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Um Rito consiste num conjunto de práticas, no 
seio da mesma Instituição, destinadas a 
agregar os seus membros numa Tradição, 
orientando-os para um objetivo comum.

O Rito Francês deriva de uma Tradição 
Maçónica, que assenta em bases simbólicas, 
que se têm mantido quase invariáveis desde 
meados do século XVIII, e que têm as suas 
raízes na origem da própria Maçonaria 
Especulativa.

Daí que o Rito Francês, embora Moderno, seja o mais antigo, e tenha 
servido de fonte a todos os outros Ritos Maçónicos. Todavia, pelas 
suas características próprias, é um Rito que integra a Modernidade no 
seu próprio código genético.



Um dos eixos fundamentais da Primeira 
Grande Loja (GL dos Modernos) foi o Ritual. O 
mesmo foi importado, por sincretismo, da 
Maçonaria Operativa Escocesa, adoptando-se 
a “Palavra do Maçon”, que estabelecia um 
método de transmissão de “Segredos”, 
organizado num sistema bigradual, do qual 
existem evidências anteriores, nomeadamente 
através do Manuscrito de Edimburgo, de 
1796.

Entre 1721, e os anos 30, este Ritual foi-se 
consolidando, e ganhando consistência 
simbólica, tendo neste processo sido 
determinante a intervenção de JT Desagulier.



No Manuscrito “Dialogue between Simon and 
Philipe”, de 1725, podemos encontrar 
desenhos relativos à forma da “old lodge”, e à 
“new lodge under the Desaguliers 
regulations”, no qual apenas são referidos 
dois Graus (entered prentice e fellow craft).

Podemos observar que:
- A Loja é um retângulo orientado (N-S-E-W);
- O Mestre ocupa a posição Este;
- Os Vigilantes colocam-se no Oeste;
- No centro figura a Letra G (God and Geometry);
- Três velas, que simbolizam as Luzes da Loja 

circundam a Letra G.



A Exposição “Massonary Dissected”, de Samuel 
Prichard, publicada em 1730 revelou já um 
sistema trigradual (Entered Prentice, Fellow 
Craft, e Master), apresentando as Instruções 
dos três Graus. Desta publicação depreende-se 
o significado das Luzes da Loja.
“P: Tendes Luzes ?
R: Sim, três.
P: Que representam elas ?
R: O Sol, a Lua, e o Mestre Maçon.
P: Porque é assim ?
R: O Sol para governar o dia, a Lua a noite, e o 
Mestre Maçon a sua Loja.
Nota: estas Luzes são três grandes velas 
colocadas em candelabros altos” 



Muita da prática Maçónica das Lojas, 
durante a maior parte do século XVIII 
fez-se à mesa, sendo mais catequista 
do que ritual. 

Como já se pode ver na gravura de Picard 
(1737) as velas que simbolizam as Luzes da 
Loja passaram a dispor-se segundo um 
Esquadro, com a base virada para Este. Esta 
distribuição obedecia a razões Solares, e 
Religiosas.



A primeira informação que temos disponível relativa 
à prática ritual das primeiras Lojas Parisienses data 
de 1737, e consiste na Exposição “Réception d’un 
Frey-Maçon”, do Tenente-Geral  de Polícia René 
Hérault, obtida através dos ofícios da sua 
informadora Mle. Carton.

Neste panfleto é descrita detalhadamente 
uma cerimonia de Iniciação, não se referindo 
mais Graus. Nada é igualmente mencionado 
no que concerne a eventuais rituais de 
Abertura e de Encerramento dos Trabalhos.





A partir de 1744, novas Exposições foram 
publicadas.

No “Le Secret des Francs-Maçons”, do Abade 
Gabriel-Louis Péreau, são detalhados os primeiros 
e segundo Graus, e referido o terceiro.

No “Catechisme des Francs-Maçons”, de Leonard 
Gabanon (Louis Travenol), os três Graus são 
pormenorizadamente descritos.

Os Manuscritos Luquet, e de Berna, datados de 
1745, são os mais antigos Rituais Maçónicos 
conhecidos, em Francês.



Um aspecto característico da 
prática ritual francesa, foi a 
utilização generalizada da 
espada em Loja, enquanto 
símbolo de igualdade.
Também é tipicamente Francesa 
a Tradição de o Candidato ser 
desvendado num “Círculo de 
Espadas”.
 Outros aspetos se foram consolidando, na prática ritual de “Estilo 

Francês” (Introdução do Candelabro de Três Ramos, Malhetes dos 
Vigilantes, Escapulários dos Oficiais,...). 



