
ANO I  - N.º 01 - Outubro de 2020

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

DE RONDÔNIA

UM MARCO NA HISTÓRIA DA 
MAÇONARIA BRASILEIRA

Data de fundação: 01/10/2020 

GRANDE LOJA MAÇÔNICA 

VM: Izautônio da Silva Machado Junior



Conto com o seu apoio e divulgação da 
REVISTA TRIPONTO. Que possamos contribuir 
com a MAÇONARIA.

C o n t a m o s  c o m  d o i s  r e n o m a d o s 
pesquisadores/escritores maçônicos como 
articulistas: Ir. Kennyo Ismail e Izautônio Junior – 
que contribuirão nas edições da REVISTA 
TRIPONTO com seus artigos e, para as próximas 
edições, contaremos com a sua contribuição 
enviando-nos artigos, sejam eles sobre doutrina ou 
filosofia MAÇÔNICA, como também sobre as 
ORDENS paramaçônicas – colaborem conosco 
enviando o seu artigo e também seu comentário 
sobre o que publicamos.

Prezado leitor

EDITORIAL

Consideramos e não poderia ser diferente, 
os assuntos maçônicos relevantes, portanto 
trataremos na REVISTA TRIPONTO esses 
assuntos com extrema seriedade e responsabilidade, 
buscando sempre a verdade, estimulando 
constantemente a reflexão, usufruindo da 
participação ativa de todos os irmãos, que terão aqui, 
o espaço para seus comentários.

Fraternal Abraço                                  

A MAÇONARIA proporciona a todos nós 
infinitas possiblidades de buscar o conhecimento, 
porém cobra também de cada um de nós um 
comprometimento com a instituição, respeito às 
suas tradições, mas também proporciona a todos 
nós mantermos os olhos para o futuro.

Receba nosso fraternal abraço

         

Com muita alegria e satisfação, temos o 
prazer de apresentar a todos vocês nossa primeira 
publicação da REVISTA TRIPONTO. Nossa 
intenção é colaborar com artigos para instigar sua 
reflexão, para sua busca do conhecimento e, usar a 
REVISTA TRIPONTO para difundir tudo que se 
produz no âmbito da MAÇONARIA.

      

  Antônio Jiano Breyner
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 No ambiente profano somos confrontados 
com a infidelidade das boas práticas e secretamente 
pessoas em condições menores de força são submetidas a 
intolerância. Quanta ignorância salta aos olhos daqueles 
que ainda são afetos aos desejos mais mundanos. No 
exemplo anterior não me deixei dominar pelo 
autoritarismo e pus-me a tranquilizar aquele ser 
veladamente arrogante, atendo-me aos protocolos de 
saúde e reiterando-o como um bom cidadão e 
consumidor. A balconista de costas lavava alguns copos e 
mais tarde me confessou haver perdido uma irmã pela 
doença. Parece drama. Mas não é. Fato. Calada e resignada 
ouviu em silêncio toda a minha explanação sobre o 
protocolo discorrido aquele profano proprietário de um 
estabelecimento que talvez se esqueça de que sua 
colaboradora não teve a doença, mas sentiu o efeito 
colateral dela. “Vaidade, tudo é vaidade”.

 Vez ou outra deparo-me com situações no 
dia a dia embaraçosas. Outro dia em uma padaria 
perguntei a balconista que me atendeu muito bem por 
sinal qual o motivo de alguns concidadãos não estarem 
observando o disposto no protocolo de controle a 
COVID 19 naquele estabelecimento! Ao prontificar-se 
em responder subitamente vem o dono que tratou de fazer 
um relato mínimo sobre o indagado e desconversar. E eu 
entendi. Atrapalho perguntando! Minha venda nos olhos 
“desceu” quando eu notei a sádica tentativa de tornar não 
consensual algo amplamente notório e seguro. Confesso 
que me decepcionei com a frieza. Frieza essa que nós 
sabemos e conhecemos em nossos estudos. Reparei no 
cingir das pálpebras dos olhos o desconforto e a ganância 
propriamente dita estampada.

 Cada irmão interpreta o ensinamento e o 
prática diariamente dentro obviamente de sua realidade. 
Somos instruídos sempre a buscar o conhecimento 
dentro da impessoalidade e capacidade intelectual ativa de 
cada um. A filantropia pelo menos a mim relembra a todo 

 A cultura da lei de Gerson no Brasil ainda se 
estabelece como prática fiadora dos cegos profanos. 
Lidamos com atitudes corriqueiras que deliberadamente 
afrontam a verdadeira noção de cidadania e moral. A 
SOBRIEDADE nas lições devem ser guardadas para que 
o maçom ao lapidar-se meça com clareza o tamanho de 
suas ações e gire o compasso na busca da fiel justiça a que 
deve apetecer o coração do obreiro. A sombra que 
acompanha a venda nos olhos e obstrui enxergar a luz da 
razão precisa ser afastada pelo irmão que ainda está preso 
as amarras da ignorância e que não se abstém de um 
passivo de aberrações morais passadas profanas para 
obter o novo, a transformação, a sobriedade mental que a 
busca por ensinamentos maçônicos traz. 

Qualquer que seja o obstáculo a transpor no 
inventário moral ao lapidar a pedra bruta devemos ater 
nossa razão e não nossa paixão. No exemplo acima o 
proprietário antes do fato era tido por mim como uma 
pessoa digna e de total confiança. Percebi que a paixão 
pela nossa amizade não poderia ser maior do que a razão 
frente a algo maior. Confesso que a decepção foi sentida. 
Mas o alívio de ter construído um pilar de força e 
estabilidade durante todo esse tempo de estudo me 
possibilitou sabedoria para transpor com firmeza aquela 
situação. O olho que tudo vê me permitiu enxergar 
tamanha aberração. O G.A.D.U. nos permite o dom diário 
da vida. Saber reconhecê-lo e praticar de forma justa esse 
dom cabe a cada irmão na busca pelos estudos e 
conhecimento. Assim podemos ser melhores. Assim 
podemos tornar melhor o universo ao nosso redor. 

momento que somos todos iguais. E assim sendo temos 
que ter sempre compaixão um com o outro. Isso traduz na 
vida a melhor prática que sirva a todos. Eis que a 
humanidade sofre com os desejos individuais dos 
poderosos e totalitários.

A ARTE DE SER MAÇOM 
NO AMBIENTE PROFANO

Nepomuceno – Minas Gerais - GOMG

Aroldo Lopes de Paula Valácio – M∴M∴ 

 A∴R∴L∴S∴ Fraternidade Nepomucenense
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Marcelo Gavlik Batista da Silva¹

Introdução

A Astronomia foi um tema muito importante 
para os nossos antepassados. Seu estudo possibilitou a 
previsão de eventos que aumentaram consideravelmente 
as possibilidades de sobrevivência na terra. Com os 
avanços da tecnologia, nos últimos 300 anos muito se 
descobriu, mas isso é só a ponta do iceberg, 
provavelmente, a ponta da ponta.

E s t e  t r a b a l h o  v i s a  s i n t e t i z a r  a l g u n s 
conhecimentos modernos da Astronomia e fazer uma 
referência, como forma de homenagem, ao Astrofísico 
Stephen Hawking, falecido em 2018.

Astronomia

Nossos antepassados não sabiam onde estavam, 
que dia era, quando o frio viria, ou quando as diversas 
espécies de animais iriam migrar de uma região a outra. De 
acordo com a Teoria da Evolução das Espécies, quando o 
hominídeo primitivo desceu das árvores e passou a andar 
sobre duas pernas, a observação do horizonte e do céu 
passaram a ser mais frequentes, fator decisivo na 
identificação de padrões nos astros que “giravam em 
torno” da Terra.

O sol que sempre “nascia” no Leste e 
“repousava” no Oeste, a lua, que também percorria os 
céus com trajetórias diferentes a cada dia, as estrelas que 
com o passar dos dias ia mudando de lugar, tudo isso 
passou a ser observado. Na busca por uma explicação, 
esses fenômenos acabaram dando origem às mais diversas 

A ASTRONOMIA, 
UMA DAS 7 CIÊNCIAS LIBERAIS

teorias, a maioria delas envolvendo criaturas míticas e 
deuses.

Provave lmente  a inda i remos v ivenc iar 
descobertas que desconstroem convicções sólidas sobre 
diversos temas, por isso, reforço a máxima “vamos 
questionar tudo”, ou “questione a autoridade”. Um 
exemplo dessa situação é a teoria de Aristóteles de que dois 
objetos A e B, sendo B com massa duas vezes maior que o 
objeto A, cairia numa velocidade duas vezes maior que 
este. Hoje sabemos que a ação da gravidade é a mesma nos 
dois, fazendo ambos caírem em velocidade igual; o que 
diferencia a velocidade é a resistência do ar. Essa teoria foi 
dada como verdade por mais de mil anos, sendo que duas 
pessoas sem graduação científica alguma poderiam 

Com o conhecimento que temos hoje, muitas 
teorias podem parecer cômicas, mas dada as condições do 
tempo na qual foram inventadas, elas são muito bem 
elaboradas, com ligações entre os astros e eventos que por 
consequência da ação dos mesmos afeta nossa vida na 
Terra. Muitas destas teorias foram consideradas como 
verdades absolutas e inquestionáveis, inclusive com 
punições rigorosas contra aqueles que ousassem levantar 
hipóteses contrárias.

Todas as civilizações que nos precederam fizeram 
referências aos astros, tendo o sol majoritariamente o 
papel principal no regimento da vida, sendo representado 
pelo Deus principal nas religiões politeístas. Com a 
evolução da ciência e das tecnologias usadas para seu 
estudo, grande parte da mitologia foi explicada por 
cálculos matemáticos, modelos científicos e teorias muito 
bem fundamentadas.

 ¹Mestre Maçom, filiado à ARLS Vale do Jamari nº 38 – GLOMARON.
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A bola de fogo que nos aquece também não está 
parada, está presa pela força gravitacional do centro da 
nossa galáxia, que chamamos de Via Láctea, que “amarra” 
centenas de bilhões de outras bolas de fogo, que olhando 
ao céu chamamos de estrelas. Nosso sol está a 26 mil anos 
luz do centro da nossa galáxia, que possui cerca de 100 mil 
anos luz de diâmetro.

Hoje sabemos que moramos na superfície de uma 
rocha gigante para nós, minúscula para o resto do 
universo, com a cor azul quando vista de longe (não tão 
longe assim), que gira em torno de uma bola de fogo 
gigante (mais uma vez para nós), suspensas no vácuo, 
presas por uma teia invisível chamada força gravitacional. 
Nossa rocha possui massa suficiente para que a própria 
gravidade resulte no movimento de rotação (torque 
gravitacional), o que dá origem ao dia e à noite, enquanto o 
movimento de translação dá origem às estações do ano.

simplesmente lançar dois objetos de massas nessa relação 
e contar o tempo de queda, quebrando a teoria de um dos 
mais famosos sábios da antiguidade.

