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Waldir Ferraz de Camargo (*)
  

A Maçonaria esteve presente em todos os 
principais acontecimentos históricos 
do Brasil e que culminaram no país que 

hoje vivemos. Diferente não poderia ser a sua 
participação na Proclamação da República. "A 
partir de hoje, 15 de Novembro de 1889, o Bra-
sil entra em nova fase, podendo se considerar 
finda a Monarquia, passando a regime franca-
mente democrático com todas as consequênci-
as da liberdade." Assim iniciava o editorial da 
Gazeta da Tarde, da edição do dia 15, anunci-
ando o levante político-militar que instaurou a 
forma republicana presidencialista de governo 
no Brasil, pondo fim à soberania do imperador 

D. Pedro II.
Esse fato histórico, talvez o mais importan-

te do país, teve como líderes e idealizadores 
maçons ilustres que hoje figuram nos livros de 
História, tais como Marechal Deodoro da Fon-
seca, Benjamim Constante, Rui Barbosa, 
Silva Jardim, Campos Sales, Quintino Bocai-
uva, Prudente de Morais, Aristides Lobo e mui-
tos outros.

A idéia republicana já era antiga no Brasil: 
nós a vemos na Guerra dos Mascates (1710), 
na Inconfidência Mineira (1789), na Revolu-
ção Pernambucana (1817), na Confederação 
do Equador (1824) e na Revolução Farroupi-
lha (1835). O país clamava pela República e 
sua proclamação era uma questão de tempo. O 
Império estava desgastado e vagarosamente 
ruía, principalmente após a Guerra do Para-

A PARTICIPAÇÃO DA MAÇONARIA
NA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Marechal Deodoro da Fonseca, o Maçom que proclamou a República - Wikimedia Commons

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/10/a-participacao-da-maconaria-na.html


guai (1870) onde o Brasil mesmo sendo vitori-
oso não soube valorizar o Exército, seu princi-
pal agente, causando grande descontentamen-
to na classe militar. A Igreja, por sua vez, que-
ria a liberdade, pois se encontrava submetida 
ao padroado imperial.

Outro fato importante que fez com o Impé-
rio perdesse sua sustentação foram as leis anti-
escravistas: Ventre Livre (1871), Sexagenári-
os (1885) e Áurea (1888), fervorosamente 
defendidas nas Lojas Maçônicas. Entrelaçan-
do esses e outros fatos a Maçonaria, através 
das Lojas Vigilância de São Borja (RS) e Inde-
pendência e Regeneração (ambas de Campi-
nas), aprovaram um manifesto contrário ao 
advento de um terceiro reinado e enviaram a 
todas as de demais lojas do Brasil, para que 
tomassem conhecimento e apoiassem essa cau-
sa. Mais uma vez a Maçonaria estava à frente 
liderando um movimento democrático.

Em 10 de novembro, na casa de Benjamim 
Constante, diversos maçons se reuniram, entre 
eles Francisco Glicério e Campos Sales, deci-
dindo marcar para o dia 20 a tomada do poder, 
tendo à frente o militar de mais alta patente, o 
marechal Deodoro da Fonseca, que seria o pri-
meiro presidente da República. A data teve de 
ser antecipada face a um boato ardilosamente 
arquitetado de que o governo havia mandado 
prender Deodoro da Fonseca. Confirmado 
depois que se tratava realmente de um boato.

Assim, na manhã do dia 15, Deodoro, que 
estava doente em sua casa, atravessou o 
Campo de Santana e do outro lado do parque 
conclamou os demais revolucionários ali 
aquartelados. Ofereceram-lhe um cavalo que 
nele montou e, segundo testemunhas, tirou o 
chapéu e gritou: "Viva a República!". Depois 
apeou, atravessou o parque e voltou para sua 
residência. Na tarde do mesmo dia o ato foi 
confirmado na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro e oficialmente proclamada a Repúbli-
ca do Brasil.

