escrevi em 2019 um 
artigo que foi publicado na Revista Dom Bosco 33 com o 
título: A amizade como amálgama da Maçonaria, que em 
um dos seus parágrafos comentamos:
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 A conclusão dos estudos aponta o escritor 
Kennyo Ismail em seu livro História da Maçonaria 
Brasileira para Adultos:

Fato é que, no Brasil, geralmente qualquer pequena ONG 
ou grupo religioso, com apenas algumas dúzias de 
membros, faz mais pela sociedade do que uma Grande Loja 
ou Grande Oriente, que conta com milhares de membros. 
Isso sem falar na probabilidade de que pelo menos um 
membro dessa pequena igreja seja um maçom. Baseando-se 
nas referencias teóricas e resultados empíricos obtidos neste 
trabalho, pode-se supor que isso ocorre porque uma igreja 
tem claramente em seu lema, “fé, esperança e caridade”, sua 
vocação e dever filantrópicos. Enquanto a Maçonaria 
Francesa deixa margens para que muitos irmãos, restritos ao 
conhecimento maçônico local questionem se a caridade tem 
realmente espaço nas finalidades da Maçonaria. E numa 
instituição que prioriza a unidade entre seus membros, 
alguns poucos questionamentos são o bastante para sepultar 
qualquer iniciativa social. A esperança é de que a Maçonaria 
brasileira, ainda jovem, tenha energia e disposição para 
buscar outras vocações, e talvez humildade para aprender 
com os Irmãos do Norte que, mesmo mais velhos e em 
decadência de números, ainda se mantêm prósperos no que 
se refere a seus objetivos institucionais”. (ISMAIL, 2017 p 
125 - 126).

 Sabidamente a Maçonaria brasileira em algumas 
cidades, tem demonstrado uma visão diferente do que 
vem ha muito sendo apregoado, com boas ações sociais, 
acolhendo os necessitados de determinados cuidados, 
podemos citar com exemplo a “CASA DO MAÇOM” de 
Barretos – São Paulo – ARLS Fraternidade Paulista 
jurisdicionada ao Grande Oriente Paulista – COMAB. 
Mas não insere uma proposta para o futuro e sim um 
aprofundamento nesse tipo de trabalho filantrópico de 
qualidade que deveria ser acolhido pelas potências de cada 
estado do Brasil e, dentro de suas necessidades e vocações 
construir formas de minimizar o sofrimento tanto dos 
irmãos da SUBLIME ORDEM como outros cidadãos.

orientação para a organização, é razoável propor que o lema 
adotado pela maçonaria interfira diretamente em suas ações 
(ISMAIL 2017)

 Inserir a Maçonaria na época atual, não é 
complicado, é horizontal, é simples. A era que tanto 
promete e aponta possíveis caminhos para o futuro, 
inegavelmente é a era NOÉTICA. A palavra NOÉTICA 
vem do grego noos que significa “conhecimento, 
inteligência, espírito”. O conceito de Noética é 
esclarecido pelo escritor Marc Halévy em seu livro, A era 
do conhecimento que explica:

A definição mais acadêmica da noética abarca o conjunto 
das ciências e das técnicas que tratam do conhecimento, da 
inteligência e, de modo mais geral, do espírito. Poderíamos 
incluir também as ciências cognitivas e os modelos 
neurobiológicos do funcionamento da memória, da 
criatividade e do pensamento. (HALÉVY, 2010 p 7)

 Há trezentos anos a MAÇONARIA dispõe e 
apresenta aos seus iniciados e aos seus associados, um 
conjunto de elementos, seja através do simbolismo, seja 
através das lendas, os elementos necessários à construção 
e lapidação do caráter e do sistema moral dos seus 
membros. A era NOÉTICA como se apresenta, com seus 
aspectos filosóficos e sócios antropológicos, está 

O engraçado é que, enquanto a Internet é algo relativamente 
jovem, tendo mal alcançado sua maioridade, faz pelo menos 
três séculos que a Maçonaria tem enfrentado ataques, 
através principalmente de livros e bulas papais. A Internet é 
apenas um meio de comunicação. Não é a Internet que 
causa algum mal à Maçonaria, senão a ignorância, a 
intolerância e o fanatismo dos homens. (ISMAIL 2017 p 73)

Em vez de permanecer confortavelmente fechada em sua 
sociosfera, pilhando o mundo para satisfazer seus caprichos 
e contemplar o próprio umbigo, a humanidade inteira faz 
explodir essa clausura antropocêntrica e torna-se a ponte 
entre a biosfera (a vida em sentido amplo) e a noosfera (o 
pensamento ou o espirito, também em sentido amplo). 
(HALÉVY 2010 p 21) 

 Para consolidar a relação primária que existe 
entre as propostas dos pensadores da era Noética e a 
Maçonaria, podemos citar as palavras de Marc Halévy:

 A internet está aí e cada vez mais terá lugar em 
nosso cotidiano, com a Maçonaria não será diferente. 
Lojas com seus sites e seus grupos no whatsapp, as 
Potências tendo também seus sites, tudo isso é um 
caminho sem volta e não existe mais a preocupação com o 
futuro da Maçonaria e a internet, essa preocupação já não 

contemplada nos princípios doutrinários e filosóficos da 
maçonaria. Portanto não devemos nos assustar, quando 
lemos os livros que preconizam a necessidade de 
mudanças do ser humano em relação aos pares e ao meio 
ambiente contidos nos autores que defendem a era 
Noética e notarmos uma similaridade incontestável com 
o que prega a SUBLIME ORDEM MAÇÔNICA. A 
maçonaria esteve, está e estará sempre a frente, sempre 
será de vanguarda, porque não coloca somente o ser 
humano como fator relevante e sim uma visão holística e 
harmônica do ser humano e do meio em que vive. A 
Maçonaria é perfeita e atemporal, e nós maçons?

Após a década de oitenta do final do século XX, fomos 
tomados por uma revolução nos sistemas de 
comunicação, as plataformas virtuais, a internet, os 
recursos de mídia tão complexos e colocados a disposição 
de todos os cidadãos, causou uma revolução na forma de 
comunicar, na forma da transmissão do conhecimento, 
afinal um revolução jamais presenciada e com a 
participação de quase a totalidade dos cidadãos do 
mundo.   Indubitavelmente essa revolução e evolução 
tecnologia bateram à porta da histórica Maçonaria. Uma 
coisa nova para os membros da antiga ordem maçônica. 
Um desafio que poderia causar profundos danos a essa 
associação sigilosa e centenária. Mas o que surge é um 
acolhimento das tecnologias e essas sendo colocadas a 
serviço dos obreiros da Sublime Ordem Maçônica. 
Apesar de alguns confrontos, aos poucos, as Lojas foram 
adaptando ao novo, ao revolucionário sistema de 
comunicação através de plataformas virtuais, produzindo 
um avanço de comunicação Inter e Extra maçonaria sem 
igual. 
 Para consubstanciar nossa ideia sobre os efeitos 
da “chamada internet” no seio das Lojas Maçônicas e na 
Maçonaria, Kennyo Ismail em seu importante livro: 
Debatendo tabus maçônicos, editado pela editora A 
TROLHA em 2016 escreveu:
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mais existe, a relação da Maçonaria com a internet e seu 
uso, é indiscutivelmente uma realidade e é voz geral dos 
m a ç o n s ,  d o  b e n e fi c i o  q u e  e s s a  r e l a ç ã o 
Maçonaria/Internet trouxe para a associação maçônica. 
Para todos nós maçons, os trabalhos, o conhecimento está 
“na ponta de nossos dedos”, as reuniões virtuais 
quebraram tabus, sabendo onde caminhar terá um mundo 
a ser desbravado e adquirir conhecimentos, buscando em 
trabalhos sérios, como dissertação de teses de mestrado e 
doutorado respectivamente, já que a historiografia 
maçônica tem despertado o olhar dos pesquisadores para 
a sua existência.
 Tendo uma visão geral da maçonaria, iniciando 
em sua organização em potência em 1717 na Inglaterra, 
seu espalhamento por inúmeros países, percorrendo e 
enfrentando todo tipo de perseguição, amealhando para o 
seu bojo indivíduos renomados em diversas áreas, 
conseguindo romper a idade moderna, sendo 
confrontada com novas tecnologias, a Maçonaria se 
mantem firme em seus propósitos e sua doutrina e 
filosofia em nada mudou e, o mais importante, é tão 
moderna e pós-moderna como nenhuma outra 
associação no planeta terra. 
 Não estou afirmando que a Maçonaria jamais 
mudará os seus mecanismos de ensinança e seus valores 
morais para vislumbrar um futuro promissor. Estou 
afirmando que os princípios doutrinários e filosóficos 
presentes e sedimentados da Sublime Ordem Maçônica é 
hodierna e é o futuro. Não faz sentido a Maçonaria ainda 
se manter sigilosa em relação a sua existência, não 
estaremos contrariando nenhuma normatização se 
mostrar a sociedade quem somos, o que fazemos em 
relação a sociedade, não estaremos revelando o conteúdo 
de nossas reuniões, os outros sigilos como: passes, 
palavras e rituais, estão na internet, cristalino e verdadeiro, 
devemos sim, participar da sociedade através de produção 
do conhecimento e de amparo,  furar a bolha que vivemos 
dentro da Maçonaria. Quem vive escondido e as vezes 
nem tanto são os ladrões, são os corruptos, são os 
bandidos. A Maçonaria é a associação onde tudo pode e 
deve acontecer dentro dos princípios da ética e da moral, 
portanto devemos ser exemplos para a sociedade e não 
“fantasmas” dessa sociedade.