Além da Via Láctea, existem outras centenas de 
bilhões espalhadas pelo cosmos, cada uma com centenas 
de bilhões de estrelas, sendo que cerca de 25% delas 
possuem planetas em suas órbitas, muitos deles 
provavelmente contendo água na forma líquida, condição 
básica para a vida como conhecemos. A busca por vida 
nesses planetas está apenas engatinhando, mas já foram 
identificados centenas destes apenas em nossa galáxia, o 
que torna a existência de alguma forma de vida fora da 
Terra, ainda que primitiva, altamente possível. Sabemos 
que já foram identificados microrganismos capazes de 
resistir à radiação e ao vácuo existente fora da nossa 
atmosfera, retomando seus processos biológicos com a 
adição de água.

Um dos grandes nomes da Astrofísica é Carl 
Sagan, que dedicou sua vida ao estudo e à melhoria da 

"The cosmic Perspective", de J. Bennet, 
M. Donahue, N. Schneider e M. Voit, 2002.

A mente brilhante de Stephen Hawking 
contribuiu muito para a ciência, apresentando leis 
mecânicas para os buracos negros, teoremas da 

Um dos maiores gênios da era contemporânea foi 
Stephen Hawking, um cientista britânico amplamente 
conhecido fora do círculo dos cientistas, talvez por passar 
anos em uma cadeira de roda, respirando por aparelhos e 
se comunicando com auxílio de máquinas. da por seres 
hostis aos humanos.

didática com que esse conhecimento era repassado à 
população em geral. Entre suas contribuições para a 
humanidade está a série televisiva Cosmos, sendo sua 
versão revisada e atualizada apresentada pelo também 
astrofísico Neil DeGrasse Tyson, e que serviu de base para 
a elaboração deste trabalho. 

Um dos grandes projetos de Carl Sagan foi a 
sonda Voyager 1, lançada no universo para fora da órbita 
do Sol contendo um disco rígido com informações sobre a 
Terra, incluindo sons como o barulho de uma cachoeira, o 
choro de um bebê, um trecho de uma música de Blues e 
um mapa cósmico da nossa posição no universo, sendo 
perfeitamente possível que uma inteligência extraterrestre 
possa ler esse mapa e nos encontrar. Esse mapa inclusive 
foi visto como perigoso por cientistas renomados como 
Stephen Hawking, para quem haveria o risco de a Terra ser 
colonizada por seres hostis aos humanos.

A Voyager 1 é a espaçonave mais distante do 
Sistema Solar já lançada. Foto: NASA.

comunidade científica que apresenta cálculos 
matemáticos embasando sua teoria do multiverso. Uma 
de suas obras literárias, “Uma nova história do tempo” 
(2005) deveria ser leitura obrigatória para todos.

Neil DeGrasse Tyson 
(Foto: Roderick Mickens/Divulgação)

Stephen Hawking. Foto: NBC News / Canaltech

Carl Sagan - Michael Okoniewski/
Wikimedia Commons

A astronomia, uma das 7 ciências liberais
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singularidade, e aproximadamente duas semanas antes de sua morte, concluiu um trabalho a ser apresentado à comunidade 
científica que apresenta cálculos matemáticos embasando sua teoria do multiverso. Uma de suas obras literárias, “Uma nova 
história do tempo” (2005) deveria ser leitura obrigatória para todos.

 

Conclusão

A Astronomia, ciência tão importante para a espécie humana desde a antiguidade, encontra nos tempos atuais 
significativos avanços. A cada dia novas descobertas demonstram que há muito mais para se descobrir além do que se sabe, e 
graças ao trabalho de astrofísicos modernos como Stephen Hawking, Carl Sagan e Neil DeGrasse Tyson, um pouco deste 
conhecimento se tornou acessível a todos.

A ciência foi e sempre será de extrema importância em nossas vidas. Quanto mais estudamos, mais vemos quão 
pequenos e insignificantes somos diante da grandeza do universo. Diante dessa grande verdade, que possamos assumir o 
controle de nossos egos como seres humanos, e como maçons, possamos refletir sobre aquela premissa básica de nossa 
Ordem, segundo a qual devemos estar sempre abertos à constante investigação da verdade. 

Referência

COSMOS, UMA ODISSEIA NO ESPAÇO-TEMPO. Ann Druyan e Steven Soter, Cosmos Studios e Fuzzy Door 
Productions, 2014.

  

Como exemplos,  tratarei  aqui dos 
primórdios da Maçonaria Inglesa, berço da 
Maçonaria anglo-saxônica; da Maçonaria Francesa, 
berço da Maçonaria Latina; e da Maçonaria 
Brasileira, segunda maior Maçonaria regular no 
mundo, atrás apenas dos EUA e à frente da 
Inglater ra (ISMAIL, 2013) ;  revelando as 
Obediências Maçônicas que existiram em cada um 
desses países antes do surgimento das chamadas 
“primazes”, que por um motivo ou outro 
prevaleceram, condenando, seja propositalmente ou 
acidentalmente, suas antecessoras ao esquecimento.  

Introdução

AS PSEUDOPRIMAZES 
DA MAÇONARIA

Kennyo Ismail

Há uma célebre frase, que alguns costumam 
creditar ao escritor inglês George Orwell, 
pseudônimo de Eric Arthur Blair, que diz que “a 
história é escrita pelos vencedores”. Com algumas 
raras exceções, os historiadores têm provado que 
essa máxima é verdadeira. Na sublime ordem 
maçônica não tem sido diferente, tanto no Brasil 
como no exterior. 

A astronomia, uma das 7 ciências liberais
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A Grande Loja Unida da Inglaterra declara em 
seu website ter sido fundada em 1717 e ser a mais antiga 
Grande Loja Maçônica do mundo (UGLE, 2014). Fruto 
da fusão da chamada Grande Loja dos Antigos com a 
chamada Grande Loja dos Modernos, em 1813, toma para 
si a data de fundação desta última, em 24 de junho de 1717, 
na cidade de Londres. 

No início do Século XVIII a Grande Loja de 
York parece ter vivido uma fase de franca expansão. Em 
1705 estava sob a direção do então Grão-Mestre, Sir 
George Tempest, o qual foi sucedido por Robert Benson, 
na época Prefeito de York. Benson foi sucedido por Sir 
Walter Hawkesworth, mas foi reeleito Grão-Mestre logo 
em seguida, retornando ao cargo e governando a Grande 
Loja de York entre 1714 a 1725 (PRESTON, 1867). Foi 
durante sua gestão no Norte da Inglaterra que a Grande 
Loja de Londres e Westminster foi fundada ao Sul, a qual 
ele tratou de fraternalmente reconhecer. Ambas as 
Grandes  Lo j a s  man t ive r am boas  r e l a ções  e 
reconhecimento mútuo até 1725, quando, de acordo com 
Mackey (1914), a Grande Loja de Londres e Westminster 
realizou uma atitude não maçônica, ao reconhecer maçons 
que haviam sido desligados da Grande Loja de York, o que 

Essa “primeira” Grande Loja, fundada na 
Londres de 1717, adotou o nome de “Grande Loja de 
Londres e Westminster”. Ela não adotou inicialmente o 
nome de “Grande Loja da Inglaterra” por um motivo 
óbvio: já existia na época outra Grande Loja na Inglaterra. 
Preston (1867) dá notícias da Grande Loja de York, 
reunida pela primeira vez no ano de 926. Apesar de ter 
ficado sem um Grão-Mestre por alguns períodos, Preston 
indica assembleias gerais com ininterrupção de Grão-
Mestres desde aproximadamente 1558, quando Sir 
Thomas Sackville assumiu o posto. Sir Sackville ocupou o 
cargo até 1567, quando o passou ao Conde Francis Russel, 
seguindo de assembleias gerais e sucessores registrados a 
partir daí.

Evidentemente que a Grande Loja de York não 
funcionava como as Obediências atuais, com estruturas 
permanentes que funcionam diariamente e cuja gestão 
impacta  d i re tamente  no cot id iano das  Lojas 
jurisdicionadas. Na época, a Grande Loja basicamente 
realizava assembleias para eleger seus dirigentes, discutir 
problemas comuns entre as Lojas e aprovar regras a serem 
observadas pelos maçons. 

levou esta a romper as relações. Já com as relações 
rompidas, a Grande Loja de Londres mudou seu nome 
para Grande Loja da Inglaterra, deixando assim de 
reconhecer a Grande Loja de York.  

A resposta da Grande Loja de York para a 
audácia de sua irmã caçula do sul foi a adoção, a partir 
daquele mesmo ano de 1725, de uma nova denominação, 
“Grande Loja de Toda a Inglaterra”, ou, na forma mais 
completa, “Grande Loja de Toda a Inglaterra Reunindo 
desde Tempos Imemoriais na Cidade de York”. Nesse 
momento, seu atual Grão-Mestre era Charles Bathurst. 
Ainda em 1725 foi formalmente fundada a Grande Loja 
da Irlanda. 

Alguns anos depois, em 1735, a Grande Loja de 
Londres e Westminster, agora autodenominada Grande 
Loja da Inglaterra, cometeu outro ato injustificável, 
quando seu Grão-Mestre, o Conde de Crawford, 
constituiu duas Lojas na jurisdição da Grande Loja de 
York (MACKEY, 1914). Esse último ato manteve as duas 
Grandes Lojas distantes até o desaparecimento 
permanente da Grande Loja de Toda a Inglaterra, na 
década de 1790 (COIL & BROWN, 1961).

E m  1 7 5 1  a l g u n s  m a ç o n s  i r l a n d e s e s 
estabelecidos em Londres, revoltados com as inovações 
realizadas pela Grande Loja da Inglaterra, inovações 
essas ocorridas após a inconfidência de Samuel Prichard, 
em sua obra “Maçonaria Dissecada” (CARR, 1977), 
optaram por fundar uma nova Grande Loja conforme os 
antigos princípios e práticas maçônicas, anteriores às 
inovações ocorridas a partir de 1730 (HODAPP, 2005). 
Eles eram liderados por Laurence Dermott, o qual 
denominava os membros de sua Grande Loja como os 
“Antigos” e se referia aos membros da primeira Grande 
Loja de Londres como os “Modernos”. Essa rivalidade 
entre os Antigos e Modernos durou até 1813, quando da 
fusão das duas Grandes Lojas inglesas, gerando assim a 
Grande Loja Unida da Inglaterra. 

Tomando por base um entendimento de que a 
Grande Loja Unida da Inglaterra é um novo corpo 
maçônico, criado formalmente em 1813, a Grande Loja 
da Irlanda clama para si o título de Grande Loja mais 
antiga do mundo “em existência contínua”, tendo sido 
fundada em 1725.

Maçonaria Inglesa
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As pseudoprimazes da Maçonaria
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Maçonaria Francesa

Em 1728, Lojas Maçônicas francesas, formadas 
principalmente por jacobitas ingleses e escoceses, 
fundaram a Grande Loja da França, elegendo Philip 
Wharton, o primeiro Duque de Wharton, como seu 
Grão-Mestre. O Duque de Wharton havia sido antes 
Grão-Mestre da Grande Loja de Londres em 1722, 
mesmo sem ter sido Venerável Mestre de sua Loja, tendo 
como Adjunto o famoso Desaguliers (VILBERT, 1923). 
Ao final de seu mandato em Londres, ele apresentou uma 
proposta de retirar do Grão-Mestrado o direito de 
nomear seu Adjunto, passando o cargo a ser eletivo. Com 
a reprovação de sua proposta, ele se desligou da Grande 
Loja de Londres. Sendo o Duque de Wharton um 
conhecido simpatizante dos jacobitas, sua eleição como 
Grão-Mestre na França foi compreendida como um 
recado de total independência dos maçons franceses aos 
maçons ingleses, os quais estavam intimamente ligados à 
Casa de Hanôver. Obviamente que a Grande Loja de 
Londres não reconheceu a “coirmã” francesa recém 
criada.