Faz-se necessário aqui uma justiça ao impe-
rador D. Pedro II, um homem culto, pondera-
do, também maçom, que, contrariando a opi-
nião pública, não lutou pelo trono, pois não 
queria ver derramamento de sangue, reconhe-
cendo que para o Brasil este seria seu novo e 
melhor destino. Numa atmosfera que se dese-
nhou entre o pasmo e o temor dos monarquis-
tas e admiração dos sensatos, passados apenas 
dois dias o imperador parte com toda sua famí-
lia para a Europa, levando com ele meio século 
de história do Brasil Imperial, deixando reno-
vadas as esperanças de se construir uma nova 
nação, com bases nos ideais de liberdade, 
igualdade e fraternidade, cercada pela bonan-
ça esperançosa da paz.

(*) O autor é licenciado em história, 
funcionário público estadual e mem-
bro da Loja Maçônica "Deus, Pátria e 
Família" de Bauru - SP

«Viva a República!"



SECRETARIO EXECUTIVO DA CMI EM MANAUS
O Secretário-Executivo da CMI, Geraldo Mace-
do, esteve em Manaus, capital do estado do Ama-
zonas, prestigiando a posse do Grão-Mestre ree-
leito da Grande Loja Maçônica do Estado do 
Amazonas – GLOMAM, Marcelo Peixoto.
Já no sábado, 08/10, ocorreu em Manaus a 
Assembleia da Zona 5 da CMI, que abrange 39 
potências do Brasil, sendo que dessas, 33 se fize-
ram presentes. A assembleia também contou com 
a presença dos Grão-Mestres da Gran Logia Sim-
bólica del Paraguay e da Gran Logia de Bolivia, 
integrantes da Zona 6.

Então, durante a noite de sábado, todos os presentes tiveram a oportunidade de se confraterniza-
rem em um baile em comemoração aos 150 anos da Maçonaria no Amazonas.
Nossos parabéns aos integrantes da GLOMAM por toda organização do excelente evento, bem 
como pela costumeira hospitalidade fraterna.

XV CONGRESSO MAÇÔNICO ESTADUAL DO GOB/PR
Cerca de 300 pessoas estiveram presentes nos dias 
21, 22 e 23 de outubro, no Centro de Eventos do 
Shopping Aurora, em Londrina, distante 390 km de 
Curitiba, para acompanhar o XV Congresso Maçô-
nico Estadual do GOB/PR, com o objetivo de estrei-
tar ainda mais os laços fraternais dessa potência 
maçônica.
O evento contou com a presença do Eminente Grão-
Mestre Luis Mario Luchetta entre outras importan-
tes autoridades maçônicas.
O Congresso discutiu e debateu temas importantes 
como: “A Educação Maçônica e seu benefício para 
a Sociedade” e “As Entidades Paramaçônicas e a 
Sociedade, qual o futuro viável?”.
Os palestrantes deste XV Congresso Maçônico Estadual do GOB/PR foram: Paulo Roberto Socher 
(Grande Secretário de Educação e Cultura do GOB/PR), Luiz Diogo Mussoi Filho (Coordenador Regi-
onal), Reginaldo Peixoto (Membro do Conselho Superior Disciplinar e Administrativo do DEPEN), 
entre outros.
O evento marcou os 95 anos de fundação do GOB/PR e os 200 anos do GOB Nacional, tendo uma pro-
gramação especial pensada para toda a Família Maçônica.
Uma grande atração foi também oferecida para as esposas e filhos de Maçons, um City Tour pelos prin-
cipais pontos turísticos de Londrina tendo como ponto de partida o local do evento, Shopping Aurora.
A Loja Maçônica A.R.L.S. Fidelitas e a Associação Vale das Acácias também foram subsedes desse 
evento onde os convidados puderam presenciar palestras importantes de acordo com a programação 
oferecida.