A posição adotada no Juramento prestado sobre 
a Bíblia aberta no Evangelho de S. João é 
igualmente uma das caraterísticas do “Estilo 
Francês”, tendo por fim colocar o Candidato, logo 
na sua entrada na Ordem, entre o Esquadro e o 
Compasso, e apoiado nos Evangelhos.  O 
procedimento “nem vestido nem despido” tinha, 
principalmente, por fim confirmar o  sexo do 
Candidato. 

“...voir si ce n’est point une femme qui se 
presente, quoiqu’il y ait des femmes qui ne 
vaillent guère mieux que des hommes sur cet 
article...” (Abade Péreau, 1744).



Também as Divulgações 
expuseram os Quadros de 
Loja, que são um elemento 
típico  da Tradição dos 
Modernos, que foi muito 
enriquecida no que se 
refere a este aspeto, no 
“Estilo Francês”. Em todos 
os modelos, os dois 
ternários essenciais da 
construção simbólica do 
Ritual (3 Luzes, e 3 
Pilares) aparecem 
enfatizados.



A Loja na Tradição Francesa é, pois, 
uma Loja Moderna, na qual o Venerável 
Mestre se coloca no Oriente, e os dois 
Vigilantes no Ocidente, ocupando o 2º 
Vigilante a posição do Setentrião, e o 1º 
Vigilante a posição do Meio Dia.

Todos os Ritos Maçónicos nos quais o 
Venerável Mestre e os Vigilantes 
ocupam esta posição designam-se de 
“Ritos Modernos”.



Na Loja Francesa, os Grandes 
Candelabros são dispostos em 
Esquadro, com a base virada a Oriente, 
simbolizando Luzes (Sol, Lua, Mestre 
da Loja).
A disposição da “Luz de Oriente”, evoca 
o Solstício de Verão, e S. João Batista, 
a da “Luz de Ocidente” refere-se ao 
Solstício de Inverno, e a S. João 
Evangelista, e a do Meio Dia a Jesus 
Cristo.
Todos os Ritos Maçónicos nos quais os 
Grandes Candelabros assumem esta 
disposição designam-se de “Ritos 
Franceses”.



A Loja Francesa é suportada por três 
Grandes Pilares: a Sabedoria, a Força, 
e a Beleza (“...a Sabedoria para 
Inventar, a Força para Sustentar, a 
Beleza para Decorar…”), simbolizados 
pelas duas Colunas do Ocidente, e por 
uma Coluna imaginária localizada junto 
ao Venerável Mestre.

As três Colunas, que suportam a 
Abóbada Celeste (o Céu), 
reportavam-se à Santíssima Trindade.



Na Loja Francesa, figura no seu centro, 
enquanto elemento estruturante de 
organização espacial, e de suporte do 
Trabalho de Transmissão Simbólica, o 
Quadro, Painel, ou Tapete de Loja.



Nas primeiras Lojas Francesas, tal como na GL 
dos Modernos, todos os membros usavam 
idênticos Aventais, brancos, em pele de 
cordeiro. A pouco e pouco, foram surgindo 
Aventais diferenciados para os Mestres, 
debruados a azul (côr da Ordem do Espírito 
Santo), e decorados com os mesmos símbolos, 
que figuravam nos Quadros de Loja.



A partir dos anos 80 do séc. XVIII, as 
Sessões Maçónicas passaram a 
realizar-se em espaços especificamente 
concebidos para o efeito (Templos 
Maçónicos). Isto conduziu a que a 
decoração dos locais se tenha tornado 
mais complexa, aparecendo os seguintes 
elementos:

- Dossel azul e branco;
- Colunas;
- Candelabros triangulares;
- Pavimento de Mosaico;
- Lugares sentados;
- Delta Radiante.

.



Entre 1740 e 1760, no decurso do 
Escocismo, surgiu uma profusão de Graus 
posteriores à Mestria (os Graus Escoceses), 
sendo praticados em Lojas que se 
auto-denominavam de Escocesas, e que 
muitas vezes se auto-constituíam como 
Lojas-Mãe. Próximo dos anos 80, os Ateliers 
de Altos Graus começaram a separar-se das 
Lojas dos três primeiros Graus (Lojas Azuis), 
passando a denominar-se de Capítulos, ou 
Conselhos.
Após a morte do Conde de Clermont, GM da 
primeira GL de França, a situação era 
caótica, e foi neste paradigma que foi 
fundado o GO de França (1773). 



