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SOBRE-------

A VAIDADE, 
O ORGULHO 
E A INVEJA 

Eleutério Nicolau da Conceição 

Quando um homem consegue se tor-nar humilda, fica, 
imediatamente, orgulhoso da sua humildade. 1 

É muito comum ouvirem-se críticas a respeito do 
comportamento de maçons, que deixam de alcançar os 
patamares de excelência preconizados por nossos rituais. 
Como a Maçonaria propõe o aperfeiçoamento continuado, 
emblematizado pelo desbaste da Pedra Bruta, é saudável a 
autor-reflexão, que identifica comportamentos indevidos e 
alerta para a necessidade de sua correção. 

Todos já ouviram as reprimendas à busca pelos 
adereços externos dos graus e sua ostentação, bem como 
às lutas, por vezes profanas e desleais pelo "poder" (assim 
mesmo, em minúsculas e en-tre aspas) dentro de Lojas 
Maçônicas, tidas como manifestações de vaidade. 

1 Adaptado de:''As Cartas do Inferno", de C.5. Le1vis. 

Mas, necessário se faz uma reflexão sobre os te-mas 
títulos deste ensaio. 

O que entendemos por vaidade? No Sentido bí
blico do Eclesiastes ("Vaidade das vaidades, tudo é 
vaidade."), a palavra se refere a tudo o que é vão, 
passageiro, sem perenidade. Neste sentido, tudo é vaidade, 
pois nada é permanente. Um filósofo já afirmou que é 
impossível entrar duas vezes no mesmo rio, pois as águas 
são outras a cada momento. Nossos corpos 
continuamente se alteram pela divisão de suas células, e o 
mundo muda. Assim, tudo é vaidade, ilusão, "Maia", como 
diziam os antigos hindus. Porém quer me parecer que o 
sentido comumente utilizado é ou-tro, e faz referência a 
um exagerado senso de valor pessoal. Também aqui é 
necessária especial consideração. É possível e desejável um 
Ser humano completamente despido do senso de valor 
pessoal? É claro que não! Sem uma adequada au-toestima e 
correto autovalor o indivíduo se aniquila. São conhecidos 
na psicologia os problemas resultantes da baixa autoestima 
e inadequado senso valor pessoal, quando o indivíduo 
tende a se encolher, encapsular, fugindo dos contatos ex
ternos, em uma vida infeliz e improdutiva. Todos precisam 
de aprovação, de adequada e equilibrada noção de valor 
pessoal. Quanto à autoestima, o antigo preceito cristão 
"Ama teu próximo como a ti mesmo", já dá a entender que 
só pode amar o próximo quem tem um relacionamento 
sadio consigo mesmo. Os problemas surgem da 
exacerbação desse sentido. É o exagerado e irreal senso de 
valor pessoal, de auto apreciação que produz a vaidade, 
cujo exemplo emblemático e mitológico é o de Narciso, 
que não conseguia se afastar da visualização de sua própria 
imagem. 

• 



Sobre a \ a1dade, o or rulho e a 111\ e a 

Gêmea da vaidade é a arrogância, pois o vaidoso se 
considera superior àqueles que estão a seu redor e os olha 
de cima para baixo. O maçom em seu trabalho de auto 
aprimoramento busca conhecer a si mesmo, seguindo o 
conselho do Orá-culo de Delfos, e assim desenvolve 
adequada no-ção de seus pontos fracos e de suas reais 
possibilidades, gerando correto senso de auto estima e 
valor pessoal. Estamos nos referindo, é claro, ao maçom 
ideal. Cada um de nós encontra-se a diferentes distâncias 
desse ideal, o que produz os problemas de inter
relacionamento que comumente enfrentamos. Outro 
gêmeo da vaidade é o orgulho, tão combatido (ao menos 
nos discursos), quanto sua irmã gêmea. Aqui também cabe 
uma reflexão. O que se condena não é o orgulho que um 
pai sente pelo filho, nem o orgulho por per-tencer à pátria 
"Eu ... sou brasileiro ... com muito orgulho ... com muito amor!", mas 
o orgulho associado à vaidade e arrogância. O autor inglês, 
C.S. Lewis, em seu livro "Cartas do Inferno", sugere que 
quando um homem consegue se tornar humilde, fica 
imediatamente orgulhoso de sua humildade, 
demonstrando o quanto esse senti-menta se acha 
entranhado na personalidade humana. O maçom ideal não 
é arrogante, logo, não olha ninguém de cima para baixo. 
Mas, também não é subserviente, então, não olha ninguém 
de baixo para cima. Só lhe resta, portanto, olhar a todos na 
horizontal, direto nos olhos, tranquilamente, sem 
arrogância nem subserviência. 

Mas, outro dos Pecados Capitais, não tão menci
onado e condenado quanto os acima relaciona-dos mas 
tão presente quanto eles, é a Inveja. Pode-se até atribuir um 
sentido positivo a esse sentimento, quando se pensa no fã 
que admira tanto seu ídolo, a ponto de querer estar em seu 
lugar, viver a sua vida. Não é, porém, essa "inveja suave" 
que produz os danos que observamos. É a sensação de 
desconforto, de incômodo que al-guns parecem sentir ao 

presenciar o sucesso alheio, que os leva a 
menosprezar o trabalho, a atuação e mesmo a 
personalidade do objeto da inveja, apontando-lhe o dedo 
em críticas destrutivas. Ainda que não se chegue 
normalmente ao nível de agressões físicas diretas, essa 
atitude é igualmente destrutiva, pois os comentários pro
curam denegrir a atuação e até as características pessoais 
do acusado. Quando alguém tropeça na execução de sua 
função em loja, gaguejando ou executando procedimentos 
equivocados, é criticado. Mas, curiosamente, também 
ocorrem críticas quando alguém se destaca, procurando 
exercer sua função com excelência. Neste caso a crítica é 
que este "É vaidoso, está querendo aparecer". Ora, sempre que 
alguém se sentir incomodado ao observar outro, que por 
seus méritos pessoais e atuação se destaca, antes de 
apontar o dedo e acusá-lo de "vaidoso", de "gostar de 
aparecer", deve parar e examinar seus próprios motivos, 
questionar seus sentimentos, verificar se, por acaso, está 
dando guarida, alimentando e fortalecendo os antigos e 
ancestrais demônios do ciúme e da inveja. 

