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INTRODUÇÃO 

esses tempos incógnitos em que fomos 
surpreendidos por uma pandemia, tivemos a oportunidade 
de, diante das novas demandas colocadas, refletir sobre a 
fragilidade humana e buscar nos reinventar em face da 
necessidade de comunicação mediada pela tecnologia. 

esse contexto, milhões de pessoas em todo o mundo 
tiveram suas rotinas dramaticamente modificadas. 
E nquanto muitos simplesmente perderam suas fontes de 
renda, outros tiveram que se adaptar ao regime de home 
offtce, amiúde sem conhecimento ou mesmo acesso às 
tecnologias da informação e da comunicação. No Brasil, 
um dos países mais afetados pela pandemia e também um 
dos países com maior desigualdade socioeconômica, as 
dificuldades para progredir nesse novo cenário e as 
especificidades regionais se apresentam como desafios 
hercúleos. 

País de contradições, o Brasil é também um dos 
países com um dos maiores contingentes de maçons no 
mundo. O isolamento social, adotado em todos os países 
democráticos do planeta, nos levou a buscar novas formas 

de convívio e contato com os Ilr :. , na maioria das vezes 
de maneira virtual. Os aplicativos de s111artphones e os 
softwares de computador destinados a reuniões online, até 
pouco tempo atrás desconhecidos da maioria de nós, se 
tornaram comuns no nosso cotidiano, seja para o contato 
com familiares, amigos, reuniões de trabalho ou negócios 
e, também .. . reuniões maçônicas! Obviamente, não sessões 
ritualísticas, que nos deixaram muita saudade durante um 
período longo para quem tem o prazer de frequentar, mas 
reuniões de instrução, aprendizagem, trocas de 
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experiências e opor tunidade para conhecer Ilr ·. de 
outros Orientes, estados e até de outros países. Quando 
nos perguntamos sobre o tema desafiador do XX.VII 
Encontro de Estudos e Pesquisas, qual seja, "A 1\!Iaçonaria 
do Amanhã", fazer a ligação com as rápidas mudanças 
expostas acima, é quase um automatismo. Todavia, 
devemos ter em mente a essência dei.'Cada pelos que nos 
antecederam e refletir com responsabilidade sobre onde 
·queremos chegar. O Rito Brasileiro, praticado por este Ir 
·que vos fala, nos dá uma pista, pois um dos seus pilares é a 
·conciliação entre a tradição e a evolução. 

O objetivo desta peça de arquitetura, de escopo 
introdutório, é contribuir para o debate acerca dos rumos 
da maçonaria no primeiro quartel do século XJ{l. Para isso, 
faremos uma breve exposição da evolução da Ordem ao 
longo do tempo (nossas origens) e culminaremos com as 
perspectivas de sua perpetuação (nossos destinos) em um 
mundo que passa pela Quarta Revolução Industrial, 
marcada pela fusão dos mundos físico1 biológico e digital 
(SCHWAB, 2016), no qual distrações (tempo de sobra) e 
excesso de trabalho (falta de tempo) se converteram em 

iscas para afastar potenciais candidatos e IIr : . iniciados, da 
Ordem Maçônica. 

NOSSAS ORIGENS 

A criação da maçonaria especulativa remonta ao 
século XVI, na Escócia, embora a fundação da Grande 
Loja de Londres, no século À.'VIII (1717), seja um marco 
fundamental. A Revolução científica, sob os gênios de 
Copérnico, Galileu, e'\vton e K.epler, dentre tantos 
outros, contrasta com a assimilação sitnbólica dos 
instrumentos de construção por homens que, a princípio, 
não tinham relação com a arquitetura ou a engenharia. 
Obviamente, nesse período a fronteira entre a ciência e a 
especulação filosófica não estava definida. Prova .disso é 
·que homens da ciência praticavam a alquimia, o ocultismo 
e o esoterismo. Sir Robert Moray e Elias Ashmole estão 
entre os primeiros maçons especulativos e, pasmem, foram 



fundadores de uma das academias de ciência mais 
prestigiadas do mundo, ainda nos dias de hoje, inclusive. 
Estamos falando da Royal Society, de Londres. 

Assim como Stevenson (2009), somos levados a 
especuJar que, na medida em que a razão começa a 
sob rep u jar a fé como matriz de racionalidade 
predominante, homens ilustrad os resistiram em 
abandonar as raízes de uma tradição 1nilenar, na qual as 
respostas para os dramas humanos e da natureza eram 
buscadas na transcendência. A maçonaria especulativa 
emerge desse caldo de cuJtura, em que o misticismo, a fé 
religiosa, a ciência e o esoterismo se mesclam para dar 
forma a uma nova ordem, cuja estrutura básica, velada em 
símbolos e alegorias, atravessaria os séculos e chegaria até 
nós. O resgate das "Old Charges" ou antigos costumes, 
compilados pelo Reverendo James Andersen nas 
Constituições da Maçonaria e os "Landmarks", ou limites 
da ordem, formaram o arcabouço sobre o qual se 
desenvolveram ritos e rituais os mais variados. A fundação 
da Grande Loja de Londres, oriunda da fusão de quatro 
lojas que se reuniam em tavernas, é considerada a pedra 
fu ndamental sobre a qual se erigiu a maçonaria 
especulativa, que tão bem se apropriou da simbologia 
impregnada nas antigas guildas (corporações de ofício) de 
construtores medievais. 

A metáfora da construção do templo interior, que 
constitui o verdadeiro segredo da maçonaria e que só pode 
ser desvelado individual e introspectivamente, estava 
pronta para ser desenvolvida em nossos templos físicos, 
que buscam retratar o templo da lenda do Rei Salomão2

• 

Em meio a cisões, (como a que dividiu a Grande 
Loja de Londres entre modernos e antigos, e as que 
ocorreram no Brasil nos séculos XIX e XX), conciliações 
(como a que criou da Grande Loja Unida da Inglaterra no 
século XIX), expansões (como as do período colonial 
imperialista europeu), fundação de novos ritos e potências, 
criação de rituais e adaptações a diferentes realidades e 
culturas a maconaria sobreviveu e cresceu até chegar ao ' , 
século XXI, quando passa por um processo de declínio 
numérico de adeptos. 

NOSSOS DESTINOS 

Em um mundo globalizado, hiperconectado e 
flui do - ou líquido segundo Bauman (2004) - marcado pelo 
consumismo, pelo individualismo, pelo produtivismo e 
pelo descartável, ameaçado por um colapso ambiental e 
impregnado pelo sectarismo, pela intolerância, pela 
xenofobia e pelo fundamentalis1no, existe lugar para a 
maçonaria? Ora, se cavamos masmorras ao vício e 
ergue1nos templos à virtude e se nossas origens de 
tolerância e respeito estão ameaçadas, torna-se pertinente a 
reflexão sobre o nosso destino. 

A leitura que fazemos desse cenário, que nos exige 
atenção, é a de que necessitamos repensar não só a Ordem, 
pois esta recebemos estruturada, mas a nós mesmos, na 

2 Usamos o vocábulo lenda pOr<JllC não existem provas ar<Jucológicas da 
existência do referido templo. i\ tradição religiosa, exp1·essa nas escrituras foi 
apropriada pala maçonaria para dar forma, função, significado e estrutura a uma 
outra lenda, a de f Iiram, cuja trama representa o próprio cerne da maçonaria 
especulativa. 

medida em que somos corresponsáveis pela evasão, 
pelas disputas de egos e pelo debate raso que ameaça 
sobrevivência da Arte Real. Temos um potencial imenso, 
haja vista em nossos quadros termos membros capazes de 
liderar e refletir com profundidade a respeito dos desafios 
que nos avizinham. 

A maçonaria do amanhã depende do que fizermos 
hoje, preservando nossas raízes, mas entendendo que é 
preciso criar mecanismos eficientes de captação de 
potenciais candidatos, de gestão e, principalmente, de 
encanto, pois sem motivação nossas Oficinas irão se 
esvaziar. 

O encanto está nas instruções, na apresentação dos 
trabalhos em Loja, na ritualística impecável, na 
confraternização dos Obreiros, seja no ágape o u em 

eventos em que as famílias dos Ilr .'. possam participar ao 
longo do ano. Enfim, o encanto está em aprender sempre e 
transformar o aprendizado em prática transformadora de 
nós mesmos, na construção de nosso templo interior, e da 
sociedade, tornando o mundo melhor. Essas palavras 
podem soar piegas ou mesmo utópicas para alguns leitores, 
mas, não obstante, a compreensão da essência da nossa 
Ordem nos leva necessariamente a uma transformação 
interior, cujos reflexos se manifestam em nossos atos no 
mundo profano. Quem de nós não tem uma experiência 
pessoal para relatar acerca de atos ou palavras que foram 
meticuJosamente pensados no sentido de minimizar danos 
ou conflitos com outrem, após termos sido iniciados?! 

A maçonaria de fato precisará agir, obviamente 
através de seus líderes e membros para continuar a 
contribuir na edificação da sociedade e de si própria. Como 
dissemos na introdução desse diálogo, as distrações são 
muitas, há a questão dos custos, d o tempo de 
deslocamento, da subtração de um dia da semana com a 
familia, do espírito de renúncia que o maçom deve ter 
quando for solicitado a empreender algum tipo de missão 

em prol da Ordem e dos Ilr .'., seja visitando algum Ir ._ 
convalescente, seja participando de alguma ação social, 
seja participando da diretoria da Loja ou simplesmente se 
dispondo a ajudar, 

Não são muitos os que se entregam de forma 
deliberada a tentar se aperfeiçoar e a melhorar o seu meio 
de vivência e convivência, e ainda pagar por isso. Fica claro, 
assim, que embora não possamos nos colocar em um 
pedestal e afirmar sermos melhores de quem quer que seja, 
deve haver algo especial no maçom, uma vez que no 
modelo de sociedade em ciue estamos inseridos, prevalece 
o "cada um por si" . 

Por fim, temos motivos para acreditar que a 
maçonaria tem vida longa, o seu destino está em nossas 
mãos. São vários os pontos sensíveis que precisamos 
monitorar: da escolha dos candidatos até a condução dos 
trabalhos em Loja, de forma harmônica e estimulante. O 
prazer de frequentar as sessões é fundamental e o diálogo é 
indispensável para que a egrégora seja permanente. Lidar 
com um mundo em transformação ininterrupta não é 
1nenos importante, 1nas a nossa espécie figura como uma 
das mais resilientes, de modo que certamente seremos 
capazes de nos adaptar às mudanças e, ao mesmo tempo, 
preservar um legado tão sublime de uma instituição que 



incomodou imperadores, ditadores e papas por ser fraternal, tolerante com as diferenças políticas, eclética e ecumênica. 
Esse legado tem grande potencial de ser preservado e expandido, uma vez que em um planeta globalizado, onde 

diferentes povos e culturas se encontram, onde as distâncias e o tempo são cada vez mais comprimidos e onde a igualdade e a 
liberdade são cada vez mais valorizados, a despeito de experiências despóticas pontuais, a maçonaria há séculos abraçou tais 
valores e por isso mesmo, tem perspectivas muito positivas para se manter por muito tempo. D epende de nós entendermos a 
mensagem de fraternidade que atravessou os séculos e deixar nossos egos de lado para buscar um bem maior que o destaque 
pessoal, que é imortalizar a nossa Sublime Ordem. 
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Presencial 

Os dias passam, semblantes tristes são \'istos, 
en\·clhccemos rapidamente. Estamos cada dia mais 
desacreditando que esse noci\·o \'Írus será destruído, ou 

então, algo chamado imunidade passiva \'enha 
clcllniti\•amcntc nos salvar. i\las entra mês, sai mês, e nada 

muda, muitos tombam, próximos ou distan tes, sucumbem 
a esse homicida doloso ape lidado de "corona". 

Distanciamos dos abraços pr<'>ximos e distantes, proibiram 
a nossa maior satisfação - estar junto de - e amordaçaram 
nossos gritos jubilosos de HUZJ~. 

E os mestres iam e , ·inham cm nosso dia a dia. 

Alguns renomados e jactantes de profundo doutoramento 
nas lendas e simbologias. Bombardearam de todas as 

possibilidades de conhecimento, do profundo 
entendimento da Caba la ao majestoso hern1ctismo 
ocultista e de tudo um pouco, ou então de tudo muito mais 

t)UC tudo e além de tudo, podíamos rc\'er tudo a qualquer 
hora nas hospedagens. 0-!ada escapava ao instrutor, alguns 

eruditos da "cópia e cola" e outros realmente eruditos. ;\[as 

tudo esta\'ª registrado, mesmo <.JUC a memória seja pouca ou 
nenhuma, não tem importância, estava lá a um "toque" de 
distância, o renomado ou não tão renomado ou aspirante a 

renomado, grm·ado e pronto para distribuir seus muitos ou 
poucos conhecin1cntos. 

Não sei se fomos ou não perjuras, se infringimos 
leis novas ou marcos antigos, se jogamos para debaixo do 

tapete nossos juramentos solenes, mas se tudo isso fizemos, 
por circunstâncias alheia e muito alheia à nossa \'Ontade. Se 

cavamos masmorras aos nossos juramentos, apresentando 
publicamente, sem rescn·as, in\'adido cm muitas siniaçõcs, 

sem nomeação do elemento invasor, fizemos tudo isso para 

manutenção da associação e certamente para auferir 
galhardia a alguns mais cn\•aidccidos. Por mais cuidadosos 

t]ue tenhamos sido, tenho profunda consciência tjue 
o lhares profanos nos espiaran1 pra valer. i\las não importa, 

sobrevivemos a esses olhares, sobrcvivc1nos á ",\façonaria 
dissecada - 1730" por gue não sobreviveríamos a uns 
"cspiosos" de 2021? 

Escrc\·i artigos sobre a maçonaria na pandemia e 

na pós pandemia, aliás, uma enxurrada de apresentações 

"li\·cs" com prognósticos e mesmos possíveis adi,·inhaçôcs 

sobre o futuro da associação dos pedreiros livres ou livres 
pedreiros. Esse exercício de futurologia está condenado cm 

nossa busca constante da verdade, ele não resolve em sua 
construção, e e1n concordância gritan1os, pulamos de 

alegria e nossas possibilidades de acertos: a maçonaria não 
será a mesma. Será? 

Quando percebo que estou, cu rncsmo, o próprio 

con\·idndo n preletor, usando ns redes para convidar que 
assistam a preleção guc realizarei, "pelo amor dos nossos 

filhinhos" assistam cm tal lugar, tal hora, a minha tal "aula", 

compreendi <.JUC era o absurdo dos absurdos: ou não seria? 
Scí um pouco c.lc vaidade? J\Ias estou certo, convido os 
amigos para aplaudir ao amigo t]LIC vos fa la. Isso causa risos 

" 1' . ""C l ""I> I '" 1 · . . em 'arnais , orte as , ont es , t eltam a nr, mas sena 
um exercício de \'aidadc? Não, isso é dc1nais, deixo tudo e 
,·oito pra "caverna". 

Nosso olhar perdido, nossa alma mais pálida, 

nossa mente vagando, estamos sendo dc,·orado por uma 
mal tcrrkel -desesperança -\·iramos o ano com a sensação 

de restabelecimento do normal, nem sei mais o que é 
normal ou não é normal, o anormal de ontem é o normal de 
hoje e no futuro não tenho ideia <la normalidade. Não sei do 

amanhã, mas o agora é diferente, ainda com as dú,·idas 
sobre esse malfeitor chamado \'Írus causador da COVID-

19, explicamos o nome: () no me C<n"icl é a junção d e lct ras 
l)UC se referem a (co)rona (vi) rus (d)iscasc, o t)UC na 

tradução para o português seria 11 doença do coronadrus 11
• Já 

o número 19 está ligado a 2019, t)uando os pri meiros casos 

foram publicamente divulgados (https:/ / porral.fiocruz.br). 
Nesse período tenebroso, ruim, caótico cm todos os 

sentidos, alguns empunharam seus copos e caças, muitos 
vestiram seus m·entais e cm uma alegria trágica e bestial 

aglomeraram. Alguns pagaram caro essa imprudência, foi 

uma tijolada na cara da sociedade com ou sem a\'cntal. 
Talvez tenha sido mon1cntos ele escancarada loucura 

primata, ou então, de puro sarcasmo invioláve l da 
mediocridade humana. :\las existiram e aconteceram, para o 

clclcitc dos quadrupedcs tra\'cstidos de humanos (<1ue me 

perdoem os quadrupcdcs pela comparação) cuspiram cm 
nrnis ele quinhentos mil \·idas ceifadas pelo inYiskel e odioso 
vírus. A consciência de cada um será o juiz eterno das açôcs 

que de\•eriarn ser julgndas e condenndas por crime doloso, 
sem direito a "saidinhas" e muito menos redução de pena. 

Discutimos se a \'irtualidade seria rnT1a verdade, 
abstraímos dos prelctorcs e pensadores suas opiniôes, cm 

muitos casos sectárias e carregadas ele vaidades, jogamos 
pérolas, em um grupo recebi o vídeo da C7\!SB, claro e 

cristalino, afirma pcrcmptoriarncnrc que não existe 
i\lJ\Ç0~1\RI1\ VIRTUAL. UFA!!! 

Reconstruindo o pensamento, libertando da 

cadeira e da tela, usufruindo da possibilidade de \'cstir o 
terno, se hou\'cr a possibilidade ainda desse \'Cstir, buscando 

as informações necessárias e coerentes, tudo levando a esse 
novo do novo na pús pandcn1ia. J\ imunização passiva 

avançando, já na casa dos trinta, os pares já com duas doses, 
a realidade exuberante cabe em meu abraço, cm meu 

sorriso, cm meu inseparável a\'cntal e no meu olhar: estou 
Vl\'O. 

Dora\'antc teremos uma grande aliada, as 

plataformas digirais e tudo tiuc diz respeito a tal \'i?EB. Essa 

tal "internet" poderá proporcionar inúmeros benefícios: 
congressos, seminários e encontros, antes impossíveis para 

uma grande maioria, agora poderá ser cm tempo real e sem 
custos, tornando realmente o lema igualdade praticado em 

sua essência. Tudo isso será cm benefício da busca da 
verdade e do conhecimento. Organizado um e\'ento, sem 

gastos, a não ser os já assumidos como nossos proYcdorcs 

de internet, poderemos participar de e\·entos nacionnis e 
internacionais, com rcunicics ,-irmais e presenciais cm uma 

simultaneidade esplêndida e aplaudida. As oficinas 

reunindo para discutir assuntos administrati\'os cm salas 
virtuais, sem precisar deslocar os obreiros, cconomi/.ando o 
caríssimo combustível e deixando de conturbar o trânsito 

caótico de nossas cidades. Tudo isso é benefício indiscutí\'el 
lJUe tal matador in\'isívcl nos proporcionou. Da desgraça às 

vezes alguma lição interessante podemos aprender. 
E o melhor de tudo isso: amanhã teremos reunião, 

agora com nova conotação: REUNIÃO PRESENCIAL. 

1: 





Somos herdeiros de inúmeras gerações de 
pesquisadores que, com seus trabalhos e conquistas, 
causaram enormes impactos no mundo em que vivemos. 
D esde o alvorece r da civilização, procuramos 
compreender os complexos moYimentos dos corpos 
celestes, e diversos monumentos criados pelos homens 
reAetem essa admiração, como Stonehenge na Inglaterra, 
as pirâmides do Egito e o Complexo de Templos de 
Mnajra, em Malta, dentre tantos outros. As primeiras 
observações sistemáticas do céu foram realizadas pelos 
Babilônicos, Egípcios, Gregos, Caldeus, Romanos e foram 
determinadas pelo desenvolvimento da agricultura. 
Nossos ancestrais, motivados pela necessidade de planejar 
a atividade de plantio, aprenderam a acompanhar e prever 
o movimento do sol, da lua, dos planetas e das estrelas, e 
usaram tal conhecimento para poder reconhecer os sinais 
dos ciclos das estações. 

A Astronomia, mais antiga das ciências, segundo 
relatou o filósofo grego Platão (séculos IV-V), "compele a 
alma a 0~1ar para o alto e nos transporta deste mundo para 
outro". E na astronomia, um dos ramos da astrofísica, que 
estudamos os dois problemas específicos dos astros: sua 
posição e seus movimentos. O berço da astronomia antiga 
originou-se entre o leste do Mediterrâneo até o golfo 
Pérsico, região conhecida nos dias atuais como Oriente 
Médio. Os babilônios foram uma das civilizações que 
ocuparam a Mesopotâmia (atual Iraque no Oriente 
Médio). Os vestígios do legado cultural dos antigos 
babilônicos permanecem até hoje na astronomia moderna 
e no hábito de exprimir o tempo. Com inúmeras 
observações precisas, cujo único recurso era a observação 
do céu noturno a olho nu e uma aritmética elaborada, 
empregando a numeração sexagesimal, os babilônicos 
consegu iram medir a duração do ano em 
aproximadamente 360 dias, dividindo o ciclo do céu em 
360 graus e introduziram o dia de 24 horas. 

O conhecimento da astronomia babilônica abordou 

a Grécia aproximadamente 500 a.C., levando os 
gregos a procurar compreender os princípios físicos que 
regiam o Cosmo, livrando-se das superstições ceJestiais. 
Entre os astrônomos gregos, um dos mais extraordinários 
foi Hiparco (190 a.C. 120 a.C.), considerado o fundador da 
astronomia cientifica e também conhecido como pai da 
trigonometria. Mas, foi Cláudio Ptolomeu (90 d.C. 168 
d.C.), importante cientista grego que viveu na Alexandria, 
no Egito, que ficou mais conhecido na História. Ele 
escreveu um tratado matemático e astronômico, onde 
sintetizava o conhecimento astronômico grego anterior, 
incluindo, entre outros, o catálogo estelar de Hiparco. Sua 
obra mais reconhecida é o Almagesto (O Maior), um 
tratado com treze volumes, contendo a principal fonte de 
informação sobre a astronomia da Grécia Antiga. A obra 
explicava o complexo movimento dos planetas e foi 
considerada a explicação correta durante séculos. É um 
dos textos científicos mais influentes de todos os tempos. 

o Almagesto, Ptolomeu escreveu: "a Terra não 
gira, caso contrário objetos seriam jogados para fora de sua 
superfície tal como a lama de uma roda girando. Ela 
permanece no centro das coisas porque esse é seu lugar 
natural - não tem tendência de ir a qualquer outro". Esse 
modelo, conhecido como geocêntrico, onde a Terra 
estática estava no centro do Universo, com todos os 
planetas e o Sol girando ao seu redor, foi aceito sem 
praticamente nenhum guescionamento e dominou a 
Astronomia por mais de dois mil anos. Algumas 
explicações podem justificar tal domínio, com a Terra 
imóvel no centro de tudo. Essa ideia era preferida de 
Aristóteles (384 a.C. 322 a.C.), um dos maiores pensadores 
que já viveram, defensor incondicional na defesa da Terra 
Fixa. O sábio teve extre1na influência no mundo ocidental 
e isso ajudou a propagar esse erro por séculos. A Igreja 
Cristã também teve forte in Auência no domínio do sistema 
Ptolomaico, porque o 1nodelo sustenta os ensinamentos 
da Bíblia, a Terra é especial e o centro de tudo e tal 



pensamento tornou-se o princ pio central de 
Cristianismo. Com a decadência da ciVilização grega, a obra 
de Almagesto (origem do nome é árabe, al-Majisti) foi 
traduzida para o árabe e amplamente copiada e reeditada, 
tornando-se um dos mais conhecidos .livros árabes da 
astronomia. Sé·culos depois, a obra de Ptolomeu foi 
reintroduzida na Europa através da Espanha, dominada 
pelos árabes. 