Após 1770, muito embora houvesse grande disparidade dos Altos 
Graus praticados, havia um sentido geral que se verificava na maior 
parte dos Capítulos, ou Conselhos. De um modo geral, após a Mestria 
recebiam-se os seguintes Graus:

- Em primeiro lugar um conjunto de pequenos Graus de conteúdo 
Hiramita (Mestre Secreto, Mestre Perfeito, Secretário Íntimo,…);

- A estes seguiam-se os Graus de Eleito;
- Depois vinham os Graus de Escocês da Abóbada;
- O Cavaleiro do Oriente foi durante algum tempo o último Grau 

praticado em França;
- Finalmente, conferiam-se os Graus, que a partir de 1860 eram 

considerados os “Nec plus ultra” (Soberano Príncipe Rosa-Cruz, 
Cavaleiro do Sol, e Cavaleiro Kadosch).









Face à necessidade premente de rever, e de 
uniformizar os Rituais, o GOdF deliberou, em 
1773, que “...a redação dos graus maçónicos 
exigindo grandes Luzes e muito zelo da parte 
dos Irmãos que queiram dela se ocupar, o GO 
estabeleceu uma comissão especialmente 
encarregue deste trabalho e nomeou os Muito 
Respeitáveis Irmãos Bacon de la Chevallerie, 
Conde de Strogannoff e Barão de Toussaint 
Comissários para preparar esta grande 
Obra…”.

Em 1776, nada estava feito, e a Comissão foi aumentada com os 
Grandes Oficiais, os Oficiais de Honra, e os Irmãos Marquês de 
Arcambal, de la Chaussée, de Lalande, Morin, Targe, Gouillard, 
Guillotin, Pingré, e Savalette de Langes.



Em 1779, encontrando-se tudo na mesma, a Comissão foi chamada à 
atenção pelo GOdF. Na sequência, reuniu-se quatro vezes, sem 
avanços.

Em 1781, foi deliberado que as três Câmaras do GOdF 
(Administração, de Paris, e de Província) ouviriam os projetos de 
Ritual, de modo a submeter uma proposta à Grande Loja do 
Conselho.

Começou a ser feito este trabalho, com base num projeto de Ritual de 
Iniciação de Lalande, sendo lidos igualmente Rituais de Companheiro 
e de Mestre. As propostas foram recolhendo contributos de Salivet, e 
de Millon, passando as atas a referir, a partir de 1782, a intervenção 
de Roëttiers de Montaleau. 



Alexandre-Louis Roëttiers de Montaleau 
(1748-1808), era filho de um dos mais célebres 
ourives franceses do séc. XVIII, tendo herdado  
dele um título de nobreza, e uma considerável 
fortuna pessoal. Foi Conselheiro Auditor, e 
Conselheiro Mestre da Câmara de Contas de 
Paris. Simpatizante da Revolução, e do Governo 
de Robespierre.

Membro do Quadro da Loja l’Amitié, 
desde 1775, rapidamente ascendeu a 
VM desta Oficina, tendo sido Grande 
Oficial do GOdF desde 1780 até à sua 
morte.



Dado que tinha sido criada uma Câmara de 
Graus para tratar dos Altos Graus, a Assembleia 
das três Câmaras transferiu para esta última o 
trabalho. Este retomou, em 1783, sendo 
realizado essencialmente por Millon, Graffin, 
Salivet, e Roëttiers de Montaleau, que funcionou 
como relator. Em 1784, o projeto foi finalmente 
apresentado à Assembleia das três Câmaras, 
com redação final de Roëttiers de Montaleau.

Em 1785, os Rituais foram finalmente votados, sendo aprovado o de 
Aprendiz em 15 de julho, o de Companheiro em 29 do mesmo mês, e 
o  de Mestre em 12 de agosto.

Todo o processo demorou 12 anos (1773-1785).



Por uma questão de segurança, o 
GOdF deliberou não imprimir os 
Rituais, sendo remetidos às Lojas em 
cadernos manuscritos.

Na maior parte dos documentos que 
se lhe referem, estes Rituais são 
denominados de “Maçonaria Simbólica 
de acordo com o Grande Oriente de 
França”.



Os Rituais aprovados para os Graus Simbólicos, em 1785, 
caracterizam-se pelos  seguintes aspetos:

- São muito fiéis aos Rituais da Tradição Francesa (1740-1760);

- Desenvolvem e detalham a Câmara de Reflexões;

- Integram alguns procedimentos vindos dos Altos Graus, bem 
como a Prova do Cálice da Amargura, importada dos Rituais das 
Corporações de Archeiros;

- Desenvolvem muito o Grau de Companheiro, dando-lhe 
verdadeira consistência simbólica, e dividindo a Instrução de 
Aprendiz pelos dois Graus;

- Reduzem a matriz religiosa dos Rituais anteriores, mantendo uma 
base simbólica essencialmente judaico-cristã, que pode ser 
interpretada com um sentido estritamente moralizante.   