A tarefa de auto aperfeiçoamento não é fácil. 
Entendo como mais importante nesse mister, dei-xar de 
apontar o dedo para os outros e voltar a atenção para si 
mesmo, o autoexame. 

Cada um de nós é um Ser único. Ainda que iguais em 
humanidade, em fragilidade, temos cada um uma história 
de vida diferente, tivemos diferentes oportunidades, temos 
particulares heranças genéticas, opiniões políticas e 
religiões. Por isso, não devemos nos comparar uns com os 
outros. A única comparação que produz dados aproveitá
veis é quando alguém se examina, comparando-se consigo 
mesmo em algum momento do passado. Só assim poderá 
avaliar em que ponto se encontra na trajetória do 
progresso maçônico; se evoluiu, regrediu ou estacionou, e 
tomar as pro-vidências necessárias para corrigir o rumo, se 
for ocaso. 

A disposição para esse autoexame está ligada à 
condição essencial pra alguém ser iniciado na maçonaria; 
"Ser Livre e de Bons Costumes". Só é realmente livre quem 
é capaz de reexaminar suas posições e conceitos, quando 
encontra dados in-dicando essa necessidade, e procede 
então as mudanças necessárias. 

Mas, como já foi dito, esse é o comporta-menta 
ideal, e cada um de nós encontra-se a <li-ferentes distâncias 
dele. 

Não obstante, é de extrema importância reconhecer 
em si esses óbices, caso existam, e trabalhar diligentemente 
para a sua superação. 
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Axioma - é uma verdade indemonstrável, irrefutável, que 
não se pode contestar. É uma proposição evidente e aceita 
sem necessidade de explicação. O axioma se constrói sem 
qualquer apelo ao critério subjetivo de evidenciar. Por esta 
razão é aceito como verdade absoluta e serve como ponto 
inicial para a demonstração de outras verdades. É uma 
premissa totalmente evidente que se admite 
universalmente como verdadeira que se aceita sem exigir 
uma demonstração, sem argumentação em contrário. O 
axioma é uma verdade inquestionável, pois é uma verdade 
universal. O verdadeiro maçom é guiado pela 
inquestionável verdade, ele não deve cometer sofismas. 
Exemplos de axiomas: 
"Um maçom não é maior que a l\íaçonaria" 
"Dois maçons honestos iguais a um terceiro maçom 
honesto são iguais entre si" 
''A parte nunca será maior que o todo" 

Sofisma - É uma mentira manipulada de forma proposital 
usando-se argumentos distorcidos para que se pareçam 
verdadeiros. É uma argumentação falsa com aparência de 
verdadeira. 
É um argumento valido na aparência, mas na verdade 
incorreto do ponto de vista lógico utilizado para iludir os 

outros. Na Maçonaria são usados por obra e graça de 
maçons que são vaidosos, ególatras, ou do seu interesse ou 
da paixão ou ainda da ignorância. O sofisma se utiliza de 
um argumento que partindo de premissas verdadeiras ou 
consideradas como tais chega a uma conclusão 
inadmissível que não pode enganar a ninguém, mas que 
parece correta conforme as regras formais do raciocínio. 

O sofisma tem o objetivo de impingir uma ilusão da 
verdade a algo apresentando sob um esquema 
aparentemente que segue as regras da verdade, mas não da 
lógica. 
É um raciocínio vicioso aparentemente correto e 
concebido com a intenção de se induzir a um erro. 
Há maçons, utilizando o direito da busca da Verdade que a 
Ordem prega, são os que usam argumentos axiomáticos 
são, portanto, os autênticos, pois a Ordem tem um leque 
fantástico de opções para manipula-la, ou para a verdade 
ou para a mentira. Quando se trata de sofismas as mentiras 
são muito comuns nos achismos, invenções e os 
acréscimos que induzem e os colocam nos Rituais. 
Exemplo de sofismas maçônicos: "a história do 20 de 
agosto como o "Dia do l\íaçom brasileiro" 
"A Maçonaria é adogmática". 



Axiomas e sofismas na Maçonaria 

''As mais de sessenta classificações de landmarques". Logo 
qual é o verdadeiro? 
O Rito Adonhiramita tem 13 graus e não 33. 

Alguns exemplos de sofismas: Google 

-'Quando bebemos ficamos bêbados 
Quando estamos bêbados, dormimos 
Enquanto estamos dormindo não cometemos pecados 
Se não cometemos pecados vamos para o ceu" 
Conclusão: Para irmos ao ceu devemos estar bêbados. 

-DeuséAmor 
O Amor é cego 
Stevie Wonder é cego 
Conclusão: Stevie Wonder é Deus. 

- O pinguim é branco e preto 
Alguns filmes antigos são branco e preto 
Portanto pinguim é filme antigo 

Alguns Irmãos são verdadeiros buscadores, 
investigadores, e pesquisadores da Verdade sabem o que é 
um axioma, conhecem a Ordem e estão atrás da Verdade 
Pura, mas, a maioria ou por ignorância ou querer aparecer, 
ou por vontade própria, ou por achismo comete sofisma a 
toda a hora. Por isso a Ordem é tão confusa, mas ao 
mesmo tempo ela permite que isto aconteça por não ter 
regras mais rígidas e n~o ter um poder central mundial pelo 
menos normativo. E uma verdadeira parafernália de 
potências e ritos que existe em todo planeta, isto é, em 
países onde a Maçonaria é permitida. 