Aslan, Nicolas. A maçonaria operativa. Londrina: 
editora “ATROLHA”. 2008

Halévy, Marc. A era do conhecimento: princípios e 
reflexões sobre a Noética no século XXI; tradução 
Roberto Leal. São Paulo: Editora UNESP, 2010.

Conte, Carlos Brasilio. A doutrina maçônica. São Paulo: 
Madras, 2005.

Breyner, Antônio Juliano. A amizade como amálgama 
da Maçonaria. Revista DB##, Vol. I, N 1, jan-jun, 2019.

Kennyo, Ismail. Debatendo tabus maçônicos – 1º ed. 
Londrina: Ed, Maçônica “A TROLHA”, 2016.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Rodrigues, Raimundo. Maçonaria filosofia e doutrina. 
Edição GLESP, 2000

____________. História da maçonaria brasileira para 
adultos, 1º ed. – Londrina: Editora Maçônica “A 
TROLHA”, 2017

Lima, Walter Celso de. Ensaios sobre filosofia e cultura 
maçônica. São Paulo: Madras, 2012.

___________. Na busca de novos caminhos da 
doutrinação maçônica. 1º ed. Londrina: Editora 
maçônica “A TROLHA” 2011

Furando a bolha

17



17

Sacrifício de um porco na Grécia Antiga (arte tondo 
de uma taça, 510-500 a.C., de Apolodoro, 

coleções do Louvre)

Marco Antônio de Moraes¹

Tiradentes, maçom iniciado?
INTRODUÇÃO

 Joaquim José da Silva Xavier nasceu em Minas 
Gerais, na Fazenda do Pombal, à margem direita do Rio 
das Mortes, entre a Vila de São José, hoje cidade de 
Tiradentes, e São João d'El Rey, tendo como pais, o 
português Domingos da Silva Santos e a brasileira 
Antônia da Encarnação Xavier, sendo o quarto filho entre 
seis a sete irmãos. 

 Com certa tristeza temos presenciado uma 
discussão pouco acadêmica acerca do assunto, mais 
próxima da paixão rancorosa, a qual, sem dúvida, conduz 
ao caminho certo para a perpetuação da dúvida. Alguns 
maçons historiadores, em seus livros e artigos publicados, 
já se excederam e, não raro, trocaram até ofensas públicas. 
 Nesse sentido, desenvolvemos o presente artigo, 
esperando que possa, com o auxílio do Grande Arquiteto 
do Universo, com base na pesquisa científica, longe de 
qualquer sectarismo, oferecer aos maçons e interessados a 
verdade, ou, se esta não for encontrada, que tenhamos 
contribuído para alargar os horizontes da cultura 
maçônica. 

BREVES DADOS PESSOAIS DE TIRADENTES

 Logo após a iniciação na Maçonaria, muitos são 
os que tomam conhecimento das inúmeras Lojas 
Maçônicas que adotam o nome de Tiradentes como 
patrono, em suas diferentes formas: “Tiradentes”, 
“Alferes Tiradentes”, “Joaquim José da Silva Xavier”, 
dentre outras. De plano, surge a dúvida: são homenagens 
ao mártir da Independência ou Tiradentes teria sido 
maçom?

 Foi batizado pelo padre João Gonçalves Chaves, 
na Capela de São Sebastião do Rio Abaixo, em 12 de 
novembro de 1746, tendo como padrinho o “Tiradentes” 
Sebastião Ferreira Leitão. O assentamento do seu 
batizado foi encontrado pelo historiador Augusto de 
Lima Júnior (1955), nos livros da Matriz de Nossa 
Senhora do Pilar, na Vila de São João d'El Rey, o qual 
calculou a sua data de nascimento como 16 de agosto de 

 Na idade adulta foi mascate em Minas Novas, 
antes de entrar para a Companhia dos Dragões de Villa 
Rica, sede da Capitania das Minas Gerais, atual Ouro 
Preto. Foi então promovido de Comandante de Patrulha a 
Alferes em março de 1775 e, no ano seguinte, destacado 
para a 6ª Companhia do recém criado Regimento de 
Cavalaria Regular de Minas Gerais, sediado em Villa Rica. 

 Aos nove anos de idade, ele residia em São João 
d'El Rey, em casa de parentes, quando sua mãe veio a 
falecer. Aos 15 anos perdeu seu pai, tendo então 
retornado a Pombal para trabalhar na lavoura, com o seu 
padrinho, que também lhe ensinou o então raro ofício de 
“por e tirar dentes”. 

 Em dezembro de 1781 esteve no Rio de Janeiro, 
sendo nomeado para o cargo de Comandante do 
Destacamento do Caminho do Rio, com a finalidade de 
vigiar a estrada da Mantiqueira, dar proteção aos viajantes 
e reprimir o contrabando de ouro e diamantes. 
 O Alferes Xavier, como era conhecido na época, 
não foi promovido a oficial em face da sua pouca 
instrução, por manter a atividade de “arrancador de 
dentes” e ter a “língua solta” e, finalmente, após ter sido 
destituído do cargo de Comandante do Destacamento do 
Caminho do Rio, começou a falar mal, abertamente, do 
governo português. 
 Em maio de 1786 retirou da casa dos pais a 
menor Antônia Maria do Espírito Santo, que, em 
fevereiro de 1787, deu a luz a uma menina. No mês 
imediato, o Alferes abandona a companheira, que tinha à 
época 16 anos de idade, e viaja para o Rio de Janeiro, 
licenciando-se da Tropa, permanecendo lá por um ano, 
para tentar uma nova sorte, porém, sem êxito. 

1746, já que não há notícias de seu registro de nascimento. 

 Em agosto do mesmo ano, o Tiradentes 
retornou para Villa Rica, encontrando o povo em 
profunda inquietação, pois, em 18 de julho, o Visconde de 
Barbacena, governador da Capitania das Minas Gerais, 

 No ano seguinte, 1788, ainda no Rio de Janeiro, 
conheceu o engenheiro de minas, José Alvares Maciel 
Filho, cunhado do capitão-mor de Villa Rica, e Domingos 
José Barbosa, recém formados em Coimbra, Portugal. 
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 Dias antes, Tiradentes, que tinha a incumbência 
de divulgar o movimento, viajara para o Rio de Janeiro, 
com a finalidade de angariar fundos para a empreitada, 
vindo a ser preso no dia 12 de maio de 1789, na rua dos 
Latoeiros, hoje denominada rua Gonçalves Dias, sem 
oferecer maior resistência. 