Paralelamente ao processo de revisão, e de uniformização dos Rituais 
dos Graus Simbólicos, foi igualmente desenvolvido trabalho tendente 
à reorganização dos Altos Graus. Assim:

- Em 1782 foi constituída a Câmara de Graus, encarregue da 
“...redação dos Altos Graus e de todos os assuntos que lhes serão 
relativos…”.

- Aos membros da Câmara apresentou-se uma questão 
metodológica de base - ou se fixava um objetivo e se reescreviam 
os Graus, construindo o sistema em função desse mesmo fim, ou 
“...se faria o exame dos Graus segundo a ordem analitica 
conhecida…”.

- Entre 19 março 1782, até 4 fev 1783, a Câmara, no decurso de 19 
reuniões, analisou um total de 38 Altos Graus.



- Tendo iniciado o seu trabalho pela análise dos Rituais de Mestre 
Perfeito, Mestre Secreto, Mestre Irlandês, e Mestre Inglês, 
concluíram que “...estes pequenos graus dados como intermédios 
entre o Mestre e o Eleito, são supérfluos e não fornecem 
nenhuma ligação que possa unir estes dois graus…”.

- Analisados de seguida os graus de Pequeno Eleito, Eleito do 
Desconhecido, e Eleito dos 15, a Câmara deliberou que se 
poderiam tirar destes três graus “...um Eleito razoável que não 
teria nada do odioso de que ela se tinha apercebido, em alguns 
deles…”.

- O trabalho prosseguiu pela análise dos graus de Escocês. A 
Câmara deliberou, assim, com base na leitura dos graus de 
Pequeno Arquiteto, Escocês de Franville, Escocês de Clermont, 
Sublime Escocês de Inglaterra, Escocês dos três JJJ, Grande e 
Perfeito Escocês, Escocês Inglês, e Grande Escocês.



- Seguindo a “ordem  analitica conhecida”, a Câmara debruçou-se, 
seguidamente, sobre os Graus Cavaleirescos, analisando o 
Cavaleiro da Águia Negra, o Cavaleiro do Santo Sepulcro, o 
Cavaleiro da Fénix, o Príncipe-Rei do Santuário, e o Cavaleiro da 
Unção, entre outros.

- Na sequência, refletiram sobre as várias formas de 
Cavaleiro/Soberano Príncipe Rosa-Cruz, rejeitando as versões 
que lhes pareceram mais próximas das “cerimónias eclesiásticas”.    



O trabalho interrompeu-se em fevereiro de 
1784, quando 7 Capítulos Rosa-Cruz fundaram 
o Grande Capítulo Geral de França, que se 
apresentou como o Corpo federador da 
Maçonaria de Altos Graus. A Comissão 
Instaladora foi composta por Saurine, Salivet, e 
Roëttiers de Montaleau.



Imediatamente, o Grande Capítulo 
Geral de França nomeou uma 
Comissão para Revisão e 
Uniformização dos Rituais, 
constituída por Graffin, Millon, e 
Roëttiers de Montaleau, tendo 
igualmente dado início à 
elaboração dos seus Estatutos, 
que foram aprovados no mês 
seguinte.

Nos mesmos foi estipulado que o 
GCGF não federaria Capítulos que 
não estivessem ligados a Lojas do 
GOdF. 

 



Nos termos dos Estatutos de Março de 
1784, foi precisado que:

“...O Grande Capítulo Geral 
compreenderá todos os conhecimentos 
em cinco Ordens…”.

Entende-se por Ordem um conjunto de 
Altos Graus, de idêntica família, ao qual 
se acede através de um “Grau de 
Entrada”, que pretende ser uma síntese 
dos outros todos.

Este sistema desenvolvia-se, pois, 
através de uma progressão escalonada 
em cinco “Ordens Superiores”.



“...A Ia Ordem compreenderá todos os 
intermediários da Mestria ao Eleito…”.

O Grau de Entrada na Ia Ordem é o 
Eleito Secreto, Grau sintético dos vários 
Graus de Eleitos, cujo Ritual foi redigido 
por Roëttiers de Montaleau.



“...A IIa Ordem compreenderá o 
Escocês, todos os Escoceses possíveis, 
e tudo o que lhe é relativo…”.