Nessa primeira Grande Loja da França, o Duque 
de Wharton foi sucedido pelos jacobitas James Hector 
MacLean e Charles Radcliffe, Conde de Derwentwater. 
Paralelamente a essa iniciativa, em 1735, outras Lojas 
francesas, com predominância antijacobita, solicitaram à 
Grande Loja de Londres o estabelecimento na França de 
uma Grande Loja Provincial, a qual somente foi fundada 
em 24 de junho de 1738, tendo Louis de Pardaillan de 
Gondrin, segundo Duque de Antin, como seu primeiro e 
perpétuo Grão-Mestre e sob a denominação de “Grande 
Loja Inglesa da França”. O Duque de Antin faleceu em 
1743, quando então uma reunião emergencial de 
Veneráveis Mestres elegeu Louis de Bourbon, o Conde de 
Clermont, como o novo Grão-Mestre da Grande Loja da 
França (CUMMING, 1954).

Durante a gestão do Conde de Clermont, a 
Grande Loja Inglesa da França se rebelou contra a 
Grande Loja de Londres, já autodenominada Grande 
Loja da Inglaterra, desligando-se da mesma em 1755 e 
mudando seu nome para Grande Loja da França, mesmo 
nome de sua antecessora jacobita, já inexistente 
(MACKEY, 1914). Logo passou a assumir o passado 
daquela como sua. 

Dois anos após a morte do Conde de Clermont, 
em 1773, a Grande Loja da França sofreu uma grande 
cisão, surgindo assim o Grande Oriente de França. Após a 
cisão, a Grande Loja da França passou a ser conhecida 
como a “Grande Loja de Clermont”. Essa última quase 
não resistiu à Revolução Francesa, chegando a suspender 
seus trabalhos. Após o término da Revolução, em 21 de 
maio de 1799, a Grande Loja de Clermont, ainda 
debilitada, foi incorporada pelo Grande Oriente de 
França (COIL & BROWN, 1961).

Atualmente, o Grande Oriente de França declara 
em seu website (GOdF, 2014) ter sido fundado em 1728 
com o nome de Grande Loja da França e ter adotado o 
nome atual em 1773, quando, na realidade, foi fundado 
em 1773. 

Voltando ao Grande Oriente de França, que se 
declara sucessor da Grande Loja de França, seu primeiro 
Grão-Mestre foi Louis Philippe d'Orleans, Duque de 
Orleans. Ele permaneceu como Grão-Mestre do Grande 
Oriente de França até 1793, quando fez uma declaração 
contra os mistérios e reuniões secretas da Maçonaria e 
acabou sendo destituído de seu posto, ao qual, diga-se de 
passagem, nunca fez questão nem deu a mínima atenção 
(Ibidem). 
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A história que quase todos os historiadores 
maçons brasileiros descreveram pode ser resumida da 
seguinte forma: Em 1815, nove maçons fundaram Rio de 
Janeiro a Loja “Comércio e Artes”, a Loja Primaz do 
Brasil. Após um breve período de interrupção, em 1822, a 
Loja contava com noventa e quatro membros, os quais 
dividiram a Loja em três e fundaram o Grande Oriente do 
Brasil, Obediência Primaz do Brasil.

Apesar dos esforços de muitos autores maçons 
em negar tal fato, o pioneirismo maçônico brasileiro 
ocorreu no Nordeste, mais precisamente na Bahia. A 
primeira capital do Brasil também foi berço da primeira 
Loja Maçônica: “Cavaleiros da Luz”, fundada em 1797. 
Nada mais justo. Se quase tudo no Brasil começou na 
Bahia, por que na Maçonaria seria diferente? O 
historiador e maçom Francisco Borges de Barros (1928), 
que foi diretor do Arquivo Público da Bahia e relatou pela 
primeira vez a existência dessa Loja, ainda deu conta de 
que a Loja “Cavaleiros da Luz” foi a chama principal da 
Conjuração Baiana. Nada mal para os nossos pioneiros.

Sobre Pernambuco, é necessário aqui um 
comentário à parte. Apesar de muitos escritores maçons 
assim desejarem, a “Areópago de Itambé” não era uma 
Loja Maçônica. No século XVIII existiam centenas de 
instituições criadas aos moldes da Maçonaria, utilizando 

Mesmo com a dissolução dessa primeira Loja, 
com o passar dos anos a Maçonaria foi se desenvolvendo 
no fértil solo baiano: em 1802 surgiu a Loja “Virtude e 
Razão”  que,  depo is  de  um breve  tempo de 
adormecimento, foi reerguida com o nome “Virtude e 
Razão Restaurada”, na mesma época em que, também de 
seu espólio, surgiu a Loja “Humanidade”. Ainda no 
Nordeste, não demorou para que a luz maçônica 
iluminasse, por influência da Bahia, o Estado de 
Pernambuco.

símbolos iguais ou similares, e até dividindo os graus em 
Aprendiz, Companheiro e Mestre aos moldes da 
Maçonaria. Era uma verdadeira “coqueluche” de Ordens, 
Clubes e Associações, e era muito comum os homens 
livres serem membros de duas ou mais dessas diferentes 
instituições, até mesmo no Brasil. Um exemplo disso é o 
“Apostolado”, da qual José Bonifácio, Gonçalves Ledo e 
D. Pedro I também faziam parte (COSTA, 1956). Ser 
inspirada na Maçonaria não é o mesmo do que ser Loja 
Maçônica.  

Interessante observar que mais uma vez a 
Maçonaria se fez presente na história: um dos 
responsáveis pela formação do Grande Oriente Brasileiro 
e tido como primeiro Grão-Mestre da Grande Loja 
Provincial de Pernambuco, Antônio Carlos de Andrada, 
foi o líder da Revolução Pernambucana, em 1817. Prova 
maior do papel decisório da Maçonaria no movimento é a 
lei régia de 1818 proibindo sociedades secretas no Brasil 
(BARATA, 2011). Destaco aqui o fato de que Antônio 
Carlos de Andrada foi posteriormente um dos 
fundadores do Grande Oriente do Brasil, em 1822. 

Voltando a “real” Maçonaria, em 1809, 
atendendo às inúmeras Lojas que já existiam, foi fundado 
em Salvador o “Governo Supremo” ou “Grande Oriente 
Brasileiro”, a primeira Obediência Maçônica brasileira 
(MOREL & SOUZA, 2008). Não era um “Grande 
Oriente da Bahia”, como os poucos historiadores maçons 
que o citam costumam se referir, pois era composto de, 
pelo menos, 09 Lojas: 03 na Bahia, 04 em Pernambuco e 
02 no Rio de Janeiro. Maçons portugueses e brasileiros, 
muitos deles iniciados na França e Portugal, eram 
membros dessas Lojas. Tudo isso seis anos antes da 
fundação da “Comércio e Artes” e 13 anos antes da 
fundação do Grande Oriente do Brasil. Pernambuco, por 
contar com maior número de Lojas, ganhou em 1816 uma 
Grande Loja Provincial filiada ao “Governo Supremo”.

Maçonaria Brasileira

As pseudoprimazes da Maçonaria
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O Grande Oriente Brasileiro então publicou uma carta-denúncia contra o Grande Oriente do Brasil. Entre as 
acusações, o Grande Oriente Brasileiro apontava como irregularidade no reerguimento do Grande Oriente do Brasil o fato ter 
sido reerguido com José Bonifácio como Grão-Mestre, tido na época como inimigo da Maçonaria por conta de, entre outras 
coisas, a criação do Apostolado, e não Dom Pedro I, o último Grão-Mestre, ou seu sucessor legal. Entre as Lojas que apoiavam 
a denúncia, estava a “Comércio e Artes”, embrião do primeiro Grande Oriente do Brasil, e a Loja “Educação e Moral”, de 
Gonçalves Ledo (SUPREMO, 1928). A rivalidade entre os dois Grandes Orientes durou até 18 de Janeiro de 1883, quando da 
fusão dos mesmos, sob forte pressão da Maçonaria de Portugal (CARVALHO, 2010). 

Ainda sobre o Grande Oriente do Brasil, fundado em 1822, seu novo Grão-Mestre, o então Imperador D. Pedro I, 
optou por fechar a Obediência em 25 de outubro do mesmo ano, apenas quatro meses após sua fundação. Depois de quase 
dez anos sem uma Obediência maçônica em funcionamento no Brasil, maçons do Rio de Janeiro optaram por fundar uma 
nova Obediência, o Grande Oriente Brasileiro, fundado em 24 de Junho de 1831 e tendo como Grão-Mestre o Senador 
Vergueiro. Alguns maçons oriundos do extinto Grande Oriente do Brasil, revoltados por terem ficado de fora da fundação 
dessa nova Obediência, promoveram o reerguimento do Grande Oriente do Brasil, em 23 de Novembro do mesmo ano, ou 
seja, cinco meses depois. 

Antes que alguém tente justificar a constante omissão de tais fatos nas “versões oficiais” da Maçonaria brasileira por 
conta dessas Lojas e Obediência não terem sido regulares, é importante observar que até mesmo a histórica Loja “Comércio e 
Artes” foi fundada sem Carta Constitutiva em 1815 e trabalhou de forma irregular até 1818, quando foi fechada 
(CARVALHO, 2010). Somente quando de seu reerguimento, em 1821, a “Comércio e Artes” se filiou ao Grande Oriente 
Lusitano.  

O importante é esclarecer que, antes de fundada uma Loja situacionista, a qual deu origem à Obediência que 
promoveu a independência sob a manutenção do imperialismo no Brasil, houve várias outras Lojas e até Obediências 
oposicionistas, e muitos de seus membros morreram ou sofreram duras penas defendendo os princípios maçônicos de 
liberdade e democracia. E a Maçonaria brasileira de hoje tem o dever moral de honrar essa história.

Considerações Finais

Na Inglaterra, enquanto York e Londres brigavam 
pela antiguidade de fundação, uma terceira Grande Loja, 
também em Londres, utilizou a antiguidade de costumes 
como estratégia para se tornar uma ameaça real à 
supremacia de sua conterrânea. 

Os fatos resumidamente aqui expostos sugerem 

Há um adágio português que resume muito bem o 
breve histórico maçônico exposto neste estudo: 
“antiguidade é posto, e posto é galão”. Peter Drucker, o pai 
da administração moderna, confirmou a veracidade desse 
ditado ao verificar que o pioneirismo é uma vantagem 
competitiva entre as organizações. 