Avançando no tempo, o astrônomo polonês 
Nicolau Copérnico (14 73-1543) fez uma revolução 
extraordinária, colocando o Sol no centro de tudo (teoria 
heliocêntrica) e afirmou que a Terra gira sobre seu próprio 
eixo. Com a publicação do seu livro no ano em que morreu, 
1543, o prin1eiro dos seis volumes da sua obra "Das 
Revoluções dos Corpos Celestes", iniciou-se o declínio do 
monopólio da ig reja sobre a verdade científica, tendo sua 
obra estabelecido as bases científicas da astronomia atual e 
implantado um dos marcos do nascimento na ciência 
moderna. Ape sar da sua importância história no 
pensamento humano, Copérnico, um católico cônego, não 
viu seu livro ser publicado, pois tinha medo de 
excomunhão, já que sua descoberta contrariava os 
ensinamentos da Igreja Católica na época, no sentido de 
que o céu é eternamente imutável. Sua obra formidável, 
que pode ser comparada ao livro "Principia Mathematica", 
de Isaac Newton, e "A origem das Espécies", de Darwin, 
vendeu tão poucos exemplares, que ficou conhecida como 
"O livro que ninguém nunca leu". A Igreja baniu a obra 
"Das Revoluções dos Corpos Celestes", em 1616. O Papa 
Gregório XIII - (1502-1585) implementou, em 1582, o 
calendário gregoriano, em substituição ao calendário 
Juliano. Tendo essa reforma, ironicamente, sido baseada 
em tabelas que usaram os métodos e o modelo de 
Copérnico[l ,2,3]. 

Mas, o modelo Copernicano também estava errado 
quanto à previsão dos movimentos planetários e o engano 
foi imaginar órbitas circulares ein torno do sol. Coube a 
Johannes Kepler (1571 - 1630), astrônomo e matemático 
alemão, a percepção correta e quantitativa de como os 
planetas se moviam. l(epler foi o primeiro astrofísico e o 
último astrólogo científico, e deduziu em 1605, por 
acreditar que os movimentos dos plane tas eram 
determinados p ela geometria, que todos os planetas se 
moviam ao redor do Sol em órbitas e lípticas, 
permanecendo o Sol em um dos focos. Tal descoberta 
so1nente foi possível graças às observações de outro 
importante astrônomo dinamarquês, Tycho Brahe (1546-
1601 ). Dessa fonna, o Modelo Ptolomaico foi contradito 
por Copérnico e desmantelado por Kepler. o entanto, a 
igreja reagiu e tornou o modelo heliocêntrico ilegal. Foi 
Galileu Galilei (1564-1642), físico, matemático, astrônomo 
italiano, o primeiro astrônomo a consuuir e usar um 
telescópio para comprovar o sistema iheliocêntrico de 
Copérnico. Entretanto, em 1633, ao ser considerado 
culpado por ensinar que a Terra gira e se move em torno do 
Sol, foi excomungado pela Inquisição, passou o resto da 
sua vida em prisão domiciliar e teve de negar formalmente 
o n1odelo geocêntrico. 

Coube a Isaac Newton (1642-1727), fís ico, 
matemático, astrônomo e cientista inglês, por volta de 

1665, quando uma ep .............. 
bubônica, arrasou a Inglaterra, ao voltar para a casa de sua 
família no interior, para manter o isolamento social 
necessário, desenvolver a base física para a gravitação dos 
planetas ao redor do Sol. Foi a comprovação definitiva do 
heliocentrismo, no entanto, mesmo diante das inúmeras 
evidências, a teoria Copernicana só seria aceita pelo 
Vaticano em 1835. Ou seja, somente aproximadamente 
300 anos após sua publicação, a obra "Das Revoluções dos 
Corpos Celestes" foi finalmente retirada da lista dos livros 
censurados pela igreja. O pensamento conservador 
sempre resistiu as mudanças. 

Segundo Carl Sagan (1934 - 1996), somos herdeiros 
desse vasto tesouro graças ao trabalho de 40 mil gerações 
de cientistas que nos antecederam. Em 1834, um ano antes 
do Vaticano retirar a obra de Copérnico da lista dos livros 
censurados, o primeiro Ritual do R .·.E: A .. A . . foi 
publicado no Brasil, onde preconizava, como tarefa 
educativa, o estudo das Artes Liberais no Grau de 
Aprendiz e Companheiro (pag. 37). O termo Arte liberal é 
definido como uma metodologia de ensino e foi 
organizado na Idade Nfédia, onde fora dividido em dois 
grupos, a educação era iniciada no Triviun1 (gra1nática, 
retórica e a lógica) e seguida pelo Quadrivium (aritmética, 
geométrica, música e a astronomia). As artes liberais são o 
alicerce da Maçonaria e destacadamente a Astronomia, 
quinta arte liberal 14'51

• 

A maioria dos sín1bolos maçônicos tem estreita 

ligação com a A stronomia no R :.E:. A :. A :., 
historicamente originário da vertente francesa, estando 
representada essa arte liberal nos templos maçônicos: as 
Colunas Zodiacais, a Abóbada Celeste, as Colunas 

Solsticiais (B:. e J :.), o giro destrocêntrico e pela linha 
imaginária do Equador. O templo maçônico representa um 
segmento do planeta Terra, e é desse referencial, ou seja, é 
desse ponto de vista, que o maçom observa o movimento 
aparente do Sol em seus dois principais movimentos 
(existem outros), rotação e translação, movimentos que 
definem as duas principais divisões do tempo, o dia e o ano. 

Em um dos movimentos, a Terra gira no sentido 
oeste-leste (rotação), o que faz com que o movimento 
aparente do Sol, para nós, seja de Leste para o Oeste. Como 
a Maçonaria é uma Obra de Luz, ela segue simbolicamente 
a trajetória diária do Sol. O segundo movünento é a 
translação, onde a Terra descreve sua órbita ao redor do Sol 
em um ano, o movimento aparente do Sol é uma 
consequência da translação. A eclíptica é o nome dado a 
trajetória anual do Sol em seu movimento aparente. Esse 
conceito é milenar, três mil anos antes de Cristo já era 
conhecida pelos babilônios. As estações do ano são 
resultado do movimento de translação e da inclinação do 
eixo de rotação da Ter ra em relação a eclíptica. O 
simbolismo do R:.E:.A :.A :. compara o aperfeiçoamento 
do homem com a alegoria da ressurreição e morte da 
Natureza, cujos ciclos indicam: Primavera (Aprendiz 
igual a infância), Verão (Segunda etapa do Aprendiz 
jgual a adolescência/ juventude), Outono (Companheiro 
igual a juventude/maturidade), Inverno (Mestre igual a 
morte), bem como a sua constante renovação. Como nosso 
referencial é a coluna do Norte, foi dessa posição, como 
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aprendiz. em busca da Luz, qtfe realiiei minha jornada, uma jornada individual, que todo maçom precisa fazer, e he 
conhecimento, como inúmeros outros irmãos que me precederam. A Maçonaria, no século XXI, prospera utilizando o ritual, a 
metáfora, os sinais e os símbolos, ao longo dos séculos de sua existência. D esta forma, auxilia os homens bons a tornarem-se 
ainda melhores. 
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O discurso de Ledo e o dia do maçom 

/ tf!.ora, é le111po de ree111possar-111e de 111ilrhr1 IJberdade; basta 
de eferecer-111e e111 st1crij1cio ás !11t1s i11/eresst1das vistas. Assaz te 
conheci, de111asiado te sen•i... - os poros 11rlo são propliedt1de de 
llll{P,tte111. 

Talre;z; o Co11gresso de Lúboa, no detaneio de s11a fií1it1 (e 
será 11111a 110/'tl inco11seqiié11cia), dê o 110111e rebelião ao passo heróico 
das proríncias do Hmsil ,; ret1ss1111ção de s11a sobera11ia desprezada; 
111aJ~ se o Jize1; dererá, p1i111eiro, declarar rebelde a Razão, q11e 
prescrere aos ho111e11s 11rlo se dei . ....-are111 es111t1gt1rpelos 011/ros ho111ens, 
dererá declamr n'belde a ,\ 1at11rezµ, qffe ensino11 aos filhos a se 
separarelll dos se11s pais, q11a11do /oca111 a época de s11a iililidade; é 
111ister declarar rehelde a )11stiça, q11e não autoriza 11s111paçào, 11e111 
peifídias; é 111isler declarar rebelde o próp1io Portugal, que encetou t1 
111t1rcha de s1ftl 111011arq11it1, separando-se de Castelt1; é 111ister declamr
se rebelde a si 111es1110 (esse Co1zf!.resso ), porque, se a força irresistível 
das coisas pro111elir1 a .f11/m<1 desuniéio dos dois Reinos, os sms 
procedi111e11/os r1celemm111 esst1 época, se11J d!Ívida .fatal para 011/ra 
parle da 11açiio q11e se q11eira e1zgm11dece1: 

O /Jmsil, elerado ri Ct1le._f!,Olia de Reino, reconhecido por Iodas 
as potências e co111 lodt1s <IS .for111alidades, que .fazem o direito p1Íblico 
na Europa, le111 i11q11eslio11t1rel1J1mle jus de reempossar-se da porçéio 
de sohemnia que lhe co1J1pe!e, porq11e o esftlheleci111e11to da ordem 
constit11cio11al é negócio p1il'atiro de cada poro. 

/ l indepe11dê11cia, Se11ho1; 110 sentido dos mais abalizados 
políticos, é inata 11as coló11ias, co1J10 a separação das .fa111ílias o é na 
H 11111t111idade. 

/ I nat11reza 11ão jor11Joff satélites 11Jaiores q11e os se11s 
plane/as. / l / 111Jhica den pertencerá A1J1e1ica, e Europa a E11ropa, 
porq11e não debalde o Grande / lrq11ilelo do Universo 11Jele11 entre elas 
o espaço i111e11so q11e as separa. O 1110111ento, para estabelecer-se 11111 
perd11rávelsisle111t1 f l(~t1rlorlas as pmtes do nosso l!,ra11de lodo, é este ... 

O Brasil, 110 111eio d11s 1111ções i11depende11tes, e q11e fala;;; CO)JJ 
exe111plo de felicidade, 11fio pode conservar-se co/011ial111e11te st!)eito a 
1m1a naçtlo re1110/cl e peq11e11a, sem jórças para drje11dé-lo e, ainda, 
pam co11qlfistá-lo. / Is 11t1çr)1's do U11ive1:w télJ1 os olhos sobre nós, 
brasileiros, e sobre li, J>rí11ciJ>e! 

Cumpre aparecer entre elas co1110 rebeldes, ou como holllellS 
livres e dt~f!.llOS de o .m: '/ i1já conheces os bens e os Ili ales q11e te espera111 
e á llft1 pos/e1irlade. Q11eres Olf 11âo qmres? 

Resoll'e, Se11ho11" 

Segundo José Castellani, cabe salientar que as datas, 
em t)Ue foram realizadas as Sessôes do GOB, em seus 
primórdios, Yêtn criando inúmeras confusões graças à falsa 
interpretação do Barão do Rio Branco, em noras de 
"História da Independência do Brasil", de Varnhagen, 
copiando .\lanocl Joat1uim de .\lenczcs, em um erro 
largamente di,·ulgado, atra\·és de di,·ersos compiJadores, o 
que gerou inú1neras contn)\·érsias, inclusi,·e, sobre a data 
de fundação do GOB, de,·ido à confusão do calendário, 
utilizado na época: o hebraico (iniciado em 21 de março), 
utilizado pelo Rito Adonhiramita, ou o antigo romano 
(iniciado cm 1 ºele março), utilizado pelo Rito J\loderno. 

Enfim, essa situação poderá ser bem elucidada 
através do livro "l·listôria do Grande Oriente do Brasil-A 
1\laçonaria na l-l istória do Brasil", de auto ria do historiador 
maçônico José Castcllani, editado pelo próprio G O B. 
Castellani se baseou cm documentação do GOB, que 
poderá ser acessada na Biblioteca Nacional, no Rio de 
Janeiro, com o título: "Documentos para a História da 
Independência", , ·olumc 1, onde, no capítulo referente à 

l\laçonaria e à Independência, consta a ccrti<lão das 
t\ tas das Scssôes do G randc Oriente, cm 1822. 

Além disso, existe outro documento oficial do 
GOB, na forma de Ato exarado, emitido cm 1922, por 
ocasião do centenário de sua criação. 

1\ data, cm que foi proferido esse fcrYoroso 
discurso de l .edo, foi sugerida e aprovada como o Dia do 
.\laçom, na 5ª Reunião da Cl\ISB, realizada em Belém, PA, 
cm 1957, por sugestão da GL.\11\IG, baseando-se na falsa 
interpretação do Barão do Rio Branco. Por isso, 
comemoramos o Dia do i\Iaçom cm 20 de agosto, q uando, 
na verdade, esse discurso foi proferido no 20º dia do 6º mês 
(Elul), o tiue nos remete à data de 09 de setembro. 

Como o objetivo de nossa Re\'ista é tratar a Cultura 
com a seriedade, ttue ela merece, estamos ap resentando 
esse tema com equilíbrio e ressaltando que a veracidade 
dos fatos não tira de jcnto e maneira, nosso direito de 
comemorarmos o d ia 20 de agosto como o D ia do .\laçom. 

l ~m verdade, esse d ia de\'e ser comemorado pelos 
verdadeiros i\ laçons todos os dias, através de uma postura 
altruística, a exemplo de nossos Irmãos do passado tJUe se 
souberam impor e derrubar as Bastilhas, assoladoras da 
sociedade brasileira. 

l\luitas Bastilhas, ainda, existem e precisamos, 
urgentemente, derrubá-las. Ressuscitemos nosso saudoso 
Irmão Ledo dentro de nós, atra,·és de uma conduta digna 
de um \'Crdadciro l\laçom. 1\ sociedade, que ora desperta 
cm manifestações por todo o Brasil, cansou de esperar 
uma .\laçonaria mais amante. A l\Iaçonaria somos todos 
nós e não uma instituição, uma Pessoa Jurídica. 

Ontem, lutávamos para deixar de ser uma Colônia 
de Portugal, mas, ainda hoje, pensamos e agimos corno um 
povo col~>nizado! A população brasileira terá no p rúximo 
d ia 07 de setembro, muito provavelmente, a ÚLT Li\l t\ 
CH ANCE, de soltar seu verdadeiro "G RITO D O 
IP IRt\ NGt\" e se livrar dos políticos TRAID O RES D1\ 
PATRl1\ t]Ue atendem aos interesses da Nova ()rdem 
J\l undial. 

Enfim, nos libertamos da coroa portuguesa e nos 
tornamos cscra\'OS de nós mesmos! 

MAÇOM, DESPE RTE! O BRASIL PRECISA 
DE VOCÊ! 

Desejo-lhe um feliz Dia do .i\Iaçom, desde que ,·ocê 
que me lê, faça \'ater, na prática, cada pala,·ra do Discurso 
do nosso Irmão Gonçakes Ledo, pois esta é a razão da 
escolha dessa data, como o DIA D O l\1AÇOl\I! 

Fm11cisco Feitosa, 33° - es11it01; jornalista e acadé111ico. ,\Jestre 
.1.\laço111 ]11slalado da .ARLS B .. 11i BmiJosa, 46-Sào Lo11re11ço-.1.\!G 
- CL.1\1.1.\IC. Grande J3ihliotecá1io do S11pre1110 Conselho do Cm11 
3 3° - J ~dilor Respo11sá1'e! rlo.rlstréa 1\!ews e da Revista At1e Real. 
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C) an:ntal maçúnico: uma perspecti\·a histúrica 

1. INTRODUÇÃO 

O avental maçônico é uma prerrogativa para todos 
os irmãos que frequentam lojas ou oficinas, a maçonaria 
adotou por regra que o avental é a vestimenta obrigatória, 
por este motivo o terno e gravata, balandrau ou outras 
vestimentas são designadas conforme o rito e os locais 
para reunião, no manual de aprendiz do Rito York do 
GOSC (2020) na página 34 temos a indicação dos aventais 
de aprendiz, companheiro e mestre, representando sua 
forma correta de uso dentro de loja e também das páginas 
36 até 39 os aventais referentes aos cargos em loja, 
evidenciando assim a necessidade de tal vestimenta. 

Historicamente falando, sabemos que sua origem 
advém das guildas de pedreiros livres, quando alguém era 
iniciado recebia um avental, originalmente de couro de boi, 
depois de pele de carneiro, mas o que mais se destacava era 
sua forma de usar, o aprendiz tinha sua abeta levantada, na 
beirada tinha un1a casa onde se abotoava a parte superior 
do avental na roupa e também uma faixa que o ajudava a 
manter de tal forma preso na cintura do iniciado, o 
companheiro e o mestre de obra já usavam aventais 
distintos com a aba abaixada. 

Quando ocorre o debate sobre a questão das 
grandes lojas da Inglaterra os antigos já tinham como 
referência o uso do avental, os pedreiros de ofício já 
usavam este como vestimenta desde os trabalhos nos 
canteiros de construção, os novos iniciados já no sistema 
especulativo acabam adotando o uso do avental, mas 
iniciam uma transformação nas relações de uso, já que este 
era visto como um adereço de perfil filosófico e não 
opera avo. 

Trabalho do maçom cm loja. 

Muito já se teorizou sobre a origem do avental, 
alguns irmãos buscaram suas justificativas na questão 
bíblica, indicando Adão como o primeiro a usar avental, 
outros no caminho histórico se dedicaram a destacar o uso 
de tal peça na questão dos egípcios, também sua cor é alvo 
de observações, o branco simbolizando a retidão do 
iniciado, as cores azul e vermelho, representam a origem de 
tal grupo, sendo o vermelho uma orientação da nobreza na 
França, mas o que devemos sim destacar é que antes do 
Congresso Nfundial dos Supre1nos Conselhos em 
Lausanne, no ano de 1875 cada irmão, comum entre os 
mestre, usava o avental de acordo com os simbolismos 
entendidos. 

Os aventais então se tornam um exemplo do estudo, 
conhecimento e também das relações de tais irmãos com 
cargos ou atividades em lojas, um exemplo bem 
.interessante são os históricos aventais de ilustres irmãos 
como George Washington, Mozart e La Fayette até hoje 
são conhecidos como exemplo de estudo de acordo com 
os elementos bordados, sendo gue cabe inclusive uma 
observação de tais elementos para compreender como era 
no período o saber sobre os destaques filosóficos. 

:\ycntal bordado dos 
maçons antigos. 

Este trabalho não traz como pretensão elucidar 
todo o contexto histórico do uso de aventais na maçonaria, 
mas a ideia é observar a necessidade de uso de tal elemento 
e fazer um apanhado histórico sobre a construção do uso e 
padronização dentro da maçonaria. 

2. USOS E COSTUMES. 

Se hoje um avental identifica 
os cargos, graus e comando de uma 
entidade maçônica, desde os graus 
simbólicos até os filosóficos e ainda 
o uso feito pelo Grão-Mestre, o fato 
é que desde seu início no trabalho da 
cantaria já destacava uma hierarquia, 
mas ao longo da história ele passa a 
ser um instrumento importante para 
identificar atividades, uma insígnia e 
material tanto de trabalho como de 

.\\·ental Grào-.\lestre 
CO.\l.\B 

Filosoficamente falando o avental é o símbolo do 
trabalho, onde o maçom, desde sua iniciação recebe 
instruções e lembrando que sua atividade se1npre exige 
atenção, mesmo fora de loja, antes era para proteger o 
trabalhador de lascas e hoje para manter sua reputação 
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trabalhador de lascas e hoje para manter sua 
reputação ilibada, indicando que é um instrumento que 
defende o maçom das situações nefastas que podem 
manchar seu eu como iniciado e também como cidadão, 
lembrando sempre que devemos seguir em uma vida de 
labor e concórdia na sociedade, elevando nosso templo 
1ntenor. 

O avental é utilizado por muitos 
trabalhadores de diversas áreas como forma 
de proteção de suas vestimentas contra 
possíveis substâncias que possam manchar 
ou sujar e até lesar o obreiro. Com isso, seu 
uso fica associado ao trabalho e a proteção. E 
os maçons operativos o utilizavam durante 
suas atividades mercantis. Este utensílio foi 
levado para a maçonaria especulativa, assim 
como muitos outros símbolos, do dia a dia 
dos maçons operativos (Dyer, 2010). 

Uma indicação sobre sua resolução histórica de uso 
pode ser vista em Varo Jr. (201 O), onde descreve que antes 
da padronização feita pelas Lojas Unidas da Inglaterra em 
1813 os irmãos da loja dos chamados modernos 
empregavam vários elementos aos seus aventais, 
adornos, bordados e tudo que pudesse indicar seu grau de 
conhecimento sobre os estudos maçônicos, ainda segundo 
Varo Jr. (201 O), tal uso criava a formação de uma 
vaidade pessoal e os obreiros das lojas ostentavam 
seus aventais pelas ruas, diferente dos irmão operativos 
que entendiam que o avental era de uso para o trabalho, na 
éantat1a e na 

A\·ental de aprendiz maçom. 

Ainda (DYER, 201 O), destaca que com a formação 
da Grande Loja Unida da Inglaterra foram aos poucos 
organizando a padronização no uso de aventais, 
criando elementos para identificar os graus e suas 
respetivas atividades em lojas. 

Segundo Varo Jr., (2010), a ideia era coibir 
excessos e ainda o rito York americano (rito ao qual 
participo) foi observado que desde sua origem é o que 
menos sofreu alterações desde a padronização, segundo 
lvliranda (2014) já no REAA essa normatização 
aconteceu em 1875, no Congresso Mundial dos 
Supremos Conselhos em Lausane, desde então o 
avental ganhou sua organização que nos chega até a 

Algumas coisas são interessantes de ser observada, o 
REAA emprega a cor vermelha como base e o Rito York 
usa o azuJ como elemento principal, ainda podemos 
destacar que o avental do aprendiz apresenta uma abeta 
levantada para cima, já o companheiro no REAA usa a 
abeta abaixada, o Rito York também emprega taJ abeta 
abaixada, mas o avental é dobrado para indicar o grau do 

Em uma interpretação esotérica, a abeta do 
avental representaria mn a proteção do plexo 
solar do aprendiz, considerada a sede das 
emoções . O u seja, o apren diz não 
dominando ainda os ensinamentos do seu 
grau, não conseguiria ainda dominar as 
emoções e as energias. Com isso, poderia 
in fl uenciar a formação da egrégora e a 
espiritualidades nas sessões. Passando ao 
grau de companheiro, já tendo recebido as 
instruções iniciais, a abeta é abai."Xada. (De 
Souza, 2009). 