O Grau de Entrada na IIa Ordem é o 
Grande Eleito Escocês, síntese entre o 
Escocês ou Perfeito Mestre Inglês, e o 
Escocês da Perfeição, cujo  Ritual foi 
redigido por Roëttiers de Montaleau.



“...A IIIa Ordem compreenderá o Cavaleiro 
do Oriente, e tudo o que lhe tem relação…”.

O Grau de Entrada na IIIa Ordem é o 
Cavaleiro do Oriente. Depreende-se das 
Atas do GCGF, que Roëttiers de Montaleau 
leu o Grau, e que o mesmo agradou à 
Comissão.



“...A IVa Ordem compreenderá o 
Rosa-Cruz e o que lhe é relativo…”.

Muito embora o Grau de Entrada seja o 
Soberano Príncipe Rosa-Cruz, um Grau 
baseado na Paixão de Cristo, o 
respectivo Ritual foi reformulado por 
Roëttiers de Montaleau, tendo o  texto 
sido descristianizado. Jesus Cristo foi 
omitido, e no “Discurso Histórico do 
Grau”, a Paixão de Cristo não é 
referida.   



Todavia, as fontes iconográficas do Grau 
mantiveram o seu caráter Cristão.



“...A Va Ordem compreenderá todos os 
graus físicos e metafísicos e todos os 
sistemas, particularmente aqueles 
adotados pelas associações maçónicas 
em vigor…”.

A Va Ordem deveria ser composta por 27 
membros, sendo o Conselho dos 9 a 
Câmara de Administração do GCGF.

  
“...Os membros que compõem a Va Ordem não terão qualquer 
precedência nem preponderância no Grande Capítulo Geral, nem em 
nenhuma assembleia relativa às diferentes Ordens…”.



Em 17 de fevereiro de 1786, o Grande 
Capítulo Geral de França foi incorporado no 
Grande Oriente de França, evidenciando-se 
que sempre foi esta a intenção dos seus 
fundadores. 

No ano seguinte passou a designar-se de 
Soberano Capítulo Metropolitano.

Os Rituais começaram  a ser enviados para 
os Capítulos, igualmente na forma 
manuscrita, tal como se estava já a 
processar para os Graus Simbólicos.



Até à Revolução Francesa (1789) este novo sistema de Altos Graus não 
teve tempo de se implementar generalizadamente.

A partir de 1798-1800, os Capítulos retomaram a sua atividade, e as 
Ordens Superiores foram o sistema mais praticado nos Ateliers 
Superiores do GOdF, durante o Primeiro Império.



Com data de 1801, mas na realidade editado 
em 1803, o “Le Régulateur du Maçon” 
constituiu uma publicação de caráter 
“comercial”, na qual foram transcritos os 
Rituais dos Graus Simbólicos, que estavam a 
ser difundidos na forma manuscrita. 



Os textos que constam do “Le Régulateur du 
Maçon” são praticamente iguais aos das 
versões manuscritas.

Sendo hoje uma publicação extremamente 
rara, da qual subsistem muito poucos 
exemplares, existem em Portugal pelo 
menos dois exemplares do “Le Régulateur 
du Maçon”.



Também os Rituais das Ordens 
Superiores foram publicados no mesmo 
ano, sob o título de “Le Régulateur des 
Chevaliers Maçons ou les Quatre 
Ordres Supérieurs suivant le Régime du 
Grand-Orient”.

Até aqui, o Rito não tinha nome. Era, 
tão somente, o Regime do Grande 
Oriente.



Todavia, a partir de 1804, este sistema 
começou a ter forte concorrência, com a 
introdução, na Maçonaria Francesa, do Rito 
Escocês Antigo e Aceite, de cujos Rituais 
dos Graus Simbólicos o “Le Régulateur du 
Maçon” foi uma das fontes.

No “Guide des Maçons Écossais”, datado de 
1804, mas realmente publicado em 1821, 
retomando-se em França a polémica entre 
os Antigos e os Modernos, o Regime do GO 
foi denominado de “Rito Moderno”, sendo já 
frequente, anteriormente, a denominação de 
“Rito Francês”. 



Devido à forte concorrência do REAA, que 
já se fazia sentir em 1806, o Soberano 
Capítulo Metropolitano, ainda por iniciativa 
de Roëttiers de Montaleau, decidiu 
reestruturar a Va Ordem, por forma a que 
resultasse evidente que o Rito possuía 
Graus mais elevados do que o Soberano 
Príncipe Rosa-Cruz.

Foi aprovado o projeto de integrar um 
conjunto de 81 Graus depositados numa 
“Arca”, sendo o Rito designado de “Rito 
Primitivo”, de “Rito Primordial  de França”, 
ou de “Rito mais Antigo conhecido e 
praticado em França”. Todavia, em 1808, 
morreu Roëttiers de Montaleau. 