Na França, uma segunda Grande Loja pegou 
emprestado o passado da primeira e sofreu uma cisão. E a 
Obediência formada pelos dissidentes, quando da ausência 
das duas anteriores, pegou emprestado o passado de 
ambas. 

No Brasil, a mais antiga Obediência ainda em 
funcionamento desconsidera que houve uma Obediência 
mais antiga, com sede na Bahia e com um braço em 
Pernambuco, mesmo tendo Antônio Carlos de Andrada, 
Ex-Grão-Mestre da Grande Loja Provincial de 
Pernambuco, sido posteriormente um de seus fundadores. 
Além disso, depois de dez anos sem uma Obediência, a 
Maçonaria brasileira se deparou com o surgimento quase 
que simultâneo de duas rivais, que demoraram mais de 
meio século para se unirem e apenas sob pressão externa. 

Nesse cenário maçônico conturbado, a história 
acaba ganhando diferentes versões conforme as 
diferentes organizações maçônicas contemporâneas e, 
nesse processo, as organizações precursoras, não mais 
existentes, parecem ser simplesmente apagadas da 
memória.

que os primeiros líderes das duas vertentes maçônicas 
originais, a anglo-saxônica e a latina, trataram inicialmente 
de levantar templos à política e cavar masmorras à 
fraternidade. Apesar de sucessores desses pioneiros em 
ambas as vertentes terem inicialmente remediado tais atos 
que distanciavam irmãos, primeiramente na França, em 
1799 (em 26 anos), e posteriormente na Inglaterra, em 
1813 (em 62 anos), a Maçonaria em alguns países acabou 
cometendo erros similares nas décadas seguintes. No caso 
brasileiro os sucessores também conseguiram remediar os 
erros dos antecessores, em 1883 (em 52 anos). No entanto, 
mesmo nos três exemplos selecionados essa união não foi 
permanente e, enquanto alguns líderes da sublime ordem 
maçônica obtiveram êxito na união da fraternidade 
durante os séculos XVIII e XIX, raros são os casos de 
sucesso no século XX e durante o corrente.

As pseudoprimazes da Maçonaria
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Para complicar este interessante e lindo trajeto 
que o maçom percorrerá durante sua vida, ele deparará 
com uma série de termos, sobre os quais já se escreveram e 
ainda se escrevem verdadeiros tratados, muitas das vezes 
sem se chegar às conclusões satisfatórias tais como 
regularidade, potências, ecletismo, landmarques 

A Maçonaria tem no seu acervo de palavras, no 
seu vocabulário de uso cotidiano uma complexa 
terminologia, repleta de figuras, idéias, princípios, 
explicações, lendas, alegorias, conceitos, sínteses 
filosóficas, ensinamentos, frases lapidares, etc. que se 
consubstanciam em termos tais como Iniciação, ritos, 
g raus,  emblemas,  s ímbolos,  Lojas,  Potências, 
Obediências, Irmãos, Arte Real, isto só para citar alguns 
poucos, das centenas de vocábulos que por assim dizer, 
constituem uma verdadeira linguagem superposta à nossa 
linguagem comum se tornando especial concretizando-se 
assim a língua maçônica, que é semelhante à língua 
normalmente falada no país, mas que quando falada por 
maçons tem outro significado e só estes a entendem.

LANDMARQUES, 

O QUE EU PENSO 
A RESPEITO...

Hercule Spoladore – Loja de Pesquisas 
Maçônicas “Brasil”

Para tornar mais democrática e livre esta busca, a 
Maçonaria lança mão das metáforas, das deduções, da 
meditação introspectiva, das analogias, e especialmente 
das dúvidas. Para dar ênfase especial à dúvida, a Maçonaria 
ensina seus adeptos a usar a Dialética que é a arte de se 
discutir qualquer assunto até a última gota de afirmação e 
contradição que ele possa oferecer. É uma maneira de se 
buscar, pesquisando. Para um Maçom estudioso as 
contradições as incongruências, as polêmicas e os 
assuntos ainda não esclarecidos ou resolvidos, passíveis 
de discussões, são o reino de seu aprendizado, que é em 
ú l t ima  aná l i s e  a  p rocura  i nce s s an te  de  s eu 
autoconhecimento, aliás, fato este que a grande maioria de 
Irmãos desconhece. Convém ressaltar que se a Maçonaria 
fosse matemática, isto é, com explicações, chavões muito 
cer tos, muito corretas, possivelmente ela não 
sobreviveria, porque ela tiraria a beleza da dúvida e 
atrelaria o Irmão a aceitar princípios que não poderiam ser 
contestados. O maçom é um contestador nato, no bom 
sentido.

Esta é uma infinidade de conceitos, leis 
princípios aparentemente muito complexos que se 
imbricam como um verdadeiro quebra-cabeça, e somente 
são acessíveis aos Iniciados, cujas interpretações são de 
natureza diversa e bastante heterogênea, pois cada adepto 
tem a sua própria maneira de assimilar os ensinamentos de 
acordo com as suas concepções mais íntimas, quer sejam 
agnósticos, deistas ou teistas. Mas de qualquer forma esta 
linguagem e suas significações são o meio de comunicação 
e os vetores de suas mensagens, pelas quais os maçons se 
comunicam.
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(landmarks ou lindeiros), leis, rituais etc. Nesta caminhada 
as vezes ele parecerá estar na “terra do faz de conta”, mas 
poderá usar com toda liberdade todos os recursos 
imagináveis quando poderá ocorrer que ele até duvide de 
um axioma, que como todos sabemos trata-se de uma 
verdade indemonstrável, a qual não terá que ser 
questionada ou provada, e em outras ocasiões, ele 
procurar outros caminhos, ele poderá até sofismar para 
poder ter uma pista a mais para perquirir suas verdades e 
acabar por provar para si que um sofisma sempre será um 
sofisma e baseia numa premissa falsa. Logo, não poderá 
um sofisma ter valor. Mas é um caminho que o maçom as 
vezes adota erradamente. Tais são as opções deliciosas 
que um Maçom inteligente tem para se encontrar. Neste 
trajeto místico e intelectual ele não terá que provar nada a 
quem quer que seja. Ele só terá que provar algo a si 
mesmo. Eis um dos maiores ensinamentos da Ordem.

Costuma-se citar que os landmarques ou 
lindeiros são oriundos dos manuscritos antigos também 
chamados de Old Charges. São apenas apresentados 
como provindos daqueles documentos, pois não havia 
landmarques na Maçonaria Operativa. Logo, eles não 
existiam. Foram inventados, não resta a menor dúvida. 
Comparando-se o que se lê nestes documentos antigos, 
ou seja, nos Old Charges ou Antigas Obrigações ou 
Manuscritos e o que se pratica na Maçonaria que 
atualmente professamos há apenas alguma semelhança 
vaga com relação aos nossos caminhos atuais. O conteúdo 
de um dos mais importantes, talvez o maior em 
importância, o Poema Régio, não vemos como encaixar 
dentro daquilo que está escrito, na maioria dos artigos da 
classificação de Mackey e de outros autores, ou mesmo 
com o que praticamos na Maçonaria atual.

Mas então com toda esta mixórdia como é que a 
Ordem sobrevive?  Ora, ela sobrevive e vai muito bem. 
Talvez por saber adequar todos os elementos 
contraditórios mencionados, e por não se reger pelos 
princípios cartesianos que regem outras instituições afins 
que se dizem seculares. A Maçonaria tem a sua maneira 
própria de ser e isso é que a torna linda e intrigante. Não há 
uma metodologia ser seguida para seu estudo. É a lei do 
coração, da emoção que fala mais alto. Mas, não podemos 
abandonar a razão. Isso é muito importante, para evitar os 
achismos e invenções.

Dentro deste raciocínio, os tais de landmarques 
mencionados constituem um dos terrenos mais 
contraditórios e, atualmente se questiona e muito até que 
ponto eles tenham algum valor real para a Maçonaria 
moderna. Se formos analisá-los, já de início, teremos 
dificuldades para escolher qual a classificação que 
abordaremos para estudo, pois existem mais de sessenta. 
Qual a verdadeira? Qual merecerá ser levada a sério? A de 
Albert Gallatin Mackey?  Porque? A classificação dele está 
repleta de incongruências.

Temos até uma classificação de um maçom 
brasileiro com 14 artigos, ou seja, a de Joaquim Gervásio 
de Figueiredo. Existem ainda entre as inúmeras 
classificações as de Albert Pike, Bob Moris, Jean Pierre 
Berthelon. 

Segundo Castellani os landmarques de um modo 
geral deveriam ser reduzidos a quatro artigos, que seriam 
as regras principais usadas pela Maçonaria Operativa.

E assim nasceu o termo “landmark, ” inventado 
por George Payne em 1720, aparecendo pela primeira vez 
quando ele compilou o Regulamento Geral da Maçonaria 
Inglesa. No Brasil chamam-se landmarques. Anderson em 
sua Constituição de 1738, menciona o termo pelo menos 
duas vezes.

Interessante que o conceito de landmarque que 
temos é que seria uma lei, um marco, uma linha 
intransponível, que todo maçom não deveria transpô-la, 
mas que no dia a dia, o que vemos é justamente a 
transposição deste limite, especialmente pelos dirigentes 
das potências. Em seu nome mudam-se rituais, ocorrem 
cisões na Ordem, expulsam-se Irmãos, outros são 
chamados de irregulares, perjuros e outros tantos epítetos. 
Os landmarques ajudam muito hoje em dia, esta autofagia 
maçônica, pois são muito invocados pelas autoridades 
maçônicas a todo instante quando querem punir algum 
Irmão ou uma Loja que não siga a linha política do seu 
Grão-Mestre.

Enfim, na realidade landmarque é uma palavra 
mágica.  Serve para tudo e não serve para nada. Depende 
de quem a manipule.

Todavia, como se fosse uma verdadeira bíblia faz 
parte do contexto maçônico como tantos outros 
segmentos da Ordem que atualmente não teriam mais 
razão de ser. Poderemos aboli-los pura e simplesmente?  
Talvez não. Se tirarmos os landmarques, da Ordem 
teremos que repensar e retirar outras lendas outros 
segmentos esdrúxulos que até então temos sido obrigados 
a aceita-los. Valeria a pena? Possivelmente não. Estaríamos 
destruindo em parte uma das nossas fantasias mais 
bonitas. É uma das peças de toda a terminologia maçônica 
atual. É bonito pronunciar esta palavra.

Seria muito mais inteligente e sincero admitirmos 
que os ingleses no início da fase especulativa da Ordem, 
quando criaram a união de Lojas que antes eram livres, e 
inventaram o termo “Obediência” tiveram que elaborar 
uma espécie de estatuto para, evidentemente colocar 
ordem sobre os maçons e lojas sob o comando da Grande 
Loja de Londres. E estes estatutos ou constituições ou 
enumeração de deveres e direitos foram baseados nos 
estatutos das corporações de ofício, e das guildas que já 
existiam, e principalmente nos estatutos destas 
corporações, verdadeiras precursoras dos atuais sindicatos 
e cooperativas, pois os landmarques têm muito mais a ver 
com estes estatutos do que com os Old Charges. É só ler 
esta documentação e compara-la, que teremos a evidência 
desta afirmação. São obrigações e direitos.