As discussões filosóficas não param por aí, 
Leadbeater (2013) destaca que a cor branca é a 
indicação da pureza do iniciado, sendo que na sua 
evolução e transformação maçônica ele acaba ganhando 
elementos que identificam sua profundidade nos estudos e 
na sua ação como maçom, mas Varo Jr. (201 O) relata que 
em 1717 existe registro de um Grão-Mestre e o seu 
a vental com abeta levantada, contrariando a 
interpretação sobre a questão do aprendiz somente usar tal 
aba levantada, pelo menos naquela época. 

Não podemos negar que existe sim uma relação 
filosófica, einpregada na atualidade, em relação a cor do 
avental, nas instruções do GOSC (2020) podemos 
observar que no tnomento que o iniciado recebe seu 
avental, também escuta do VM a instrução sobre o uso do 
mesmo e sua origem, destacando que este é um 
emblema de inocência e o distintivo de um maçom. 

Por certo que tal indicação sendo filosófica, não 
foge dos preceitos empregados nas antigas guildas já que 
(DYER, 201 O), destaca que os antigos também tinham o 
costume de vestir uma roupa branca na pessoa batizada, 
co1no sinal de ter abandonado as ambições e luxúrias 
da carne, abandonando assim seus pecados, observando a 
elevação de espírito e buscando uma vida imaculada em 
suas ações e pensamentos. 
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3. O AVENTAL DE WASHINGTON. 

Um fato marcante sobre a questão dos aventais é 
justamente uma história de respeito e afeto entre innãos 
que se evidencia no presente de um avental, o Marquês de 
La Fayette, político e militar francês que se juntou ao 
exército de George Washington, levou junto um avental 
bordado por sua esposa e presenteou o irmão \Xlashington 
em agosto de 1784. 

An:ntal <le George \'\'ashington 
p resenteado por J ,a Fa~·ctte. 

Tal avental foi apresentado à Grande Loja da 
Pensilvânia pela Sociedade Benevolente de Washington a 3 
de julho de 1829 e está agora exposto no Museu da Grande 
Loja no Templo Maçônico na Filadélfia, servindo como 
exemplo de uso e ainda como um elemento da história dos 
EUA que reverencia muito betn seus maçons e seus atos na 
história. 

Feito em cetim branco e bordado com elementos 
que somente os iniciados podem entender ou interpretar 
de fato, apresenta alguns itens bem emblemáticos como o 
azul, vermelho e branco que indicam uma reverência tanto 
a bandeira dos EUA como também a da França, o irmão 
Frank W Bobb que era bibliotecário e curador da Grande 
Loja da Filadélfia fez um estudo sobre os itens dispostos, 
mas ao final ele destaca que nenhum simbolismo apresenta 
um significado absoluto. 

Então dando sequência a tal observação me atrevo e 
identificar alguns elementos em tal explanação do irmão 
Bobb, iniciando pela cor onde o vermelho simboliza o 
sangue da vida e a cor da 1v1açonaria do Arco Real, o branco 
a pureza e inocência, e o azul a fidelidade e a cor da 
maçonaria simbólica, identificando a questão das blues 
Lodjes. 

O olho dentro do trianguJo seria a observação do 
GADU, os raios seriam o poder do GADU adentrando no 
coração dos iniciados, já o arco-íris associado ao Arco Real, 
sendo o 9° arco sob o Templo de Salomão, o chamam de 
Arco do Céu sustentado por pilares Oó 26:1 1). Os pilares 
que sustentam o arco são emblemáticos de Sabedoria e 
Força e a pomba representava pureza e inocência. 

O teorema de Euclides foi adotado como o símbolo 
na Jóia do Past Mas ter lvfason na Pensilvânia (fhe Ahiman 
Rezon, Art. X'\!J, Sec, 3 e 4) e a âncora um emblema de 
uma esperança bem fundamentada, a estrela de cinco 
pontas representa os cinco pontos de comunhão e dentro 
da estrela está a letra "G", um sí1nbolo bem conhecido da 
Maçonaria que representa a geometria, o crânio com ossos 
são símbolos de mortalidade e inorte usados nos graus 

franceses. 
A espada apontada para um coração demonstra que 

a justiça mais cedo ou mais tarde nos alcançará; e que 
embora nossos pensamentos, palavras e ações possam 
estar escondidos dos olhos do homem, eles não estão 
escondidos do GAD U, as sete estrelas de seis pontas onde 
o número sete representa as Sete Artes e Ciências Liberais: 
Gramática, Retórica, Lógica, Aritn1ética, Geometria, 
Música e Astronomia, já as estrelas de seis pontas indicam 
a Providência Divina, a esuela de Davi ou Escudo de D avi, 
composto por dois triângulos entrelaçados, que possuem 
várias interpretações maçônicas. 

As cartas usadas simbolicamente no grau de Mestre 
Maçom da Marca, Capítulo do Arco Real Maçom, a 
colmeia é o emblema da indústria e nos ensina que, como 
viemos a este mundo como seres racionais e inteligentes, 
devemos ser sempre trabalhadores, a borla consiste em 
uma corda com bodas nas pontas, faz alusão ao cuidado da 
Providência que nos rodeia e nos mantém sob sua 
proteção enquanto governamos nossas vidas pelas quatro 
virtudes cardeais: temperança, fortaleza, prudência e 
justiça e a borla também pode representar o Laço Místico, 
aquele vínculo sagrado que une homens de opiniões 
diversas em um grupo de Irmãos. 

A árvore de acácia é supostamente a madeira shittah 
do Antigo Testamento e o nome às vezes é soletrado 
Cassia, muito usado como símbolo de imortalidade, já o 
caixão sempre simbolizou a morte, sendo encontrado em 
pranchas de traçado do século XVIII e, nessa época, fazia 
parte do simbolismo esotérico os degraus são geralmente 
em número de três, já as seis etapas representam os graus 
recebidos por Washington, a escada de Jacob sem um 
dossel nublado ou céu estrelado, que Jacob viu em uma 
visão ascendendo da terra ao céu, e as três principais 
escadas são denominadas fé, esperança e caridade, bem 
difundidos no Rito York. 

Pode1nos observar outros emblemas, inas não 
pretendo fazer um estudo dos mesmos sobre o referido 
avental e seus informativos de estudo, a ideia é justamente 
mostrar que antes de tal padronização os componentes 
eram constituídos de acordo com os estudos e assim cada 
irmão com seu devido avental poderia elucidar instruções 
e usar o mesmo como material de estudo, assim como 
fazemos hoje com as alegorias dos graus em loja. 

4. CONCLUSÃO 

Ao empregar aquela máxima, "o hábito não faz o 
monge", também podemos observar que "o avental não 
faz o maçom", mas devemos ter em mente que desde os 
tempos mais antigos da maçonaria operativa este 
elemento era empregado como material de trabalho na 
arte da cantaria, sendo evidenciado em códex e desenhos 
em várias obras sobre a atividade do pedreiro livre. 

A arte real ao se identificar com o uso deste acabou 
trazendo o uso de avental! para dentro de lojas sitnbólicas, 
no início existiam diferentes visões sobre sua ritualística, 
chegando a ser usado com as mais variadas alegorias, os 
obreiros em loja entendiam que poderia ser sim um 
elemento tradicional das antigas guildas e deveria ser 
usado em loja como herança dos trabalhadores de ofício, 
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já os iniciados no período especulativo introduziram 
elementos que poderiam ser vistos como tema de 
conhecimento no seu estudo filosófico. 

Ao longo do tempo e com as formações das 
diferentes vertentes maçônicas acabou ganhando cores 
que representam determinado rito, com a normatização de 
1875 em Lausane o REAA praticou um regra1nento nos 
tamanhos e alegorias, isto permitiu uma inclusão de 
estudos desde os graus simbólicos até os filosóficos, 
podemos hoje observar que os altos graus apresentam 
elementos importantes para a representação de cada grau 
dentro dos ritos praticados. 

O rito York americano como foi apontado por 
autores ao lo ngo dos estudos foi um dos que menos se 
distanciou das suas origens desde sua padronização, e hoje 
seus aventais indicam cargos em loja, a identificação dos 
oficiais e assim permite um estudo de suas funções, sendo 
que apresenta um tipo singular do seu uso entre os irmãos 
companheiros, situação que por vezes não é devidamente 
entendida por irmãos de outros ritos, afinal usar o avental 
com a abeta levantada identifica o aprendiz, mas usar o 
avental dobrado é uma coisa que chama a atenção. 

Ainda a questão sobre relações históricas ou 
filosóficas em decorrência do avental é uma parte deste 
debate que está se modificando, alegações como a que 
Adão foi o primeiro a usar avental ou que os egípcios eram 
os detentores de tal aplicação de aventais é uma proposta 
não tão aceita, entre as diferentes observações sobre o uso 
se destaca justa1nente a questão da corporação de ofício, o 
trabalho com a pedra bruta nas construções do período 
medieval e que foi sendo incorporado por irmãos do 
período especulativo que se sentiam orgulhosos de 
ostentar seus aventais ricatnente bordados pelas ruas da 
E uropa. 

Finalizando e destacando a questão das instruções 
na atualidade sobre o avental, não podemos negar que hoje 
ele simboliza a atuação do iniciado e assim exemplifica sua 
pureza de alma para estar apto ao entendimento das 
instruções, bem como também o desenvolvimento do 
trabalho maçôniico, onde o avental identifica que seu corpo 
e sua mente devem se manter imaculados dos vícios e 
procurando assim suas virtudes dentro e fora da atividade 
maçônica, como já foi me dito, o avental dentro de loja é 
um elemento, mas fora é um simbolismo constante a ser 
empregado para seus passos na vida como homem de bem 
e como um maçom livre e de bons costumes. 
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O CONCLAVE QUE MUDOU 
TUDO E FOI ''ESQUECIDO'' 

Kennyo lsmail1 

1. Introdução 

Na década de 50, os m açons brasi leiros 
experimentavam o gosto amargo da rivalidade entre o 
Grande Oriente do Brasil e as Grandes Lojas, além da 
existência de outras potências, como o Grande Oriente do 
Rio Grande do Sul - GORGS e o Grande Oriente de Minas 
Gerais - GOMG. No caso do GORGS, esse possuía um 
tratado formal com o GOB e estreitas relações com o 
mesmo, apesar de total soberania e independência. Já o 
GOl\IIG, vivia isolado, não sendo reconhecido à época 
nem mesmo pelo GORGS. 

A pressão do povo maçônico por ver u1na 
maçonaria brasileira unificada ou, pelo menos, unida, era 
forte o bastante para empurrar os Grão-Mestres nesse 
sentido. O então GNIG do GOB, Benjanúm Sodré, 
promoveu os primeiros avanços entre GOB e Grandes 
Lojas, em 1953, mas a forte oposição da Soberana 
Assembleia Federal Legislativa do GOB levou "Mimi" 
Sodré a renunciar, o que foi transformado em licença e, 
depois de vencida, tornou-se, definitivamente, renúncia. 

Então, eis que surge Cyro \Xferneck, seu Adjunto, 
que assume interinamente como GMG do GOB. É ele que 
fir ma os primeiros tratados válidos do GOB com as 
Grandes Lojas do Rio de Janeiro (Symbolica), São Paulo e 
Ceará, e incorpora o Grande Oriente Unido do Brasil ao 
GOB. Isso tornou o terreno propício para a Grande Loja 
Symbolica do Rio de Janeiro propor a realização de um 
Conclave Geral da Maçonaria Simbólica Brasileira, 
proposta essa que foi abraçada por outras Grandes Lojas. 

Em 29 de julho de 19 5 7, por meio de circular, o 
GMG Interino do GOB faz a adesão do 1nesmo à ideia do 
conclave: 

A promissora iniciativa partiu de algumas 
Sereníssimas Grandes Lojas do Brasil. 

enhuma hesitação tivemos em dar à 
generosa ideia nossa adesão franca e 
irrestrita, o mesmo fazendo o Grande 
Oriente do Rio Grande do Sul, Potência de 
inegável prestígio, com a qual mante1nos 
fraternal tratado de amizade, há longos anos. 
Tivemos, assim, a honra de subscrever com 
esta e aquelas referidas Potências, o convite 
às demais coirmãs, para um Conclave Geral, 
em que buscaremos, cordialmente, uma 
solução alta, no sentido de conseguir1nos 
senão a imediata unificação da Maçonaria no 
Brasil, pelo menos um entendimento leal e 
objetivo, que possibilite a fraternização da 

' Kennyo lsmail é escritor, revisor técnico, edit0r, palestrante, professor 
e pesquisador. O conteúdo deste artigo faz parte de sua obra, 
"MAÇO ARlA BRASILEIRA: A HISTÓRIA OCULTADA- Vol. !". 

Família Maçônica brasileira, como passo 
inicial para a almejada unidade maçônica em 

, 1 

nosso pais. 

2. O Conclave 

Foi assim que, sediado pela Grande Loja Symbolica 
do Rio de Janeiro (que depois mudaria de nome para "da 
Guanabara") em parceria com o GOB, realizou-se o 
primeiro e último Conclave Geral da Maçonaria Simbólica 
Brasileira, entre os dias 12e14 de setembro de 1957. 

O evento contou com a participação GORGS, da 
GLERJ2 e de outras sete Grandes Lojas: de São Paulo, do 
Ceará, do Paraná, da Bahia, de Pernambuco, de Goiás, e do 
Piauí. Houve inicialmente uma discussão sobre questões 
patrimoniais, em que algumas Grandes Lojas manifestaram 
seus entendimentos de que o patrimônio de uma loja 
apenas a ela pertence, criticando o fato do patrimônio que 
deveria ser de lojas e dos Grandes Orientes Estaduais do 
GOB, na verdade, pertencerem ao Poder Central do 
mesmo. Quanto a isso, essas defenderam que, entre os 
pontos a serem observados na discussão de uma possível 
unificação, serão inflexíveis quanto ao patrimônio das lojas 
pertencer às mesmas. 

Algumas propostas de união ou unificação foram 
apresentadas. 

A do GORGS previa a fusão das Grandes Lojas e 
Grandes Orientes dos Estados, mantendo apenas uma 
Grande Loja ou Grande Oriente por estado; e a criação da 
Confederação da Maçonaria Simbólica Brasileira - CMSB, 
·que contaria com um Poder Central, chamado de Grande 
Oriente Federal do Brasil, governado pelo Soberano Grão
Mestre Geral da Confederação. 

A da Grande Loja do Ceará, que havia sido 
apresentada, alguns meses antes, na V Mesa Redonda das 
Grandes Lojas, era similar: uma Grande Loja por estado, 
fruto da unificação das potências estaduais, e, juntas, as 
Grandes Lojas estaduais formaria1n uma confederação 
denominada Grande Oriente do Brasil - GOB, sob a 
presidência de um dos Grão-Mestres, eleito por seus pares. 
A adoção do nome do GOB para a confederação se 
justificaria como argumento à resistência do GOB em abrir 
mão de sua história. 

Já a da Grande Loja do Estado de São Paulo -
GLESP - também seguia pelo mesmo caminho. Propunha 
unificação das potências estaduais com um nome 
determinado (seja ele Grande Loja ou Grande Oriente), e 

2 Na época, exisc:ia a GLSRJ - Grande Loja Symbolica do Rio de Janeiro, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, então 
capital federa l do Brasil; e a GLERJ - Grande Loja do Estado do Rio de 
Janeiro, com sede em ! iterói, Estado do RJ. Algo similar ao que se tem 
hoje com a GLMDF (Brasília) e a GLEG (Goiás) . 
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criação da Confederação Brasileira da Maçonaria 
Simbólica - CBMS, que teria "força deliberativa em todo o 
país". Para tanto, a GLESP propunha a renúncia de todos 
os atuais dirigentes e convocação de eleições em 90 dias. 

Os Grandes Orientes Estaduais de SP, PR, SC e CE 
do GOB também apresentaram uma proposta, 
praticamente idêntica à da Grande Loja do Ceará. Os 
únicos pontos adicionais foram de que as Grandes Lojas 
estaduais transfeririam os reconhecimentos internacionais 
para o Grande Oriente do Brasil, bem como seus quadros 
de membro, para se manter um cadastro geral. 

Já o Grão-Mestre Geral do GOB, Cyro Werneck de 
Sousa e Silva, respondeu a essas propostas da seguinte 
forma: 

Entendemos que a unificação só será real, 
positiva, quando exista uma única Potência 
de âmbito nacional, com Soberania única 
dentro do País, perante as demais Potências 
Maçônicas. ( ... ) A meu ver, a Confederação 
só será possível colocando-se em outros 
fundamentos, isto é, uma Confederação que 
tenha poder deliberativo. ( ... ) Acho difícil 
uma Con federação cujos integran tes 
conservem em sua plenitude a sua Soberania 
e os direitos dela decorrentes ( ... ).'; 

Com esse obstáculo apresentado pelo então GMG 
do GOB, a Proposta Navega,3 da GLERJ, passou a ser a 
única viável, tendo sido, por fim, aprovada por 
unanimidade. Em resumo, ela propõe: 

• Que o GOB, o GORGS e as Grandes 
Lojas se reconhecerão mutuamente; 

• Que o tratado coletivo seria assinado no 
último sábado de abril de 1958, em 
Niterói, na sede da G LERJ (antigo 
GOERJ) . 

3. O s reflexos 

Em torno de seis meses depois, na VI :Nlesa 
Redonda das Grandes Lojas Brasileiras, realizada entre os 
dias 21 e 26 de abril de 1958, ou seja, cinco dias antes da 
data prevista para a ass.inatura do tratado coletivo definido 
no Conclave, a GLERJ apresenta sua tese, que havia sido 
aprovada por unanimidade no Conclave Geral, 
recomendando tratado entre as Grandes Lojas e o GOB. 
Entretanto, sua nova versão excluía o GORGS do tratado, 
cuja inclusão somente poderia ser feita, ao seu ver, pela 
Grande Loja do Rio Grande do Sul. 

A tese recebeu emenda das Grandes Lojas do Pará e 
do Rio Grande do Sul, no sentido de que não se poderá 
assinar tratado com entidades que reconheçam corpos que 
não sejam reconhecidos pela maioria das Grandes Lojas.1 

3A proposta recebeu o nome de seu autor, José Navega Cretton, então 
Grão-Mestre da GLME RJ e Desembargador do TJ RJ. 
• Refere-se ao GOB romper e não assinar tratados com po tências 
evitadas, como GOdF e o utras liberais ou agnósticas. 

Uma conussao foi formada para elaboração do 
texto do tratado e as Grandes Lojas acordaram de não 
assinarem tratados em separado, de forma a fortalecer um 
tratado em conjunto. 

Essa mesa redonda ainda contou com a presença do 
Presidente da CMI e Grão-Mestre da Grande Loja de Cuba 
e, como reflexo do conclave, do Grão-Mestre Geral do 
GOB e do Grão-Mestre do GORGS. 

Com a notícia do avanço nos entendimentos entre 
as G·randes Lojas e o GOB, as dúvidas e preocupações 
quanto aos altos graus do REAA c01neçaram a au1nentar. 
][sso porque, tendo as Grandes Lojas forte vínculo com o 
SC33 (mais conhecido atualmente como de Behring ou de 
Jacarepaguá), considerado o original de Montezuma e 
reconhecido internacionalmente, como ficaria o se de 
K.elly (atual de São Cristovão) e os graus que este concedeu, 
após uma possível união ou unificação? A partir daí, 
r umores de que a relação .entre GOB e SC de Kelly estaria 
abalada com o progresso das relações com as Grandes 
Lojas co1neçam a se espalhar, levando as partes a se 
pronunciarem em conjunto: 

( ... ) tendo em vista circulares e manifestos 
que vêm sendo distribuídos aos i\.:Iaçons, 
Lojas, Capítulos, Areópagos e Altos Corpos 
de suas obediências, fazendo crer na 
existência de um desentendimento entre as 
duas Potências Maçônicas Soberanas e 
veiculando notícias inexatas sobre o 
cancelamento dos graus escoceses superiores 

ao 3:. e o desaparecimento das Lojas de 
Perfeição, Capítulo, Areópagos e do próprio 
Supremo Conselho em face dos 
entendimentos que se processam entre o 
Grande Oriente do Brasil e as Grandes Lojas 
do Brasil, visando a U IFICAÇÃO DA 
MAÇONA R IA S I MBÓLICA 
BRASILEIRA em nosso País, vêm, 
atendendo, desta maneira, a vários pedidos 
de informações que lhes são feitos, declarar, 
em conjunto, o seguinte: ( ... ) 
- a Unificação da Maçonaria Simbólica do 
Brasil interessa exclusivamente às Potências 
Maçônicas Simbólicas, entre as quais o 
GRANDE ORIENTE DO BRASIL, que 
não divide com as Grandes Oficinas 
Litúrgicas, que func io nam no Palácio 
Maçônico, o Governo dos três primeiros 
graus, baseados na Lenda de Hiram, governo 
esse q ue exerce na mais completa 
independência em toda a sua vasta jurisdjção. 
- Por isso mesmo, o Supremo Conselho nada 
tem a opor nem poderia fazê-lo, aos 
trabalhos tendentes a obter a UNIDADE 
DA MAÇONA R IA B R AS I LEI RA 
SIMBÓLICADOBRASIL. ( ... ) 
Ao fazer esta declaração conjunta, tanto o 
Grão Mestre Geral interino do Grande 
Oriente do Brasil, como o Soberano Grande 
Comendador do Supremo Conselho do 
Grau 33: do Rit. Esc:. Ant: . eAc:. pelo 
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Brasil, reafirmam as fraternais relações e a 
estreita amizade existentes entre eles 
pessoalmente e as Potências Maçônicas 
Soberanas que representam, renovando seus 
ardentes votos para que haja perfeita unidade 
maçônica no Brasil, não só no Simbolismo 
como no Filosofismo, para maior honra e 
glória da Instituição Maçônica.';; 

Deve-se registrar ainda que a relação do Supremo 
Conselho de Kelly com o GOB era, nessa época, de 
dependência. E nquanto a Grande Tesouraria do GOB 
arrecadava todas as taxas referentes ao Supremo Conselho 
de l(elly, este comemorou a decisão do GOB em aumentar 
em seu orçam ento a previsão de repasse para CrS 
180.000,00 no ano de 1959, ou seja, Cr$ 15.000,00 por mês. 
Para se ter uma ideia, isso correspondia a quase o mesmo 
que o GOB previu gastar com mimeógrafo e menos do 
que o previsto com material de escritório. 