Quando se trata de um sofisma baseado na ignorância de 
quem o está produzindo chama-se este fenômeno de 
PARALOGISMO. E quer por ignorância ou má fé os 
sofismas são muito comuns na Maçonaria. O individuo 
acredita que está dizendo a verdade, porque ignora o que 
ela seja. Sua imaginação, suas fantasias estabelecem uma 
situação que parece ser a verdade para ele, mas não é. E ele 
procura convencer os outros que está certo. 
Os praticantes dos sofismas na Maçonaria modificam 
ritos, mudam a cor dos mesmos, mudam os diálogos já 
estabelecidos desde a fundação do referido rito, inserem 
cerimônias, acrescentam graus, inventam, mudam tudo o 
que podem. Às vezes porque acham bonito, ou porque 
quererem aparecer, e o fazem sem fundamentos básicos da 
Ordem. Entretanto eles não têm noção de que estão 
descaracterizando o rito. Acham que estão enriquecendo o 
rito. Isto é um sofisma. 
A ignorância é algo useiro e vezeiro na Ordem. :Mas, a má 
fé também. Muitos grão-mestres durante o período em 
que estão grão-mestres por decretos modificam os ritos, 
por se acharem com este direito. Mas em realidade um rito 
não pode ser alterado ou acrescentado de graus, pois um 
rito em si é duradouro e não pode ser alterado, pois, ele 
teve um começo quando foi criado e a ascendência moral e 
histórica do rito é maior que o tal do poder dos grão
mestres, diga-se de passagem, com raras exceções, pois 
muitos grão-mestres que conhecem a i\façonaria 

realmente buscam a verdade baseada em axiomas. 
Infelizmente não é a maioria. Estes são os guardiões da 
Ordem. 

Se uma potência adotar um rito já existente no mundo, ela 
deverá respeita-lo nos seus mínimos detalhes. Não poderá 
altera-lo. 
Outro fato resultante dos sofismas é que os que 
produziram mentiras, estas passam através do tempo a 
serem consideradas como verdades pelas novas gerações 
de maçons, pois foram ensinados de forma errada. 

Exemplo de dois sofismas históricos: 

No ano de 1889 uma potência maçônica no Brasil 
começou a "azular" os aventais de Mestre, a ornamentação 
e pintura das paredes internas do templo, isto no Rito 
Escocês Antigo e Aceito quando cor vermelha que é de 
origem, a predominante neste rito e não a azul. O erro se 
perpetuou e hoje 2/ 3 da Maçonaria brasileira que pratica 
este rito usa o avental azul no grau de i\Iestre e as paredes 
do templo são ornamentadas pela cor azul celeste. Isto é 
um tremendo sofisma. 

Outro exemplo ocorrido em 1889, na história do Brasil 
com a Proclamação da República em relação á Bandeira 
Nacional. A Bandeira Nacional republicana foi feita em 
cima da Bandeira Nacional Imperial. Não se deram ao luxo 
confeccionar outro tipo de bandeira. Aproveitaram a 
Bandeira Imperial trocando apenas o centro onde estava o 
brasão imperial pelo círculo azul onde está escrito numa 
faixa Ordem e Progresso, baseada lema do positivista de 
Auguste Com te "O Amor como princípio a Ordem como 
base, o Progresso como meta" acrescentando estrelas 
representando os estados. O Amor que deveria aparecer na 
Bandeira, pois o povo brasileiro precisa de mais Amor, 
talvez por falta de espaço não fez parte do dístico Ordem e 
Progresso. 

Os republicanos mantiveram o fundo verde e o losango 
amarelo no centro tal qual era a bandeira imperial os e 
doutrinaram o povo que o verde representa nossas matas e 
o amarelo representa nosso ouro e minerais. Sofisma total 
- Leda mentira. A cor verde era característica da Casa dos 
Bragança de onde veio D. Pedro e o amarelo representava 
na Bandeira a Casa dos Lorena -Habsburg da Áustria de 
onde veio a Imperatriz Leopoldina. Mas a República tinha 
que apagar qualquer vestígio da monarquia então 
despojada do poder. Então cometeram um sofisma que o 
povo brasileiro pacato engoliu até hoje acredita. Dizer que 
o azul representa nosso céu, tudo bem, mas o verde e o 
amarelo não tem nada a ver com nossas matas e nosso 
ouro. A história é outra. 

Mas de qualquer forma devemos manter o amor e respeito 
à nossa Bandeira, independente de sua história republicana 
mal resolvida, pois como dizia Coelho Neto ''A Bandeira é 
a imagem viva da Pátria. 

Hercule Spoladore- Loja de Pesquisas Maçônicas "Brasil" 
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PREFÁCIO DO AUTOR 

Muito se encontra na literatura confiável que trate 
do Livro da Lei, mas bem menos sobre sua participação na 
ritualística, e menos ainda sobre as respectivas justificativas 
e seu simbolismo. 

A motivação para pesquisar sobre o assunto foi 
quando, ao começar a visitar outras Lojas e Ritos, me 
deparei com diferenças significativas quando relacionava 
ao Rito Brasileiro que me é familiar. 

Saliento aqui que este trabalho procura entender (ou 
ajudar a esclarecer se for o caso) o motivo de termos a 
abertura e leitura do Livro da Lei no Rito Brasileiro 
grau de Aprendiz, obediente ao Grande Oriente do Brasil~ 
GOB. 

Espero que este texto seja suficientemente para 
iluminar o conhecimento do leitor, e para incentivá-lo a 
aprofundar-se ainda mais. 