 Juntou-se, então, ao grupo formado pelas 
seguintes personalidades da região: tenente coronel 
Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante do 
Alferes; José Alvares Maciel Filho; vigário e latifundiário 
Carlos Correia de Toledo e Mello; Inácio José de 
Alvarenga Peixoto; padres José da Silva e Oliveira Rolim; 
cônego Luiz Vieira da Silva; poeta Cláudio Manoel da 
Costa; e outros militares, fazendeiros e negociantes, que já 
conspiravam contra a Coroa Portuguesa. 
 Outras imposições do governo português 
também traziam grande descontentamento à população: 
exigência de que todos deveriam trabalhar nas minas de 
ouro; proibição de instalação de engenhos na região das 
minas; exclusividade na retirada do sal para poucos 
comerciantes; fechamento das fábricas de tecido, para que 
todos fossem obrigados a comprar tecidos fabricados em 
Portugal; proibição do uso das estradas para o interior, 
por receio do contrabando de ouro. Tais medidas, aliadas 
a o  a n ú n c i o  d a  d e r r a m a ,  t r o u x e r a m  f o r t e 
descontentamento junto à classe dominante da região, 
principalmente os endividados, caso também de 
Tiradentes. 

 O lema da bandeira do Clube dos Poetas foi 
proposto por Cláudio Manoel da Costa, verso de Virgílio: 
“Libertas Quae Sera Tamem”, Liberdade, Ainda que 
Tardia.

anunciara a cobrança, com rigor, do débito da derrama². 

 Tiradentes não negou sua participação no 
movimento, denominado de “Inconfidência Mineira”. Os 
demais envolvidos abjuraram e a Rainha Dona Maria I de 
Portugal, no dia 20 de abril de 1792, comutou as suas 
penas de morte para o degredo perpétuo, deportando-os 
para a África. Já os religiosos tiveram processos à parte e, 
após condenados, foram enviados a Portugal. Enquanto 
que Cláudio Manoel da Costa, que se defendera em cartas, 
acusando os companheiros da conspiração, suicidou-se 
na prisão. 

 O clube inicialmente era conhecido como o 
Arcádia Ultramarina. Segundo Monteiro (1961), o clube 
foi fundado com a finalidade de sublevar a população a 
não pagar a derrama, as côngruas³ e o quinto sobre o ouro 
minerado. Discutia-se, também, a proclamação de um 
território independente de Portugal. 

 O Coronel Joaquim Silvério dos Reis, que ouvira 
inconfidências de Tiradentes, denunciou a insurreição 
que se planejava ao Visconde de Barbacena, que 
imediatamente suspendeu a derrama, uma vez que o 
movimento armado iria ter início no dia da cobrança dos 
impostos atrasados. Deu-se início à devassa da 
Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, com a 
prisão de seus líderes. 

 Tiradentes foi enforcado às 11 horas do dia 21 de 
abril de 1792, três anos após sua prisão. Foi então 
esquartejado, sendo que a cabeça foi para Villa Rica e os 

seus membros foram fincados em postes na estrada entre 
Minas e Rio de Janeiro. A casa dele foi destruída e sobre a 
terra foi jogado sal. 

A SUPOSTA INICIAÇÃO DE TIRADENTES

 A Universidade de Coimbra era o berço das 
ideias liberais, onde os filhos de brasileiros ilustres, ricos e 
poderosos estudavam, constando que Cláudio Manoel da 
Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio Alvarenga 
Peixoto foram iniciados na Maçonaria naquela cidade, 
enquanto estudantes, embora haja quem afirme que 
Cláudio Manoel da costa não era maçom. 
 Naquela época, o absolutismo e o sistema 
colonial europeu estavam em crise, os ideais de liberdade e 
princípios l iberais estavam aguçados entre os 
univers i tár ios,  em face da recente guer ra da 
independência americana (1776) e a Revolução Francesa 
(1789). Alguns autores afirmam que José Alvares Maciel 
Filho também teria sido iniciado na Maçonaria, em 
Coimbra, com 28 anos de idade, tendo chegado a Villa 
Rica no segundo semestre de 1788. 
 No tocante à probabilidade da iniciação de 
Tiradentes na Maçonaria ou à sua vida de maçom, não 
existe qualquer registro e, nos sete volumes dos Autos 
Devassa da Inconfidência Mineira, publicados pela 
Biblioteca Nacional (1936), não há qualquer referência à 
iniciação de Tiradentes ou sua condição de maçom. 

 O autor Joaquim Felício dos Santos (1868), no 
livro “Memórias do Distrito de Diamantino da Comarca 
do Serro Frio”, afirmou que “os conjurados eram todos 
iniciados na Maçonaria, introduzida por Tiradentes, 
quando por aqui passou, vindo da Bahia, para Villa Rica” e 
mais “quando Tiradentes foi removido da Bahia, trazia 
instruções secretas da Maçonaria para os patriotas de 
Minas Gerais”. 
 Marcelo Linhares (1988), no seu livro “A 
Maçonaria e a Questão Religiosa do Segundo Império”, 
escreveu que “de Tiradentes se diz haver iniciado na 
Bahia, quando em seus primeiros tempos de vida 
profissional mascateou no eixo Minas-Bahia”. Mas, 
demonstrando não ter muita convicção, afirmou que “o 
certo é que a Maçonaria brasileira dos séculos XVIII e 
XIX era essencialmente política”. 
 Porém, tais afirmações encontram forte 
oposição, no fato de que a primeira Loja Maçônica 
brasileira que se tem registro surgiu em Recife, 
Pernambuco, apenas em 1796, por iniciativa do botânico 
Manuel de Arruda Câmara, após chegar da Europa, e 
denominava-se Areópago de Itambé. Há autores que 
afirmam que não se tratava de uma Loja Maçônica, mas de 
outra sociedade secreta, nos moldes da Maçonaria, e 
integrada por maçons e não maçons. 
 Tiradentes, como se sabe, morreu no dia 21 de 

 Por outro lado, o estudioso maçom José 
Castellani, em artigos publicados na revista “A Verdade”, 
números 298 e 300, abril e junho de 1992, afirmou que 
“profanos e principalmente maçons irresponsáveis 
inventaram, não apenas sobre o Tiradentes, mas de modo 
geral tudo quanto é fato maçônico”. 

Tiradentes, maçom iniciado?

19  Devassa: sindicância de um ato criminoso. Processo que contém as provas de um ato criminoso.
³Côngrua: pensão que se pagava aos párocos para a sua sustentação.

² Derrama: imposto criado em 1762 pela Coroa Portuguesa, no montante de 100 arrobas de ouro anual, a ser pago pela população da Capitania das 
Minas Gerais, com a finalidade de cobrir a queda da produção de ouro. As cotas pessoais eram estipuladas arbitrariamente.
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abril de 1792, quando ainda não existia Loja Maçônica 
regular no Brasil. Tiradentes jamais esteve em Salvador, 
Bahia, onde há a teoria da primeira Loja Maçônica naquele 
território, fundada em 14 de julho de 1797, na Barra, a 
qual denominava-se “Cavaleiros da Luz”, fato que 
também não encontra unanimidade. Também é sabido 
que não existia estrada para os 1800 quilômetros que 
separam Salvador de Villa Rica. 
 Portanto, meu entender é de que Tiradentes não 
poderia ter sido iniciado na Maçonaria na Bahia enquanto 
mascateava ao norte de Minas, por volta de 1774, uma vez 
que esta ainda não existia. A propósito, José Castellani, em 
“Os Maçons na Independência do Brasil” (1993, p. 20-
21), é taxativo ao afirmar:

Muito já se falou e muito já se escreveu sobre a participação 
maçônica na independência do Brasil.
De confiável, todavia, muito pouco. Como geralmente 
acontece, quando autores maçons tratam da História, entra 
em jogo o ufanismo, a parcialidade, a tendência, que os leva 
a exagerar os feitos maçônicos e as virtudes dos maçons 
envolvidos, ocultando ou escamoteando os defeitos e 
dourando a pílula, quando o seu aspecto não é muito 
recomendável. 
Isso acabou criando uma História distorcida, inventada e 
maquinada, que viria a influenciar algumas gerações de 
maçons, que passaram a repetir balelas, as quais, com tanta 
repetição, quase chegaram a ter foros de verdade – uma 
mentira repetida muitas vezes, acaba sendo considerada 
uma verdade – fazendo com que a historiografia maçônica 
nacional chegasse a ser motivo de descrédito, de 
desconsideração e até de chacota, para a comunidade 
universitária brasileira e para as instituições ligadas à 
História e que tratam com a seriedade que ela merece e não 
com o despojamento de certos autores maçons. 