E na intenção de acelerar o processo acordado, ou 
de sere1n pioneiras desse, duas Grandes Lojas firmam 
tratados com o GOB, contrariando o acordado na Mesa 
Redonda. No natal de 1958, o GOB e a Grande Loja 
Simbólica do Piauí firmaram Tratado de Mútuo 
Reconhecimento, Fraternal Amizade e Estreita 
Cooperação. O GMG do GOB notificou a SAFL -
Soberana Assembleia Federal Legislativa, em 03 de 
fevereiro de 1959, e, tendo a aprovação da mesma, 
publicou Decreto Nº 1829, em 27 de fevereiro de 1959, 
sancionando e divulgando o tratado. E em 07 de março de 
19 59, um tratado com o mesmo título e os mesmos artigos 
do assinado com a Grande Loja Simbóilica do Piauí foi 
firmado com a Grande Loja do Estado de Goiás, em 
sessão especial realizada no templo da loja "Liberdade e 
U ·- ti ruao . 

Aparentemente, as demais Grandes Lojas não 
gostaram dessa iniciativa. Durante a VII tvfesa Redonda 
das mesmas, entre os dias 16 e 21 de março de 1959, foram 
solkitados esclarecimentos das Grandes Lojas do Piauí e 
Goiás, quanto as razões pelas quais, mesmo tendo 
concordado na Mesa Redonda anterior em aguardar o 
tratado em conjunto, assinaram tratados isolados com o 
GOB. Então, uma contraproposta de Tratado de Mútuo 
Reconhecimento das Grandes Lojas com o GOB foi 
aprovada e uma comissão formada por sete Grão-Mestres 
foi nomeada para fazer a entrega em mãos ao GMG do 
GOB da mesma, que tinha por teor: 

O Grande Oriente do Brasil e as Grandes 
Lojas abaixo nomeadas, todas devidamente 
representadas por seus respectivos Grão
Mestres ou Delegados, convencionam e 
ajustam solenemente o presente Tratado de 
Mútuo Reconhecimento, Fraternal Amizade 
e Estreita Colaboração, como instrumento 
de concórdia, compreensão e elevação de 
espírito, destinado a aumentar a área da 
Fraternidade Maçônica e como passo inicial 
para a almejada unificação da Maçonaria 
Simbólica do Brasil. 

4. O GORGS na berlinda 

D ois dias depois do encerramento da VII Mesa 
Redonda, a comitiva composta pelos Grão-Mestres das 
Grandes Lojas de BA, PE, RJ, PA e PB, e pelo GM Adjunto 
da GL do CE, visitou o G~1G do GOB, Irmão Cyro 
Werneck. Eles apresentaram a contraproposta de tratado e 
um ponto específico teria gerado mais discussão: a 
exigência de se tolerar apenas as Grandes Lojas e o GOB no 
país, devendo então o GOB incorporar o GORGS, assim 
como havia feito com o Grande Oriente Unido e 
supostamente estaria fazendo com o GOMG, para então 
ser reconhecido por todas as Grandes Lojas em bloco. Foi 
dado um prazo de seis meses para tafv 

D esejoso de promover esse tratado coletivo, por 
meio da Prancha Nº 688/ 59, datada de 30 de abril de 1959, 
o GMG Adjunto do GOB, no exercício do Grão-Mestrado, 
informa o GORGS, com o qual o GOB mantinha um 
tratado ininterrupto desde 1936, sobre a exigência das 
Grandes Lojas estaduais brasileiras: 

Temos o prazer de levar ao vosso 
conhecimento que, no dia 23 de março 
próximo findo, uma delegação de SSerenD 

Gr:. MMestr:. das GGr:. LLoj:. do Brasil 

entregou ao E mjn:. Ir:. Dr. Cyro Weneck de 

Souza e Silva, Sob:. Gr:. Mestre Geral do 
Grande Oriente do Brasil, na sede desta 
Potência Maçônica, uma contra proposta de 
TRATADO DE MÚTUO 
RE CONHECIME TO, FRATERNAL 
AMIZADE E ESTREITA 
COLABORAÇÃO. 
Tal documento aceita em todos os seus 
termos a proposta anteriormente apresentada 

pelo Gr:. Mestre do Gr:. Or:. do Brasil 

àquelas GGr :. LLoj :., estabelecendo, 
entretanto, que em cada Estado não poderá 

haver outra Potência Maçônica, além do Gr:. 

Or:. do Brasil, inclusive seus GGr:. OOr:. 

EEstad :., e da Gr :. Loja local. 
Assim, a regularização da harmonia maçônica 
no resto do Brasil está na dependência da 

situação desse Gr:. Or:., com o qual 
mantemos, há cerca de 50 anos (sic), um 
fraternal Tratado de Amizade, sempre dentro 
do espírito de compreensão mútua e grande 
fraternidade. ( ... ) 

a oportunidade daquela reunião, o Sob .'. 

Gr:. Mestre do Gr.'. Or.'. do Brasil, E m.in.'. 

Ir:. Dr. Cyro Werneck de Sousa e Silva, 
acentuou que não podia nem queria 

denunciar o Fraternal Tratado que o Gr.'. 

Or:. do Brasil já mantém com o Gr.'. Ür.'. do 
Rio Grande do Sul e que nada obstava a que as 
GGr:. LLoj :. dos outros Estados realizassem 
aqueles Tratados, enquanto se estuda a 

21 



O concl;l\'e que mudou tudo e foi "esquecido" 

solução do p roblema nessa unidade 
federativa. ( ... ) 

Fazemos tal comunicação a esse Gr:. Or:. 
amigo, confiando na sua colaboração, no 
sentido de ser encontrada uma fórmula, seja 

junto à Gr:. Loj :. do Rio Grande do Sul, seja 

junto ao Gr .'. Or .'. do Brasil, a fim de que se 
possa, com a maior urgência, conseguir a 
total harmonização da Família Maçônica 
Brasileira, como primeiro passo para a 
almejada UNIDADE NIA ÇÔNICA em 
nosso País. 

Solicitamos, fraternalmente, ao prezado Ir.'. 
examinar a possibilidade, para nós tão grata, 
de se integrar esse Gr . . Or ·. na Federação 
Maçônica Brasileira, passando a constituir o 

Gr.'. Or:. Estad:. do Rio Grande do Sul, 

federado ao Gr:. Or:. do Brasil, ao qual se 

incorporarão as nossas LLoj .'. existentes 
nesse Estado, de acordo com a nossa 
Constituição." 

Entretanto, o GORGS não recebeu essa proposta 
com a 1nelhor das disposições. E enfrentando dificuldades 
de acordo nos termos de incorporação do GORGS, o 
GNIG do GOB envia correspondência ao GM da GL do 
PR, em 25 de novembro de 1959, para que o mesmo faça a 
intermediação com as demais Grandes Lojas, de forma a 
não esperarem a incorporação do GORGS pelo GOB, 
como exigiu a Grande Loja do RS, e que seja firmado o 
tratado conjunto sem a Grande Loja do RS: 

A inda não houve tempo para receber 

qualquer manifestação do Gr .'. Or .'. do Rio 
Grande do Sul, sobre o apelo que lhe 
fizemos, no sentido de aceitar as ponderações 
feitas por este Grão Mestrado, com profundo 
respeito, confiando na compreensão e no 

elevado espírito maçônico do Em.'. Gr .'. 
Mestre e dos demais ilustres componentes da 
Alta Administração daquela Potência 
Maçônica amiga. E é possível que nosso 
entendimento final ainda exija algum tempo. 
( ... ) 
Não tendo sido ainda possível a definitiva 

incorporação do Gr.'. Or .'. do Rio Grande 

do Sul ao Gr :. Or :. do Brasil, não se 
compreende nem se justifica maior demora 
na assinatura dos fraternais T ratados entre o 

G-r.'. Or.'. doBrasileasGGr:. LLoj.'. queaté 
agora não o fizeram. 

Aceitamos que a Gr: . Loja do Rio Grande do 
Sul, dentro da linha que se determinou, não 

deseje celebrar com o Gr:. Or .. do Brasil o 
T R A T A D O D E MÚTUO 
RECONHECIMENTO, FRATERNAL 
AMIZAD E E ESTREITA 

proposta apresenta pelos SSer .'. Gr .'. 
MMestres das GGr:. LLoj:. conforme Pr.'. 

já referida (nº 676/59), enquanto o Gr:. Or:. 

do Rio G rande do Sul for uma Pot.'. 
Maçônica independente. 
Mas não podemos crer que as demais GGr:. 

LLoj : . que ainda não o fizeram, se recusem a 
celebrar aquele fraternal Tratado, depois de 
decorrido o prazo que solicitaram para se 
tentar resolver a situação maçônica no 
Estado do Rio Grande do Sul. Tudo foi feito 
para se consegi.úr aquela solução. E não se 
pode mais compreender que, à falta da 
regularização da situação maçônica em uma 
unidade da Federação Brasileira, se deixe de 
efetivar a harmonização maçônica e1n todos 
os demais Estados do Brasil. 
Por todos esses motivos e reiterando os 

termos da citada Pr.'. nº 676/59, de 29 / 4/59, 
remetida por cópia a todas as GGr .'. LLojas 

do Brasil, está o Gr:. Or:. do Brasil pronto a 
firmar imediatamente, sem qualquer demora, 
T R ATADOS DE MÚTUO 
RECONHECIMENTO, FRATERNAL 
ANIIZADE E ESTREITA 

COLABORAÇÃO com as GGr:. LLoj: . 
que ainda não o fizeram."; 

Como era de se esperar, as demais Grandes Lojas 
optaram por não trair a Grande Loja do Rio Grande do Sul, 
levando o GOB a pressionar ainda mais o GORGS em 
direção a ser incorporado, ou pela GL do RS, ou pelo 
GOB. 

Vendo-se "entre a cruz e a espada", entre as 
Grandes Lojas e o GOB, e sendo a variável determinante 
da união maçônica brasileira, tida como precursora de uma 
futura unificação, o GORGS, entre conceder suas Lojas à 
GL do RS e extinguir-se, ou transformar-se no Grande 
Oriente Estadual do GOB, optou por esta última e menos 
drástica opção. 

Na discussão dos termos de tal incorporação do 
GORGS pelo GOB, o GORGS conseguiu assegurar 
pontos estratégicos, em especial quanto à preservação de 
todos os bens e patrimônios do GORGS e de suas Lojas, 
não sendo alcançados pelo GOB. Também garantiu que 
sua particularidade de fronteira com Argentina e Uruguai 
fosse respeitada, garantindo a permissão de que a língua 
espanhola fosse usada simultaneamente à portuguesa em 
suas lojas. 

O Convênio de Incorporação', firmado em 20 de 
fevereiro de 1960, foi celebrado pelo GOB com uma 
medalha comemorativa (D ecreto 1819) e, na mesma 
solenidade, aprovou-se o T ratado d e Mútuo 
Reconhecimento, Fraternal Amizade e Estreita 
Colaboração entre o GOB e as Grandes Lojas do Rio 

; Na ocasião, o GORGS contava com 55 lojas e recebeu as 15 lojas da 
delegacia do GOB no RS. 
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Colaboração entre o GOB e as Grandes Lojas do 
Rio Grande do Sul (Decreto 1851), do Paraná (Decreto 
1852), da Bahia (Decreto 1853), do Estado do Rio de 
Janeiro (Decreto 1854), do Pará (Decreto 1855), e da 
Paratba (Decreto 1856). '''Todos com a mesma redação.Já 
as demais Grandes Lojas, aparentemente por questões de 
agenda, firmariam em data posterior. 

A partir de então, Cyro Werneck passou a ser 
chamado no GOB de "Grande Pacificador da Maçonaria 
Brasileira". 

Mas as condições impostas pelas Grandes Lojas ao 
GOB não paravam por aí. Por força dos tratados com as 
Grandes Lojas e, consequentemente, da necessidade de se 
praticar a separação entre os Graus Simbólicos e os AJtos 
Graus, a Circular Nº 09 / 60, de 06 de abril de 1960, 
destinadas aos Veneráveis Mestres, define: 

Que todos os documentos (PPr:., DDipl: ., 

Q : . Placets e quaisquer outros) expedidos por 

essa Aug:. e Resp:. Loj:. sobre assunto de 

referência aos GGr:. de Apr:., Companheiro 
e Mestre, não tenham, de nenhuma forma, a 

designação de Loj :. Cap ·. e sim de Loj:. 

Simb:., pois o Gr .. Or:. do Brasil, sendo uma 

Potência Simbólica, só superintende LLoj :. 

SSimb :. e só p od e reso lver assuntos 

pertinentes aos referidos três Ggr :. ; 
Que nesses documentos, as assinaturas neles 

apostas não tragam a designação de GGr: . 

acima de 3.·. ou seja de 4:. em diante. 
O atendimento a essas d eterminações é 
impera tivo, e até m esmo moral, pois 
m antendo o Gr :. O r :. do Brasil inúmeros 
e importantes Tratados, na qualidade de 
Potência Simbólica, como realmente o é, 
desde que houve a separação do simbolismo 
do filosofismo maçônicos, como bem sabeis, 
não se justifica, de nenhum modo, que as 

LLoj :. que integram a nossa Federação 
Maçônica se apresentem como LLoj :. 

CCap:. e assinem os seus membros com 

GGr:. Superiores a 3:., muito embora 
merecidamente os tenha, mas que só devem 
ser usados quando estiverem exercendo as 
suas funções nos Altos Corpos da Ordem 
(GRIFO NOSSO).'m 

Apesar disso, os boletins do GOB evidenciam que o 
mesmo ainda recebia e controlava as fi nanças do Supremo 
Conselho de I<.elly (atual Supremo Conselho de São 
Cristovão), o qual ainda utilizava do Boletim do GOB para 
publicar seus decretos.6 

De toda forma, o desejo expresso pelo povo 
maçônico brasileiro começava a se realizar. Mas entre a VII 
e a VIII Mesa Redonda, realizada entre 26 a 30 de agosto de 

6 Como exemplo, vide Decreta 1 /60, daquele Supremo Conselho, 
publicado na página 38 do Boletim do GOB, de maio de 1960. 

1960, um impasse envolvendo o GOB e a GLMMG, 
por conta do Grande Oriente de Minas Gerais - GOMG, 
esfriou a assinatura do tratado em conjunto com as Grandes 
Lojas faltantes, que sofreu algumas abstenções. A GLMMG 
ainda exigia que o GOB incorporasse o GOMG, assim 
como tinha feito com o GORGS, no Rio Grande do Sul. E, 
enquanto o GOB já havia dado o passo inicial nesse sentido, 
firmando um tratado com o G011G que funcionava como 
uma espécie de protocolo de intenções, o processo de 
incorporação em nada avançou desde então. 

Após certo diálogo, as Grandes Lojas dos Estados de 
Pernambuco, Santa Catarina e Amazonas (na época, do 
Amazonas, Acre, Rondônia e Rio Branco) assinaram o 
tratado, conforme previamente acordado. Foi então 
imposto ao G OB uma condição: se o mesmo não resolvesse 
a questão da incorporação do GOMG até a Mesa Redonda 
seguinte, em 1961, todas aquelas que já assinaram e as 
estavam ali assinando, iriam suspender o tratado. 

Entretanto, nesta mesma VIII Mesa Redonda 
decidiu-se por aprovar formalmente o GOB como potência 
participante, com os mesmos direitos e prerrogativas das 
demais Grandes Lojas, como um voto de boa fé. Assim, as 
Mesas Redondas deixam de ser "das Grandes Lojas" para ser 
"'da Maçonaria Simbólica do Brasil". Já a proposta de 
unificar a palavra semestral entre Grandes Lojas e GOB, de 
autoria do GMG do GOB, foi adiada para a próxitna Mesa 
Redonda. 

O ultimato das Grandes Lojas teve o efeito esperado. 
Em menos de quatro meses foi publicado o D ecreto do 
GOB Nº 1877, de 17 de dezembro de 1960, que sanciona a 
resolução pela qual o GOMG - Grande Oriente de Minas 
Gerais, fundado em 1944, é incorporado ao Grande O riente 
Estadual "Tiradentes" de Minas Gerais, fundado em 1953 e 
federado ao GOB. Em contrapartida, o Grande O riente 
Estadual "Tiradentes de Minas Gerais passa a adotar o nome 
Grande Oriente de Minas Gerais. ix 

Assim, a questão levantada pela Grande Loja de 
Minas Gerais fica resolvida, abrindo caminho para que esta 
6rme tratado com o GOB e a pacificação seja, enfim, 
plenamente alcançada. 

5. Aparando as arestas 

Contudo, esses tratados então recentemente 
firmados com as Grandes Lojas traziam, com pôde ser visto, 
novos questionamentos quanto a supostas práticas 
ir regulares no seio do Grande Oriente do Brasil. Enquanto 
buscou-se solucionar a questão das Lojas Capitulares e da 
falta de independência do Supremo Conselho de Kelly 
perante o GOB, o Rito Moderno era outro ponto de 
lembrança recorrente, e o discurso precisou ser alinhado à 
nova situação. 

Ficou a cargo do Irmão Álvaro Palmeira, enquanto 
Grande Orador da SAFL - Soberana Assembleia Federal 
Legislativa - a missão de defender o Rito Moderno e o amigo 
Grande Oriente de França das críticas surgi das da 
convivência com as Grandes Lojas, suas lojas e seus 
rnembros. Em certo trecho do longo discurso, realizado em 
06 de fevereiro de 1961, tem-se: 
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Em 1877, a Assembleia Geral do Grande 
Oriente de França decidiu suprimir o preceito 
até então proclamado como o princípio 
fundamental da Maçonaria: a crença em Deus 
e a imortalidade da alma. Essa supressão, 
vitoriosa, obrigou o Grande Colégio dos 
Ritos a reformular os Rituais, o que só 
ocorreu em 1886, porque foram muitas as 
resistências a vencer. A supressão daquele 
princípio fundamental produziu o abandono 
da fórmula "À Glória do Grande Arquiteto do 
U ruiverso", bem como a retirada da Bíblia do 
Altar dos Juramentos. 
A Constituição do Grande Oriente de França, 
após a reforma de 1877, estabelece em seu art. 
1, depois de definir os objetivos e princípios 
da Instituição: "A Franco-Maçonaria, 
considerando que as concepções metafisicas 
são do domínio exclusivo da apreciação 
ind ividual de seus membros, recusa-se a 
qualquer afirmação dogmática". ( ... ) 
Entretanto, em verdade, pelo antigo prestígio 
politico da Nação Francesa, todos os Grandes 
Orientes em que se praticava o Rito (Francês 
ou Moderno), inclusive o Grande Oriente do 
Brasil, acompanharam sem discrepância o 
Gr:ande Oriente de França. ( ... ) 
Não tem base nenhuma a imputação de 
irregularidade ao Ri to Francês ou Moderno. 
A Grande Loja Unida da Inglaterra rompeu 
con1 o Grande Oriente de França, após a 
reforma de 1877 (sempre a oposição inglesa!), 
considerando o Grande Oriente uma 
Potência ateia, por possuir um rito oficial que 

não exige a crença no Gr. ·. Arq. ·. do Universo. 
Igual procedimento tiveram as Grandes Lojas 
dos Estados Unidos da América do Norte 
(perante o GOdF). A atitude inglesa tem 
raízes no velho imperialismo maçônico e 
frutificou, porque ingleses e americanos, na 
maioria protestantes, sentem-se bem em 
Maçonaria com o dogma e a Bíblia. 
Entretanto, essa exigência do dogma é, 
maçonicamente, impertinente e falsa, por não 
se assentar nos postulados do "Livro das 
Constituições" de Anderson, aprovado e 
promulgado pela Grande Loja de Londres, 
em 1723. ( ... ) Lá está, no art. 1, dos "Deveres 
dos 'Niaçons - Concernente a Deus e à 
Religião": 
"Um maço1n é obrigado a obedecer à Lei 
Moral; e se ele bem entender da Arte, nunca 
será um ateu estúpido ne1n um irreligioso 
libertino".( ... ). 
Note-se: a Lei Moral Maçônica impede que o 
ateu se torne estúpido e libertino o irreligioso. 
Como se vê, Anderson impôs condições 
morais, não condições espirituais. Ele fazia, 
realmente, da liberdade de consciência o 
fundamento da Ordem Maçônica. 
É preciso que a Maçonaria mantenha a porta 

aberta para todos os homens livres e de bons 
costumes, sejam crentes ou não. Em minha 
opinião pessoal, o Rito Moderno deve 

. , , . ~ 

continuar com o seu cara ter agnosuco. 

Vê-se, infelizmente, uma falácia argumentativa no 
discurso de defesa da prática do Rito Moderno em sua 
forma agnóstica. Enquanto as antigas obrigações 
claramente postulam que um maçom não poderia ser ou se 
tornar um ateu ou um irreligioso, o autor utiliza de uma 
tática de interpretar sintaticamente os adjetivos "estúpido" 
e "libertino", claramente empregados na função de 
adjuntos adnominais, como se fossem predicativos. Assim, 
em vez de compreender que o maçom não pode ser um 

ateu, que assim seria alguém estúpido, ou um irreligioso, 
que assim seria alguém libertino (interpretação 
convencional); distorce a compreensão de que o ateu ou o 
irreligioso, sendo maçom, não será um estúpido nem um 
libertino (interpretação falaciosa). E sta última contradiz o 
contexto histórico e mesmo doutrinário dos rituais antigos 
em que esses termos são empregados. 