INTRODUÇÃO 

O Livro da Lei é um dos primeiros símbolos 
maçônicos com o qual temos contato direto, ou melhor 
dizer que é uma ligação direta, uma associação direta, já que 
durante a iniciação o então homem profano é ordenado à 
proferir um juramento, que inclui colocar sua mão sobre o 
"Livro Sagrado" ou "Livro da Lei" ou "Livro Sagrado da 
Lei", e este é, sem dúvida alguma, um dos momentos mais 

marcantes para este homem naquele ritual. Talvez o Ir.·. 
que esteja lendo este texto tenha uma opinião diferente, 
mas deixe-me colocar um argumento: Um dos requisitos 
para ser convidado a compor a maçonaria é, justamente, 
professar a crença em um Deus único e criador, e isso 
remete à que ele então professe uma religião, sendo 
praticante ou não. Visto que todas as religiões antigas estão 
estruturadas sobre seus próprios conjuntos de textos 
sagrados, é de se supor com boas garantias que ele tenha o 
"Livro da Lei" como algo que rege sua moral, e que o 
reconheça como tal, mesmo estando privado da visão 
durante o juramento. Além disso, o juramento é feito para 
este Deus, e não para os Homens. 

A partir deste momento pode-se dizer que o 

maçom regular terá contato constante com L:. da L:., já 

que ele é parte obrigatória das OOf:., determinado 
nosLandmarks, na Constituição do GOB, explicitado no 
Ritual\ além de também defendido por diversos autores, 
como D'Elia J únior2 e da Camino3

• 

'Ritual do Aprendiz no Rito Brasileiro 
2100 Instruções de Aprendiz, cap. 16 - "Livro da Lei", página 71. 
' Vade-Mécum do Simbolismo Maçônico, "Os Landmarks", página 124. 

A leitura do L:. da L:. no Rito Brasileiro é um dos 

momentos mais marcantes da liturgia de uma Of:. em 

Grau de Apr:., que envolve diversos itens, personagens e 
etapas, cada um com uma simbologia quase mágica para o 
observador mais atento. Neste trabalho serão abordados 
alguns. 

Os símbolos nada mais são do que imensas 
quantidades de informação reduzidas a uma 
única imagem ou história fantástica ou ícone que 
funcionam como uma chave mental para o acesso 
dessas informações e sensações, desde que a pessoa 
saiba, em seu pensamento, como usar esta chave 
de uma forma consciente. 

(Rafael Arrais, '/4 Roda dos Deuses") 

O LIVRO EM LOJA 

. A existência do Livro Sagrado é obrigatória em Of:., 
rndependente do Grau. Esta obrigatoriedade está declarada 
no Landmark XXI de Mackey, e também na Constituição 
doGOB. 

Os Landmarks listados à seguir são os de número 
XIX, XX e XXI, de autoria de Albert Mackey em 1858, e 
sua tradução e interpretação foram obtidos do Vade
Mécum de da Camino. 

XIX: A crença no Grande Arquiteto do 
Universo é um dos mais importantes Landmarks 
da Ordem. A negação dessa crença é impedimento 
absoluto e insuperável para a iniciação. 

XX: S ubsidiariamente a essa crença, é exigida a 
crença em uma vida futura. 

XXI: É indispensável a existência no Altar dos 
Juramentos (ARA) de um 'Livro Sagrado', o 
livro que se supõe, conforme a crença, conter a 
Verdade revelada pelo Grande Arquiteto do 
Universo. Não cuidando a Maçonaria de intervir 
nas peculiaridades de fé religiosa dos seus 
membros esses livros podem variar conforme os 
credos. Exige por isso esse Landmark que um 
'Livro Sagrado' seja parte indispensável das 
'a!faias' de uma Loja. " 
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,\bertura e Leitura do Ln roda Lei na Sessão de Grau de,\ rend1z do Rito Brasileiro 

Na Constituição do Grande Oriente do Brasil: 

Art. 2o - São postulados uruversa1s da 
Instituição Maçônica: ( ... ) 

VIII - a manutenção das Três Grandes Luzes da 

Maçonaria 
4

: o Livro da Lei, o Esq .·. e o Compass .·., sempre 
à vista, em todas as sessões das Lojas; 

Também na Constituição do GOB, pagrna 102, 
temos as seguintes transcrições de Landmarks: 

MACKEY - 21 -A presença do volume 
das Sagradas Escrituras em todas as Lojas 

POUND - 3 - O Livro da Lei sagrada, 
como parte integrante dos utensílios da 
Loja. 

BERTHELON - 6 - O Livro da Lei 
sagrada sobre o Altar. 

QUALNOMEUSAR 

"Livro Sagrado", "Livro da Lei" ou "Livro Sagrado 
da Lei"? O nome que for utilizado pode, obviamente de 
forma inadvertida, causar confusão e interpretações 
diversas. Particularmente considero que o termo "Livro da 
Lei" não transmite a ideia e razão adequadas, e que 
deveríamos utilizar a palavra "Sagrado(a)" sempre que 
possível, por quê: 

• O LandmarkXXI trata do Livro, 
mas ele deve ser combinado aos 2 
Landmarks anteriores, XIX (sobre 
GADU) e XX (sobre a crença em uma 
nova vida), de forma trina. E com isso 
deixa claro que trata-se de um Livro 
Sagrado, e não "qualquer" livro de Leis. 5 

• Alguns Ritos mantém a abertura 
e a leitura de algum trecho, em sua liturgia 

de abertura da Of.·., representando 
claramente o desejo de evidenciar a 
presença do SADU. 

Apesar disto, "Livro da Lei" é o termo mais 
frequente na literatura em geral, inclusive em nosso Ritual. 

QUAL LIVRO USAR 

Uma vez que a Maçonaria é essencialmente laica, 
porém exige e preserva o que podemos chamar de 
"sentimento religioso" de seus membros e a crença em um 

Deus Criador, o L. ._ da L. ·. pode ser qualquer um que 
represente a fé da maioria dos membros da Loja. A Bíblia, a 
Torá, o Alcorão, os Vedas e tantos outros, são aceitos e 
válidos. 