Mais adiante (p. 25), foi contundente ao tratar 
especificamente de Tiradentes:

 Outro historiador, Pedro Calmon (2002) 
afirmou que maçons participaram da Inconfidência 
Mineira, da Independência, da Abolição da Escravatura e 
da Proclamação da República. Porém, não citou 
Tiradentes como maçom. 
 Já Lima Júnior (1955, p.136-137) afirma que: 
“Iniciado na Maçonaria, tomava parte nas reuniões desta, 
no Rio de Janeiro e pregava suas doutrinas onde quer que 
se encontrasse" e também confirma que "...depois de 
ouvir minucioso relatório do alferes Joaquim José, que 
regressara do Rio de Janeiro onde mantivera contatos 

Existem, todavia, autores, que, aproveitando um período 
nebuloso e de grande carência de registros históricos, falam 
da existência de Lojas, principalmente na Bahia, nos meados 
do século XVIII, o que, por falta de qualquer prova 
documental, é uma afirmação tão temerária quanto aquela 
dos que apontam os conjurados mineiros, principalmente o 
Tiradentes, como Maçons, sem que haja qualquer apoio 
histórico documental para tal afirmação. 

 Não se pode negar que há indícios de que 
maçons se envolveram na Inconfidência Mineira e em 
outros acontecimentos históricos que se sucederam. 
Gustavo Barroso (1990), historiador pátrio dos mais 
afamados, afirmou que “a Maçonaria estava envolvida na 
Conjuração Mineira”. Ele só não disse como e por quais 
representantes. 

 Para Kurt Prober (1984), Tenório d'Albuquerque 
criou o que chamou de “Herói Maçom”, denominando de 
“fábula Tiradentes-Maçom” tudo que se refere a sua vida 
maçônica. Para alguns, a assinatura de Tiradentes é uma 
prova da sua condição de maçom. Kurt Prober contradiz, 
afirmando que a mesma possui cinco pontos: o primeiro 
está depois da abreviação de Joaquim; o segundo é solto, 
depois de J, de José; o terceiro está abaixo da letra A, da 
abreviatura AS, de Silva; o quarto está ao lado de X, de 
Xer, Xavier abreviado; e o quinto, no fim do nome, como 
ponto final. 

 Em 1955, Tenório d'Albuquerque, baseado na 
afirmação de Canêco Amassado, começou a escrever 
seguidamente sobre Tiradentes-Maçom, passando a 
surgirem daí inúmeras Lojas Tiradentes, com a adoção do 
mártir da Inconfidência Mineira, como mártir maçom-
brasileiro. Para se comprovar tal afirmativa, basta levantar 
em cada Oriente a data de fundação das Lojas Tiradentes. 

1807 – Criação da Loja “Virtude e Razão Restaurada”, 
sucessora da Loja “Virtude e Razão”; 

1801 – Instalação da Loja “Reunião”, sucessora da “União”;
1802 – Criação, na Bahia, da Loja “Virtude e Razão”; 

1806 – Fechamento, pela ação do Conde dos Arcos, das 
Lojas “Constância” e “Filantropia”; 

 Ainda, José Castellani, em “Os Maçons da 
Independência”, relaciona a fundação das primeira Lojas 
Maçônica no Brasil:

 Os três pontos, que acompanham as assinaturas 
dos maçons, foram utilizados pela primeira vez num 
documento maçônico, no Grande Oriente de França, em 
1774 (RAGON, 2006). No Brasil, somente após 1815 e, 
com certeza, em 1822. 

 Mário Verçosa (1985), em seu livro “Registros 
Maçônicos”, acrescenta a Loja “Cavaleiros da Luz”, em 
Salvador, Barra, como fundada em 1797, filiada ao 
Grande Oriente de França. 

 José Carlos Gentil (19--), atual Presidente da 
Academia de Letras de Brasília, ao publicar um opúsculo 
intitulado “Tiradentes e a Maçonaria”, apresenta-se como 
um ferrenho defensor da tese de que Tiradentes era um 
maçom iniciado, chegando ao despropósito de afirmar: 
“Ora, pretender negar que Tiradentes tenha sido Maçom 

Resumindo: os primeiros tempos da Maçonaria brasileira, 
até a fundação do Gr. O., seguem aproximadamente – já que 
a época é nebulosa, do ponto de vista documental – a 
seguinte cronologia dos principais fatos:

1804 – Fundação das Lojas “Constância” e “Filantropia”; 

decisivos com os confrades das Lojas Maçônicas, e que lá 
dirigiam o movimento da insurreição...". No entanto, nos 
idos de 1788/89, não existia Loja Maçônica no Rio de 
Janeiro, o que torna temerária tal afirmação, sendo que a 
primeira só veio a ser fundada naquele Oriente em 1801, 
denominada Loja Maçônica Reunião, filiada ao Grande 
Oriente de França, segundo o manifesto do Grão-Mestre 
José Bonifácio de Andrada, publicado em 1832 
(BUCHAUL, 2011). 

1801 – Criação, em Niterói, da Loja “União”;

1796 – Fundação, em Pernambuco, do “Areópago de 
Itambé”, que não era uma verdadeira Loja, pois, embora 
criado sob inspiração maçônica, não era totalmente 
composto por Maçons;

1809 – Fundação, em Pernambuco, da Loja “Regeneração”. 

Tiradentes, maçom iniciado?
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Sacrifício de um porco na Grécia Antiga (arte tondo 
de uma taça, 510-500 a.C., de Apolodoro, 

coleções do Louvre)

Alessandro de Paula Miari

No Princípio era o Som e o Som 
estava com Ele

 A música organiza os sons de forma ritmada ao 
longo de um período de tempo, uma mistura alternada 
entre sons e silêncios, uma forma de expressão, para ser 
apreciada não depende de uma língua específica; as 
emoções que são desencadeadas por ela são individuais ou 
coletivas, sentimentos da tristeza à alegria, da euforia à 
reflexão.

 

 É quase impossível passar um dia sem sermos 
atraídos pelos sons vindos da natureza ou dos avisos de 
mensagens que nos chegam através dos nossos telefones 
inteligentes, vivemos cada vez mais em um universo 
sonoro, o som esteve presente na origem do universo, seja 
bíblica ou cientificamente o verbo ou o som gerado da 
grande explosão, foi dele que surgiu o objeto deste artigo, 
a música. 

 A música é fisicamente uma manifestação de 
ondas que vibram nos ouvidos e são reconhecidas no 
cérebro em uma sucessão de sons com uma capacidade de 
influenciar as emoções. Não houve um período da 
história e uma civilização sem influência da música, do 
elementar som de um apito às sinfonias geniais. 

HISTÓRIA
 Há dois milhões de anos o Homo erectus vivia na 
África, foram os primeiros a caminhar sobre os pés, 
dominaram o fogo e viveram até cem mil anos atrás, um 
período mais longo que vive a civilização moderna. O 
homem só começou a dominar a agricultura e a se 
estabelecer na terra de forma sedentária há dez mil anos; 
nessa caminhada, antes de reconhecermos a música como 
um valor cultural, inicialmente ela foi uma forma de 
sobrevivência, por imitação dos sons da natureza e do 
corpo. A intenção de comunicar originou a música 
rudimentar, aos poucos o homem foi organizando essa 
comunicação variando os volumes para emitir os sons e 
utilizando instrumentos recolhidos na natureza; assim foi 
conseguindo uma forma de comunicação entre membros 
da tribo, conseguia anunciar possíveis caças e avisar a 
necessidade de fuga quando deparava com predadores. 