A reestruturação da Va Ordem foi realizada 
sob a Presidência do seu filho Alexandre 
Roëttiers de Montaleau, sendo aprovados 
novos Estatutos.

Os Rituais dos 81 Graus que integravam o 
Património do Rito foram depositados numa 
“Arca”, colocada no centro do Templo da Va 
Ordem.

A Va Ordem foi decomposta na Classe do Prosélitos (limitada a 81 
membros), e no Conselho  dos 9. Qualquer candidatura a ser admitido 
na Va Ordem devia ser suportada pela apresentação de um Trabalho 
relativo à História, ou ao Simbolismo da Maçonaria. 



A admissão na Va Ordem passou a ter um 
caráter iniciático, sendo o Grau de Entrada 
nesta Ordem o Cavaleiro do Sol (Grau 
Hermético, mas também Racionalista).



Os Cadernos da Va Ordem foram 
organizados por Gastebois, e 
Villette, compilando-se os Rituais 
dos 81 Graus em 9 Séries. 



Na sequência, a Va Ordem veio a constituir-se 
como o Supremo Conselho do Rito mais Antigo 
conhecido em França. Este Orgão 
desapareceu, em 1813.



As primeiras revisões dos Rituais dos Graus 
Simbólicos do RF ocorreram por iniciativa de dois 
Veneráveis Mestres da Loja “Les Trinosophes”: 
Nicholas Des Étangs, e Jean-Marie Ragon. 

Tratam-se de revisões 
claramente deístas, com 
introdução de muitas 
interpretações baseadas em 
correntes de Esoterismos 
Ocidentais. No que concerne 
aos Altos Graus, substituiram 
as Ordens Superiores pelos 
Graus 4º ao 33º do REAA.



Durante o Segundo Império, no Grão 
Mestrado do Príncipe Lucien Murat, foram 
revistos oficialmente os Rituais dos Graus 
Simbólicos. Na “Revisão Murat” (1858), foi 
introduzida a invocação do GADU, demorando 
o Ritual de Iniciação 2 horas.
Foi, igualmente, oficializada 
a substituição das Ordens 
pelos Graus REAA, 
mantendo-se, contudo, 7 
patamares (1ºGr, 2ºGr, 3º 
Gr, 18º Gr, 30º Gr, 32º Gr, e 
33º Gr).



Na sequência do “Convent” de 1877, que 
introduziu o Princípio da Plena Liberdade de 
Consciência, houve a necessidade de rever os 
Rituais. Este trabalho foi realizado por uma 
Comissão presidida por Louis Amiable, advogado 
e Conselheiro da Ordem. Da mesma resultou a 
“Revisão Amiable”, de 1887. 
Este trabalho foi dominado por 
dois aspetos relevantes na época, 
a filosofia positivista, e o combate 
pela Laicidade do Espaço Público. 
Daí que tenha havido uma grande 
preocupação em suprimir 
referências religiosas, e de 
simbolismo “supersticioso”. 



Assim, na “Revisão Amiable”, o Símbolo GADU 
foi removido, tendo a decoração sido aligeirada 
pela remoção do Pavimento de Mosaico, do 
Quadro de Loja, e dos Grandes Candelabros.

Na Cerimónia de Iniciação:

- As viagens decorriam em silêncio, sendo a 
sua interpretação associada às idades da 
vida humana.

- Os textos integravam grandes discursos 
moralizantes.

- Após cada viagem, o Candidato era 
interrogado sobre questões da Sociedade 
(o caráter e a utilidade do casamento, 
igualdade de géneros,...).



Na “Revisão Amiable” é evocada 
a “Religião da Humanidade”, fim 
dos positivistas. Trata-se de um 
sistema de educação que 
termina pela moral, e que é 
fundado no conhecimento 
positivo da natureza humana.

A “Revisão Amiable” foi 
introduzida em Portugal em 
1909, e ainda é praticada por 
muitas Lojas, no Brasil.



Em 1907, Antoine Blatin, Soberano Grande 
Comendador, promoveu nova revisão dos Rituais. A 
“Revisão Blatin” integrou várias cerimónias laicas 
complementares (Reconhecimento Conjugal, Pompa 
Fúnebre). Em 1922, a “Revisão Gérard” reduziu a 
Abertura a um pequeno diálogo.



Em 1938, Arthur Groussier, engenheiro, 
deputado socialista, autor do Código do 
Trabalho, e Grão Mestre do GOdF, promoveu 
uma nova Revisão, a qual só veio a ser 
publicada, e implementada em 1955.