40 Dicionário Maçônico, p. 259, e a Enciclopédia Maçônica, 
p. 163, chamam de "Luzes Morais" 
'Vade-Mécum. 

Alguns autores defendem que se utilize um Livro 
Branco (seria melhor dizer, um livro EM branco), uma 
compilação de diversos Livros, a Constituição de 
Anderson, ou mesmo a Constituição do País onde a Loja 
está localizada

67
• De fato, algumas destas opções são 

utilizadas na maçonaria obediente ao Grande Oriente da 
França, mas não é o caso neste trabalho. 

Em nosso Ritual do Aprendiz do Rito Brasileiro está 
escrito que em qualquer loja obediente ao GOB, o Livro 
Sagrado será a Bíblia8 (sem especificar o Rito), e traz um 
breve comentário que procura esclarecer que esta 
determinação se faz em razão da maioria Cristã no Brasil. 
Porém, tanto a Constituição do GOB quanto seu 
Regulamento Geral não mencionam a obrigatoriedade de 
ser a Bíblia, portanto, podemos entender que o texto 
contido no Ritual se refere ao Rito Brasileiro na 
Obediência. 

DOUTRINA 

O Rito Brasileiro é teísta
9 

e cristão
1º, e se dedica "ao 

aperfeiçoamento dos Maçons, conciliando [ ... ] a Razão com 
a Fé"11

, e como tal "rejeita o deísmo e o gnosticismo"12
• 

Apesar de não existir a definição explícita referente 
ao cristianismo, isto fica claro quando é determinado que o 

L.·. da L.-. sobre o A:. dos Jur.". é a Bíblia, sem abrir 
margem para utilização de qualquer outro, exceto no 
momento do juramento. Desta forma, é esperado que, em 
qualquer momento ou aspecto que pregue o teísmo ou faça 

referência a s.-.A.-.D.-.U.-., está se referindo à Deus na 
visão cristã. Outro exemplo, é justamente o trecho lido -
Salmo 133:1 -, que, apesar de ter o mesmo ensinamento em 
diversas religiões, pregando a união dos irmãos, é o trecho 
da Bíblia também que está determinado para a leitura. 

Ainda assim saliente-se que maçonaria não é religião, 
e que faz parte dos preceitos que não se discuta religião em 
Loja. Não foi encontrado, no Ritual, à exceção da abertura e 

leitura do L.-. da L.·., qualquer outro elemento litúrgico que 
remeta à religião, e que, conforme legislação aplicável, é 
terminante proibido adicionar ou remover elementos desta 
ritualística. 

LITURGIA 

Conforme o Ritual, deve haver uma Bíblia sobre o 
Altar dos Juramentos, que deve ser aberta e feita a leitura do 
Salmo 133:1, caso contrário a sessão é declarada como 
irregular

13
• Desta forma o Ritual demonstra que os 

trabalhos da Of.-. são orientados segundo as Leis Divinas. 

As portas do Templo são abertas com o L.-. da L:. 

fechadosobreoA:. dosJJur:., "oEsq:. eoCompass.". 

6 
Boucher, p.134-139, "O livro sobre o altar". 

7 
Dicionário Maçônico, página 250 

8 Ritual, p. 52. 
9 Constituição do Rito, Art. 1 º,II . 
1 O Ritual, p. 52. 
11 Constituição do Rito, Art. 2º, caput. 
12 DE FARlA, p. 111. 
13 Apesar de que alguns autores defendem a necessidade de ser uma 
Bíblia contendo o Antigo e o Novo Testamento completos, não 
encontrei em consulta a Legislação nada que a isto obrigue. 
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deverão estar colocados sobre o mesmo na posição do 

grau com as pontas voltadas para o Or : .. Esta posição é 
uma padronização adotada pelo Rito Brasileiro, sem 
nenhuma conotação litúrgica ou simbólica corrente; 
colocamos assim apenas para fazer diferença com a Loja 
Aberta."

14 

Na ordem litúrgica do Ritual, a abertura e leitura do 

L. ·. da L. ·. é o último ato que precede os trabalhos da Of. ·., 

logo após a Cerimônia das Luzes e a transmissão da Pal.". 

Sag: .. Neste ponto a egrégora tem seu alicerce 

estabelecido e, sob a proteção do palio, o Orad:. abre e faz 

a leitura do L:. da L:. no trecho específico, ato seguido da 

dedicação dos trabalhos à Gl.". de SADU, a saudação, a 
bateria do Grau e a aclamação. Esta leitura talvez seja o 
ponto que mais se assemelha às orações religiosas. 

Óh! Quão bom e quão agradável é 
que os irmãos vivam em união. 

(Salmo 133:1, Bíblia Online) 

A leitura de um trecho qualquer do L. ·. da L. ·. 15 deve 
bastar para remeter o Maçom à lembrança das Leis Divinas 
e de seu juramento proferido na iniciação, 
independentemente de sua crença particular, e fazê-lo 
abrir a mente para a regulação moral advinda delas. Sobre 
isso Pike lembra que "as leis de Deus não são obrigatórias 
para nós porque são decretos de Seu poder, ou expressão 
de Sua vontade; mas porque expressam sua infinita 
Sabedoria. Não são certas porque são Suas leis, mas são 
Suas leis porque são certas."

16 

Durante todo o procedimento, exceto nos 

momentos definidos, todos os Obr:. estão à O:., 
demonstrando o respeito e obediência a que se 
determinam. 

Também ao fim dos trabalhos, o fechamento do L:. 

da L:. é feito pelo Orad:. sob o palio, seguido das mesmas 
dedicação, saudação, bateria e aclamação, mas sem 

nenhuma palavra a ser lida pelo Orad:., e em seguida é 
feita a amortização das luzes. 

A abertura e leitura do L:. da L:. é de um conjunto 
de itens com simbologia individual, mas também uma 
etapa inteira com simbologia própria. A sua execução deve 
agir como um gatilho, uma chave para a mente e o coração 

do O br:., instigando-o a deixar delado qualquer angústia e 
infortúnio para abraçar seus Irmãos e realizar o melhor de 
si mesmo a partir daquele momento, e não limitado ao 
fechamento da Sessão. 