D e toda forma, o discurso não conseguiu alcançar 
seu intento de apaziguar os ânimos internos contra o Rito 
~1oderno. O assunto permaneceria em voga, tendo sido, 
inclusive, tema abordado na SAFL de 24 de maio de 1961 ;'; 
e na de 24 de outubro do mesmo ano. Nesta última, o então 
chefe do rito manifestou-se da seguinte forma: 

Meus queridos IIr :. VVen :. Mestres 

DDep:., o que me traz ao plenário é o dever 
imperioso do Alto Cargo que ocupo de chefe 

do Rito lVIodei;no para os GGr:. FFiJ:. no 
Brasil. Desde longa data que aqui no Poder 
Central, de tempos em tempos, surgem 
movimentos subversivos contra o Rito 

Moderno, dos quais nossa Gr:. Of:. Chefe 
não toma conhecimento pela clandestinidade 
como surgem e circulam essas campanhas. 
( ... ) Acontece que ultimamente recrudeceu a 
campanha contra o Rito Moderno, com 
maior intensidade, emobra que, pelo inesmo 
processo clandestino foram insinuando-se 
veladamente que seus autores seriam 

prestigiosos e renomados IIr:., os quais, 
segundo esses boatos, estariam no firme 
propósito da extinção do Rito Moderno, por 
uma suposta interpretação de ser este rito 
espúrio e ateu. ( ... ) Meus estimados e VVen. ' 

Mestres IIr.-. DDep:.i o Rito Moderno não 
poder ser excluído do reconhecimento do 

Gr :. Or :. do Brasil sem importar este fato no 
abalo moral e material no patrimônio do 

mesmo Gr:- Or: .. Esta afirmativa eu a faço, 
mais pelo dever do cargo do que pelo receio 
da concretização de tão temerária e 
inaceitável medida . .;; 

6 E fi ·- ';ll';l . n m, a uruao ... 

Na IX Mesa Redonda, realizada entre 07 e 13 de 
julho de 1961, o GOB, já como integrante da mesma, 



O conclaYe que mudou tudo e foi "esquecido" 

apresenta sua primeira tese: "Uniformidade da 
Palavra Semestral". Dentre as conclusões, destaca-se: 

denunciar as lojas e potências espúrias em 
funcionamento no Brasil; 

aprovar a tese de que a união vem antes da 
unificação; 

adotar a uniformidade da Palavra 
Semestral para "todas as potências maçônicas 
simbólicas regulares do Brasil": a do primeiro 
semestre escolhida pelo GM presidente da 
Mesa Redonda anterior, e a do segundo 
semestre pelo GMG do GOJB 

E m outra tese, intitulada "Estruturação das Mesas 
Redondas", o GMG do GOB propõe "a concessão de voto 
e trabalho aos Grandes Orientes Estaduais", observando 
ainda que seja "no mesmo pé de igualdade das Grandes 
Lojas Simbólicas do país"; além da periodicidade trienal 
para o evento. Essa tese foi agendada para a Mesa Redonda 
seguinte. 

E , como planejado, na X Mesa Redonda, realizada 
entre os dias 21 e 25 de maio de 1962, o GOB apresentou a 
tese "Participação dos Grandes Orientes Estaduais nas 
:Nlesas Redondas", na qual propunha que os Grandes 
Orientes Estaduais pudessem integrar as Mesas Redondas, 
tendo seus Grão-11estres Estaduais direito a voto. 

A propo·sta foi rejeitada, considerando que os 
Grandes Orientes Estaduais não são, de fato, potências 
maçônicas, por não possuírem soberania. Propôs-se, então, 
que o GOB concedesse soberania aos seus Grandes 
Orientes Estaduais, pata que os mesmos pudessem 
compor as Mesas Redondas em pé de igualdade. A partir 
daí, o GOB não mais compareceria às Mesas Redondas. 
Entretanto, essa semente plantada pelas Grandes Lojas não 
deixaria de crescer. 

Em extenso documento, redigido em 26 de outubro 
de 1962 e assinado por cinco Grão-Mestres Estaduais, de 
seis Grandes Orientes Estaduais que existiam à época, eles 
reivindicam um novo pacto (con)federativo: 

Os Grandes Orientes Estaduais infra 
assinados, pelos seus respectivos titulares, 
auscultando o pensamento e sentindo os 
anseios do povo maçônico, desejoso de ver 
unida sua família, depois dos mais acurados 
estudos, concluem, que somente uma 
alteração completa e radical na estrutura 
orgânica do Grande Oriente do Brasil, nas 
suas relações con1 os Grandes Orientes 
Es taduais, permi tirá a unificação da 
:Nlaçonaria Brasileira. ( ... ) 
Quando o Grande Oriente do Brasil era a 
única potência existente, não se sentia, não se 
experimentava o vazio dessa centralização do 
poder maçônico brasileiro, de ação retardada, 
burocrática, porque, a âns i a do 
desenvolvimento vivia à mercê do próprio 
destino, à espera da solução que não vinha, 
visto faltar aquele sopro divino que fazia o 
milagre da multiplicação dos pães e dos peixes 

para alimentação dos fiéis que vinham ouvir 
Jesus nas prédicas que anteciparam o seu 
suplício. 
Na atualidade, quando se vê o aumento das 
Grandes Lojas, do Norte ao Sul do país, 
constituindo-se Potências Soberanas, vê-se 
bem o vazio que vai crescendo no Grande 
Oriente do brasil. 
Ainda em maio deste ano, na Jv[esa Redonda 
da J\tiaçonaria Simbólica do Brasil, viu-se, 
apesar d o nosso esforço, a recusa à 
participação dos Grandes Orientes Estaduais 
às Nlesas Redondas, de igual para igual, por 
não serem eles Potências Soberanas! Quanta 
humilhação imposta aos Grandes Orientes 
Estaduais! ( ... ) 
Essa situação resulta da es tr utura 
constitucional do Grande Oriente que, com a 
forma federativa, retém para si, com 
exclusividade, o Poder Soberano e reduz os 
Grandes Orientes Estaduais a sitnples 
dependentes seus, quando dessa dependência 
não vivem eles. 
A tessitura da vida maçônica dos povos 
modernos, à frente deles os norte americanos, 
( ... ), convence, que é a constituição específica 
das Grandes Lojas aquela que melhor atende 
às aspirações do Povo 11açônico. Instalada 
cada Potência, reconhecida apenas por uma 
outra, ela se iguala a todas as demais com 
idênticos direitos e passa a trabalhar, para si 
própria, crescendo e desenvolvendo-se. ( ... ) 
Então, com a descentralização do Poder 
Soberano, teremos solucionado o problema, 
constituindo-se então a CO FEDERAÇÃO 
MAÇÔ ICA GRANDE ORIENTE D O 
BRASIL( ... ) . 
O reconhecimento da soberania dos Grandes 
Orientes Estaduais colocaria as Grandes 
Lojas em posição difícil para se colocarem em 
plano igual aos Orientes Estaduais, face as 
tradições de que são portadores. ( .. .) 
Pergunte-se agora: Quais as causas gue têm 
obstaculado o desenvolvimento do Grande 
Oriente? A distância do Poder Central; as 
falhas de centralização; e, sobretudo, a política 
dos grupos, no Poder Central; e a louca 
ambição à posse do Poder. ( ... ) 
Quais as vítimas dessa política do Poder 
Central, ontem, hoje e amanhã? Os Orientes 
Estaduais, eternos sofredores, porque os 
efeitos dela se refletem nos Estados onde 
serão formados t ambém, grupos 
devidamente insinuados e guiados pelos 
políticos dos comitês, com o fim de obterem 
adeptos e apoio aos seus propósitos. ( ... ) 
O caso que merece ser estudo o quanto antes e 
logo deliberado, porque a oportunidade é 
indeclinável, é o de transformar-se a 
Federação Grande Oriente do Brasil em 
Confederação Grande Oriente do Brasil e, 



O conclave que mudou tudo e foi "est1uecido" 

neste caso, adotando-se uma soberania 
dividida, confira-se aos Grandes Orientes 
Estaduais, Poder Soberano, colocando-os 
em função disso como Potências frente às 
Grandes Lojas, sem contudo desagregarem
se do Grande Oriente do Brasil. Bem ao 
contrário, estruturar-se a sua Constituição e 
que ele fique como Poder Centralizador e 
constitucionalmente credenciado e 
autorizado para falar em virtude de 
D elegação dos Grandes Orientes Estaduais, 
nas relações internacionais como seu 
mandatário. ( ... ) 
O fato é que os Grandes Orientes Estaduais 
na realidade não participaram a reforma da 
Constituição do Grande Oriente do Brasil 
porque os deputados das Lojas de sua 
jurisdição são, em sua maioria, membros de 
algumas Lojas do Poder Central e jamais 
deram conhecimento às Lojas das quais são 
representantes de qualquer assunto 
pertinente à Constituição.' Por isso mesmo 
não pode1n, em sã consciência, aceitar essa 
constituição promulgada apressadamente 
em 17 de junho de 1962 à sua inteira revelia, e 
principalmente pelo fato exposto. ,;;; 

E m 1963, um novo GMG é eleito e empossado no 
GOB e as relações deste com as Grandes Lojas voltam à 
estaca zero. Na XI Mesa Redonda, entre 03 e 09 de junho 
de 1963, sem contar com a presença do GOB, o assunto 
"Unificação" deixa de constar na pauta. A Grande Loja do 
Ceará apresenta então a tese que propõe a criação da 
Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB, a 
qual fica agendada para apreciação da Mesa Redonda 
seguinte, por impactar na questão da unificação. 

7. Considerações finais 

O Conclave Geral da Maçonaria Simbólica 
Brasileira, realizado entre os dias 12 e 14 de setembro de 
1957, foi o primeiro evento maçônico de nível nacional 
com a participação das potências simbólicas 
"concorrentes", e provavelmente é o evento maçônico 
mais importante já realizado em toda a história da 
Maçonaria brasileira. Entretanto, foi esquecido (ou 
ocultado) durante todos esses anos. 

Esse evento simplesmente mudou a "geopolítica" 
maçônica brasileira. O GORGS, então uma potência 
soberana e reconhecida pelo GOB, viu-se obrigada a 
incorporar-se ao mesmo, em nome de uma suposta união 
que não chegou a durar três anos. O GOMG seguiu o 
mesmo destino. Ambos somente iriam retornar à condição 
de soberania dez anos depois. 

7 Em primeiro lugar, vê-se que a Cisão de 1973, similarmente à de 1927, 
não foi fruto de um fato isolado, tendo-se desenvolvido um desgaste 
entre os Grandes Oriences Estaduais e o GOB ao longo de mais de dez 
anos. Em segundo, esse problema de Deputados da Si\FL, que residem 
na capital federal e não se comunicam com a loja representada, persiste 
até hoje. 

que o Conclave levou ao ingresso do GOB nas 
Mesas Redondas das Grandes Lojas; sua proposta de 
ingresso dos Grandes Orientes Estaduais levou ao parecer 
de que os Grandes Orientes Estaduais não são, de fato, 
potências maçônicas; esse parecer serviu de embrião à 
primeira manifestação formal de descontentamento dos 
Grandes Orientes Estaduais com o pacto federativo do 
GOB, que uma década depois levaria à cisão de 1973; e, por 
fim, a mudança de gestão e postura do GOB levaria as 
Grandes Lojas a abandonarem as Mesas Redondas e 
criarem a C:J\i1SB. 

Assim, o esquecido (ou ocultado) Conclave teve 
influência direta na Maçonaria brasileira como a 
conhecen1os atualmente. Ele sepultou de vez uma ideia de 
Unificação, impactou em correção de irregularidades no 
GOB, no surgimento da CMSB e na primeira ação que 
resultaria no surgimenro da COMAB. 

NOTAS: 
; GOB. Grão-Mestrado Geral da Ordem. Boletim 

do Grande Oriente do Brasil. Ano 82, úmero 7, julho de 
1957,p. 1-2. 
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Brasileira. Rio de Janeiro, 1957. 

;;; GOB. D eclaração Conjunta. Boletim do Grande 
Oriente do Brasil. Ano 83, Números 3-4, março e abril de 
1958,p. 78-79. 

;" GOB. Boletim do Grande Oriente do Brasil. Ano 
84, r úmero 3, março de 1959. 

" GOB. Harmonização da Família Maçônica 
Brasileira. Boletim do Grande Oriente do Brasil. Ano 84, 
Número 7,julho de 1959,p. 47-48. 

'' GOB. Tratados de Mútuo Reconhecimento. 
Boletim do Grande Oriente do Brasil. Ano 84 Número 11 
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'"' GOB. Decretos. Boletim do Grande Oriente do 
Brasil . .f\no 85, Número 2, fevereiro de 1960, p. 3-9. 

''"' GOB. Circulares. Boletim do Grande Oriente do 
Brasil. Ano 85, Número 5, maio de 1960, p. 8. 

" GOB. Decretos. Boletim do Grande Oriente do 
Brasil. Ano 85, Nú1neros 11 e 12, novembro e dezembro de 
1960,p.5-7. 

' GOB. A Concepção do Grande Arquiteto do 
Universo no Rito Francês ou Moderno. Boletim do 
Grande Oriente do Brasil. Ano 86, Número 3, março de 
1961, p. 68-79. 

,; GOB. Sob. Ass. Fed. Leg .. Boletim do Grande 
Oriente do Brasil. Ano 86, Números 6,7 e 8, junho a agosto 
de 1961. 

,,; GOB. Sob. Ass. Fed. Leg .. Boletim do Grande 
Oriente do Brasil. Ano 86, úmeros 10, 11e12, outubro a 
dezembro de 1961, p. 67-68. 

,;;; GOB. Reestruturação dos Grandes Orientes do 
Brasil e Estaduais. Boletim do Grande Oriente do Brasil. 
Ano 87, Números 8 a 11, agosto a novembro de 1962, p. 
24-30. 



Se de um lado a maçonaria é uma iosutulçao centeoana (para muitos, milenar) com preocupações esotéricas e 
metafísicas, de outro, em perspectiva mais prática e objetiva, é também uma organização que congrega pessoas reunidas em 
hierarquia com distribuição de tarefas, possui patrimônio imobilizado, bem como mantém AtLxo de receitas e despesas variadas 
que em determinados casos chega a ser volumoso; tudo destinado à sua finalidade que, por sua vez é diversa e constituíd!a tanto 
por elementos tangíveis quanto intangíveis. É também uma Pessoa Jurídica, portanto, enquanto tal tem responsabilidades 
específicas perante o Estado. Estão pois, presentes todos os elementos que demandam, para o sucesso do empreendimento (da 
organização), o estabelecimento do que se pode denominar de um Sistema de Gestão (SG), cujas considerações ora aqui 
expostas têm como foco a realidade das Lojas Jurisdicionadas, pois até pelo seu porte, é de se esperar que as Unidades 
Coordenadoras das Potências, a exemplo das Grandes Lojas, das secções regionais do GOB e dos Grandes Orientes 
Independentes já tenham implantado o seu respectivo SG. Entretanto, ocasionalmente o texto envereda por sugestões que 
escapa1n à competência das Lojas, o que não chega a contradizer a proposta inicial, uma vez que não sendo das Lojas a 
competência originária, a estas caberia demandar à respectiva Unidade Coordenadora. 

Contudo, o que motivou este trabalho foi a constatação de que a maioria das Lojas com as quais mantive contato mais 
direto não adota um SG; prevalece, assim, o empirismo amadorístico. E quando existe deve-se exclusivamente à visão e ao estilo 
pessoal do Venerável Mestre (VM) da ora; assim, não sendo prática institucionalizada, raramente tem continuidade com a troca 
da equipe administrativa, registrando-se, então, efetivos retrocessos pela falta da continuidade indispensável ao 
aperfeiçoamento das práticas. 1\ corroborar a constatação pessoal, os trabalhos de Jakobi (2017), Ismail (2017, 20182

) e da 
GLMMG (2019), este último, uma survey junto a 180 VM sob a jurisdição da Grande Loja do Estado de Minas Gerais, revelou 
que a maioria não recebera qualquer tipo de treinamento para assumir a direção da Loja, daí não chega a surpreender que 
tenham dificuJdades em geri-la. Dentre as dificuldades, foram elencadas: 

D esconhecimento da legislação; 
Motivar os irmãos a comparecerem em Loja e a participarem de projetos; 
Manter o equilíbrio financeiro do caixa[ ... ]; 
Estabelecer assunto para a Ordem do Dia; 
Captação de novos candidatos para compor o quadro [ ... ]; 
Manter salutar o relacionamento entre os irmãos; 
Definição de uma agenda sociocultural [ ... ]; 
Gerir a filantropia praticada[ ... ]; 
Ter participação dos irmãos no Quarto de Hora de Estudos; 
Conduzir a reunião de forma atraente e participativa; 
[ .. .JI. (GLMNIG, 2019, p. 23) 

Em questão múltipla que admitia três possibilidades de resposta (1 - NAO reflete a realidade da Loja; 2 - Reflete 
PARCif\L:tvIENTE a realidade da Loja; e, 3- É a REALIDADE da Loja), foi obtida a seguinte tabulação para alguns dos itens 
pesquisados: 

SOBRE SUA LOJA, \ºOCE PODE .lilRi\L.\R QUE: % 
l 2 3 

Existe um calendário sobre as atividades da Loja e este é cumprido 7.78 26.67 56.67 
Possui um or~mento oreviameote discutido e aorovado oelos irmãos do auadro 22.78 34.44 38.33 
Possui um planei""º das ações a serem implementadas d proj. de curto. médio e longo prazos 12.78 46,67 30.00 
A Loia mantém um como de instrutores Que ministra instrucões para todos os iniciados 30.00 35.00 26.11 

Fonte: GLMMG (2019. p. 24 e 25). 

1 Mestre Maçom integrante do Quadro da Loja de Estudos e Pesquisas Universum nO 147 jurisdicionada à Grande Loja Maçônica do Escado do Rio 
Grande do Sul, bem como do da Loja Mário Juarez de Oliveira, nO 4.547, jurisdicionada ao GOB-RS. O autor agradece a leitura pré,ria e as contribuições dos 
Irmãos Ailron P. T. Branco e Amilcar A. Machado, ambos Ml do Quadro da Loja de Estudos e Pesquisas Universum nO 147. E-mail: 
ivan. pinheiro@u frgs. br. 
2 Uma versão ampliada deste trabalho, enriquecida com elementos de gestão, em especial com elementos de Planejamento Estratégico, pode ser vista em 
Ismail (2018b). 



Desafios atuais da :Maçonaria no Brasil 

Não surpreende pois, seja pelas observações 
pessoais, mas também pelo teor do levantamento amostral 
realizado pela G LMMG, o quadro traçado por Ismail 
(2017, 2018) para a Niaçonaria Brasileira: crise atual e 
preocupação com o futuro. Já não fosse apreensivo o 
cenário delineado, os pesquisadores constataram que: 

Sintetizando os dados acima apontados 
identificou-se algumas incoerências, pois 
como podem as sessões serem atraentes e 
com debates participativos se, em mais da 
metade, não há pauta definida para a Ordem 
do Dia, se estas pautas que devem conduzir 
as discussões? Em qual sentido observou-se 
a guestão relacionada às instruções, pois há 
indicação que estas são interessantes e 
voltadas para o crescin1ento dos obreiros, 
mas poucas são as que possuem corpo de 
instrutores ou que têm a prática de indicação 
de obras de interesse. (GLMlVfG, 2019, p. 26) 

O quê depreender a partir dessas constatações? Ou 
os entrevistados não entenderam do que se tratava ou, no 
decorrer da pesguisa se deram conta de que as respostas, de 
alguma forma,, poderiam levantar dúvidas sobre a 
gualidade da sua gestão e começaram a "traba.lhar" as 
respostas. Assim, além da existência de um problema 
técnico, é possível gue haja outro de ordem ética. É 
importante ter noção que se trata de procedimento 
habitual de pesquisa a introdução de questões para 
confirmação cruzada; havendo graves inconsistências o 
respondente é eliminado da tabuJação, alternativamente e 
se não forem numericamente significativas, as suas 
respostas serão computadas, porém o pesquisador deverá 
salientar as contradições, deixando-as às considerações do 
leitor, como foi o caso. 

O diagnóstico de Jakobi é deveras significativo 
porque a sua obra, já na quinta edição, foi lançada em 2000 
e, desde então, a julgar pelos trabalhos que o sucederam (a 
exemplo dos de Ismail, entre outros), não se observa 
mudança significativa no cenário: 

E m recentes estudos maçorucos sobre o 
Absenteísmo nas Lojas Simbólicas e 
Filosóficas observamos gue o despreparo 
administrativo do Venerável Mestre e sua 
D iretoria eleita, a falta de planejamento da 
Gestão Maçônica de uma Loja, a falta de 
determinação de metas e objetivos bem 
definidos e aceitos pelos Obreiros das Lojas, 
a falta de liderança e de contornar conflitos 
internos da Loja, de relações humanas, levam 
a índices extremamente altos de abandonos 
da nossa Ordem. OAI<OBI, 2017, p. 28) 

Portanto,. se justifica a continuidade dos estudos que 
tenha1n como te1na a gestão no contexto da Maçonaria 

sobretudo pelos que se preocupam com o seu futuro 
e hoje a percebem em crise3 • 

Acredita-se que entre as iniciativas no sentido ao 
equacionamento da solução dos problemas que dão causa à 
referida crise esteja a instituição de um SG. Vale dizer, já em 
antecipação ao que se segue, que o SG, per se, não é a 
solução, mas certamente é iniciativa propedêutica com 
potencial efeito-alavanca sobre as demais iniciativas - é a 
plataforma para voos mais elevados e seguros. Destarte, o 
objetivo deste trabalho, um ensaio crítico e teórico porém 
alicerçado em evidências, é sugerir algumas propostas no 
âmbito da gestão da agenda das Lojas Simbólicas, com a 
expectativa de que possam contribuir para a qualidade das 
sessões. E m complemento, o texto tece breves 
considerações acerca da gestão das atividades filantrópicas. 

Se o diagnóstico não tem intenção generalizante, 
tampouco as propostas encerram propósito prescritivo 
normativo, eis gue não são ignoradas a autonomia e a 
diversidade que caracterizam o universo maçônico; assim, 
o conjunto é, antes, um convite à reflexão dos leitores vis-à
vis à sua realidade: na Loja à qual estou filiado, é assim? E se 
fosse? Em que melhoraria o transcurso das sessões e o 
convívio entre os Irmãos? Quais os custos e os benefícios 
da adoção das propostas? A título ilustrativo, devo dizer 
que conheço Lojas em que a Ordem do Dia costuma ser 
Jight (é a expressão utilizada por eles!) e ocupada com 
depoimentos pessoais que se assemelham a efetivos 
desabafos, bem como com a leitura de "mensagens 
iinteressantes" recebidas por meio das redes sociais dos 
Irmãos; mas também já estive em Loja que dispunha de 
esmerado programa de docência, agenda, bem como 
material próprio organizado para os três graus simbólicos. 
Por fim, é próprio dos ensaios gue o autor exponha e 
submeta as suas percepções e ideias à crítica dos leitores, daí 
que, por vezes, o discurso adota a primeira pessoa do 
singular. Só assim, a partir da análise crítica e construtiva, 
será possível refinar as propostas, submetê-las a testes e, 
por fim, identificar as the best practices que, então, poderão ser 
recomendadas e guiçá instituídas pela via norma tiva do 
poder competente das respectivas Potências. 

O QUE É GESTÃO? 

Procurando ficar à margem das nuances que 
di stinguem expressões análogas como "gestão", 
"administração" e "gerenciamento", por entender gue mais 
importam aos interesses da indústria editorial do que aos 
:fins deste trabalho (razão pela qual por ora serão tidas 
como sinônimas), é possível considerar como gestão o 
conjunto de iniciativas reunidas no acróstico PODC: 
Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar (AK.TOUF, 1996). 
Aos leitores mais familiarizados com o tema não passou 
despercebida a semelhança com as lições de Fayol (1990), 
considerado por muitos como o Pai da Administração, e 
que na sua obra magna cunhou a expressão P03C -
Previsão, Organização, Comando, Coordenação e 
Controle. 