Entretanto, muitos brasileiros os tem como 
verdades imutáveis, como se fossem uma verdadeira bíblia. 
Ressalte-se mais uma vez que existem mais de sessenta 
classificações de landmarques espalhadas pelo mundo 
afora.

Tomamos os landmarques de Albert G. Mackey 
como referência, feito por um americano para americanos. 
Ressalte-se que maioria das 50 Grandes Lojas Americanas 
nem se manifestaram a respeito deles.

Modernamente a Maçonaria inglesa adota oito 
princípios, que são suas regras particulares, adequados a 
ela como potência que não são landmarques, mas, que são 
princípios próprios da Grande Loja Unida da Inglaterra. 
Ela não adota os chamados landmarques.

Landmarques, o que eu penso a respeito...



Entretanto, não esqueçamos que a Maçonaria como qualquer organização, como qualquer firma, tem que ter regras e 
princípios para seu perfeito funcionamento, e no caso, boa parte destas regras são baseadas em regras antigas da organização 
que foram sendo modificadas com o passar do tempo, adequadas à modernidade.      

Hercule Spoladore
Loja de Pesquisas Maçônicas Brasil – Londrina –PR^

Nós, entretanto, arriscaríamos a colocá-los como folclore maçônico. Argumentemos. O que é folclore?  Entre as 
várias definições uma delas é o estudo e conhecimento das tradições de um povo, expressas nas suas lendas, crenças canções e 
costumes. Achamos que ficaria bem, pois estaríamos ainda que, sem razão, pois eles não existiam, mas estão romanticamente 
ligados à Maçonaria Operativa a qual sempre os entendidos a invocam como tradição ligada às chamadas lendas antigas o que 
agrada a todos, pois dá aquela sensação de antigüidade. E já é uma situação que data desde os primeiros anos da Maçonaria 
Obedencial, ou seja, quando criaram a chamada potência tendo, portanto, uma duração de mais ou menos três séculos. Não 
será fácil simplesmente aboli-los. Vamos, pois, considera-los, como se fossem uma tradição, pois já faz tanto tempo que foram 
inventados. Coloca-los como folclore, fica ameno e romântico, não os destrói. Se lermos estas classificações de landmarques 
que existem no mundo maçônico e os acharmos folclóricos não teremos compromisso com a veracidade daqueles 
enunciados, os quais são na sua maioria contraditórios, pois cada autor afirma o que quer, e ainda todos aqueles textos 
entremeados de muitos deveres direitos e ameaças de punições se porventura, infringirmos aquilo que se considera como os 
seus famosos limites intransponíveis. Se os acharmos folclóricos, vamos ter a sensação ou a ilusão de estarmos tendo acesso a 
relatos muito antigos e que nossa Ordem é milenar, e esta fantasia faz muito bem a maioria dos maçons. Então, porque destruí-
la? 

Landmarques, o que eu penso a respeito...
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A PRESENÇA DA 

MAÇONARIA 
NA MINHA VIDA

Aos treze anos, recebeu uma autorização do Juiz 
da Comarca de sua cidade para que pudesse viajar até 
mesmo sozinho quando necessário com a finalidade de 
auxiliar seu pai. Isso se deu ao final da Segunda Guerra 
Mundial e foram várias viagens, até que seu pai teve uma 
melhora considerável, mas não a cura total da 
e n f e r m i d a d e .  E s s a  n e c e s s i d a d e  t r o u xe  u m 

Nossa história poderia começar em vários 
momentos da vida do nosso personagem, mas vamos 
explorar a parte do filho mais velho de uma família de seis 
irmãos, três homens e três mulheres.  Por um certo tempo 
fez companhia de viagem ao seu pai, um funcionário 
público da Rede Ferroviária Federal, cuja profissão era 
chamada de guarda freios, ou seja, o responsável por 
vigiar e manobrar os freios dos vagões segundo instruções 
do maquinista do trem.  Era metade da década de 40 do 
século passado e as viagens eram feitas de trem, até então 
o  m e i o  d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  m a i s  v i á ve l 
economicamente para ambos até à cidade do Rio de 
Janeiro, então capital da República, para tratamento de 
saúde de seu pai acometido de osteomielite.  O destino 
final era a Santa Casa de Misericórdia da Cidade do Rio de 
Janeiro para que pudesse ser submetido ao tratamento da 
época, qual seja, raspagem dos ossos de sua perna para 
reduzir a infecção.

Consta em nossos rituais que Maçonaria deve ser 
considerada uma irmandade filosófica, filantrópica, 
iniciática, progressista e discreta. De caráter universal, 
seus membros cultivam a não distinção de classes, o 
humanismo, os princípios da liberdade, igualdade, 
fraternidade, democracia e aperfeiçoamento intelectual. 
Sem querer entrar em uma discussão a respeito da palavra 
cultura maçônica, podemos concordar com autores que 
dizem ser ela uma subcultura devido ao fato da mesma 
agregar em seu bojo a assimilação de costumes e valores 
de civilizações e sociedades iniciáticas perdidas nas 
brumas do tempo.

Dentro desse escopo e dessa pequena e 
particular consideração com relação à ordem, gostaria de 
expressar um sentimento a respeito de maçons natos e 
não iniciados que existem espalhados pelo mundo.  
Pessoas essas que sequer chegaram a ter seus nomes 
cogitados ou mesmo observados para ingresso na 
Ordem, cujas passagens pela vida aparentemente foram 
despercebidas e que participaram da construção do 
edifício maçônico ou pessoal de terceiros de forma 
voluntária e por amor. O personagem dessa breve história  
nunca foi iniciado em nossa ordem, mas teve 
relacionamento com pessoas ligadas à Maçonaria durante 
toda a sua vida desde criança e ao longo de sua vida. 

Jorge Mauro C Gomes 
ARLS Deus e Fraternidade- 292

Oriente de CRISTINA - MG
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Um acontecimento interessante é que a 
Maçonaria por anos namorou com o socialismo e é de 
conhecimento da nossa história, que o Grande Oriente do 
Brasil durante o início do século vinte, tinha uma 
inclinação e simpatia até bastante exacerbada pela 
doutrina dita comunista. Vem dessa época a ideia de 
ensino público e gratuito para todos, que chegou até os 
nossos dias com as Universidades Federais e Estaduais, 
espalhadas país afora. Era comum a Maçonaria ter sob sua 
gestão escolas e bibliotecas sustentadas pelos abnegados 
maçons que viam naquele cenário a chance de libertar o 
ser humano da ignorância, utilizando-se de seus lemas, 
usos e costumes.  

O primeiro contato que teve com Maçonaria foi 
através  de um médico que cuidou por meses de uma 
grave enfermidade de um de seus irmãos, que esteve por 
meses à beira da morte. Esse médico além de maçom 
também era espírita adepto ao kardecismo, Doutrina de 
Allan Kardec, que começa despertar no menino sua 
atenção para o espiritismo. Seu irmãozinho além dos 
cuidados médicos terrenos, tinha sempre água fluidificada 
à cabeceira da cama para ser oferecida o tempo todo. 
Enquanto isso, seu pai caminhava 12 km todo dia para 
trabalhar ainda acometido do que restava de sua 
enfermidade. Ao chegar em casa ao final do longo dia de 
trabalho, gemendo de dor que só se aplacava com uso da 
água fluidificada, que nosso personagem buscava 
diariamente no Centro Espírita Amor e Caridade.  O 
médico que os atendia e as pessoas que o recebiam no 
Centro Espírita, quando ia buscar a água fluidificada, o 
marcaram de forma indelével em sua incursão ao longo 
dos próximos anos nos estudos e conhecimento a 
respeito do Cristo Planetário, no que se refere ao 
Espiritismo  e à Bíblia Sagrada da qual foi leitor e um bom 
conhecedor. Isso vai influenciá-lo por  toda a sua vida, 
contribuindo para a compreensão do mundo espiritual e 
dos benefícios que trazia para seus familiares e para si. 

amadurecimento rápido naquele garoto que não tinha 
mais tempo para brincar, como as demais crianças. A 
responsabilidade de também trabalhar chegou cedo, o que 
fazia como auxiliar de seu padrinho que prestava serviços 
para terceiros após jornada de trabalho, o chamado 
biscate, hoje conhecido como bico, para ganhar alguns 
trocados para ajudar em casa.

O garoto volta a ter contato com pessoas do meio 
maçônico e agora com a Ordem, ao ser matriculado e ter 
frequentado exatamente uma dessas escolas que tinham 
aulas noturnas em um salão que ficava à entrada da Loja 
Maçônica. Relatou várias vezes que via homens bem 
trajados de ternos pretos subindo as escadas que ficavam 
ao fundo do salão e que nunca voltavam antes de 
terminarem as aulas. Era a escada de acesso à Loja 
Maçônica que até hoje funciona no andar superior de um 
prédio do período Brasil Colonial. Esses senhores que 
subiam as escadas eram personalidades importantes na 
sociedade, os quais ele conhecia e respeitava, por serem 
consideradas de comportamento reto e que primavam 
pela justeza de suas atitudes na cidade. 

Passaram-se muitos anos e o garoto, agora um 
senhor já aposentado juntamente com sua esposa, volta a 
se relacionar com a Maçonaria  ao encontrar o seu filho 

No que se refere ao seu contato novamente com 
a Maçonaria através de seu filho, é importante observar 
que ocorreram acontecimentos que o motivaram a 
incentivar que seu filho fizesse progressos em seus 
estudos, inclusive galgando as escadarias dos Altos 
Corpos Maçônicos, tão importantes para ajudarem a 
compreender um pouco desse grande universo chamado 
Maçonaria, que tanto tem para ser explorado e inesgotável 
na sua existência. E com sua ideia de fé mista agrega seus 
familiares em torno dos compromissos com algo maior 
que é a presença de Deus em nossos lares.

A Loja Maçônica frequentada pelo filho de nosso 

Foi um período de convivência bastante 
interessante e de grande relacionamento entre pai e filho, 
do ponto de vista do companheirismo, em seu sentido 
lato, ou seja, do latin "cum panis", aquele com quem 
dividimos o pão, aquele que confiamos o suficiente para 
sentá-lo em nossa mesa e dividir nossas ideias, vitórias, 
derrotas ou um simples pedaço de pão. 

É importante observar que essa Loja Maçônica 
no Triangulo Mineiro era responsável por gerir e manter 
um asilo de idosos, com uma diretoria toda composta por 
Irmãos Maçons do quadro de obreiros, mesclada com 
alguns integrantes da sociedade local interessados nesse 
tipo de trabalhos social bastante relevante. Essa mesma 
Loja em tempos anteriores ao Estatuto do Menor e do 
Adolescente, mantinha uma Guarda Mirim com o 
objetivo de colocar no mercado de trabalho, mais 
exatamente no comércio da cidade, garotos adolescentes, 
filhos de famílias carentes, como Office boys para que 
pudessem aprender alguma atividade e até mesmo 
profissão a fim de poderem ajudar suas famílias 
futuramente. 

agora também pai, um jovem Maçom dedicado à família, 
ao seu trabalho e à Ordem.  Morando juntos novamente,  
em uma cidade do Triangulo Mineiro, com a finalidade de 
auxiliarem no desenvolvimento e educação de suas netas, 
enquanto seus pais real izavam atual izações e 
especializações profissionais com objetivo de qualificar 
mais os serviços que prestavam no setor de farmácia e das 
análises clinicam naquela localidade.