NOTÍCIAS MAÇÔNICAS



A COMAB – Confederação Maçônica do Brasil 
realizou, no dia 22 de outubro de 2022, a sua 119ª 
Assembleia Geral Ordinária para empossar sua 
nova diretoria executiva e membros do conselho 
fiscal da entidade.
O Grão-Mestre do Grande Oriente Independente 
de Pernambuco (GOIPE), Guilherme de Queiroz 
Ribeiro, assumiu a presidência da entidade para o 
exercício do ano de 2023 pelas mãos do Grão-
Mestre de Minas Gerais, Vanderlei Geraldo de 
Assis, presidente da gestão 2022. Em sua mensa-
gem de posse, o novo presidente manifestou seu 
compromisso de defender a Maçonaria e a 
COMAB contra os ataques que vêm ocorrendo 
no atual momento da vida brasileira. “Acredito 
que a missão do presidente de nossa organização 
deve ser levar os nossos princípios e propósitos 
para toda sociedade, para mostrar quem nós 
somos e qual tem sido a contribuição da Maçona-
ria para a construção de um Brasil mais fraterno”, 
enfatizou.

Por sua vez, ao transmitir o cargo, Vanderlei 
Geraldo de Assis agradeceu o apoio que recebeu 
de todos os seus pares, em cada instante de seu 
mandato. “Como fato marcante de nossa gestão, 
tivemos a honra de representar a COMAB na 1ª 
Conferência da Maçonaria Regular Brasileira, ao 
lado da Confederação da Maçonaria Simbólica 
do Brasil (CMSB) e Grande Oriente do Brasil 
(GOB), em julho desse ano, em Florianópolis. 
Um momento histórico que comprovou que vive-
mos um tempo de união das forças da Maçonaria 
Regular. E nos últimos dias, quando a Maçonaria 
foi atacada por forças contrárias aos nossos prin-
cípios, tivemos uma demonstração dessa união, 
na prática, elaborando mensagens conjuntas para 
posicionar, junto à sociedade brasileira, a verda-
deira missão que a Maçonaria Universal desem-
penha para construir uma nação mais justa e per-
feita”.

NOVA DIRETORIA DA COMAB É EMPOSSADA DURANTE
 A 119ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM RECIFE-PE

Evento contou com a presença de representantes dos Grandes Orientes da Confederação 
Maçônica do Brasil, da Maçonaria Universal Brasileira e de outros países. 
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SAGRAÇÃO DO TEMPLO EM CAMPOS DO JORDÃO
Na noite de 18 de outubro de 2022, na ARLS 
Presidente Washington Luiz nº 2626 do REAA 
9ª Macrorregião Oriente de Campos do Jordão, 
foi realizada a Sessão de Sagração do Templo 
presidida pelo VM Paulo Roberto Carvalho.
A Comissão de Consagração foi composta pelo 
Poderoso Irmão Ruberval Ramos Castello 
Secretário Estadual Adjunto de Relações Inter-
nas como Presidente, Primeiro Vigilante o 
Secretário Estadual de Orientações Ritualísti-

cas Poderoso Irmão Pedro Rodrigues Bueno Junior, Segundo Vigilante o Secretário Estadual 
Adjunto de Relações Internas Poderoso Irmão Fernando Carlos Ribeiro.
Abrilhantaram e prestigiaram a Sessão autoridades Maçônicas, Mestres, Companheiros e Apren-
dizes de Potencias e Lojas Coirmãs a seguir: Cônego Januário da Cunha Barbosa n° 82, Irmão 
Firmino Escada nº 2220, Luzes da Serra nº 562, Ypiranga nº 083, Prometheus nº 638, Fraternida-
de Acadêmica Pitágoras nº 3395, Cavaleiros do Santo Graal nº 3229, Pedro Pinto dos Santos nº 
463, Fraternidade Luz da Mantiqueira nº 2327 e Washington Luiz nº 2694.