O ALTAR DOS JURAMENTOS 

OL:. daL:. estásobreoA:. dosJJur:.,nãosobreo 

''Altar do L:. da L:.", o ''Altar", o "Pedestal". Como dito 
anteriormente, este simples fato deve bastar para remeter o 
Maçom à lembrança do seu juramento, pois é este 

14 Ritual do Aprendiz, p. 324. 
15 A leitura do SI 133:1 é abordado mais a frente neste trabalho. 
16 Moral e Dogma I, p. 24. 

juramento que torna válida a sua Iniciação, e que lhe rogou 
o direito à Luz. 

O A:. dos JJur:. fica no Or:., em frente ao Altar do 

Ven:. M:., exatamente entre o Orad:. e o Sec.".
17

• Este é o 

ponto mais visível do Oc:. para o Or:. e vice-versa. Um 

Obr:., ao transitar entre Or:. e Oc:., obrigatoriamente irá 

passar pelo A:. dos JJur.". e pelo L:. da L:., além de passar 
pelos quatro degraus da Força, Trabalho, Ciência e Virtude. 

O ORADOR 

Segundo Boucher e de Viveiros, o Orad:. é o 
Guardião da Lei, maçônica e Divina.Já da Camino 

18 
chama 

o Orad:. de Sacerdote em seu Breviário Maçônico, nos 
falando também sobre o misticismo envolto na abertura e 

leitura do L:. da L: .. Note-se que tanto como Guardião ou 

Sacerdote, o Orad:. atua como um representante da Lei, 
passivo, até que necessário se faça sua intervenção. 

É justamente este Guardião da Lei que tem o papel 

de fazer a abertura do L:. da L:. e de proceder com a leitura 

da forma correta para que os IIr :. sintam-se iluminados 
pela Luz Divina e do espírito de fraternidade. Tal como um 
membro do Governo Civil ao pronunciar publicamente 

um Decreto, espera-se do Orad:. demonstrar autoridade, 
postura e entonação de voz de forma que transmita aos 

demais IIr:. o pensamento e as vibrações desejadas durante 
a leitura, mas também em todos os seus pronunciamentos. 

O ESQUADRO E O COMPASSO 

O Esq:. e o Compass.". possuem rica simbologia, e 
sua análise aqui extrapolaria os objetivos deste trabalho; 
ainda assim, é preciso explicar alguns aspectos. 

Junto com o próprio L:. da L:., o Esq:. e o 

Compass.". são as Três Grandes Luzes da Loja. O Esq:. 
representa a medida reta e a matéria, enquanto que o 

Compass:., aberto em 45°
19

, representa a medida justa e 
seus limites, a espiritualidade e o conhecimento (ou 
sabedoria). No Grau de Aprendiz diz-se que há 
predominância da matéria sobre o espírito, e por isso, o 

Esq:. estará sobre o Compass.". do início ao fim. Além 

disso, o Esq:. deve ter lados iguais, reforçando a ideia de 

igualdade entre os IIr. · .. 
Sobre este assunto, talvez as melhores explicações 

são de Pike: "( ... ) você é lembrado de que, apesar de neste 
Grau ambas as pontas do Compasso estarem sob o 
Esquadro, você está agora lidando apenas com os 
significados morais e políticos dos símbolos, e não com 
suas significações filosóficas e espirituais," e prossegue 
dizendo "ainda assim o divino sempre se mistura com o 
humano; o espiritual se mescla com o terreno; e existe algo 
espiritual nos deveres mais comuns da vida. As nações não 
são apenas corpos políticos, mas também espíritos 
políticos; e ai dos povos que, buscando apenas o material, 

17 Ritual do Aprendiz, p. 34-35 e 52. 
18 Breviário Maçônico, p.349, "Sacerdote" 
19 Ritual do Aprendiz, p. 52. 
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se esquecem de que possuem uma alma." 
Pike concluí então dizendo "Neste caso temos uma 

raça petrificada em dogma, que pressupõe a ausência de 
uma alma e a presença somente da memória e do instinto, 
ou desmoralizada pelo lucro. Tal natureza nunca pode 
liderar a civilização. ( ... ) Um povo livre, se esquecendo de 
que tem uma alma a cuidar, devota todas as suas energias ao 
avanço material. Se faz guerra, esta é subserviente aos seus 
interesses comerciais. Os cidadãos copiam o Estado, e 
estimam a riqueza, a pompa e luxo como os grandes bens 
da vida. Tal nação cria fortuna rapidamente e 

Quando o Orad.·. faz a leitura do L.·. da L:., ele 

segura o Esq :. e o Compass:. com a mão direita20
, tal como 

ferramentas de trabalho que ele domina
21

, e então "coloca 

sobre o Livro aberto, o Esq:. sobre o Compass.". na 

posição do Grau, com o Compass .". com as pontas 

voltadas para o Oc:n . Quando é feito o fechamento do 

L:. da L:., o Esq:. e o Compass.". são recolocados na 
posição inicial. 

O TRECHO LIDO 

Óh! Quão bom e quão agradável é 
que os irmãos vivam em união. 

(Salmo 133:1, Bíblia Online) 

Behold, how good and how pleasant it is 
for brethren to dwell together in unity! 

(Psalm 133:1, Online Bible - Standard version
2
} 

Segundo Mackey, "no Grau I a Bíblia é aberta no 
Salmo CXXXIII, uma descrição eloquente à cerca da 
beleza do amor fraternal, e, portanto, mais apropriado 
como a ilustração de uma sociedade cuja existência 
depende desse nobre princípio." (livre tradução obtida do 
texto em inglês em Masonic Encyclopedia 

2
}. 