 Escavações arqueológicas em cavernas e 
cordilheiras da Europa e do Sudeste Asiático 
encontraram tíbia de abutre, fêmur de urso e marfim de 
mamute datados do período paleolítico superior; o 
achado tem entre 43 mil e 82 mil anos de idade, 
fortalecendo assim a teoria que os primeiros seres 
humanos tocavam flauta para interagir socialmente ou em 
rituais religiosos; os cientistas descobriram até uma escala 
musical calculada a partir da disposição entre os orifícios 
das flautas.

Som da flauta primitiva: 

https://hypescience.com/wp-
content/uploads/2009/06/flauta-prehistorica.mp3

‘‘A música dá alma ao universo, asas à mente, vôo à imaginação e vida a tudo’’.

Platão, República
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 Se a música se faz presente desde o princípio em 
todas as culturas, por que ela não estaria presente também 
na Maçonaria? Seja no Rito de York, passando pelo 
Escocês Antigo e Aceito, o mais popular no Brasil, ao Rito 
Moderno, o mais laico praticado, a música se faz presente 
no ambiente maçônico. 

 Passou muito tempo até que nossa espécie 
começasse a tomar consciência dela mesmo e questionar 
coisas mais complexas; o homem começou a elaborar 
perguntas que não eram somente sobre sua própria 
sobrevivência surgindo as primeiras formas de 
espiritualização. As respostas para os questionamentos 
vinham da natureza, pelos sons captados de uma chuva 
branda ou tempestade, pelo vento e pelo eco rebatido em 
uma pedra; os deuses da natureza respondiam se o 
homem teria um período de mais ou menos abundância 
de alimentos para alimentar sua prole nos próximos 
ciclos.  A música também teve a mesma relação divina 
no início; muitos compositores ainda atribuem suas 
inspirações a estes poderes, afinal os sons foram dados 
pelos deuses da natureza, nas culturas mais primitivas 
atuais pouco mudou essa percepção, a música acompanha 
a elaboração intelectual e a percepção onde o homem está 
inserido, ela é forma de expressão encontrada na canção 
simples onde o homem entoa seu cotidiano e na mais 
complexa ópera de construção harmônica elaborada.

A música da antiguidade clássica, sobretudo a música 
grega, estabeleceu as bases para todo o sistema de modos 
e escalas utilizando na música ocidental e na música que se 
faz ainda hoje.

Um modelo do rosto do Homo erectus

 Segundo o Music in Primitive Culture da 
Harvard University Press , acredita-se que a música 
organizada tenha sido criada há 50000 anos; os Sumérios 
já utilizavam hinos e cantos nas liturgias e foram 
influenciando outros povos próximos; apareceu no uso 
militar como incentivo e anúncio de ataques em batalhas, 
ligada à magia, à saúde, à metafísica e até à política das 
civilizações antigas, tendo papel frequente em rituais 
religiosos, festas e guerras. As cosmogonias de várias 
destas civi l izações possuem eventos musicais 
relacionados á criação do mundo e suas mitologias 
frequentemente apresentam divindidades ligadas à 
música.

MÚSICA, MAÇONARIA E O HOMEM RITUAL

 O maçom tem seus primeiros contatos com a 

 Desde a invenção do gramofone se consegue 
reproduzir músicas em uma reunião maçônica de forma 
gravada, mas antes era necessário um músico, o termo 
organista é dado aos oficiais de Loja em alguns ritos 
exatamente por isso. Se gravada ou tocada será possível 
com a escolha certa do Mestre de Harmonia fazer com 
que de enfadonha uma reunião se transfigure naquela 
onde os participantes aprofundam em introspecção, isso 
possibilita ao maçom sensibilizar-se ao significado do 
ritual e o aproxima das bases filosóficas, éticas e morais 
atemporais do texto ritual. A música no contexto 
ritualístico evoca através da emoção os fundamentos 
contidos no ritual.

  O que provavelmente faz com que a música 
esteja nos rituais é sua linguagem universal; na maçonaria 
ela é um complemento ao ritual, uma amálgama entre o 
intelectual e o espiritual promovendo emoção, equilíbrio e 
ordem, a própria construção musical é dependente desses 
três fatores. 

música nos templos maçônicos através da presença do 
Mestre de Harmonia; inicialmente ele o vê como uma 
espécie de DJ das Lojas ou o antigo sonoplasta das rádios, 
aquele que escolhe o que tocar e no momento apropriado.

 No Brasil, os rituais de matrizes africanas e das 
tribos indígenas ajudam a compreender melhor e a 
obse r va r  como  e l e s  fo r am influenc i ando  o 
comportamento social; a música utilizada nesses rituais é 
também base da construção da música brasileira admirada 
no mundo, uma música de características miscigenadas.

EXISTE UMA MÚSICA MAÇÔNICA?

 No artigo, https://bibliot3ca.com/musica-e-
maconaria-a-harmonia-em-loja-as-ressonancias-
secretas-da-maconaria/ o autor Jean-Moïse Braitberg 
questiona: “Existe uma música maçônica? Os 
compositores e músicos maçons cujos retratos tratamos 
expressaram sua arte de uma maneira maçônica? Como 
nossos rituais, a música fala ao coração e nos convida, a 
cada um, com nossa própria sensibilidade, a ouvir 
profundamente dentro de nós mesmos o murmúrio 
secreto da alma humana”, seguindo a mesma linha este 
artigo não trata a música maçônica específica ou de obras 

 No primeiro contato com a Maçonaria os sons da 
primeira viagem iniciática são ruídos de trovões 
fisicamente caóticos; na segunda viagem existem sons de 
espadas e na terceira é silenciosa até que o iniciado possa 
ser simbolicamente purificado pelo fogo de suave som 
crepitante, um ritual feito de maneira que o iniciado possa 
meditar por padrões sonoros enquanto se encontra em 
estado de escuridão, uma vez dada a ele a luz pode 
compreender que no princípio era o som, o verbo, o que 
principia a criação do universo.

 Os rituais são característicos de quase todas as 
sociedades humanas conhecidas, ritos de adoração, 
sacramentos de religiões organizadas e cultos, ritos de 
adoração, sacramentos de religiões organizadas e cultos, 
ritos de passagem e de iniciações e o próprio cotidiano 
simples, a vida em sociedade tem sentido a partir do 
entendimento através dos rituais que acompanham, quase 
sempre com música como pano de fundo.

No Princípio era o Som e o Som estava com Ele
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Sou um feliz operário
Onde aumento de salário

produzidas para a maçonaria, o propósito da música na 
Maçonaria independe do compositor ter oficialmente 
ligação com ela; maçons como Mozart, Haydn, Liszt, 
Duke Ellington ou Josephine Baker, iniciada pela Loja 
Nova Jerusalém da Grande Loja Feminina da França em 
1960, têm na complexidade das obras transcendência ao 
exclusivo universo maçônico. Por isto a ideia de música 
maçônica se torna um conceito vago, podemos classificar 
como música maçônica somente aquela específica e 
criada para uso exclusivo ritual, hinos ou aquelas que 
prestam homenagens à instituição, não é muito vasta e foi 
mais comum quando ainda tinham que ser executadas por 
instrumentistas dentro das Lojas. 
 É muito conhecida a música Acácia Amarela, 
título dado pelo autor e maçom Luiz Gonzaga, é um belo 
exemplo do cancioneiro popular que fala de maneira 
poética sobre a maçonaria, contudo a obra do “Rei do 
Baião” é baseada nas agruras do sofrimento do caboclo 
do sertão e na cultura riquíssima do nordestino brasileiro.  
Mozart tem ampla documentação de seu envolvimento 
c o m  a  m a ç o n a r i a ,  
(https://www.youtube.com/watch?v=lza1RuEg1J0) a 
composição de Die Zauberflöte (A Flauta Mágica) é, 
claramente, uma alegoria maçônica por meio de 
numerosos eventos e composições, foi controversa por 
aquilo que ele revelou sobre a maçonaria, uma vez que 
tanto o compositor como o libretista Emanuel 
Schikaneder eram maçons. A ópera é uma alegoria sobre a 
luta entre a Rainha da Noite, que representa a escuridão e 
a repressão do conhecimento e Sarastro, um monarca 
benevolente e iluminado, cujo governo é baseado na 
sabedoria e na razão, porém tanto na música de Mozart 
como na de Luiz Gonzaga existem inspirações 
maçônicas, mas não uma obra ou um período que os 
caracterizem e os vinculem a um estilo próprio maçônico.