3 Em síntese, expressa pela elevada taxa de evasão combinada à idade média avançada dos remanescentes, o que impede a renovação do quadro e também as 
reAexões críticas sobre as prática internas, pois, de regra e hist0ricameme, são os ma.is jovens que estão à frente das mudanças e inovações. 
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Controle. 
Ademais, e importante ter cm conta que as 

iniciatÍ\'aS circunscritas pelo PODC (e note que os verbos 
são apresentados no infinitivo para sugerir ações efetivas) 
devem ser apreciadas em conjunto, uma sucedendo à outra 
e de tal modo relacionadas gue uma se explica e se justifica 
não só pela antecedente como também pela subsequente, 
constituindo, assim, um processo (uma ação contínua e 
progressiva) cujas partes são interdependentes. Em outros 
termos, constituem um sistema na plena acepção da 
palavra: tudo se subordina à razão de ser (do objetivo) do 
sistema, portanto, cada parte, além da sua funcionalidade e 
do seu valor intrínseco, só tem a sua expressão 
completamente definida quando considerada também a 
contribuição que agrega ao sistema, ao conjunto. Nessa 
linha, uma imagem bastante usual na lite ratura é a de um 
organi smo vivo, onde cada sistema (circulatório, 
respiratório, digestivo, etc.) tem a sua função precípua mas 
também contribui para a manutenção do organismo do 
qual, por sua vez, depende para continuar vivo. 

De mãos dadas à noção de processo, vem a de 
projeto: "Os projetos são partes menores e separadas [ ... ] 
são de âmbito limitado e contêm diretrizes bem definidas 
relativas à atribuição de tarefas e ao tempo". (STONER E 
FREE!vfA , 1985,p. 166) 

Por certo que a 1natéria é demasiado a1npla, sendo 
suficiente, para que não reste dúvida sobre a profundidade 
e amplitude que comporta, um simples passar de olhos por 
sobre a vasta produção editorial que cobre o assunto, hoje 
até mesmo disponível para free download a partir da world 
wide web. Contudo, para os fins ora pretendidos não se faz 
necessário maior profundidade e amplirude à exceção do 
entendimento básico acerca de cada uma das funções -
Planejamento, Organização, Direção e Controle. Sem 
perder de vista que constituem um processo continuado, o 
gue também implica que nem sempr·e são daras as 
delimitações entre as funções, eventualmente superpostas, 
gue por conveniência didática são habitualmente 
apresentadas em separado e na sequência abaixo: 
1. Planejamento - para alguns, a primeira atividade

4 
é 

considerada como a mais nobre dentre as que 
compõem o SG, e não raro se confunde com a gestão 
propriamente dita. É o momento de se olhar para o 
futuro (próximo mês, semestre, ano ou mai s), 
prospectar o ambiente mais amplo, avaliar as condições 
internas e o entorno externo relevante. Assim, à luz da 
missão institucional da organização, definir os objetivos 
e metas para o próximo período - mês, semestre, ano, 
etc. Definidos esses últimos, há que se pensar em como 
atingi-los, o que demanda a formulação de estratégias, 
isto é, planos do mais amplo espectro (p. ex., com a 
elaboração de cenários) às rotinas e práticas do dia a dia. 
Trabalhar com o futuro impõe riscos e incertezas, daí a 
necessidade de, antecipadamente, reAetir e ponderar 
sobre as possíveis alternativas no caso de mudanças nas 
premissas básicas; 
1.1. é importa nte destacar, nesta etapa, a relevância dos 

objetivos e metas, estas caracterizadas pela 

quantificação e delimitação cronológica. Assim, 
enquanto crescer (um verbo de ação e no infinitivo) 
revela qual é o objetivo, a meta estabelece o alcance e 
o período, p. ex.: 1 Oo/o a.a. Já é habitual dizer que uma 
organização sem objetivos e metas equivale a um 
navio sem porto de destino e prazo de chegada, pois 
qualquer vento serve, assim como a ausência de 
ventos também não terá impactos significativos. Ou 
seja, é a clareza de aonde e em guanto tempo se 
pretender chegar a algum lugar que levará à escolha 
deste ou aquele meio de transporte, se ir a pé, de 
carro, ônibus, etc. e, se as circunstâncias o exigirem, 
a meio caminho procurar alternativas para que os 
objetivos e metas não sejam comprometidos; 

2. Organização - definidos os objetivos e metas, deHneadas 
as estratégias e planos, resta então alocar os recursos 
disponíveis: humanos, materiais, financeiros, serviços de 
terceiros, tecnológicos, etc. Há que se definir: quem faz o 
quê e quando (a divisão de tarefas, a responsabilização e 
comprometimento), o que remete à reflexão sobre a 
melhor ordenação das atividades, isto é, qual deve 
obrigatoriamente anteceder a qual e quais os objetivos e 
metas gue têm maiores graus de liberdade frente ao 
ordenamento. Na insuficiência de recursos devem ser 
buscadas novas fontes e/ ou repensados os planos, 
inclusive as metas e os objetivos. Assim, definido aonde 
se quer chegar, em quanto tempo e quais os recursos 
disponíveis, é necessário que "alguém faça acontecer" -
um agente catalisador que provoque a reação em cadeia 
das iniciativas que transformarão os planos em 
realidade; 

3. Direção - dirigir, coordenar, comandar, chefiar, gerenciar 
e liderar também são expressões que, se a rigor não são 
sinônimas, carregam a mesma noção fundamental de 
que à frente de um grupo deve haver alguém (a exemplo 
do maestro) não só para coordenar os diversos talentos, 
como para pô-los a agir, ditar o ritmo, manter a har monia 
e ainda personalizar a responsabilidade última pelas 
iniciativas no sentido ao atingimento dos objetivos. 
Habilidades para a comunicação e motivação da equipe 
são sempre destacadas como essenciais aos que lideram. 
A literatura salienta as diferenças de estilo que 
caracterizam os gestores, pois enquanto alguns são 
claramente mai s centralizadores, outros são mais 
participativos, democratizam as decisões e 
compartilham as operações. Por de trás dessas 
especulações existe a preocupação de descobrir, afinal, 
qual o melhor estilo? Até o momento a melhor resposta 
cinge-se à contingência, às circunstâncias internas e 
externas; por fim, 

4. Controle - esta função remete ao confronto entre o que 
foi planejado vs o que foi efetivamente executado; daí a 
importância de o planejamento ser preciso, claro, sem 
ambiguidades e expressões difusas que, ao fim e ao cabo, 
não poderão ser objeto de controle e, ao final, como se 
diz: correr o risco de "ficar o dito pelo não dito". Ao 
contrário do que à primeira vista possa parecer, o 

• Momemo, função, etapa, fase, entre outras são expressões usualmente encontradas na literatura. 
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controle não é a última das quatro etapas, pois ele (na 
forma de acompanhamento) deve ser efetuado durante 
todas as etapas do processo de gestão; assim, se o 
processo de elaboração do planejamento requer 
controle (de prazos, p. ex.), a direção também o exige, 
pois não raro uma comunicação (instrução, 
determinação) equivocada tem os seus efeitos 
imediatamente percebidos e podem exigir resposta 
tempestiva. A depender da avaliação do controle, tanto o 
planejamento pode ser reavaliado, quanto a organização 
e a direção. 

Cada uma dessas etapas de formulação e 
implementação de um SG comporta incontáveis 
desdobramentos (gestão de organizações corporativas, de 
Fundações, Associações, organismos multilaterais, da 
empresa familiar, gestão financeira, de recursos humanos, 
da tecnologia, de marketing, etc.) e, tanto para o conjunto 
como para cada uma delas foram desenvolvidas técnicas e 
ferramentas (de gestão) específicas e mais apropriadas. O 
leitor interessado em aprofundar qualquer dos aspectos 
co1nentados não encontrará dificuldades a partir de uma 
breve consulta ao Google. Entretanto, s.m.j., na sua 
essência, os elementos que compõem o SG chegam 
mesmo a ser intuitivos: quem no seu cotidiano não planeja 
as atividades diárias (a começar pelo horário de acordar, a 
escolha da indumentária em razão do clima e também 
pensando no tipo de compromissos), prioriza este ou 
aquele assunto, escolhe o melhor caminho e, ao longo do 
dia, não reavalia a conveniência de alguma alteração no 
planejamento matinal (ou mesmo anterior) a fim de que os 
objetivos e metas não sejam prejudicados? E o mesmo se 
aplica para a maior parte das nossas atividades, mesmo 
aquelas que já "estão no automático". O mais importante, 
por ora, é ter claro, com a certeza já assegurada por 
incontáveis evidências empíricas, que todo 
empreendimento tem aumentada, sobremodo, as suas 
chances de êxito se as iniciativas estiverem submetidas à 
gestão. Há ainda as evidências negativas: a maioria das 
organizações que não sobreviveram é porque 
desconsideraram os princípios básicos de gestão, e o 
mesmo ocorre com as que enfrentam dificuldades de toda 
ordem. 

Visto então os princípios básicos e universais a todo 
SG, a questão que ora se coloca é: como aplicá-los no 
contexto da maçonaria em geral de uma Loja em 
particular? 

A GE STÃO DA AGE NDA DE UMA LOJA 
SIMBÓLICA 

Preliminarmente cabe esclarecer que os SG, embora 
possam ser desenvolvidos do modo autárquico, ganham 
revigorada eficiência, eficácia e efetividade quando 
integrados e efetivamente alinhados com outros sistemas 
junto aos quais estabelecem sinergias, como é (pode ser) o 
caso do SG de uma Loja junto ao da sua Potência. 

Considerando que o propósito deste texto é antes 
de tudo chamar a atenção, com ilustração, para a 
importância do SG no âmbito das atividades de uma Loja, 
por simplicidade serão estabelecidas apenas duas grandes 
áreas para exemplificar os conceitos apresentados. Assim, 

grosso modo, a agenda de uma Loja, ao longo de um 
ano, se ocupa de dois grandes temas: os pertinentes à 
ritualística e à doutrina; e, as questões administrativas, no 
âmbito das quais também consideradas as atividades 
filantrópicas. Considere-se, ainda, uma Loja de porre médio 
(34 integrantes) distribuídos entre Mestres (20), 
Companheiros (8) e Aprendizes (6); e que trabalhe 
semanalmente durante 10 meses, portanto, com expectativa 
de 40 sessões/ano. Antes mesmo de iniciar o ano já são 
sabidas as datas dos feriados (dias santos, nacionais, 
estaduais e municipais) que, por hipótese, serão assumidos 
como sendo 3 (três). Ademais, é prudente supor eventuais 
impedimentos motivados por impossibilidade de acesso, 
seja devido a temporais, greves, obras emergenciais no 
Te1nplo, etc. que, por hipótese, serão assumidos como 
sendo 2 (dois). 

Assim, o problema posto diz respeito à gestão das 35 
sessões que, conforme visto, deve iniciar pelo planejamento 
das atividades semanais. Primeiramente considerem-se as 
restrições do calendário, isto é, as datas que a priori sabe-se 
comprometidas: habitualmente as da eleição (1) e posse (1) 
do VM e Oficiais; a celebração da data natalícia da Loja (1); 
eventualmente uma sessão aberta de homenagem às mães 
(1 ); outra aos pais (1 ); e, outra talvez destinada à participação 
das Luzes na Assembleia (semestral/ anual) da Potência (2)5. 
Separar essas datas não significa excluí-las do planeja1nento, 
mas antes ressaltar que devem ser objeto de planejamento 
específico - efetivos projetos, p. ex.: que tipo de homenagem 
será prestada às mães e aos pais? Convém designar uma 
Comissão (organizar!) ad hoc? Até que data a Comissão 
deve trazer à Loja as suas p ropostas, inclusive a expectativa 
de gastos (aluguel de espaço, buffet, souvenirs, etc.) para 
gue os Irmãos possam deliberar, aprovar ou eventualmente 
cogitar acerca de um Plano B? E a data natalícia da Loja, 
como será celebrada? Alguns eventos, a exemplo da data 
nacional ou municipal podem ser realizados conjuntamente 
com outras Lojas (também para dividir os custos!)? 

Uma palavra de alerta: sabe-se que os Ritos 
apresentam dinâmicas operacionais distintas, a exemplo do 
trato conferido à Ordem do Dia; todavia, tais diferenças não 
chegam a comprometer o propósito maior deste texto, 
devendo-se proceder, quando for o caso, os devidos ajustes. 

Assim, das 40 sessões anuais inicialmente previstas, 
resta planejar as atividades para as 28 restantes. Parece 
muito ... mas não é. E dessas 28, tome-se pelo menos uma 
(melhor duas) para o trato dos assuntos administrativos 
propriamente ditos: prestação de contas parcial ou final 
(reuniões, visitas realizadas, recebidas, iniciações, 
publicações, participações em eventos, etc.), apresentação 
do orçamento (detalhado com receitas e despesas)6 pelo 
menos para o próximo exercício, debate sobre o ' 'alor da 
mensalidade, tratamento a ser dado aos inadimplentes, 
investimentos (reformas, aquisição ou substituição de 
materiais, etc.), projetos de fi lantropia e outras inkiativas. 
Todas as informações que as Luzes, o Secretário e o 

5 Atente-se, também, às datas reservadas nos Reguiamentos; mas como 
"cada caso é um caso", sobre estas não será feira provisão hipotética. 
• Por cerro que a natureza das despesas será distinta conforme o 
Templo seja próprio ou alugado. 
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Loja, idealmente devem vir confrontadas com as 
expectativas formuladas no planejamento. Assim, a mera 
reflexão acerca dos erros e acertos entre o previsto vs o 
realizado, de imediato suscita o questionamento sobre os 
critérios utilizados e a conveniência ou não de virem a ser 
alterados no exercício (em curso ou no) subsequente; 
trata-se pois, da aprendizagem em curso. 

Das 40 chega-se então às 26 sessões que devem ser 
dedicadas às atividades ritualísticas e doutrinárias 
pertinentes ao Rito em particular e à maçonaria em geral. E 
mais uma vez há datas e atividades exclusivas que devem 
ter espaço prioritário no planejamento: as sessões 
destinadas à consagração do aumento de salários para 
Aprendizes e Companheiros - sessões para Elevação e 
Exaltação no REAA e as correspondentes nos demais 
Ritos. No exemplo hipotético ora considerado, admita-se 
que dois Irmãos de cada grau já tenham cumprido (ou 
venham a cumprir no curso do exercício) as exigências 
para serem Elevados ou Exaltados. Também aqui a 
separação dessas sessões não significa que as mesmas não 
merecerão o devido planejamento, mas que devem ser 
tratadas como projetos, como anteriormente já ilustrado. 

E por oportuno, cabe aqui abrir um parêntese: 
quem já não presenciou atropelos (e atrasos) nas sessões 
de Iniciação, Elevação ou Exaltação? Ou falta material, ou 
não se sabe aonde está (quem guardou na última vez que 
foi utilizado?), alguém ficou de comprar e trazer o que 
ainda faltava, afinal, quem vai fazer o quê e quando durante 
a sessão? Essas, entre outras, são questões frequentes e 
sinalizam falta de gestão: PODC. Idealmente, cada Loja 
deve organizar (previamente), isto é, ter em formato 
escrito e impresso o chek-list do matetiàl a ser utilizàdo em 
cada tipo de sessão (P), ter claro quais os Irmãos foram 
designados (D) pelo VM ou pelo Mestre de Cerimônias 
para dispor do material estocado em local de amplo 
conhecimento (O) e, tempestivamente, alertar (C) sobre as 
eventuais carências. Ao final, ainda que todos debandem 
para o ágape, dois ou três Irmãos previan1ente designados 
devem reunir, conferir e limpar se necessário todo o 
material deixando-o apto para a próxima sessão. Contudo, 
o maior problema não reside nos aspectos materiais, mas 
nos ritualísticos, pois na maioria das vezes é Aagrante a 
falta de preparo dos Nlestres diretamente envolvidos na 
cerimônia. Assim, em detenninados mon1entos, enquanto 
um Irmão procura a fala correspondente à sua 
participação, chegam mesmo a ser constrangedores os 
longos segundos de silêncio até que outro, mais próximo e 
já ansioso na expectativa de ajudar, "assopra" ao ouvido do 
necessitado; mas o assopro não teria efeito se não fosse 
alto o suficiente, daí que até mesmo quem não deveria 
escutar (o Recipiendário), escuta. Descarte, toda a beleza e 
significado (simbólico e esotérico) da cerimônia restam 
parcialmente comprometidos - circunstância que ainda se 
salva porque o Recipiendário está com os olhos vendados. 
E mais uma vez, o problema é a falta de gestão! No caso, 
falta, com a devida antecedência: 1) definir a equipe; 2) 
ensaiar (exaustivamente) as falas, as movimentações, etc.; 
3) designar um Mestre com a atribuição de registrar os 
erros e desvios que por ventura ainda venham a ser 
cometidos; e, por fim, 4) em reunir a Loja em caráter de 
estudo para anailisar o relatório de erros e identificar os 

melhores meios de evitar a repetição dos mesmos. 
Retornando ao tema central, restam então planejar 

26 sessões. A primeira decisão a ser tomada é se os 
candidatos serão Elevados ou Exaltados dois a dois, o que 
demandaria 2 (duas) sessões, ou em separado, perfazendo 
então 4 (quatro) sessões. Por hipótese, ad1nita-se que as 
sessões sejam conjuntas. Restam, então, 24 sessões à espera 
do planejamento das atividades. Muitas Lojas' solicitam, na 
sessão imediatamente após a Iniciação, que o neófito 
entregue um documento intitulado Primeiras Impressões, 
um depoimento escrito no qual ressalta o que, na 
cerimônia, mais lhe tenha chamado a atenção, bem como 
outros fatos que tenha registrado em sua memória. Claro 
que as expectativas não podem ser demasiadas e, de regra, 
efetivamente são relatos muito pobres quando 
comparados à rigueza de conteúdos gue compõem a 
totalidade da Cerimônia Iniciática - da chegada ao local, à 
permanência na Câmara, à entrada em Loja, às provas, às 
falas, etc., até o ágape e à despedida. Assim, resta que o 
neófito só terá a percepção mais esclarecida sobre o que 
efetivamente se passou quando, oportunamente, 
presenciar a Iniciação de outro Irmão. E se na Loja não 
houver previsão, no curto e médio prazo, de nova 
Iniciação, e corno alternativa compensatória ele for levado 
a presenciar em outra Loja, como se diz: "a emenda poderá 
sair pior do que o soneto" em razão da grande diversidade 
de procedimentos ainda que no âmbito do mesmo Rito, 
tema ao qual retornarei. É por esse, entre outros motivos, 
que eu defendo que toda Iniciação, Elevação e Exaltação 
seja seguida de urna Loja de Instrução no respectivo Grau. 
Tratam-se de momentos riquíssimos de simbolismos que 
mesmo os Mestres mais experien tes enfren ta1n 
dificuldades para esclarecer e explorar a plenitude dos 
significados. Daí porque eu vejo como imprescindível, 
·também para motivar o recém chegado, que a sessão 
subsequente se ocupe de relembrar (e interpretar) em 
detalhes a cerimônia e, pari passu, esclarecer aos Irmãos 
acerca dos simbolismos e significados básicos a partir dos 
quais e desde então ele dará início aos seus próprios 
estudos. A crença de que a trajetória maçônica é solitária, 
individual e que cada um tem o seu tempo de 
amadurecimento para a aprendizagem (como justificativa 
para evitar atitudes proativas), a meu juízo não se sustenta e 
:só tem servido a dois públicos: os que detêm 
conhecimentos mas não pretendem compartilhar; e, os que 
não detêm e tampouco pretendem envidar esforços para 
adquiri-lo. 

Admitida então a alteração sugerida, gual seja, a 
troca das Primeiras Impressões pela Loja de Instrução & 
Estudosª, e considerando a decisão de Elevar e Exaltar 
conjuntamente'>, do saldo anterior de 24 Sessões devem ser 
deduzidas mais duas, restando pois, 22 sessões. Mas 
admita-se ainda, por hipótese, que a Loja decidiu manter o 

'Principalmente no REAA. 
8 
Os interessados no papel e relevância das Lojas de Instrução podem ler 

"Loja de lnstrução como proposta de modelo inovador na educação 
maçônica no Brasil", de Cláudio L. F. do Amaral, ln: Maçonaria e Temas 
Contemporâneos, organizado por Adenilson S. C. Júnior e Glauber S. 
Soares, Bahia: Motres, 2019, p. 136-153. 
9
Isto é: cada qual com o seu Irmão G êmeo de Grau. 
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efetivo de Aprendizes, o que a leva, então, a p lanejar 
a Iniciação de mais dois irmãos; o que, seguindo as 
premissas anteriores, compromete mais 2 (duas) sessões -
uma para Iniciação conjunta e a outra para a Instrução 
correspondente, igualmente conjunta. 

Assim, recapitulando: 

Sessões ore, i stas o/ano (10 x 4): 40 
Ath idades & :'\úmero de dias Saldo 

Feriados 3 37 
Impedimentos diversos 2 35 
Eleições internas 1 34 
Posse da adnunistracão 1 33 
Aruversário da Loia 1 32 
Homena~ens (mães/pais) 2 30 
Assembleia e/a oresenca das Luzes 2 28 
Sessão Adtn./Orc./Financeira 2 26 
Eleva cão l 25 
Exaltação 1 24 
Iniciação 1 23 
Loja de lnstn1cão 3 20 
Sessões livres p/planeiamento 20 

Quadro 1: Di stribuição Hipotética das 
Atividades/ (Dias/Sessão/ Ano) em Loja Simbólica 

Confonne se verifica no Quadro 1, de uma 
expectativa inicial de planejar atividades para 40 
sessões/ ano, a pós algumas breves considerações o 
conjunto foi reduzido a 20 sessões (SOo/o!). Por ora se revela 
oportuno chamar a atenção para mais alguns pontos 
relativos ao planejamento: em primeiro lugar, todo sistema 
(a exemplo de uma organização) apresenta restrições, 
como ilustram os dias descinados à eleição e à posse da 
Administração da Loja; além disso, o planejamento (o 
futuro) de um exercício em alguma medida está preso e é 
definido pelo passado, no caso, os compromissos 
anteriores com o Quadro da Loja ora representado pela 
necessidade de serem promovidas Elevações e Exaltações. 
O exercício hipotético ora reaLizado evidencia, também, 
outra característica do planejamento: a flexibilidade que, no 
caso, está claramente manifesta na conjectura de 2 (duas) 
sessões virem a ser impedidas por motivos diversos e 
alheios à vontade da Administração. Assim, desde o início 
trabalha-se com a possibiLidade de, com o passar dos 
meses, o plano inicial ser alterado. Também na hipótese das 
duas reuniõesm destinadas à matéria administrativa
orçamentária-financeira pode haver uma "gordurinha"" a 
ser queimada à luz do dia a dia e das necessidades da Loja. 

este caso, as novas Tecnologias de Comunicação e 
Informação (fIC) possibilitam agilizar procedimentos, 
mas não se pode ignorar, no que tange à transparência 

'ºAlguns reservam a expressão "sessão" para as reuniões rirualísticas cm 
Templo Consagrado, preferindo a expressão "reunião" para designar os 
encontros do Qu~dro da l .oja cm ambiente externo ao Templo. 
Todavia, dado o hábito, a disponibi lidade de local e a facilidade de 
acesso, é habitual que ocorram reuniões tipo "Sessão a Campo" nos 
Templos, neste caso sem a prática da ritualistica. 
11 A rigor, o mesmo ocorre com a pre,risão das 2 (duas) sessões para a 
Assembleia, pois nada impede a abermra da Loja por Vigilantes ad hoc e 
pelo lVCT "mais recente ou de plantão". Reitera-se: os casos são 
hipotéticos e ilustrativos, cabendo a cada Loja promover os ajustes 
compatíveis com o seu caso. 

revelada e à responsabilização do Quadro, o efeito 
positivo e motivador das reuniões presenciais, sobretudo 
por ocasião da Prestação de Contas Anual e da Proposta 
Orçamentária para o exercício subsequente. Há ainda que 
se considerar as eventuais exigências regulamentares, 
internas ou perante a Potência no que tange à aprovação, 
sempre antecedida da apresentação e discussão pelo 
Quadro, "dos números da Loja" - a síntese das realizações 
da gestão. Portanto, c om o passar dos meses o 
planejamento poderá ser revisto, pois o saldo de 20 sessões 
possui uma margem de erro; mesmo que concluídla a sua 
concepção (sugerido pela Administração e aprovado pelo 
Quadro da Loja), o planejamento comporta ajustes, o que 
recomenda à Administração dispor de um portfóLio de 
-atividades (visitas, palestras, sessões conjuntas, etc.) para 
ocupar as eventuais disponibilidades. D e outro lado, 
.importa ter previamente ponderado sobre, em caso de 
algum impedimento, qual dentre as atividades sacrificar. 