Já o Ritual declara que "o Grau de Apr:. Maçom é 
consagrado à Fraternidade humana, exemplificada na 
união dos Irmãos." Saliente-se desta colocação os termos 
"Fraternidade humana" e "exemplificada na união dos 
Irmãos". Se não o sentimento fraternal, mas então a 
atitude fraternal que o maçom deve estender à toda a 
humanidade; e para auxiliar neste aprendizado ele 
"exercita" junto aos seus Irmãos em Loja. A Loja é, neste e 
em diversos sentidos, o universo mais próximo do maçom. 

20 
Ritual, p. 180. 

21 
Alguns autores defendem que, de forma ideal, o Orad .. seja 

sempre um M:. I."., justificando que só assim o Orad.". teria a 
empatia para entender a responsabilidade dos demais cargos, 

principalmente o de Ven.". M: .. 
" Ritual do Aprendiz, p. 180. 
23 

https://www.bible.com/bible/ compare/PSA.133.1 
consultada em setembro/2020 
24 

Reading of the Scriptures, 
https:/ / masonicshop.com/ encyclopedia/ topics/ entry /?i = 1720 
25 

Edney Luiz da Silva, também conhecido por "Da Lua", é 

Orador na A:.R:.L:.S .. União das Termas, nº 3.335, Rito Brasileiro, 
GOB-SC, nov/2019 

Segundo o Ir:. Edney25
, a leitura de Salmos 133:1 

reforça o sentimento de união e respeito mútuo, 
absolutamente necessários para a vida maçônica, 

principalmente para o funcionamento da Of.".; Lembra
nos, mesmo se tratando de único versículo, que tais 
características são bênçãos em nossa vida, e não um fardo; 
e com isso eleva a egrégora. 

Outros Ritos fazem a leitura de diferentes trechos, 
mais frequentemente do Evangelho de São João, como por 
exemplo o Rito Adonhiramita Go 1 :6-1 O) e o Rito Escocês 
Antigo e Aceito Go 1:1-5). Já o Rito Schréider mantém o 

L:. da L:. em Of:., mas não faz a leitura. Segundo o Ir:. 
Cléssius

26
, a leitura de João 1:6-10 nos lembra da presença 

de Cristo na Terra, e nos instiga a direcionar nossas mentes 
para pedir sua orientação, reforçando a egrégora. 

Tanto Edney quanto Clessius concordam com o 
que foi dito por da Camino de que "o objetivo da 
colocação do Livro Sagrado sobre o Altar é abri-lo, 
segundos os preceitos litúrgicos, fazer a leitura de 
determinado trecho, de conformidade com o Grau em que 
a Loja trabalhar, e dar, assim, início à presença da Luz que 
construirá a Egrégora."

27 
Portanto são a Egrégora da 

Sessão e o sentimento fraternal os objetivos desta leitura. 

O PALIO 

Pálio 
substantivo masculino 

Capa; veste colocada sobre a roupa; manto 
grande. [Religião] Tipo de faixa, branca de lã, 
bordada com cruzes negras, utilizada pelos 
arcebispos em torno do pescoço para simbolizar a 
comunhão com a igreja. [Religião] Em cortejos 
ou procissões, cobertura sustentada por varas que 
cobre a pessoa adorada, geralmente o padre que 
carrega a custódia, recipiente dourado com 
a hóstia sagrada. [Figurado] Pompa; 
excesso de ostentação, de luxo, de suntuosidade. 

(https:/ / www.dicio.com.br/ palio/,agosto/ 2020) 

Pálio - É formado pelo M:. CCer.". e pelos 

IJr:. 1º e 2º DDiác: .. Se não houverem 

MMestre. ·. em número suficiente para formar o 

Pálio, oM:. CCer.". levaaPal:. aos VVig:. e 

depois coloca-se detrás do Orad:. e sobre ele 
ergue o seu Bastão. 

(Ritual, p. 27) 

Conforme diversos autores, em Rituais mais antigos 
era comum a formação do Palio para abertura e também o 

fechamento do L:. da L:., porém, esta prática foi abolida 
na maioria dos casos. No Rito Brasileiro permaneceu, mas 
não foi encontrado qualquer indicação segura que tenha 
uma simbologia maior do que enfatizar o ato litúrgico, 

26 
Clessius Augusto Rosa é Secretário Adjunto de Orientação 

Ritualística para o Rito Adonhiramita / GOB-SC, nov /2019. 
27 

Dicionário Maçônico, p. 270. 
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remetendo ao ato correspondente em práticas religiosas e 
militares. 

Notado Autor 

Vários autores, dentre eles Nicola Aslam 
e Rizzardo da Camino, mencionam 
importância simbólica na ritualistica da 
execução do Palio, porém, cabe lembrar 
que se trata de abordagem relativa a 
outros Ritos. 
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JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 
E A MAÇONARIA EM 
RONDÔNIA, EM SEU 

, 
CENTENARIO DE NASCIMENTO 

Jorge Teixeira, o "Teixeirão" como era conhecido, 
foi um grande estadista, atuante na política brasileira, como 
prefeito de Manaus na década de 70, e nos idos de 1979 
assumindo o Governo do então Território Federal de 
Rondônia, logo em seguida sendo o primeiro governador 
desse pujante Estado da Federação. 

Para falar de Jorge Teixeira e sua atuação como o 
político que consolidou a transformação do ex-Território à 
condição de estado, é preciso alguns registros, visto que a 
história nos conta de outras tentativas infrutíferas dessa 
transformação. O lastro que possibilitou essa grande 
empreitada prende-se ao fato de que o Governo Federal 
criou o projeto Integrar a Amazônia, para não entregá-la, 
dado a esse fato no início da década de 70, deu-se início da 
colonização dos rincões rondonienses, com a vinda de 
migrantes em sua maioria, capixabas, paranaenses, gaúchos 
e de várias outras partes do Brasil, povoando as margens da 
BR 364, de Vilhena a Porto Velho, dando início ao grande 
celeiro produtivo que é o Estado de Rondônia hoje. 