Acácia Amarela (Luiz Gonzaga)
Ela é tão linda é tão bela
Aquela acácia amarela
Que a minha casa tem
Aquela casa direita
Que é tão justa e perfeita
Onde eu me sinto tão bem

Sou um feliz operário
Onde aumento de salário
Não tem luta nem discórdia
Ali o mal é submerso
E o Grande Arquiteto do Universo
É harmonia, é concórdia
É harmonia, é concórdia.

Ela é tão linda é tão bela
Aquela acácia amarela
Que a minha casa tem
Aquela casa direita
Que é tão justa e perfeita
Onde eu me sinto tão bem

Não tem luta nem discórdia
Ali o mal é submerso
E o Grande Arquiteto do Universo
É harmonia, é concórdia
É harmonia, é concórdia.

 U m  e xe m p l o  d a  d i f e r e n ç a  p o d e  s e r 
compreendido através do canto gregoriano; não é um 
gênero musical no sentido estrito do termo. Desde seu 
surgimento que a música cristã é uma oração cantada, a 

Wolfgang Amadeus Mozart foi admitido como 
Aprendiz na Loja Maçônica vienense Zur Wohltätigkeit 
(“A Beneficência”), em 14 de Dezembro de 1784. Foi 
elevado ao Grau de Companheiro em 7 de Janeiro de 
1785, como “aumento de salário”, isto é, promoção ao 
nível imediato ao Aprendiz. E a sua exaltação a Mestre 
deverá ter acontecido pouco tempo depois, porque em 22 
de Abril de 1785 ele figura já como Mestre Maçom nos 
arquivos da Loja.

 A música nos rituais maçônicos difere daquela 
usada nas religiões e organizações sociais primitivas e 
tribais onde há claramente o papel de elevação como fim e 
é organizada como obra própria e criada para os 
cerimoniais.  

Estátua em homenagem ao cantor, compositor e músico 
Luiz Gonzaga, na cidade de Exu do Estado de 
Pernambuco.

Luiz Gonzaga foi iniciado Maçom no dia 13 de 
dezembro do ano de 1971 na Loja Maçônica Paranapuan, 
federada ao Grande Oriente do Brasil na Capital do Rio de 
Janeiro.

A MÚSICA RITUAL
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qual devia realizar-se não de forma puramente material, 
mas com devoção ou, como dizia Paulo (Apóstolo): 
"cantando a Deus em vosso coração". O texto era, pois, a 
razão de ser do canto gregoriano. Na verdade, o canto do 
texto se baseia no princípio - segundo Santo Agostinho - 
de que "quem canta, ora duas vezes". O canto gregoriano 
jamais poderá ser entendido sem o texto, que deve ser em 
Latim, e que possui primazia sobre a melodia, pois é quem 
dá sentido a esta. 
 Para os rituais de iniciação indígenas como o 
Quarup, o Yawari, o Iamurikumã, estes cerimoniais vão 
além, funcionam como uma l íngua franca de 
comunicação não verbal entre etnias diversas. Segundo 
Franchetto e Basso, "as festas costuram a sociedade do 
Xingu, um circuito cerimonial que veicula alianças e 
metaboliza conflitos, absorvendo ritualmente a alteridade 
e coloca a música no cerne, considerando-se que estes 
rituais são, por excelência, rituais musicais" Piedade, 
Acácio Tadeu de Camargo. "Reflexões a partir da 
etnog rafia da música dos índios Wauja" .  In : 
Anthropológicas, ano 10, volume 17(1): 35-48, 2006.

 Na Maçonaria a música ocupa no ritual uma 
relação de adorno às cerimonias e reuniões com listas de 
indicações contidas nos rituais quase sempre de autores 
maçons. Normalmente as músicas sugeridas são 
apresentadas e apontadas como uma arte nobre e 
superior, vinculada ao que se classifica como Música 
Clássica.  Impossível não reconhecer a riqueza, 
complexidade, harmonia e seu valor na história da arte 
dessas composições clássicas, por outro lado é um contra 
senso classificar musicalmente aquilo que é superior 
quando observado pela ótica da expressão cultural, a 

Capa e Encarte do Compact Disc Mestres de Harmonia 
pela Editora Maçônica “A Trolha”.
 
 Nas Lojas brasileiras os Mestres de Harmonia se 
libertaram um pouco de tais listas e comumente usam 
músicas durante reuniões e cerimônias consideradas 
meditativas, trilhas para cinema, músicas instrumentais 
populares e que melodicamente levam a alguma 
introspecção ou percepção. Sem que exista uma 
normatização ou imposição, o critério é o próprio gosto 
flexível do Mestre de Harmonia, no entanto, mesmo com 
essa liberdade a responsabilidade dos Mestres de 
Harmonia por vezes é relegada, as Lojas não investem em 

própria música clássica recebe influência e inspirações das 
músicas folclóricas e de construções mais simples. É 
compreensível essa ligação da música clássica com a 
Maçonaria visto que esse estilo musical corresponde ao 
período que ela surge na Europa do Século XVII; nessa 
época o clássico era a música consumida pela nobreza da 
época.

No Princípio era o Som e o Som estava com Ele
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ELEMENTOS DA MÚSICA

 O  r i t m o  é  o  c o m p o n e n t e  m u s i c a l 
exclusivamente relacionado com o tempo, a velocidade 
em que é executada a música, ao concentrarmos nela o 
percebemos como pulsações. Nas sessões maçônicas o 
ritmo ordenadamente é importante para a execução dos 
trabalhos em Loja, logo na abertura para cada grau 
existem batidas rítmicas, com intensidades diferentes e 
especificas que o identificam e alertam o maçom em que 
grau irá trabalhar.

 A construção musical é composta teoricamente 
de três elementos, ritmo, harmonia e melodia. O Ritmo, 
em grego (rhythmos), é o componente mais primitivo da 
música, os tambores eram executados pelos humanos 
anunciando batalhas, festas e base para danças antes das 
notas musicais, o ritmo tem a função organizadora, indica 
o valor de cada nota de acordo com a intensidade e 
duração em que serão executadas, é uma combinação 
entre o som e o silêncio que sustenta a construção da 
melodia, analogicamente é o motor da música. 

 A harmonia que etimologicamente também 
deriva do grego (harmonía), nos remete a união, 
concordância, combinação e acordo. Na música a 
harmonia é quando duas ou mais notas são tocadas 
simultaneamente formando um acorde; a harmonia é 
formada por sequência de acordes que combinam entre 
si, é ela que dá sentimento à música, garante o equilíbrio 
entre as notas e geram sons que despertam sensações 
auditivas e sentimentos diversos, analogicamente é como 
se cada membro de uma Loja fosse uma nota musical 
trabalhando simultaneamente em harmonia e o resultado 
desse trabalho gerasse a melodia que é a essência da 
canção. A melodia, do grego meloidia (canto em grupo, 
coral), quando uma música é lembrada e cantarolada, o 
som emitido é a melodia, o elemento mais memorável da 
música.

equipamentos de melhor qualidade e o aproveitamento 
que poderia advir de uma seleção de obras musicais 
durante uma sessão é desprezado, perdendo a 
possibilidade da elevação do estado mental que poderia 
ser conseguido.