Muito embora tendo por “esqueleto” os Rituais 
Amiable, nesta nova Revisão procedeu-se à 
recuperação do Património Simbólico do Rito 
Francês.

Esta versão, hoje denominada de Rito Francês 
Groussier, apresenta grande fidelidade à 
Maçonaria dos Modernos, e ao Século das 
Luzes.

 



O RF Groussier tem vindo a ser revisto desde 
então, e é hoje o Rito de Referência do GOdF, 
suportando o Trabalho de 80% das suas Lojas.

Todavia, na década de 60, relativamente ao 
REAA, o RF tinha ainda três perdas:

- Por estar circunscrito ao GOdF tinha perdido 
Universalidade.

- Por estar desprovido de Altos Graus próprios, 
tinha perdido continuidade iniciática.

- Pelo facto de os seus Rituais, à época, serem 
ainda substancialmente mais despojados, 
tinha perdido corpo ritual.

  



René Guilly, Conservador Geral dos Museus 
de França, fundou a Loja do GOdF “Le Devoir 
et la Raison”, destinada a praticar uma versão 
do RF mais próxima dos Rituais do Séc. 
XVIII. Tendo mudado de Obediência 
entretanto, a sua versão denominada “Rito 
Francês Moderno Restabelecido”, “Rito 
Francês Tradicional”, ou “Rito Francês 
Antigo”, é hoje praticada em várias 
Obediências.

Também algumas Lojas do GOdF pretenderam praticar o “Le 
Régulateur du Maçon” numa forma muito fiel, pelo que esta versão é 
hoje conhecida por “Rito Francês Moderno”. Também uma versão 
denominada de “Rito Francês Filosófico” foi desenvolvida por uma 
Loja do GOdF.













René Guilly e o seu grupo procederam ainda a 
outra grande iniciativa, em prol do Rito 
Francês, a revivificação dos seus Altos Graus.

Tendo descoberto a existência de um Capítulo 
Francês independente, na Holanda, em Haia, 
com o seu apoio, em 1963, fundaram o 
Soberano Capítulo Jean-Théophile 
Désaguliers. Na sequência, entre 1970 e 1980, 
as Ordens, agora designadas de “Ordens de 
Sabedoria”, despertaram no GOdF. 



Em 1998 foi refundado o Grande Capítulo Geral 
Rito Francês do GOdF. Esta Jurisdição, que 
congrega hoje cerca de 200 Soberanos 
Capítulos, e 5500 membros, é a segunda maior 
Jurisdição de Altos Graus do GOdF.

O GCGRF-GOdF deu Cartas Patente para a 
prática das Ordens de Sabedoria a diversas 
Jurisdições Francesas e Estrangeiras.

Em Portugal, trabalham com Cartas Patente do 
GCGRF-GOdF, o Grande Capítulo Geral de 
Portugal - Rito Francês, e o Grande Capítulo 
Geral Feminino de Portugal.



Em 2011, foi celebrada a Carta de 
Lisboa, subscrita por 17 Jurisdições. Na 
mesma suportam-se os “Comités 
Ramsay”, organismo internacional que 
congrega os Grandes Capítulos Gerais 
do Rito Francês, que hoje integra cerca 
de 30 membros.



Existem evidências claras da prática 
do Rito Francês, em Portugal, a partir 
de 1804, tendo sido o Rito de 
fundação do Grande Oriente Lusitano, 
e o único Rito Maçónico praticado no 
nosso País, até 1840.

No final do século XIX deixou de ser 
maioritário, no GOLU, mantendo 
todavia uma expressão significativa, 
em termos de Lojas e de Capítulos, 
até à clandestinidade.



Após o 25 de Abril, o Rito Francês voltou 
a ser praticado em Portugal (1983), 
através da Loja “Unidade e Mátria”, então 
sob os Auspícios da Grande Loja 
Feminina de França, e hoje Loja nº 1 da 
Grande Loja Feminina de Portugal. 

No Grande Oriente Lusitano, o Rito Francês retomou, com a 
instalação, em 1991, da Loja “Delta”, que no presente mês comemora 
o seu 30º Aniversário.



Contrariamente aos Ritos Deístas, estruturados na vertical, o Rito 
Francês é um Rito Terreno, no qual se progride na horizontal. 
Enquanto que nos Ritos Deístas se pretende “chegar mais alto”, o 
Maçon do Rito Francês contenta-se por “ir mais longe”.