Ademais, todo planejamento impõe decisões, por 
vezes dilemas: no caso em tela, a opção pela Elevação e 
ExaJtação conjuntas, se de um lado comprometeu a 
qualidade (na perspectiva dos Elevados e Exaltados), de 
outro disponibilizou mais dois dias para outras atividades. 
Finalmente, o que programar, então, para as 20 Sessões 
-ainda cm aberto? 

A maioria das Lojas trabalha predominantemente 
no Grau de Aprendiz ~Iaçom, o que, s.m.j. ou mediante 
justificativa específica, é um enorme equívoco. Como os 
Mestres poderão ensinar e acompanhar os Aprendizes e 
Companheiros se eles mesmos não são instruídos, 
orientados, desafiados e tampouco assumem 
compromissos à semelhança dos que exigem? O que se 
passa pela cabeça dos Aprendizes (e Companheiros) 
<]Uando se dão conta de que praticamente todas as sessões 
ocorrem em grau de Aprendiz? Será que imaginam que 
lograr o grau de Niestre corresponde ao ápice, à plenitude 
maçônica? E que chegando ao grau de Mestre não terão 
mais que estudar, escrever e apresentar trabalhos porque já 
terão aprendido tudo? E como esperar que o Companheiro 
valorize os ensinamentos do seu Grau se a Loja se reúne, 
burocrática e mecanicamente tão somente para conferir as 
instruções ritualísticas ou para ouvi-las em caráter também 
burocrático? Quem já não assistiu uma sessão aberta em 
grau de Aprendiz que foi convertida ao G rau de 
Companheiro só para que um ou mais Irmãos 
apresentassem os trabalhos alusivos à instrução da vez e 
que, logo após, tenha sido reconvertida ao grau de 
-abertura? Em geral, práticas como essas andam juntas com 
a crença de que a trajetória maçônica é uma caminhada 
soLitária, contra a qual, a propósito, já firmei posição. Por 
fi1n, há que se pensar, passados alguns anos, na 
desmotivação (por saturação) dos próprios Mestres. 
Certamente esses não correspondem aos usos e costumes 
da maçonaria antiga. Portanto, as sessões devem ser 
distribuídas para contemplar estudos de todos os Graus. E 
aq L1i, se não é apropriado referir às restrições, há 
prioridades que devem ser consideradas: o estágio de 
desenvolvimento dos Aprendizes e Companheiros, isto é, 
-as instruções já recebidas combinadas aos respectivos 
intersácios; no caso dos Mestres a flexibilidade é maior. 
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Claro que há outras questões a serem consideradas como, por exemplo, a disponibilidade financeira do candidato vis-à
vis a política da Loja quanto aos custos para progressão, e também a condição do candidato junto à tesouraria da Loja, variáveis 
que podem mesmo justificar, e de livre e espontânea vontade, o adiamento da progressão de grau. São muitas as variáveis que 
devem merecer a atenção da Administração quando for promover a distribuição das sessões, razão pela qual o exemplo 
prossegue hipotético e com o propósito de chamar a atenção para outros aspectos que d·evem ser observados durante o 
planejamento. 

Presença em Loja -> 

Aprendiz, Companheiro e Mestre 

Atividades externas à Loja 

Figura 1: Agenda Hipotética de Sessões/Grau em Loja Simbólica 
A Fig. 1 chama a atenção para um aspecto que à primeira vista não é evidente: o fato de as sessões serem exclusivas para 

Mestres (cor azul) ou para Companheiros e Mestres (cor vermelha) não significa que os Aprendizes (cor amarela) estão 
dispensados dos trabalhos. Por exemplo no dia 5 (mas também nos dias 10 e 17), enquanto os Mestres (azuis) estão reunidos 
em Loja, aos Aprendizes (amarelo) e Companheiros (vermelho) serão designadas atividades externas à Loja, por exemplo: (1) 
visita à outra Loja que no dia trabalhe no mesmo Rito

12 
e grau; (2) estudo em local de livre escolha; (3) folga; ou, (4) o que é mais 

comum, determinar que os Irmãos do I e/ ou II graus apurem o ágape enquanto os demais estão reunidos em sessão 
ritualística. Portanto, distribuir as sessões/grau não significa dizer que os Aprendizes e os Companheiros não trabalharão 
enquanto os Mestres estiverem em sessão exclusiva, e o mesmo se aplica em relação aos Companheiros e Aprendizes enquanto 
os primeiros (com os Mestres) estiverem trabalhando no II grau. Assim, ao contrário do que à primeira vista se revela ao 
desatento, o planejamento e a organização das sessões/ grau aumenta ao invés de diminuir o potencial de trabalho dos Mestres, 
Companheiros e Aprendizes pois, os primeiros, além de atenderem às suas agendas exclusivas (5, 10 e 17), deverão se 
programar para atender as demandas dos Aprendizes e Companheiros (dias 3, 9, 12, 15 e 20). Das três alternativas de atividades 
a serem realizadas, as mais habituais, por comodidade, falta de iniciativa e porque não exigem qualquer esforço de gestão 
(PODC) e tampouco trabalho intelectual, são as visitas, as folgas e a preparação do ágape. Todavia, s.m.j., a alternativa (2) -
estudo em local de livre escolha - é a que mais contribui para a formação dos Irmãos desde que a atividade receba a devida 
orientação, isto é, que o Programa de Docência da Loja a tenha previsto pelo menos em tern1os de tema, escopo, objetivo e 
bibliografia básica. Reitera-se: sem prejuízo da importância reconhecida à intervisitação, mesmo as visitas dos Aprendizes e 
Companheiros devem estar inseridas na programação da Loja, caso contrário será pouco ma.is que mera atividade recreativa
social. 

Nesse contexto, para que o SG da Loja seja (mais) eficaz, efetivo e eficiente é indispensável que esteja alinhado com o 
Programa de Docência, que o leitor mais versado já percebeu que deve contemplar tanto atividades internas quanto externas à 
Loja: 
• de regra, as atividades internas se ocupam: 

O das tarefas (instruções e trabalhos) previamente definidas e que já constam dos respectivos rituais/ grau, seja na 
forma de textos corridos ou de catecismos - perguntas e respostas. O ideal é que imediatamente após a apresentação 
das instruções ritualísticas elas sejam esclarecidas e interpretadas, bem como indicada alguma bibliografia básica e 
levantadas questões que possam orientar os estudos e pesquisas daqueles que recém as receberam. Chega ser quase 
desnecessário esclarecer que, para ter eficácia, esta atividade requer esmerado planejamento, estudo e 
amadurecimento maçônico; jamais dar trato amador e improvisado à matéria - afinal, o que é mesmo que se espera 
dos Mestres, e sobretudo dos Vigilantes? Vale dizer que este posicionamento guarclla coerência com a ideia de que os 
Aprendizes e Companheiros, principalmente os primeiros, deve1n ser diuturna.mente acompanhados nos seus 
estudos e progressos na maçonaria. Há uma verdade que só nos é dada perceber quando já transcorridos alguns 
anos na Ordem: ela é demasiado complexa (operativa vs especulativa, ritos, simbolismos, cisões, níveis de 
interpretação, abordagem iluminista, teísta, cabalista, alquímica, etc.) para ser deixada ao livre entendimento dos 
iniciantes. O abandono à própria sorte, principalmente ao Aprendiz, é fator de desmotivação e que pode levar à 
evasão. esse ínterim, sem o conhecimento da complexidade do tema, mas cioso das suas obrigações, ele é capaz de 
reunir "alhos com bugalhos" :sem se dar a devida conta e, assitn, produzir peças que mais se aproximam de um 
Frankenstein como, por exemplo, misturando lições da alquimia com elementos do cristianismo, do pitagorismo 
com a cabala, entre outras com binações; 

O de instruções não prescritas mas que dada a natureza ritu:alística envolvida recomenda que sejam desenvolvidas na 

12
Pessoalmente não considero convenjente que Aprendizes não acompanhados por Mestres visitem Lojas de outras Potências e, da mesma Potência, Lojas 

que pratiquem Ritos diferentes daquele que, de regra, sequer ainda conhece. Já os ·Companheiros, namralmente, possuem maiores graus de liberdade, mas 
devem ser acompanhados à distância com o intuito de evitar confusão intelectual e conceitua] próprias de quem não está familiarizado com os aspectos 
históricos e as especificidades dos ritos 

,,, 
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O forma de palestras, apresentações e debates em 
Loja. Ex.: esclarecimentos complementares 
(aos rituais) sobre as cerimônias de Iniciação, 
E levação ou Exaltação, sessões especiais 
(magnas, fúnebres, adoção de lowtons, 
sagração, regularização, co nfirmação de 
matrimônjo, etc.), sinais de reconhecimento, 
cargos em Loja, arquüctura e decoração do 
Templo, visitação e trolhamento, extratos 
ritualisticos (a partir de ruálogos e trechos) que 
exjjam entendimento ampliado e aprofundado, 
entre outros aspectos julgados convenjentes; 

• de outro lado, externamente à Loja os Irmãos deverão 
complementar a sua formação a partir dos seguintes 
eixos sugeridos de estudos: 

O História Geral da Maçonaria - teorias, mitos, 
fase operativa vs especulativa, elementos 
formadores, a Grande Loja da Inglaterra, 
regularidade, reconhecimento, etc.; 

O História e características do Rito praticado em 
Loja, seguidas dos Ritos admitidos pela sua 
Potência; 

O História da Maçonaria no Brasil: surgimento, 
cisões, estrutura e organização contemporânea 
(GOB, CO"NfAB, CMSB, Supremo Conselho 
dos G raus filosóficos, Ritos contemporâneos 
praticados por outras Potências), legislação; 
etc.; 

O noções avançadas de simbolismo; e, sem 
pretender ser exaustivo, 

O organizações paramaçônicas. 

A exemplo da docência interna, os estudos externos 
também deverão ser acompanhados (Controle) pelos 
respectivos Vigilantes e, quando oportuno convertidos em 
trabalhos com o objetivo de socializar os conhecimentos 
adquiridos. T odavia, não custa lembrar que a 
responsabilidade mais ampla pela formação e 
esclarecimento aos Ap rendi zes e Companheiros é 
atribuição de todo o Quadro, notadamente dos Mestres. 
Para não comprometer a agenda da Loja, eventualmente 
pressionada pelos feriados ou imprevistos, bem como com 
a sobrecarga dos Vigilantes, é razoável que o VNl, em 
acordo com os Vigilantes, disponibilize Mestres 
(Organização) mais versados em determinados assuntos 
para, antes do início dos trabalhos, verificar (Controle) o 
andamento dos estudos e pesquisas junto aos obreiros. 

ote-se ciue não se está a afirmar que todos os 
conteúdos deverão ser ap reciados em apenas um 
veneralato; assim, p. ex., a Loja poderá estabelecer (metas) 
que até o término do in tersócio do Aprendiz ele deverá 
demonstrar proficiência (condicionando mesmo o 
aumento de salário a uma examinação) neste e naquele 
conteúdo; enquanto qu e dLuante o interstício do 
Companheiro deverá superar outros temas (metas). 

O d ocê n c ia d os Mestr es também requer 
planejamento e, sendo poucas as sessões exclusivas 
durante o ano, haverá mais tempo para estudos e pesquisas 
mais aprofundadas sobre os temas elencados - esta, é claro, 
mais uma das vantagens do planejamento: a qualidade 

possibilitada pela antecedência e previsibilidade. 
Ademais, os J\festres deverão estar aptos a responder as 
demandas dos graus iniciais e mesmo se antecipar a elas - a 
assiduidade às sessões permite captar as ruficuldades mais 
frequentes. Uma alternativa muito enriquecedora é a 
escolha de ruretrizes temáticas, efetivas balizas em torno 
das quais os trabalhos deverão orbitar; por exemplo: o ano 
de 2020 será regido pelo tema Democracia, mas também 
poderia ser Liberdade, ou Cidadania & l\laçonaria, entre 
outros. 

Tem-se, assim, neste breve ensaio, uma proposta 
hipotética para a agenda anual de uma Loja Simbólica e 
que tem início com o planejamento, a primeira etapa do 
processo de gestão. Como se pode observar, já durante a 
concepção do planejamento foram aventados elementos 
da organização (quem faz o quê) bem como do controle 
tempestivo e final. Confor me mencionado, pelo menos ao 
final do exercício, mas se possível e conveniente antes 
mesmo, é de praxe reavaliar o que foi planejado para o 
período à luz das realizações até a data. É a análise crítica 
dos erros cometidos, durante a implementação, mas 
também ao fina l do planejamento, que proporciona os 
ensinamentos necessários para evitá-los nos exercícios 
subsequentes; introduzindo-se, assim, a melhoria 
conónua. 

São inúmeros os benefícios de um sistema de 
gestão, o primeiro a ser percebido é a previsibilidade e a 
consequente estabilidade das atividades Loja - efetiva 
sensação de paz e tranquilidade; assim, todos poderão, 
sem atropelos e da melhor forma possível inserir as 
atividades e os compromissos com a Loja na gestão da sua 
vida pessoal, familiar e profissional. Todos ganham em 
qualidade de vida e também na qualificação das atividades 
da Loja - a sensação de que valeu a pena ter vindo :à Loja, 
houve enriquecimento. Apreciar o conjunto da obra ainda 
na sua etapa de concepção oportuniza aos planejadores 
pensar em alternativas e revisar as estratégias e iniciativas 
se percebido que estas, vistas na sua totaJjdade, não são as 
mais adeq uadas vis-à-vis aos objetivos e metas no 
ho rizonte desejado. Passado o primeiro ou segundo 
exercício os I rmãos perceberão que o novo ambiente de 
trabalho, naturalmente, descortinará novos horizontes e 
desafios à Loja, pois o aumento da confiança na 
capacidade de trabalho, que se constatará ampliada, 
resultará também na sua maior conscientização e 
responsabilidade social. Por fim, a gestão, iniciada pelo 
planejamento da agenda e das atividades não é a Pedra 
Filosofal que resolve todos os problemas; se, por exemplo, 
não houver disciplina para iniciar as atividades no horário 
previsto (a propósito: o planejamento contribui 
sobremodo para evitar atrasos!) e foco nas demais 
atividades, os o bjetivos e metas poderão ficar 
comprometidos. De outro lado, o planejamento não deve 
ser visto como uma ca1nisa de força que impede a 
Administração de responder às novas demandas, ele é, 
antes e acima de tudo, uma ferramenta auxiliar para o 
atingimento dos objetivos e metas; não cabe pois, 
considerar o meio como sendo o fim, mas também não 
cabe transformar a exceção em regra sob pena de 
promover a desconstrução do processo. 

Contudo o SG não se limita e tampouco se esgota 
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com a organização da agenda tipo de uma Loja. 
Pressionado pela delimitação de páginas impostas a 
trabalhos desta natureza, na sequência serão tecidas breves 
considerações somente sobre as atividades de 
beneficência13

• Por fim, outras sugestões sobre como gerir 
a agenda tipo, bem como outros eventos, podem ser 
encontradas em Jakobi (op.cit.), bem como en1 Ismail 
(2018b). 

A GEST ÃO DA AÇÃO SOCIAL DE UMA 
LOJA SIMBÓLICA 

Prelitninarmente, ainda que estranho seja e beire a 
um paradoxo, cabe esclarecer que não se desconhece que a 
promoção social não é uma unanimidade entre os maçons, 
muito embora, oficial e pubLicamente o declarem como 
sendo. Alguns defendem que a função precípua da 
maçonaria diz respeito ao aperfeiçoamento do Homem 
enquanto ser, cuja elevação, naturalmente, o induziria à 
ação social, seja de modo individual ou participando de 
coletivos, a exemplo do Lions, do Rotary Club e inúmeras 
Organizações Não-Governamentais. A ação social, neste 
caso, corresponde à questão de foro íntimo, não cabendo à 
Ordem qualquer envolvin1ento e interferência. De outro 
lado, há os que argumentam que a ação social está inscrita 
no DNA da maçonaria, não sendo questão à espera da 
conscientização e das decisões pessoais; todo aquele que 
ingressa na Ordem assume, desde o primeiro dia, 
compromissos com o social - a propósito, em outro texto, 
defendi que ação social deveria mesmo ser objeto de 
averiguação por ocasião da sindicância, sendo, assim, mais 
um elementos avaliativo para aprovação ou não do 
candidato. Por ora, debater essa questão (analisando os 
fundamentos e a procedência das narrativas) fugiria ao 
escopo deste trabalho, razão pela qual mantenho-me à 
distância. Destarte, o que levou ao desenvolvimento desta 
seção circunscrita ao tema de maior abrangência, a gestão, é 
a constatação de que: (1) se os adeptos do primeiro grupo 
estão com a razão, eles poderão sem prejuízo pular (não ler) 
esta seção; (2) já se a verdade estiver com o segundo grupo, 
então talvez esta seção tenha alguma valia. Portanto, 
ninguém perde, no máximo poderá, das próximas linhas 
colher algum benefícios, produtos de observações e 
insights derivados da experiência. 

Em qualquer organização, a relevância das 
iniciativas e projetos é manifesta não apenas no discurso, 
mas sobretudo pela sua expressão orçamentária, medida 
padrão que permite comparar e mesmo hierarquizar em 
ordem de importância todas as iniciativas .. No caso de uma 
Loja maçônica, o montante arrecado no giro ritualístico do 
Tronco de Solidariedade é um (mas não o único) indicador 
da importância atribuída à ação social promovida pela 
Loja. Isso porque o valor recolhido ao Tronco, de regra é a 
principal fonte regular de financiamento das atividades 
sociais. E o que é que habitualmente se observa? ão 
apenas que a contribuição é espontânea, como aliás deve 
ser

14
, como também, de regra, o montante é bastante 

13 
Alguns referem às atividades sociais, outros à filantropia, mas também 

à promoção social, entre outras denominações análogas. 

reduzido, sobretudo quando comparado ao valor 
despendido, p. ex., com o ágape/per capita. Esta realidade 
evidencia que muitos não doam, preferindo guardar os 
recursos para as despesas com o ágape. Ora, é este 
recolhimento relativamente pequeno que justifica a 
afirmativa anterior de que a "promoção social não é uma 
unanimidade entre os maçons, muito embora, oficial e 
publicamente o declarem como sendo". Outro indicador 
de que a ação social não goza da importância oficialmente 
propalada é o acúmulo dos saldos recolhidos ao Tronco e 
que ocasionalmente serão despendidos com o patrocínio 
de festejos (dia das crianças, Natal, aniversários em creches, 
etc.) de discuúvel efeito e mínimo impacto social, 
principalmente se houver a intenção transformadora pelo 
exemplo, pela mensagem subliminar e, sobretudo, pela 
continuidade de ações estruturantes. Por fim, ihá um 
indicador que não deixa margem à dúvidas quanto ao 
efetivo comprometimento dos Irmãos com as causas 
sociais abraçadas pela Loja: é raríssimo que os Irmãos 
ausentes solicitem a outro que depositem em seUJ nome 
determinada quantia junto ao Tronco (assumindo, é claro, o 
compromisso de posteriormente "saldar a dívida" junto a 
quem lhe prestou o favor) ou, ainda, compensem com o 
aumento do valor recolhido na próxima sessão que estiver 
presente. Por oportuno, convém esclarecer que a prática 
referida era princípio basilar no seio da Maçonaria 
Operativa, da qual a Especulativa é herdeira, pois, antes de 
tudo, os recursos recolhidlos destinavam-se ao custeio das 
necessidades dos Irmãos (companheiros de ofício) 
necessitados (enfermos, acidentados, sem contratos de 
trabalho, etc.) ou impedidos (presos por arbitrariedade), 
bem como das viúvas e filhos. 

Ora, p or hipótese, se como anteriormente 
declarado, for admitido que a ação social é parte integrante 
da missão institucional da maçonaria, a questão que se 
coloca é: como integrá-la (a ação social) ao SG da Loja? 

Em primeiro lugar, ressalte-se (mais uma vez) que as 
iniciativas individuais (doações, benemerências, atividades 
voluntárias regulares ou ocasionais, etc.), a primeiro juízo 
não guardam relação com os projetos e feitos da Loja. ão 
obstante, os Irmãos mais engajados devem se sentir à 
vontade para buscar no Quadro da Loja o apoio necessário 
para alavancar as atividades desenvolvidas junto ao seu 
púbLico-alvo. Contudo, ainda que este seja o mecanismo 
catalisador, é importante que a iniciativa logre com o 
patrocínio oficial da Loja a partir do debate amadurecido 
pelo confronto entre alternativas trazidas pelos demais 
i.otegrantes do Quadro, segttido da votação e aprovação 
pela maioria. Assim, sem prejuízo das iniciativas pessoais, a 
Loja terá" um projeto para chamar de seu", o que tem como 
produto um enorme efeito motivador e, como subproduto, 
fortes laços de envolviinento e comprometimento do 
Quadro. É de se pensar se a baixa contribuição ao Tronco 
não resulta do desconhecimento da sua destinação, da falta 
de informação sobre a relevância e a repercussão das 

14
Sem esquecer que, na antiguidade, aqueles que não dispunham mas 

precisavam de recursos, ao invés de depositar, discretamente e sem 
exposição constrangedora, recolhiam valores durante a passagem do 
Tronco. 