 Com as propriedades da corda soante, os 
seguidores de Pitágoras viram a chance de encontrar 
fundamentos matemáticos para todo o resto, da religião 
ao cosmos; a Escola Pitagórica sustentou que, assim 
como os intervalos de som, os movimentos dos astros se 
reduzem a relações numéricas. O termo música ou 
harmonia das esferas decorre desse pensamento. 

A MÚSICA DAS ESFERAS

 Observando o trabalho de ferreiros na Grécia no 
Século VI antes de Cristo, Pitágoras observou que o som 
que saia dos martelos tinha intervalos musicais, que é a 
diferença de altura entre duas notas musicais, classificados 
quanto à simultaneidade ou não dos sons e à distância 
(altura) entre eles. Na escala diatônica, a primeira 
classificação de um intervalo é quanto à ocorrência de 
simultaneidade em sua execução. Assim, o intervalo será 
melódico quando os sons aparecerem em sucessão um ao 
outro, ou harmônico, caso sejam executados no mesmo 
instante. 

 “A intuição primordial de que o número está na 
origem de todas as coisas conduziu os gregos para uma 
teoria da harmonia das proporções. De fato, a harmonia 
comanda tudo: a virtude é harmonia; o bem é harmonia, a 
saúde é harmonia; a educação deve estabelecer ou 
restabelecer a harmonia na alma; a medicina deve permitir 
manter ou reencontrar a harmonia do corpo. Desse 
modo, os gregos utilizavam a música para a educação das 
crianças, ou, mais amplamente, para agir sobre o espírito 
dos homens. Também a moralidade era pensada como um 
meio termo entre opostos, uma “afinação”, uma 
harmonia da alma.” (Paulo da Costa e Silva professor de 
estética no Departamento de História e Teoria da Arte da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro em artigo para a 
Revista Piauí). 
 “A descoberta ‘pitagórica’ estabeleceu, pela 
primeira vez na história humana, um elo cientificamente 
fundado entre o real fisicomatemático e a psicofisiologia 
humana”, escreveu o musicólogo francês Jean Molino.   

 O que Pitágoras fez foi colocar os martelos na 
balança e pesá-los, concluindo que o martelo que 
produzia o som da oitava tinha exatamente a metade do 
peso do martelo cujo som era o mais grave; dizer que uma 
nota está uma oitava acima significa dizer que a nota é a 
mesma, porém ela está em uma região mais aguda do 
instrumento. Pitágoras descobriu que havia uma relação 
matemática entre os sons emitidos e os pesos dos 
martelos, refez a experiência usando uma corda 
tensionada dividindo a corda em partes iguais, notou que 
as mesmas proporções produziam os mesmos intervalos 
sonoros.   

 A música e as culturas humanas estão sempre 
fundidas, cada povo cria sua tradição cultural com seus 
sons, suas notas e melodias, mas seriam mesmo aleatórias 
as escolhas desses sons? Os intervalos musicais, ou seja, a 
distância entre dois sons descobertos por Pitágoras são 
quase sempre selecionados preferencialmente; é a base 
harmônica de toda música que veio depois; mais que um 
aspecto cultural, é um aspecto fisiológico vindo das 
entranhas humanas desde tempos imemoriais, cada um é 
uma vibração sonora agindo no universo organizado por 
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 A beleza harmônica da música gera emoção, o motivo da presença dela na Maçonaria é primordial e um dos 
sustentáculos através da Coluna da Harmonia como pensado por Pitágoras. 
 A riqueza dessa arte universal presente no universo maçônico promove equilíbrio corporal e emocional, físico e 
psíquico. A música pode ser lúdica quando cantada por uma mãe transmitindo afeto ao filho, está presente na infância nas 
brincadeiras de roda que são as primeiras experiências rituais e acompanham o homem até o requiem aeternam (repouso 
eterno), é emoção em forma de poesia, história, estória, protesto, glória, reza, meditação, festa, dança, encontro e desencontro. 
Uma arte pura é a manifestação de cada cultura em linguagem universal, exatamente por isso a música é ferramenta de 
aprendizagem e de ampliação de visões, permite conhecer a cultura do outro e reconhecer as diferenças existentes entre elas, 
promove fundamentalmente a tolerância quando se despe o ouvido daquilo que o gosto pessoal pensa ser maior ou melhor.

uma ordem cósmica maior.  

Hugo Schirmer

Maçonaria: minha visão
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Em 2020 estarei completando 39 anos de 
ininterruptos trabalhos Maçônicos, desde a minha 
iniciação, da qual lembro bem e, se tivesse um pouco mais 
de coragem, teria fugido daquele quartinho apertado, 
cheio de objetos e expressões assustadoras.

MAÇONARIA - MINHA VISÃO - TESTE FINAL?

Superei a primeira etapa e consegui vencer as 
demais provas. Dei minha contribuição, doando meu 
sangue a quem precisasse, e também pecuniária.

Achei estranho quando disseram que seria para 
“me dar à luz”. Vi tantas pessoas, conhecidas do mundo 
profano, e que ali se encontravam me fitando, talvez com 
um ar de satisfação, talvez com um ar de indagação, “será 
que esse cara var dar certo?”. 

Confesso que não entendia praticamente nada 
do que estava acontecendo, pois tudo aquilo era 
desconhecido, mas, como meu padrinho vinha de longa 
jornada, achei que deveria imitá-lo e seguir o caminho que 
haviam colocado à minha frente.
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 Confesso mais: desconhecia tudo, sem entender 
o porquê de estar passando por tudo aquilo, dentro de 
quatro paredes, meio que vestido. Contudo, repetia 
internamente, “vamos em frente, voltar de modo algum”.

Naquela oportunidade, dentre outras coisas, não 
sabia e não conseguia entender o porquê de ser “eu”. Mas 
e quem não passou pelo que eu estou dizendo?

Lembro que a curiosidade nata de conhecer, 
descobrir “o que” e o “porquê” me incitavam a ir em 
frente, aprendendo e compreendendo. Mas, como 
popularmente se diz, recebi um verdadeiro “soco na boca 
do estômago” quando fiz o típico questionamento 
característico realizado por todos – ou quase todos – 
iniciantes: “O que é isso? O que significa?”.

Encerrada a Cerimônia e a Sessão, passamos ao 
salão de banquetes, onde fomos recepcionados e – para 
minha surpresa – teríamos que pagar o mesmo aos demais 
presentes. O que? Não entendi bem. Qual a motivação? 
Para adentrar aos Umbrais da Maçonaria eu teria que pagar 
uma janta para duas ou três dezenas de Maçons? 

Ah! Fiquei sabendo que eram Irmãos de outras 
Lojas, que embora não integrassem o quadro daquela que 
eu passava a pertencer, se fizeram presentes para prestigiar 
a chegada de mais três membros à ordem.

Fui posto a sentar em um banco de madeira, com 
as costas em contato com uma parede úmida, sob a 
afirmação de que eu tinha que sentar no topo da Coluna 
do Norte, a menos iluminada! Confesso que novamente 
não entendi, porém, com o tempo passei a compreender, 
pois a medida que outros foram entrando eu era 
“empurrado” para baixo. Seria isso, já que eu estava no 
topo? Do topo, logicamente, só para baixo! Tudo bem... O 
tempo passava. Eu lia o “livrinho”. Mas, novamente, 
pouco conseguia entender do significado daquilo tudo.

A terrível resposta, então, veio: “Fica quieto guri, 
o teu tempo não chegou!”.

O tempo passou. Voltei na semana seguinte e já 
não via mais aquele mesmo número de pessoas da semana 
anterior. O que teria acontecido?

Com o tempo fui vendo que os demais também 
passavam por tudo aquilo que eu passei, começando a 
entender que se tratava de algo simbólico. Um simbolismo 
das coisas que via, lia e também ouvia. Aí sim “a coisa 
ficava feia”, mas porquê?

Tudo bem. Recebi abraços e palavras de incentivo 
de todos aqueles que lá se faziam presentes. Se não me 
engano, eram três que estavam sendo “iniciados”.