O Rito Francês tem por base a Plena Liberdade de Consciência, que 
se expressa por uma Palavra Humana, que cada um encontra 
através de um Pensamento Livre, que vai ao limite da sua Razão. É, 
pois, um Rito de livre pensamento, e de livres pensadores, no qual 
pensar, para além de um Direito, se converte num Dever (“Sapere 
Aude” - Ousa Pensar Kantiano).

Hoje, o Rito Francês é composto por três etapas estanques: a Loja 
Simbólica, o Capítulo, e as Assembleias da Va Ordem. Nesta 
Tradição nada se sobrepõe ao Grau de Mestre, a progressão pelos 
seus Graus Filosóficos não confere mais Direitos, apenas mais 
responsabilidades.



A principal especificidade dos Graus 
Simbólicos do Rito Francês é a de não terem 
especificidade. É a Maçonaria em “estado 
puro”.

A Iniciação, neste Rito, consiste num 
processo de despertar da consciência, no 
qual cada um é sempre livre, em cada 
momento, em prosseguir ou não.

 O Rito Francês é muito “Operativo”, muito assente na alegoria da 
Construção, assumindo o símbolo Templo uma interpretação interior e 
exterior, e sendo a Ação no Mundo Profano uma obrigação em 
qualquer Grau.

Enfatiza-se muito a Igualdade em Loja, a Democracia, e a 
Fraternidade.



O percurso no Capítulo (Ia à IVa Ordem) 
completa o percurso iniciático no Rito 
Francês, não sendo, todavia, uma etapa 
obrigatória.

As Ordens de Sabedoria, reconstruídas na 
rejeição de uma hierarquia piramidal, 
pretendem, através de uma base simbólica 
muito rica, trabalhar as dimensões filosófica, 
e societária do Rito, aprofundando os 
Valores Laicos, e Republicanos.

Na Ia Ordem (Eleito), o lema que subordina 
o Trabalho é “Da Vingança à Justiça”. 



Na IIa Ordem (Grande Eleito), a diretriz 
filosófica que norteia o Trabalho assenta 
no lema “Da Unidade dos Valores à 
União dos Homens”.  



Na IIIa Ordem (Cavaleiro Maçon), o lema 
“Construção, Desconstrução, e 
Reconstrução” serve de diretriz ao 
Trabalho em Conselho.



Finalmente, na IVa Ordem (Soberano Príncipe 
Rosa-Cruz, Perfeito Maçon Livre de Heredom 
de Kilwinning, Grande Comendador do Templo), 
que faz a síntese das anteriores, o lema 
proposto é “Da Libertação ao Épanouissement”.

Num Grande Capítulo Geral de Rito Francês, um 
titular da IVa Ordem atinge a plenitude dos 
Direitos, sendo elegível para Dignitário de qualquer 
um dos Orgãos de Soberania da Jurisdição 
(Câmara de Administração, Câmara de Justiça, 
Congresso dos Capítulos). 



Percurso último do Rito Francês, a Va Ordem 
confere aos seus detentores o título de Ilustre e 
Perfeito Mestre. O seu Trabalho encontra-se 
subordinado à Chancelaria da Va Ordem, 
decorrendo as respetivas Assembleias sob a sua 
Jurisdição.

A concessão da Va Ordem processa-se em três 
Arcas, com domínios de Trabalhos bem definidos.

- A Primeira Arca compreende o Estudo do Rito Francês, na sua 
Tradição.

- A Segunda Arca integra o Estudo dos outros Ritos Maçónicos.
- A Terceira Arca transmite a mensagem de fim de Rito - “A 

Humanização é o fim último da Iniciação”.



Atualmente, a prática das Ordens de Sabedoria 
encontra-se bem consolidada, em Portugal. O 
Grande Capítulo Geral de Portugal - Rito Francês é 
uma Jurisdição dinâmica, que organiza eventos 
abertos à Maçonaria em geral. 

A prática do Rito Francês, nesta 
Jurisdição, rege-se pelos Princípios da 
Carta de Lisboa, e tem por fim converter 
o Maçon num Cidadão republicano 
ativo, e responsável, capaz de contribuir 
para forjar o destino de uma 
comunidade, que se quer universal.



“...Do vazio íntimo, no momento da 
Iniciação quando morre o antigo 
homem, ao vazio  social, página em 
branco de uma sociedade mais justa 
cujas regras se encontram por 
escrever, o Franco-Maçon que 
trabalha no Rito Francês constroi a 
sua emancipação, tijolo após 
tijolo…”.

                           Philippe Guglielmi  
MSPGV GCGRF-GOdF 



  Vivat, Vivat, Semper Vivat

Viva a República