O garoto de nossa história agora pai e avô, passa a 
ajudar sua família em muitas situações e atividades. 
Torneiro Mecânico e Eletricista de formação técnica, leva 
seus conhecimentos e formações para o seio da família, 
bem como sua convicção religiosa de uma fé dita por ele 
como sendo mista, fruto exatamente do que foi citado 
acima a respeito de seu conhecimento e estudos contidos 
tanto na Bíblia quanto no Kardecismo, já que o mesmo 
era espírita e sensitivo. 

Isso posto, vamos ver nosso personagem 
participando em vários momentos, ajudado por sua 
esposa, apontada por ele como sendo sua “alma gêmea de 
outras encarnações”, zelando das netas brincando na 
piscina ou no parquinho  em que a Loja Maçônica da qual 
seu filho fazia parte, promovia algum evento.  Eram os 
famosos churrascos do Rancho da Maçonaria, à beira do 
Rio Grande, em uma paisagem maravilhosa e aprazível, 
local de eventos para arrecadar fundos não só para 
utilização própria, mas para aplicação em alguma ação ou 
obra assistencial. 

A presença da Maçonaria na minha vida
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garoto-pai-avô à época reunia-se às terças feiras e distava 
60 km da cidade em que morava com sua família, sendo 
metade em asfalto e o restante em estrada de terra. Na 
cidade havia mais três maçons, mas nem sempre todos 
iam juntos às reuniõe. Com afazeres e profissões 
diferentes o médico, o professor, o médico veterinário e o 
farmacêutico por muitas vezes viajavam em até três 
veículos diferentes. 

É aqui que entra nosso personagem e seu senso 
se companheirismo demonstrado muitas e muitas vezes. 
Sabedor que seu filho era frequentador assíduo e ao 
perceber que se aproximava a hora do mesmo se preparar 
para viajar, se aproximava dele e perguntava se ia precisar 
de companhia para a viagem para não fazê-la sozinho, 
considerando que em determinadas épocas era necessário 
utilizar estradas alternativas devido a chuvas que 
assolavam o terreno de terra massapé, o que obrigava a 
passar por locais que poderiam ser perigosos à noite. 
Muitas vezes fazia a viagem e aguardava do lado de fora no 
estacionamento da Loja Maçônica a reunião acabar para 
retornarem para casa. A Fraternidade Feminina quando 
foi ativada, as cunhadas passaram a convidá-lo para que 
ficasse na área do salão em anexo à Loja, onde iriam 
preparar o ágape.

A família decide mudar-se para o Sul de Minas, o 
que exigiu uma logística um tanto quanto complicada. 
Significava ter que se desfazer de bens móveis e imóveis 
sem por nada a perder e ao mesmo tempo conseguindo 
manter um padrão de vida compatível com o que 
possuíam anteriormente. 

O filho descobre um maçom na cidade um Irmão 
Maçom e por coincidência a reunião era às terças feiras e 
recebeu convite para visitar a Loja Maçônica. O filho 
aceitou o convite e levou consigo a nora, porque era 
também dia de reunião da Fraternidade Feminina, para 
que a mesma se apresentasse às cunhadas. Assim é dado 
start para que os trabalhos na pedra bruta não cessassem 

Quando ainda do inicio das viagens de sessenta 
quilômetros, um Irmão perguntou se ele não tinha 
interesse em entrar na Ordem, já que estava sempre junto 
tanto nas viagens como nos eventos. Ele apenas disse que 
se dava por satisfeito em poder ajudar o filho, a família e os 
Irmãos pelos quais ele já tinha um carinho muito grande. 
Reconhecia que sua idade já não era propícia para isso, já 
passara dos sessenta anos.

Antes da mudança foi necessária uma viagem 
para materializarem a locação de um imóvel para a família 
morar. Ele acompanhou seu filho e nora que já estava 
residindo no Sul de Minas, auxiliando-os a averiguar as 
condições dos imóveis que se apresentavam para locação, 
porque trazia consigo experiência de ter sido sindico de 
um grupo de quatro apartamentos na cidade em que 
morou antes de mudar-se para o Triangulo Mineiro.  Pai e 
filho saíram do Triângulo Mineiro numa noite de 
domingo para segunda feira, dormiram dentro do carro 
em um posto de gasolina no interior de São Paulo, mais ou 
menos na metade do percurso. Era preciso estar na 
segunda feira, bem antes do almoço, no Sul de Minas. Seu 
filho, Mestre de Cerimônias da Loja Maçônica a qual 
pertencia, tinha o compromisso de retornar na quarta 
feira, pois o Grão Mestre, recém-eleito, iria visitar sua 
Loja. 

Viu nascerem duas ordens paramaçônicas 
juvenis, os De Molays e as Filhas de Jó; nessa última viu 
com satisfação as suas netas fizeram parte até 
completarem maior idade. Sabedor dos benefícios que 
trabalhar com jovens traz, acrescentado ao fato de serem 
amparadas pela Maçonaria. Ele e sua esposa apoiaram e 
incentivaram muito a participação de ambas, bem como 
de sua nora que acabou fazendo parte do Conselho 
Guardião das Filhas de Jó. Ele tinha a compreensão e o 
entendimento de que a prática da Maçonaria através de 
seu filho trazia bons fluidos e harmonia para o seio 
familiar, e o fato delas participarem de uma entidade 
ligada diretamente à Ordem reforçaria ainda mais essa sua 
constatação. 

dali  a alguns meses, ao mesmo tempo dando 
conhecimento aos Irmãos da sua intenção com relação a 
uma futura transferência e filiação para o novo Oriente. 
No dia seguinte, tomaram o café da manhã, assinam o 
contrato de locação do imóvel e partiram de volta para o 
Triangulo Mineiro. Foi uma viagem marcada por uma 
conversa animada entre ambos o tempo todo, sempre 
acompanhada de uma preocupação com possível cansaço 
pelo esforço empreendido tanto pela viagem como pelas 
várias visitas a imóveis e negociações de alugueis. Tudo 
transcorreu bem durante o retorno, com direito a um 
ágape muito saboroso, do qual ele se deliciou também.

Essa viagem gerou de nosso personagem uma 
afirmação que ficou marcada, a qual de vez em quando ele 
gostava de repetir: “você é tão Maçom que em três dias 
viajou mil e seiscentos quilômetros, alugou casa para 
morar, assistiu reunião de uma loja maçônica, saiu no 
meio da manhã para viajar de volta porque assinou o 
contrato da casa, parou num posto de gasolina para tomar 
banho e ainda assistiu a reunião com o grandão”. 

A ligação de nosso personagem com a Maçonaria 
tem continuidade no Sul de Minas e ocorreu 
particularmente de maneira interessante devido ao fato 
marcante da Loja Maçônica que seu filho filiou-se, ter em 
seu quadro uma considerável quantidade de Maçons 
idosos. As confraternizações e Sessões Públicas realizadas 
levaram-no a estabelecer com facilidade um bom 
relacionamento com todos independentemente da idade, 
dado a sua afabilidade e empatia no tratar com as pessoas, 
uma marca registrada que o acompanhou durante a vida 
terrena.

Participou da Cerimônia de Confirmação 
Maçônica de Casamento de seu filho, trinta anos de união 
conjugal e assistiu com lágrima nos olhos sua neta mais 
velha e primeira Honorável Rainha do Bethel pertencente 
da Loja Maçônica, fazer um discurso emocionado 
agradecendo aos pais pelo dom da vida e se dirigir ao pai 
enaltecendo suas qualidades como filho, esposo, pai e 
maçom que amava tanto a Ordem, que fora capaz de 
trabalhar incessantemente para a implantação da Ordem 
Internacional das Filhas de Jó para dar alicerce às filhas de 
vários tios ali presentes e que sentia orgulho juntamente 
com sua irmã de terem um pai no proceder e agir no dia a 
dia trazia cunhado em sua alma a palavra MAÇOM.

Ambos retomam algumas viagens a exemplo do 
que ocorria no Triângulo Mineiro, quando seu filho passa 
participar dos Altos Corpos do Supremo Conselho Grau 
33º R.E.A.A. da Maçonaria para República Federativa do 

A presença da Maçonaria na minha vida
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De nosso personagem ficaram duas frases, das 
quais podemos transportar para o mundo maçônico: 
“dizem que quem vai à frente bebe a água limpinha; se 
você não estiver com pressa, você espera todos beberem, 
deixa a sujeira pousar no fundo e mata sua sede com 
fartura e ainda leva água para beber pelo caminho e dividir 
com outras pessoas”; “Deus não permite que nada 
aconteça na ansiedade do homem”. Acredito que 
podemos tirar alguns ensinamentos trazendo-os para 
nossa Ordem, onde ter paciência, saber esperar são 
ensinamentos que o maçom deve trazer consigo para não 
ser arrogante e intolerante. Devemos agir com cautela, 
com urbanidade, companheirismo e dedicação para com 
nossos entes queridos e ao próximo. Assim deve agir todo 
Maçom, assim também agiu o nosso personagem, que 
sempre colocou em primeiro lugar a família, dando-a de 
beber a mais límpida e pura água representada pelo amor, 
paz, harmonia e sabedoria que nos põe em sintonia com 
GADU. 

A última dessas viagens foi para levarem doações 
de alimentos, roupas e agasalhos recolhidos entre os 
próprios familiares e alguns amigos para doação em uma 
cidade vizinha, onde seu filho frequenta há 10 anos uma 
Loja Maçônica, que fora acometida por uma enchente que 
deixou pessoas desabrigadas perdendo pertences e 
víveres. 

Brasil, em uma nova Inspetoria Litúrgica instalada no 
Circuito da Águas do Sul de Minas. Como sempre dizia 
nosso personagem “se precisar de companhia  para não 
viajar sozinho eu estou sempre pronto para acompanhá-
lo seja aonde for, conte comigo meu filho querido”.

Como membro mais idoso da família, sempre foi 
o conselheiro, até por sua experiência de vida e 
preocupação com todos. Dono de uma fé inabalável e de 
um conhecimento bastante interessante com relação à 
sintonia do espírito humano com o espírito divino, 
afirmava que a mesma deveria contemplar uma atitude de 
vivência e consciência. Sendo a fé dita ‘mista’ porque 
todas as religiões devem reverenciar um Cristo Planetário.  
Seguindo esse princípio prestou muita colaboração 
material para Centros Espíritas Kardecistas e para Igrejas 
l igadas aos Santos e Anjos Guardiões, e uma 
impressionante certeza de que o Doutor Adolfo Bezerra 
de Menezes e sua junta de médicos curadores do mundo 
espiritual, sempre que mentalizados por qualquer 
membro de sua família receberia o benefício solicitado 
para a cura de seus males materiais espirituais. Essa fé no 
Doutor Adolfo Bezerra de Menezes começa a surgir no 
início dessa narrativa, onde a utilização de água 
fluidificada e a orientação recebida de um médico 
dedicado à Ordem Maçônica serviram pra mitigar e curar 
dores e doenças de seu pai e seu irmão. 