IR 
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contribuições individuais (ou da sua falta) para 
aqueles aos quais serão destinados. Afinal, quem vai, com 
regularidade, destinar montantes de maior vulto para 
iniciativas que desconhece e tampouco tem clareza dos 
resultados esperados? Não parece mesmo, ser algo de bom 
senso. 

Alternativamente, a Administração da Loja pode 
abrir junto ao Quadro, anual ou semestralmente, a seleção 
de alguma atividade (setor), organização ou mesmo pessoa 
que desejará apoiar. Assim, por exemplo,. em determinado 
semestre/ ano a Loja apoiará iniciativas que tenham como 
foco os idosos (ou jovens mães solteiras, ou portadores de 
alguma necessid ade específica, ou residen tes de 
determinada comunjdade, etc.), ou ainda determinada 
instituição (de ensino, apoio social, etc.) ou até mesmo uma 
pessoa, a exemplo de um menor carente cujo estágio de 
formação recomende o estudo de algum iruoma. 

Lojas em estágio mais avançado de desenvolvimento 
institucional (quadro estável e harmônico, rotinas e 
processos estabelecidos, equilíbrio econômico-financeiro, 
etc.) poderão enriquecer sobremodo as suas iniciativas (e 
projetos) a partir da adoção de um quadro de referências: 
modo de organizar as propostas e as ações à luz de 
conceitos consagrados e práticas já vivenciadas, em geral 
estabelecidas por uma autoridade intelectual (um estudioso 
reconhecido, premiado) ou mesmo exemplos empíricos, 
como foi o caso das trajetórias de Madre Tereza de Calcutá 
e da Irmã D ulce ("o anjo bom da Bahia"), esta recém 
canonizada. Uma excelente alternativa, que combina 
estudos teóricos à práticas bem sucedidas, é a logoterapia 
desenvolvida por Viktor E . Frankl (2007, 2010, 2015, 
2019). Para aqueles não familiarizados com V. Frank!, a 
mensagem a seguir, recebida no último Natal e de um 
Irmão de Espanha diz muito sobre a obra do autor: "Que 
nunca falte um sueõo por el que luchar, un proyecto que 
realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a 
quien querer. Feliz Navidad y Feliz Aiio Nuevo". Assim, a 
meu juízo, saltam aos olhos as muitas interfaces a serem 
exploradas entre a missão da maçonaria e os propósitos da 
logoterapia, isto é, a terapia a partir do sentido (da vida); o 
título da obra magna do autor é auto-explicativo: "Em 
Busca de Sentido". 

Por oportuno, cumpre esclarecer que apoio não 
necessariamente corresponde ao patrocínio financeiro 
direto; todavia, o apoio financeiro direto, colocado no 
orçamento (votado e aprovado em sessão administrativa) 
chama o Quadro da Loja a compartilhar a responsabilidade 
assumida com o respectivo montante. Assim, uma vez 
aprovado o o·rçamento, de imediato ficará claro o 
comprometimento per capita/ano/média por sessão. Um 
rápido exemplo permite avaliar as implicações desta 
decisão bem como fazer uma análise de sensibilidade: o 
apoio de RS 1 O mil para determinada instituição 
patrocinada pela Loja hipotética de 34 integrantes e que se 
reúne 35 sessões/ano15

, deverá recolher, per capita/sessão, 
RS 8,40. É muito? Alguns dirão, não sem razão, que 
depende das circunstâncias individuais. Contudo, o que ora 
é importa destacar é que a importância per capita, desde 
que mantido o compromisso junto à instituição, aumentará 
na proporção direta das ausências não compensadas nos 
termos anteriormente esclarecidos; assim, se a frequência 

elevado em 33°/o, totalizando R$ 11,20. Contudo, o 
que se pretende com este exemplo bem simples é: 

• em primeiro lugar, chamar a atenção para o 
impacto econômico e financeiro causado pelos Irmãos 
:ausentes vis-à-vis as despesas e os custos fixos assumidos 
pela Loja que, assim, terão que ser assumidos pelos demais 
integrantes do Quadro. Essa realidade, quando pensada a 
partir de outros compromissos mais rígidos (aluguel, 
previdência, taxas à Potência, entre outras), suscita um 
debate sobre justiça e equidade interna corporis. Eis aí, 
então, mais uma vantage1n do planejamento econô1nico
financeiro: a transparência; e, 

• em segundo lugar, o exemplo chama a atenção para 
uma necessária reflexão: o valor per capita recolhido ao 
Tronco vs o valor médio/per capita despendido, de regra 
por rateio, com o ágape. Reitera-se: visto em perspectiva 
·comparada, recolhimento (Tronco) vs gastos (ágape), o 
<jue, afinal, revela-se mais importante? ão há dúvidas de 
que o ágape faz parte da história da maçonaria, sendo 
mesmo considerado, em determinados Ritos, co1no uma 
continuidade da sessão ritualistica; todavia, s.m.j., essa 
disparidade de valores monetários sugere a ocorrência de 
uma inversão de valores, porém de outra natureza. 

Finalmente, um esclarecimento: não se está, por ora, 
sugerindo, até mesmo porque seria contrário aos nossos 
usos, costumes e mandamentos regimentais, que o valor 
recolhido ao Tronco seja arbitrado, ainda que pelo coletivo 
da Loja. Não, o objetivo é chamar a atenção e dar alguma 
materialidad e às vant agens proporcionad as pelo 
planejamento mas que nem sempre são evidentes: a 
transparência que proporciona; o chamado t:anto à 
responsabilidade individual quanto coletiva; bem como é 
também uma ferramenta muito útil às simulações 
(considerações do tipo "e se") indispensáveis à tomada de 
decisão. No exemplo dado, embora à primeira vista o 
projeto de auxilio à instituição pudesse reunir entusiástico 
e generalizado apoio em vista dos resultados pretendidos, 
:ao considerar a realidade dos fatos (a exemplo da 
:assiduidade e da pontualidade dos Irmãos junto à 
Tesouraria) a decisão poderia ser outra. 

De outro lado, há inúmeras modalidades de apoio 
para além das circunscritas à dimensão econômico
financeira. Uma das mais ricas, sob variados aspectos, é a 
disponibilidade de tempo alocada à alguma atividade 
voluntária, sobretudo se combinada ao exercício de 
·competências específicas (profissional, artística, etc.), 
<J.Uando então proporciona valiosa contribuição com 
benefícios indescritíveis que reverberam por sobre todos 
os envolvidos, notadamente sobre os q ue se 
disponibilizam com a presença física. Assim, por exemplo, 
uma Loja poderá organizar festejos em uma creche, 
durante os quais alguns Irmãos poderão fazer valer os seus 
dotes gastronômicos, esportivos (organizando 
competições, gincanas, atividades lúdicas) ou musicais 

15
Das 40 sessões previstas foram descontados os dias correspondentes 

aos feriados (3) e os impedimentos (2). 
16Para se ater às exigências regimentais e não levantar, aqui, problemas de 
outra ordem. 
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(apresentações, representações, dramatizações, 
ensaios, aulas), enquanto os mais versados em finanças 
poderão sair à busca de fontes de financiamento (doações, 
patrocínios, rifas, etc.), operar a cantina, sem esquecer de 
apurar a logística do evento. Visitas a hospitais, casas de 
passagem (acolhimento), asilos, entre outros, também vão 
ao encontro dos objetivos da Ordem. Entretanto, qualquer 
que seja a iniciativa, é importante não só trazê-la para o 
debate com o Quadro, como motivar os Irmãos à 
participação direta - os ganhos, a julgar pelos depoimentos, 
são unânimes e apontam para a sua incomensurabilidade. 
O envolvimento e o comprometimento com terceiros, o 
que inclui realizações conjuntas com outras Lojas, é mais 
um motivo para que as atividades sejam tempestivamente 
planejadas e organizadas, bem como diuturnamente 
reavaliadas nas suas necessidades e condições ideais de 
funcionamento. Pensar o futuro da Loja à luz da sua 
contribuição para além do desenvolvimento pessoal de 
cada Irmão, não só é deveras gratificante como estimula 
novos e crescentes desafios, o que dá azo à geração de uma 
circularidade virtuosa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao discorrer sobre gestão aplicada à Maçonaria este 
trabalho procurou ocupar uma lacuna ainda existente na 
literatura maçônica nacional, abundante sobre história e 
simbologia, mas ainda carente de estudos desta natureza -
os principais trabalhos fora1n citados neste texto. Após 
brevíssima apresentação, os conceitos fundamentais 
(PODC, processo e projeto) foram aplicados a um 
exercício hipotético para fins de reflexão e que teve como 
foco a gestão da agenda de uma Loja Simbólica, 
complementado com algumas considerações sobre a 
gestão das atividades filantrópicas. Há ainda, no âmbito de 
uma Loja, inúmeras aplicações para essa ferramenta, como 
é o caso do Plano de Sucessão de Cargos que, inclusive, iria 
ao encontro d e uma d as demandas e problemas 
identificados no levantamento realizado pela GL1v1MG 
(2019); bem como há Lojas que em razão do volume 
patrimonial (imóveis, móveis, utensílios, biblioteca, entre 
outros acervos) demandam igual atenção. 

Assim como "nenhum homem é uma ilha [ ... ]"17
, a 

gestão de uma Loja poderá ser facilitada, potencializada ou 
mesmo dificultada em razão das iniciativas (mas também da 
omissão) da respectiva Potência. A título de ilustração, a 
grande diversidade de práticas de um mesmo Rito sob a 
mesma Potência18 atesta a existência de omissões, de efetivo 
vácuo administrativo, ainda que com foço na doutrina e 
ritualistica, que poderia ser equacionada, p. ex., com a 
adequada exploração das Tecnologias de Informação e 
Comunicação, a partir do resgate da figura do Grand ( or 
General) Visitar (COIL, 1961), ou ainda pelo melhor 
aproveitamento do enorme potencial das Lojas de Estudos 
e Pesquisas, espécie singular do gênero Loja Maçônica que, 

"John Donne. Disponível em: 
https:/ /www.pensador.com/ frase/NTE2MzQ4/ . Acesso em: 
05.01.20. 
•s As diferenças são observados, inclusive, no contexto de um mesmo 
Oriente. 

pela sua própria natureza, teria a sua ação alavancada 
se contasse com o fomento e o auxilio de iniciativas 
coordenadas por uma unidade com jurisdição abrangente. 
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A ACADEMIA MAÇONICA VIRTUAL 
BRASILEIRA DE LETRAS 

Izautonio da Silva Nfachado Junior1 

"O homem é assombrado pela vastidão da eternidade. Então, perguntamos a nós mesmos: irão nossos atos ecoar 
atr:avés dos séculos? Estranhos ouvirão nossos nomes muito depois de termos partido e imaginarão quem fomos, 
o quanto lutamos bravamente e o quanto amamos intensamente? Se um dia contarem a minha história, que digam 
que eu andei com os gigantes. Homens se erguem e caem como o trigo no inverno, mas, esses nomes jamais 
perecerão. Que digam que eu vivi na época de Heitor, domador de cavalos; que digam que eu vivi na época de 
Aq uiles". 
(Frase atribuída a Ulisses, Rei de Ítaca, que a teria declamado por ocasião das homenagens póstumas a Aquiles, o 
grande guerreiro da Ilíada de Homero). 

D e acordo com a tradição, conta uma lenda grega que Helena de Troia havia sido raptada. O herói ateniense Akademos 
revelou aos irmãos dela, os ir mãos os gêmeos Castor e Pólux, o local onde ela havia sido ocultada pelos sequestradores. Após ela 
ter sido encontrada e libertada, deram de presente a Akademos uma mansão nos arredores de Atenas. Ao morrer, Akademos 
deixou a mansão para a cidade. ela foi criado um jardim público que ficou conhecido como Jardim deAkademos. Por volta de 
387 a.C, Platão ali se instalou com seus discípulos, e com o tempo chamou aquele local de Academia. Nesse lugar, Platão criou 
uma escola e reunia os seus discípulos para transmitir suas doutrinas. Esta foi a primeira Academfa de que se tem conhecimento 
na história. Muitos séculos depois, o Imperador Carlos Magno, que viveu entre os anos de 742 e 814 d.C., criou uma escola e 
reuniu nela um grupo de eruditos. Essa escola era chamada de Academia, em alusão ao Jardim de Atenas, onde lecionou Platão. 

Estamos agora em 2021 da Era Vulgar. Há cerca de um ano e meio, teve início no seio da maçonaria brasileira o 
fenômeno das reuniões por videoconferências, em que um considerável quantitativo de maçons passou a interagir, com elevada 
frequência, em ambiente virtual. Estas reuniões têm servido para promover principalmente a fraternidade e os estudos. 

a esteira desse prodígio, muitas potências e lojas maçônicas realizaram uma infinidade de palestras, encontros, 
seminários, debates, entre outras atividades diversificadas, como nunca se viu antes, culminando inclusive na criação de lojas 
virtuais. O testen1unho de maçons que a[egam ter experimentado durante este período, um vertiginoso progresso em seu 
aprendizado maçônico, se somam às centenas, talvez milhares. 

Como não poderia ser diferente, era só uma questão de tempo para que surgisse uma Academia l\1açônica Virtual. 
Assim é que, no dia 21 de abril do ano corrente, 7 (sete) mestres maçons, de potências regulares e reconhecidas, fundaram a 
Acadenúa l\1açônica Virtual Brasileira de Letras - ANIVBL. 
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O projeto teve início ainda no crepúsculo de 2020, guando o embrião da ideia se formou. Ao longo de alguns meses de 
criterioso processo de concepção, finalmente nasceu a Academia. 

'Membro da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras e Membro Honorário da Academia Maçônica de Letr:as de Rondônia. 
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A Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras tem por objetivo a consecução daquilo que dá sentido à sua existência, 
que é promover a produção e a difusão das letras, das artes e da cultura. 

A Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras nasce como fruto de uma concepção que busca acompanhar 
com responsabilidade as mudanças que estão ocorrendo em pleno século XXI, e que dialogam com as tendências 
de uma humanidade cujo uso de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são irreversíveis e se 
dinamizam em uma velocidade sem precedentes na história. 
Amparada por essa Égide, no dia 21 de abril deste ano, esta instituição foi fundada com o propósito de íntegrar 
uma rede nacional de escritores maçons voltados para o desenvolvimento da produção literária, tanto no campo 
maçônico, quanto na língua e literatura em geral, trazendo para si o desafio de incorporar e integrar à produção do 
conhecimento os avanços tecnológicos, como traço central de sua dinâmica e estrutura de funcionamento. 

(Acadêmico Alexandre Gomes Galindo) 

Nesse sentido, aos fundadores se uniu uma plêiade de Irmãos erudúos, que no dia 7 de setembro tomaram posse em 
mais 24 (vinte e quatro) das primeiras 33 primeiras Cadeiras da Academia. Dizemos primeiras, pois por ser uma entidade de 
âmbito nacional, há o projeto de ampliar o número de Cadeiras de modo a melhor representar a sua extensão. 



Os Acadêmicos empossados possuem notável currículo, alguns já são escritores consagrados, outros já deram provas de 
suas virtudes nas letras e elevado potencial de produção intelectual. A seguir, o rol de eminentes acadêmicos: 

CADEIRA ACADF:~tICO PATRONO ~JE1\i1BRO 

01 Paulo Benevenute Tupan Lauro Nina Sodré da Silva Fundador 
f- -

02 Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail Francisco Gê Acayaba 
de Montezuma Fundador 

03 Antonio Juliano Breyner Luís Gonzaga Pinto da Gama Fundador 

04 lzautonio da Silva Machado Junior Nicola Aslan Fundador 

05 E leutério Nicolau da Conceição Jerônimo Francisco Coelho Fundador 
- - -

06 Amilcar Alabarce Mathias José Rodrii{es Trindade 
(Zé odrix) Fundador 

07 Alexandre Gomes Galindo 
1 Joaquim Aurélio Barreto Nabuco 
1 de Araújo Nascimento Fundador 

08 Joel Guimarães de Oliveira 
1 

Jerônimo Borges Filho Efetivo 

09 Rafhael Guimarães de Freitas Antônio Carlos de Andrada Efetivo 

10 Jonilson Silva Bogéa Antônio Frederico Efetivo de Castro Alves 

11 João Guilherme d a Cruz Ribeiro 
(Po.rse pwdmte) Kurt Prober Efetivo 

12 Márcio dos Santos Gomes José Bonifácio de Andrada e Silva Efetivo 
f-

13 Luiz Gonzaga da Rocha Manoel Arão de Oliveira Campos Efetivo 

14 Evangelista Mota Nascimento + Alvimar de Oliveira Brauna Efetivo 
1-

15 Jorge Luiz Berardi Efetivo Dario Persiano de Castro Vellozo 

16 Cassiano Teixeira de Morais T Quintino Antônio Ferreira Efetivo (posse pendente) de Sousa Bocaiu va 

17 Sebastião Joaquim Lima Bonfim 1 Joaquim Gonçalves Ledo Efetivo 
1 

18 Aldino Brasil de Souza t- Mario Marinho de 
Efetivo Carvalho Behring_ 

-

19 D enizart Silveira Filho José de Souza Marques Efetivo 

20 Walter Celso de Lima Manoel José de Souza França Efetivo 

21 Gustavo Vernaschi Patuto 
Hipólito José da Costa Pereira 

Furtado de Mendonça Efetivo 

22 Vanderlei Coelho dos Santosorais Ruy Barbosa de Oliveira Efetivo 

23 Adernar Valsechi Manoel Gomes Efetivo 
f-

24 Almir Sant'Anna Cruz José Maria da Silva 
Paranhos Tunior Efetivo 

25 Oduwaldo Álvaro 
Raimundo Acreano 

Efetivo 
>------ Rodrigues de Albuquer_gue _ 

26 Ailton Elisiário de Souza Alberto Mansur Efetivo 

27 Michael Winetzki 
Ben~amin Constant 

Botel o de Ma~alhães Efetivo 

28 Walter de Oliveira Bariani O swaldo Ortega Efetivo 
- - -

29 Aleksandar Jovanovic 
1 

José Castellani Efetivo 
- - -- -

30 Antônio Teixeira de Medeiros Armando de Lima Fagundes Efetivo 

31 Luiz Vitorio Cichoski 
1 

Octacilio Schüller Sobrinho Efetivo 

32 Carlos Brasílio Conte José E bram Efetivo 

33 Enio Carvalho Antônio Carlos Gomes 
1 

Efetivo 

li•J 
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A título ilustrativo, apresentamos abaixo um exemplar das Carta-Patentes que foram concedidas aos Membros Efetivos, 
por ocasião da cerimônia de posse e diplomação: 

li 



A primeira Diretoria da AMVBL possui a seguinte composição: 

Presidente: Paulo Benevenute Tupan 
Vice-Presidente: Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail 
Diretor Secretário: Antonio Juliano Breyner 
Diretor Tesoureiro: Izautonio da Silva:tvfachado Junior 
Diretor Acadêmico: Eleutério icolau da Conceição 
Diretor de Comunicação: Amilcar Alabarce :Niathias 
Diretor de Informação e Tecnologia: Alexandre Gomes Galindo 

Vencidas as etapas de fundação, posse e diplomação dos membros supracitados, os acadêmicos já se defrontam com um 
primeiro desafio: publicar uma obra literária coletiva, contendo o panegírico dos Patronos, para o benefício de todos os 
interessados em conhecer um pouco mais da virtuosa história de cada um deles, que os tornaram dignos merecedores de serem 
escolhidos como homenageados pela Academia. 

Para finalizar este singelo escorço, registra-se uma atestação: sob a serena liderança de seu primeiro Presidente, o 
Acadêmico Paulo Benevenute Tupan, e o apoio inolvidável de todos os seus membros, a Academia dá os seus primeiros passos 
públicos, na estrada que indubitavelmente conduzirá a instituição no caminho do sucesso. 

Que este novel sodalício seja um marco para o progresso da cultura maçônica brasileira. 

Verba volant, scripta manent. 





i\1a onaria e a inde endência do Brasil 

~Ias há, ainda, uma terceira hipótese, qual seja, 

"j ... J o chamado no Brasil de Calendário 
~laçúnico Gregoriano, defendido por 
C:astcllani como o sistema utilizado nas 
primeiras atas maçónicas brasileiras, que fixa 
o El1uinúcio \ 'crnal no dia 21 de março, o 
llllal passa a ser o 1 º dia do ano. 
Considerando esse calendário, o 20º dia do 6º 
mês de 5822 seria o dia 9 de setembro de 
1822" (f Si\11\ 11., 2017, p. 47). 

Se cons iderarmos o 20 de agosto, é razoá,·el 
imaginar que de t<;nha inAucnciado diretamente o grito do 
lpiranga. Se tomarmos o 6 de setembro, a notícia não teria 
como ter chegado a tempo aos ouvidos de D. Pedro. 
rinalmente, se o 9 de set<.:mbro for tida como a data 
correta, a intkpendência já t<.:ria sido proclamada, embora 
fosse impossível lJU<.:, no Rio de Janeiro, já se soubesse das 
boas no\·as. 

Como mencionado anteriormente, o Grande 
Oriente Brasílico foi fundado no 28º dia do 3º mês do ano 
de 5822, e sabemos que a fundação se deu no dia 17 de 
junho de 1822. Portanto, pod<.:mos afirmar que a data 
precisa cm l!Uc Joal1uim Gonçah-es Ledo proferiu seu 
célebr<.: discurso foi mesmo o dia 9 de setembro de 1822, 
portanto, dois dias apús a proclamação da independência. 

4CO NCLUSÃO 

Após annlisarmos os fatos apresentados, podemos 
confi.nnar a estreita relação que os maçons brasileiros do 
início do século X 1 X tiveram com o movimento politico
social que levou à independência. 

S<.:gundo Barata, 

"l ·:spccifica1T1ente, no que se refere à 
Independência, predomina a leitura da 
atuação dos maçons a partir dos conflitos 
entre os grupos de Gonçah-es Ledo e José 
Bc >11i fá cio no sentido de atraírem o Príncipe 

DOE SANGUE 
DOE VIDA 

Regente D. Pedro para a ~[açonaria e para a 
causa dos "brasileiros". Soma-se a isso a 
ênfase na :\ laçonaria como sustentáculo de 
um sentimento nacional que mobilizou as 
lideranças independentistas em liuta contra a 
~lctrópolc. Pensada assim, a Independência 
t<.:ria sido fruto de uma consciência que a 
~laçonaria ajudou a despertar" (2002, p. 220). 

1\ssim, por mais que \·ários autores maçons, tah-<.:z 
buscando uma maior l<.:gitimidade à atuação da :\laçonaria, 
insistam cm imprimir um caráter mítico às suas narratiYas, 
resta absolutamente claro lJUe a participação e a infl uência 
dos ~laçons foi de fu ndamental importância para a 
consolidação do processo de Independência do Brasil. 
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