Sim. Tínhamos que pagar os custos de material e a 
mensalidade da Associação a qual pertenceríamos. Janta? 
Essa não!

Não que eu seja ou fosse o Maçom perfeito, pois 
muitas vezes errava e, outras, não era orientado.

Aceitar postos e/ou cargos é o que nos ajuda a 
conhecer e aprender. Assim, consegui peneirar as coisas e 
passei a ler e ver com outros olhos, buscando as 
entrelinhas e descobrindo, muitas vezes, que o que falavam 
não era aquilo que imaginávamos.

Sim. Havia um antigo costume de submeter o 
aprendiz à provas e mais provas “simbólicas”. Contudo, 
não entendia o que haveria de simbólico em colocar o 
iniciante em situação de risco de vida, como sabemos que 
muitas vezes ocorreu, inclusive resultando em morte.

Mas o que justificava tal resposta? Confesso que 
quase “pedi minhas contas”. Era para ter ido embora e não 
mais voltado. Aí eu questiono: quantos fizeram algum 
questionamento e receberam aquele tipo de resposta? 
Quantos nunca mais voltaram? Sem falar daqueles que 
foram acometidos por uma pneumonia depois de manter 
as costas em uma parede úmida e gelada.

Se não me falha a memória, havia visto um colar 
com a figura de uma ave e, por curiosidade, quis saber do 
que se tratava. O que significava? Nada!

Começamos em três. Um logo ficou no caminho 
e eu nunca soube exatamente a razão. O outro perdi o 
contato.

Com aquela resposta, fui procurar conhecer 
“onde” eu estava.

A curiosidade de saber e aprender em mim foi 
despertada. Talvez eu até devesse agradecer a quem me 
deu aquela resposta.  Fui em frente, meio que “patinando e 
resvalando, aos trancos e barrancos”, até que mudei de 
cargo e posto. Cheguei onde me disseram que havia 
adquirido a maioridade e plenitude, contudo, não me 
diziam nada mais.

Agora, meu filho, o problema é teu. Vais para a 
vida e te vira, pois que não serás ensinado, verás, bater de 
martelo e discursos. Alguns infundados, nostálgicos, 
chorosos.

O tempo passou e, ao mesmo tempo, virava 
“bandido” e “mocinho”, pois, aos olhos de um ou outro, 
crescia pelo teu esforço e adquiria o conhecimento que 
não os deram a conhecer.

Com o tempo passei a ocupar cargos e/ou 
postos. Os conhecimentos foram aumentando, mas 
sempre com dificuldade. Nada é fácil, mas também nada é 
difícil. Basta acertar o ponto. Mas aí é que está o 
problema... Quando vamos saber qual é o ponto certo?

Entendo que somos como uma Orquestra 
Sinfônica, onde há um maestro regente e os músicos, que 
seguem os movimentos indicados e, se houver um deslize, 
recebem um olhar de reprovação, mas, mesmo errando, 
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acertam daí para frente. Aqui, porém, na prática, é diferente. Cada um quer tocar o seu instrumento como acha que 
deve e, assim, não há melodia correta.

 
Hoje estamos enfrentando uma pandemia, que afetou nossa rotina e nos afastou dos Templos físicos, nos 

levando a Templos virtuais. O futuro parece que chegou, nos aproximando cada vez mais, pois o que não 
conseguíamos fisicamente, hoje estamos fazendo com muito sucesso e mais conhecimento e aprendizado.

– Cavar masmorras ao vício e levantar tempos à virtude.

Por isso procuro um verdadeiro e Amado Irmão, que imitando o apóstolo Pedro, ensine aos seus Mestres a 
serem pescadores de homens no mundo profano.

Enfim, procuro um verdadeiro e Amado irmão, que nos abrace por T∴V∴T∴, sorrindo, chorando ou 
enxugando nossas lágrimas, para termos a inabalável certeza de que a Maçonaria é realmente a verdadeira imaculada 
Escada de Jacó, que eleva o Homem Maçom da Pedra Bruta à presença da mente cósmica universal.

Eu vos amo meus Amados Irmãos todos.

SANTA MARIA, 12 DE SETEMBRO DE 2020

– Poderia estar dizendo o que vim fazer aqui, meu amado Irmão? 

HUGO SCHIRMER - MM

 

Por isso, procuro um verdadeiro e Amado irmão, que não viva preso às lendas e histórias da Maçonaria do 
passado, mas que escreva a mais bela página da Maçonaria do presente.

PATROCÍNIO
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Contamos com todos os irmãos espalhados pela face da terra.Vida Longa para a Lojas Virtuais!!!

Sua primeira administração será encabeçada pelo Irmão Ednilson Ferreira da Silva, como Venerável Mestre, tendo 
como 1° Vigilante: José Soares da Silva, 2° Vigilante: Pedro Sobrinho Rodrigues Brito, Orador: Antônio Fernando de Oliveira 
Dantas Amoras, Secretário: Dilson Barbosa Soares Junior, Secretário Adjunto: Felipe Farias Beckedorff  Pinto, Tesoureiro: 
Marcelo Alves dos Santos, Mestre de Cerimônias: Felipe Bittioli Rodrigues Gomes e Chanceler: Carlos Jesus Vieira e Silva. 

O progresso foi imediato e nos levou a criar Lojas genuinamente virtuais, a primeira foi a “Lux in Tenebris” pela 
GLOMARON criada no dia 25 de setembro de 2020 e instalada em 1º de outubro de 2020, a segunda foi a “LUZ e 
CONHECIMENTO” criada pela Grande Loja do Estado do Pará – GLEPA, no dia 05 de novembro de 2020 e instalada NO 
dia 28 de novembro de 2020.

NASCE MAIS UMA ESTRELA NA CONSTELAÇÃO VIRTUAL UNIVERSAL DA MAÇONARIA.

A ‘LUZ E CONHECIMENTO” já nasce grande, com a confirmação do apoio total da sua antecessora “LUX IN 
TENEBRIS”.

FOTO DO SELO:

ARLSV “LUZ E CONHECIMENTO” N° 103 - GLEPA

Na história da humanidade, já aconteceram muitas tragédias, catástrofes, pandemias entre outros estragos, em todos 
os acontecimentos, há sempre um lado positivo como foi o caso de Isaac Newton que ao se isolar para evitar a praga de 1665, 
descobriu as leis da gravidade da ótica e inventou o cálculo.  Hoje estamos em plena pandemia causada pela COVID-19 e entre 
os beneficiados foi a Maçonaria, onde uma plêiade de irmãos, isolados, impedidos de participar de reuniões presenciais, foram 
obrigados e induzidos a avançar alguns anos com a disseminação das reuniões online, que cresceu repentinamente com a 
adesão de irmãos do Brasil inteiro e até do exterior que se juntaram aos brasileiros, formando uma grande rede de estudos com 
palestras de valorosos irmãos dentro dos mais variados assuntos. 

Redação: José Soares da Silva 1° Vigilante
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Ao leitor que deseja enviar artigos ou 
fazer comentários sobre a Revista 
Triponto, envie  um e-mail para: 
revistatriponto@gmail.com

Diagramação e design:

Hugo Schirmer
Alessandro de Paula Miari
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Kennyo Ismail

Antônio Juliano Breyner

José Soares da Silva

Antônio Juliano Breyner

Colaboradores nesta Edição

Izautonio da Silva Machado Junior

Marco Antônio de Moraes

Izautonio da Silva Machado Júnior

FELIZ NATAL E UM 

Desejamos que a alegria de viver e de amar o próximo estejam presentes nos seus corações.
E que não faltem os amigos e a família ao lado de cada um de nós.

PRÓSPERO ANO NOVO!

De todas as épocas do ano, de todos os momentos da vida, este é um dos mais mágicos.

A REVISTA TRIPONTO NÃO SE 
RESPONSABILIZA PELOS ARTIGOS 
ASSINADOS

Acesse o nosso Site e perfil no Instagram

www.revistatriponto.com

@revistatriponto
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