É na ansiedade, que o homem se precipita e pode 
deixar levar-se pelas paixões ignóbeis,  lembrando os 
maus trabalhadores da construção quando  do assassinato 
do mestre Iran, onde imperou a inveja, a cobiça e a 
ganância. É necessário matar dentro de nós esses três 
males e abrirmos a porta do templo que estamos a 
construir, representada pelo nosso coração,  deixando 
que ao tempo do Criador de tudo que existiu, existe e 
existirá, que se materialize a graça que estamos buscando 
de acordo com nosso merecimento.

A presença da Maçonaria na minha vida

LITURGIA, 
RITO E 
RITUAL

Izautonio da Silva Machado Junior¹

A maçonaria realiza as suas reuniões através de 
cerimônias litúrgicas, fazendo uso de rituais que seguem 
determinados Ritos. Mesmo nos sistemas maçônicos 
onde não se adota o termo Rito - como o inglês - as 
cerimônias seguem de modo geral uma ordem 
estabelecida, com o objetivo de revelar os conteúdos 
iniciáticos que a Ordem propõe aos seus membros.

O objetivo deste trabalho é apresentar as 
definições de Liturgia, Rito e Ritual, vocábulos 
comumente utilizados no meio maçônico, no entanto 
frequentemente mal-empregados e menos ainda 
compreendidos. A exata compreensão destes termos 
tende a clarificar o entendimento das cerimônias 
maçônicas, proporcionando uma percepção correta das 
formas e dos conteúdos, distinguindo o supérfluo daquilo 
que é essencial, e deste modo melhor internalizar as lições 
que estas cerimônias visam transmitir.

Liturgia vem do grego leitourgia, e significa 
serviço, ação, trabalho ou serviço público. Nesse sentido, 
não visa a utilidade particular, mas a comunidade. A 
Liturgia pode ser conceituada como um conjunto de atos 
preordenados para o desempenho de um serviço público, 
cujo objetivo é estabelecer uma ordem coerente dos 
mesmos, de modo a proporcionar que os assistentes 
percebam qual a finalidade da cerimônia que está sendo 
realizada.

A Liturgia pode ser de ordem social ou de ordem 
religiosa.

Existem no plano social diversas formas de 
liturgias. Por exemplo, no Poder Judiciário, quando se 
estabelece uma sequência de atos ordenados que têm por 
escopo promover a Justiça; ou em uma Inauguração de 
edifício público, onde os atos solenes realizados buscam 
demonstrar ao público que aquela construção terá uma 
importante finalidade social.

INTRODUÇÃO

Do mesmo modo, na esfera religiosa existem as 

A LITURGIA

¹Bacharel em Direito. Especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil. Especialista em 
Maçonologia - História e Filosofia da Maçonaria. Mestre Instalado. Cavaleiro Templário do Rito de 
York. Past Ilustre Mestre do Conselho Lux Mundi nº 54. Grau 28 do R.E.A.A. Presidente da Loja de 
Perfeição Jorge Teixeira. Desembar-gador do TJM da GLOMARON. Cad. Maçônico nº 2434 
GLOMARON. E-mail: izautonio@gmail.com
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Trazendo esses conceitos para uma sessão maçônica, podemos dizer que a Liturgia Ce-rimonial pode ser observada 
em elementos exteriores, como o sentido da circulação em loja, as músicas tocadas, a procissão de entrada, os títulos das 
autoridades maçônicas, a posição de sentar, o local onde se coloca os paramentos etc. Já a Liturgia Ritual pode ser identificada 
em atos como a abertura e o fechamento da loja, a disposição das Três Grandes Luzes, a verifica-ção pelo Cobridor se o 
Templo está coberto, as provas da Iniciação, os sinais, toques e palavras etc. Todos estes são elementos internos essenciais da 
Liturgia.

Etimologicamente, a palavra Rito vem do latim ritus e significa “ordem prescrita” ou “ordem estabelecida”, e traduz 
um uso ou costume aprovado.

Por exemplo, o caso do Sacramento do Batismo Católico. A Liturgia Cerimonial pode ser identificada pelos atos de 
entrada do sacerdote, pelos objetos ou pelas vestes usadas. Já a Liturgia Ritual está compreendida na essência do ato em si, que 
ocorre quando o sacerdote molha com água a cabeça do batizado, consagrando-o na fé cristã.

O objetivo central da Liturgia Cerimonial é transmitir a sensação de ordem e beleza, através das formas exteriores dos 
atos praticados, ao passo que a Liturgia Ritual visa transmitir os elementos essenciais, a expressão dos mitos e símbolos, a 
interiorizar nos participantes os conteúdos iniciáticos. (MUNIZ, 2016, p. 35)

O Rito é uma forma de expressão de um Mito. De fato, a maçonaria se estrutura em torno de mitos, como por 
exemplo podemos citar a Construção do Templo de Salomão e a Lenda do Terceiro Grau. O Mito é o coração de um Rito, pois 
este se estrutura de modo a ex-pressar aquele.

Historicamente, alguns dos primeiros Ritos conhecidos foram os primitivos Ritos Adi-vinhatórios e os Ritos 
Sacrificiais, onde se pretendiam influenciar as forças invisíveis e as di-vindades por meio de oferendas ou homenagens 
(ASLAN, 2012, p. 1173). Com o tempo, foram se desenvolvendo, de um lado, os Ritos Sociais, como o casamento e o funeral, e 
de outro lado os Ritos Religiosos, por meio de cerimônias e cultos.

RITO

Enquanto a cerimônia é o nome atribuído às formas exteriores de um ato, o Rito se relaciona com um Mito e com 
símbolos.

LITURGIA CERIMONIAL E LITURGIA RITUAL 

A Liturgia possui como tipos a Liturgia Cerimonial (da cerimônia) e a Liturgia Ritual (do rito).

formas de Liturgia. Por exemplo, as missas católicas e os cultos judaicos, onde se pretende, através de uma ordem de atos 
cerimoniais e rituais, transmitir os conceitos e sentimentos religiosos que fomentam a fé e orientam os devotos a seguir os seus 
princípios.

Nesse ponto, interessante anotar que no Antigo Testamento da tradução grega da Bíblia (Bíblia dos Setenta), o 
vocábulo “liturgia” é designativo do serviço de culto do Templo de Jerusalém. Somente mais tarde é que o termo passou a se 
referir também às celebrações cristãs. 

Liturgia, Rito e Ritual

Salomão dedica o templo em Jerusalém c. 1896–1902, James Jacques Joseph Tissot (francês, 1836–1902), 
ou seguidores, Museu Judaico de Nova York.
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Em termos maçônicos, o Rito é um método de 
conferir a luz maçônica, e se vale para esse intento de uma 
coleção de graus, onde cada um deles contém uma etapa 
de conhecimento e progresso nos estudos. O Rito 
determina o conjunto de diretrizes gerais pelas quais se 
praticam as sessões, e por intermédio do qual se 
expressam os elementos da Ordem.

Como sabemos, na maçonaria existem diversos 
Ritos, que se distinguem entre si pela forma e possuem 
pontos fundamentais em comum, que são uma síntese da 
essência da maço-naria. Em outras palavras, a essência 
dos elementos maçônicos está presente nos Ritos, que são 
meios alternativos de se alcançar o mesmo objetivo, que é 
o de transmitir o conteúdo simbólico, filosófico e 
iniciático da maçonaria.

OS RITOS E SUAS VERSÕES

Acredita-se que a terminologia maçônica se 
inspirou na Tradição da Igreja Católica (MELLOR, 1989, 
p. 213), que se divide em ritos, dos quais são espécies o 
Latino, o Bizantino, o Armênio, o Antioqueno, o Caldeu e 
o Alexandrino. 

Os Ritos possuem um aspecto exterior, 
manifestado pela Liturgia Cerimonial, e um as-pecto 
interior, exprimido pela Liturgia Ritual.

Como dissemos, é possível que a maçonaria 
tenha se inspirado na terminologia da Igreja Católica, que 

Em maçonaria, podemos dizer, sem sombra de 
dúvida, que a Cerimônia de Iniciação, parte essencial de 
todos os Ritos, que a realizam de variadas formas, é uma 
experiência representativa de uma Tradição que desde a 
Antiguidade segue os mesmos padrões: o aspirante deve 
renunciar à ambição e à possíveis aspirações para se 
submeter a uma prova, à qual deve se sujeitar sem 
esperança de sucesso. Deve estar preparado para passar 
por provações e inclusive morrer. A criação de uma 
atmosfera de morte e renascimento simbólicos é o 
verdadeiro propósito da Iniciação (HENDERSON, 
2008, p. 170).

Também no Rito de York americano isso é 
verdadeiro, na medida em que cada Grande Loja dos 
Estados Unidos pode adotar uma diferente versão do 
mesmo. No Brasil, a maioria das potências seguem o 
modelo da Grande Loja de Nova York, mas encontramos 
variação na Grande Loja da Paraíba, por exemplo, que 
adotou o modelo da Grande Loja de Nevada.

O Rito Escocês Antigo e Aceito possui versões 
na forma como é praticado nos diversos países, e mesmo 
dentro de um mesmo país, como no Brasil, onde 
observamos que há varia-ções na sua prática entre as 
potências simbólicas. 

possui Ritos. O Rito Latino, que é o adotado pela Igreja 
Católica Apostólica Romana, possui como versões o Rito 
Romano, o Rito Ambrosiano, o Rito Moçárabe e o Rito 
Galiciano (ou Lionês). As versões são, portanto, formas 
diferentes de se praticar o mesmo rito. No exemplo, se 
tratam de variações do Rito Latino. Fazendo comparação 
com a maçonaria, podemos ver que o mesmo ocorre com 
seus diversos Ritos.

OS RITOS MAÇÔNICOS 
PRATICADOS NO BRASIL

O Brasil é um dos países onde a maçonaria 
pratica maior quantidade de Ritos diferentes, o que se 
configura em uma grande riqueza cultural disponível aos 
maçons brasileiros. Em nosso país, os Ritos praticados 
pelas potências reconhecidas são os seguintes: 

Além desses, há outros Ritos que são adotados 
por potências não reconhecidas, dentre os quais citamos o 
Rito Antigo Primitivo de Memphis-Misraim.

A palavra ritual, do latim ritualis, isoladamente, 
possui outros significados. Como adjetivo, Ritual designa 
o que é relativo a Ritos (MENDES, 2011, p. 37). Como 
substantivo, de-signa o livro que contém a ordem e a 

RITUAL

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

coleções do Louvre)

Imagem: João Guilherme da Cruz Ribeiro (editada)

Rito Escocês Antigo e Aceito
Rito de York americano
Rito de Schröder
Rito Adonhiramita
Rito Francês ou Moderno
Rito Brasileiro
Rito Joanita
Rito Escocês Retificado
Emulation Work (sistema inglês)

Liturgia, Rito e Ritual
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forma de determinada cerimônia, das dramatizações e representações ritualísticas.