Este interlocutor teve a honra de fazer parte 
desses migrantes, aportando de mudança com os pais no 
final de 1973, na então Vila de Rondônia, somando aos 
milhares de desbravadores que construíam essa frente 
produtiva. Naquele momento como pioneiro, 
conhecíamos vários outros, destes alguns que ainda estão 
conosco. Assis Canuto, que era o chefe do INCRA na Vila 
de Ouro Preto, de onde comandava os projetos de 
colonização na região que abrangia desde Ariquemes até o 
Cone Sul e as frentes da hoje BR 429, que ligam Ji-Paraná ao 
país vizinho da Bolívia, sendo o prefeito de Ji-Paraná na 
administração do Gov. Jorge Teixeira, ao nosso ver um dos 
grandes pilares na formação de condições de criação do 
novo estado. 

Jorge Teixeira, além de um grande político 
diferenciado, foi um dos maçons de grande importância 
para Rondônia, pois trouxera da antiga GLEAM a missão 
de implantar a nova Grande Loja em Rondônia, não 
medindo esforços para esse objetivo, pois em sua equipe 
manauara trazia vários e atuantes maçons. Participou 
ativamente do processo de fundação e consolidação da 
GLOl\IARON. Antes, porém, envidou esforços na 
construção e sagração do Templo da que seria a primeira 

1 Coronel da Reserva - P1!RO e Grão-J\lestre da GL011ARON. 

Paulo Benevenute Tupan 1 

Loja da GLOMARON, que recebeu o nome de Estrela 
Renascente, em 21 de abril de 1980, já com alusão à estrela 
do novo estado, que surgiria na constelação da república, 
hoje ARGBOLS ESTRELA RENASCENTE Nº 02, que 
juntamente com as Lojas Fé e Confiança e Águia do 
Planalto, deram a base de fundação da GLOMARON. 
Também tivemos a honra de ser iniciado na ER 02 em 17 
de fevereiro de 1990. 

Jorge Teixeira como maçom foi reconhecido 
pelos obreiros da ER 02 como Venerável Mestre de 
Honra, haja vista que suas ocupações não permitiriam 
assumir o mandato de VM. Mais tarde foi também 
honradamente reconhecido como Grão-Mestre de Honra 
da GLOl\IARON, senão vejamos, além de sua atuação na 
Maçonaria da GLEAM em Manaus, teve o cuidado de 
ainda no seu governo dar cabo de implantar a 
GLOl\!IARON em 10 de abril de 1985. 

Dentre os grandes feitos de Jorge Teixeira, com as 
bases de atuação de toda a década de 1970, com a grande 
atuação de seu antecessor Humberto Guedes, estão a 
transformação do Território de Rondônia em Estado de 
Rondônia, com aprovação da Lei Complementar nº 41, em 
22 dezembro de 1981 e a Instalação a 4 de janeiro de 1982, 
criando e instalando todos os órgãos de base do novo 
estado, com a inédita eleição de 1982, com a primeira 
legislatura constituinte, presidida pelo Deputado Estadual 
José de Abreu Bianca, um dos muitos pioneiros. Criou 
onde hoje são os municípios, os NUARES, uma grande 
estrutura em madeira que abrigava todos os órgãos 
administrativos, nas sedes dos projetos, que mais tarde se 
tornaram distritos e municípios dos 52 que compõem o 
estado hoje. 

Não poderíamos deixar de destacar a tão sonhada 
obra de asfaltamento da BR 364, uma das conquistas de 
Jorge Teixeira, inaugurada em 1984, com a presença do 
staff do então Presidente da República João Figueiredo. 
Inúmeras foram as marcas deixadas por Jorge Teixeira. Era 
uma pessoa simples e carismática, chegava nas localidades 
muitas vezes somente ele e o piloto do helicóptero, se 
hospedava nas casas das pessoas onde chegava, 
conhecemos vários amigos que tiveram essa honra por 
diversas vezes. 



or e Teixeira de Oliveira e a :Maçonaria em Rondônia, em seu Centenário de Nacismento 

Como depoimento, no ano de 1977, tive a honra de servir ao Exército Brasileiro, na 17ª BDA DE INFANTARIA DE 
SELVA, logo após ingressei na Polícia Militar do Estado de Rondônia, onde galgamos todas as graduações de praças, 
frequentando o Curso de Formação de Oficiais no período de 1991 à 1993 na PMERJ, retornando galgamos todos os posto do 
Oficialato, com isso um dos diversos integrantes da PMRO que tiveram a honra de ter sido de soldado a Coronel. Dito isso para 
lembrar que como Sargento, tiramos muitas escalas de comandante da guarda do palácio e da residência do Coronel Jorge 
Teixeira, e também desfrutamos de sua amizade pessoal, homem de fato de bons costumes, íntegro, humano e acima de tudo um 
trabalhador incansável, dedicou a sua vida em prol da causa pública, ora na vida castrense, ora na vida política; não acumulou 
riquezas como fazem os políticos, morreu pobre em 1987, vítima de um câncer, e foi enterrado com a presença de familiares e 
poucos amigos, menos de 1 O (dez) de Rondônia. 

Ao destacar o centenário desse ícone, devemos lembrar que foi por sua intrigante força de fazer acontecer que hoje 
temos o grande Estado de Rondônia, com todos os seus órgãos por ele instalados e implantados nos mínimos detalhes, feito 
quase que à mão. A maçonaria de Rondônia se orgulha por ter suas bases consolidadas também com o novo Estado e com o 
grande apoio de enaltecido Maçom. O GOB-RO, fundado em 18 de dezembro de 1981, junto com a criação do estado no 
mesmo mês e a Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia - GLOMARON, instalada pelas mãos de Jorge Teixeira, pela 
hoje GLOMAM- Grande Loja Maçônica do Amazonas, nossa Potência-Mãe. 
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