MUNIZ, André Otávio Assis. Curso Elementar de Maçonologia. São Paulo, Richard Veiga, 2016.

Enquanto o Rito é um gênero, o Ritual é uma espécie. Em outros termos, o rito é “continente” - que contém - e o ritual 
é “conteúdo” - está contido naquele. Cada Rito maçônico pode conter vários rituais, como o Ritual de Consagração de 
Templo, os Rituais de Iniciação, Elevação e Exaltação, o Ritual de Cerimônia Fúnebre, o Ritual de Loja de Mesa, os Rituais de 
abertura das sessões, entre outros.

CONCLUSÃO

ISMAIL ,  Kennyo.  O  que  é  R i to  e  o  que  é  R i tu a l .  B log  No  Esquad ro,  2013 .  D i spon íve l  em 
https://www.noesquadro.com.br/termos-e-expressoes/o-que-e-rito-e-o-que-e-ritual/. Acesso em 09 de maio de 2020.

Como substantivo, Ritual é o livro que serve como “manual de procedimentos”. Chamamos de Ritual o livro que 
usamos nas sessões, pois ele contém as fórmulas e instruções necessárias à prática uniforme e regular dos trabalhos, como por 
exemplo a fórmula ritualística de abertura e fechamento de uma sessão.
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se tratam de elementos meramente formais, ao mesmo tempo em que se torna apto a captar os seus aspectos mais profundos e 
essenciais.

ASLAN, Nicola. Grande Dicionário Enciclopédico de Maçonaria e Simbologia. Londrina: Editora Maçônica “A Trolha”, 
2012.

HENDERSON, Joseph L. Os mitos antigos e o homem moderno. In: JUNG, Carl G. O homem e seus símbolos. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

MELLOR, Alec. Dicionário da Franco-Maçonaria e dos Franco-Maçons. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

MENDES, Fábio. Ritual de Emulação – O grau de Aprendiz Maçom. Sorocaba: Edição do Autor, 2011.

O Rito prescreve o conjunto de princípios gerais, enquanto que o Ritual é um conjunto de regras estabelecidas para a 
Liturgia das cerimônias maçônicas. Ao fazer analogia com ter-mos jurídicos, o Rito pode ser comparado a uma Lei - um 
conjunto de preceitos e obrigações gerais -, enquanto o Ritual pode ser comparado a uma Instrução Normativa - que 
regulamenta como essa Lei deve ser observada e praticada (ISMAIL, 2013).

Nesse ponto de nosso estudo, adverte-se não confundir Liturgia com Rito e com Ritual. Os Ritos fazem uso da 
Liturgia (Cerimonial e Ritual) para alcançar a finalidade de transmitir o seu conteúdo iniciático e simbólico, e também fazem 
uso dos rituais, para organizar os seus procedimentos nas sessões e cerimônias.

Liturgia, Rito e Ritual
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LUX IN TENEBRIS
(A luz brilha nas trevas)

Lux  [lucet]  in  tenebris, resumidamente Lux in 
Tenebris (A  Luz  Brilha  nas Trevas, em  latim), que  se  
pronuncia  /Lux  in  Tênebris/, constado Evangelho de 
João, 1:5: "E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 
compreenderam.",  fazendo  referência  a  Jesus Cristo,   
luz   dos   homens,   mas   estes   não   o 
compreenderam/aceitaram.

Essa Frase também era o lema dos Valdenses e de  
sua  igreja,  simbolizada  por  um  candeeiro sobre uma 
Bíblia, tendo sua chama cercada por sete estrelas.

1. DO NOME DA LOJA: 

Os Valdenses remontama o    comerciante 
Valdés,  em  Lyon,  que  decidiu - supostamente no  ano  
de  1173 - viver  como  Jesus  pediu  aos apóstolos.

No  século  13,  os Valdenses  se  expandiram  ao 
norte  dos  Alpes,  mas  a  perseguição  os  atingiu com  
força  e  no  século  15  eles  sobreviveram apenas no sul 
da Europa. 

Após 1562, os Valdenses foram empurrados de 
volta para os Alpes Cottianos. 

Ali  eles  viveram  parte  em  território  francês, 
parte no Piemonte.

Os    últimos    remanescentes    dos Valdenses 
juntaram-se    à    Reforma    em    1532    e    eles 
fundaram sua própria pequena igreja calvinista em 1559.

No  final  do  século  17,  os Valdenses  
franceses, perseguidos  por Luís XIV, buscaram refúgio 
na Alemanha.

Depois  de  1850,  muitos Valdenses  migraram, 
por  razões  econômicas,  do Piemonte  para  as Américas 
do Sul e do Norte.

O  Edito  de  Emancipação  Piemontês  de  1848 
levou à expansão da Igreja Valdense em toda a Itália e hoje 
é uma das vozes mais importantes do Protestantismo 
naquele país.

Foi,  então,  uma  escolha  natural  para  a  nova 
loja, também pioneira, que se propõe a espargir a    luz    
da    sabedoria    e    do    amor    fraternal maçônicos 
sobre as trevas da ignorância que a Ordem  Maçônica  se  

A Igreja  Valdense é  a  única ig reja 
protestante, que remonta diretamente a um 
movimento herético da alta Idade Média.

Por   esse   motivo,   milhares   de   livros   foram 
publicados  sobre  a  teologia  e  a  história  dos Valdenses.

Lux  in  Tenebrisé  também o lema  em  várias 
universidades,  como  por  exemplo: University of     
Liberia;    Columbia    University    School    of  General  
Studies;  St.  John's  College,  Jaffna;  e  a Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

É,  ainda,  o nome  de  uma  loja  maçônica  de 
Londres, a Lux     in     Tenebris #     3865, 
jurisdicionada  à  GLUI, voltada  aos  cuidados com  
deficientes  visuais,  onde  são  acolhidos  os maçons 
cegos.

PRIMEIRA 
LOJA MAÇÔNICA ON-LINE 
DO BRASIL
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https://www.facebook.com/CIVLodge190/

FONTES: 

Fundada a ARLS LUX IN TENEBRIS nº 
47, no dia 25   de   setembro   de   2020,   com   sua   
Carta Constitutiva expedida pela GLOMARON no 
dia 1º  de  outubro  de  2020,  cuidou o  Venerável 
Mestre IZAUTONIO da Silva Machado Junior de 
escolher  um  SELO  (sinete,  chancela,  timbre) que 
bem representasse a loja por meio de uma alegoria 
estruturada com símbolos maçônicos, obedecidos    
os    ditames    da    boa    Heráldica Maçônica.

compromete  a  combater, por princípio.

2. DOS EMBLEMAS DA LOJA:

Para  começar, para  tornar  bem  
diferenciado  o emblema, fugimos     da     
tradicional     borda circular,   optando   por   
quatro   placas   de   aço escovado, em  que  se  
inscreveu,  no  topo,    o tradicional Título 
Distintivo (Aug  e Resp  Loj  Simb  ); na placa 
inferior, o nome e  o  nº  da  loja;  na  lateral  
esquerda  (a dextraheráldica)   a   Data   de   
Fundação   e   na   lateral direita (sinistra) a sigla 
GLOMARON, da Grande Loja  Maçônica  de  

https://www.glmb.ca/castle-island-lodge-no-
190.html

Conscientes   de   que   a   maçonaria   
deve   se apropriar  das  novas  tecnologias  para  
melhor cumprir  sua  missão,  e  embasados  em  
forte experiência  adquirida  em  meio  à  pandemia 
do COVID-19,   quando   usaram   a   Internet   
para manter  interrompida  a  Cadeia  de  União  
entre todos  os  Irmãos,  os  FUNDADORES  
optaram por  erigir  uma  Oficina  Virtual,  
amparados  pela decisiva   e   corajosa   postura   da   
Grande   Loja Maçônica  de  Rondônia 
–GLOMARON,  cujo Sereníssimo Grão Mestre, 
Irmão Paulo Benevenute  TUPAN, endossou  e  
incentivou  o projeto desde seu nascimento.

O fato de existir uma loja maçônica com 
Carta Constitutiva     (Patent     Letter)     emitida     
pela Grande     Loja     de     Manitoba,     no     
Canadá, reconhecida pela GLUI, trabalhando 
RITUALISTICAMENTE on-line, (a Castle 
Island Lodge   #   190)   deu-lhes   a   certeza   de   
estar trilhando   um   caminho   correto   e   sem   
volta, rumo ao futuro da Maçonaria universal.

Abraçando   todo   o   conjunto,   dois   ramos   
de Acácia,  a  planta  símbolo  da  Ordem  Maçônica, 
cuja    madeira    imperecível    teria    servido    à 
construção da Arca da Aliança.

Na  parte  inferior, UM  CASTIÇAL  DE  
BRONZE COM  UMA  VELA  DE  CERA  BRANCA  
ACESA, como  usavam  os  valdenses,  a  representar  a 
LUZ   FÍSICA que   dissipa   a   escuridão   e   nos 
permite  acessar  os  textos  do  LIVRO  DA  LEI, posto 
logo acima, onde se pode ler o Salmo 133, da União, da 
Fraternidade, a representar a LUZ ESPIRITUAL que 
emana de seus ensinamentos. 

Estas  joias  simbolizam  a  terceira  luz,  a LUZ 
MAÇÔNICA,    que    há    de    se    espraiar    pelo 
universo mercê do trabalho incessante da LUX IN 
TENEBRIS.

MI

Rondônia.  A  Fonte  (tipo  de letra) escolhida foi a 
LatinComD, letras latinas, tudo grafado em tons de ouro 
velho.

Está mostrada com pequenos botões de flores 
por   desabrochar,   a   representar   a   loja   que acabou  
de  nascer  para  desabrochar  em  um futuro próximo 
esplendoroso.

Um fundo   negro(#000000),   a   representar 
simbolicamente  as  TREVA Sda  ignorância,  da 
superstição, do vício, do preconceito. 

Sobre  ele,  armadas  no  grau  de  Aprendiz, as 
duas  Grandes  Luzes  da  loja,  o  Esquadro  e  o 
Compasso, desenhados em madeira (pois “não se  ouviu  
som  de  ferramentas  metálicas  no  seu interior,   
durante   a   construção   do   Templo”), segundo   o   
modelo   usado   na   primeira   loja militar  que  
trabalhou  na  França, no  regimento de  guardas  
escoceses  de Jaime II,  durante  seu exílio.

No  interior  desse  conjunto  vemos  o  símbolo 
universal do WiFi, a representar a rede na qual a  loja  vai  
operar  para  acessar  a  Internet,  que - por  sua  vez -,  
está  representada  no  topo  do compasso,   na   sua   
articulação,   pelo   símbolo também    universal    do    
globo como esfera armilar.

Na   área   central   foi   então   desenvolvida   a 
alegoria representativa da loja, a saber: 

JOEL Guimarães De Oliveira

Aguardamos seu contato!

Prezado leitor e irmão, colabore com 
a REVISTA TRIPONTO, fazendo 

propaganda do seu produto ou 
trabalho. Entre em contato através 

do e-mail:

revistatriponto@gmail.com

Primeira Loja Maçônica on-line do Brasil
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