NOTÍCIAS MAÇÔNICAS

INAUGURADO NO RJ, O TEMPLO GRÃO MESTRE
 PAULO ROBERTO RIBEIRO LEMGRUBER

Foi inaugurado no dia 24 de outubro, o Templo 
Grão Mestre Paulo Roberto Ribeiro Lemgruber, no 
Palácio Maçônico da Mariz e Barros, na Tijuca, Zona 
Norte do Rio de Janeiro. A Cerimônia de Sagração do 
Templo foi presidida pelo Sereníssimo Grão Mestre 
da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janei-
ro, José Ricardo Salgueiro de Castro.

Neste Templo, em formato plano, sem degraus, 
funcionarão as três entidades Paramaçônicas deste 
Condomínio Maçônico: Capítulo Guy d'Auvergnie nº 27 da Ordem DeMolay, Bethel #5 Keren Happouk 
das Filhas de Jó Internacional, e Capítulo Electa #1 da Ordem da Estrela do Oriente.

Estiveram presentes nesta ocasião, Nathan Mateus, Oficial Executivo da 4ª Região do Grande Conselho 
do Estado do Rio de Janeiro (GCE-RJ), Matheus Noronha, Past Mestre Conselheiro Nacional Adjunto da 
Ordem DeMolay.

Paulo Lemgruber foi Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro 1996-98 e elei-
to para a gestão 2017-2020, porém faleceu de infarto no dia 27 de maio de 2018, não completando a gestão.

Foi um grande apoiador das Ordens Paramaçônicas, tendo sido Consultor do Capítulo Guy d'Auvergnie 
nº 27 e Guardião Associado do Bethel #5 Keren Happouk no início dos anos 2000, onde seus filhos, Paulo 
Bonam Lemgruber e Genilza Lemgruber foram iniciados como DeMolay e Filha de Jó, respectivamente.

Também é fundador, junto de sua esposa Rosilene Lemgruber, do 1º Capítulo da Ordem da Estrela do 
Oriente na América do Sul, o Capítulo Electa #1, de 1997.

Fonte: Paramaçonaria
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Em solenidade realizada na noite de 22/10, a 
cunhada Daiane Ferraz e Ferraz foi empossada como 
Presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul 
Nova Era da Loja Maçônica Monte Sião do Oriente 
de Vitória da Conquista-BA.

A FRAFEM Cruzeiro do Sul do GOB-BA repre-
sentada pela cunhada Maria Cristina Lima Souza 
designada pelo Eminente Grão Mestre Oscimar Tor-
res deu posse à Presidente e a nova Diretoria, exaltan-
do o crescimento e organização da Frafem em Con-
quista e em todo Estado.

A Carta Constitutiva da Frafem Nova Era foi con-
cedida pela direção nacional da Frafem, através de ato 
da Presidente Nacional, cunhada Jussane Guimarães.

FRAFEM DA LOJA MONTE SIÃO TEM NOVA PREESIDENTE

SALAH SHRINERS SC PROMOVE JANTAR BENEFICENTE
A Ordem Paramaçônica Internacional Shriners, instituição filantrópica sem fins lucrati-

vos, denominada em Santa Catarina de Salah Shriners SC, e que conta com o apoio do 
GOB-SC, GOSC e GLSC, realizou no último dia 18 de Outubro um Jantar Beneficente 
intitulado "Salah Shriners Music Festival", regado a muita alegria, diversão, variadas atra-
ções musicais, gastronomia de primeira qualidade e uma confraternização fraterna única 
entre as pessoas que lá estavam.

A renda total deste evento foi revertida em prol da reforma da UTI da Ala de Crianças 
Queimadas do Hospital Infantil Joana de Gusmão que se encontra fechada há praticamente 
5 anos, onde agradecemos de coração a todos que contribuíram com esta nobre causa.

A missão institucional prioritária dos Shriners incide em contribuir no tratamento de cri-
anças com Queimaduras, Lábio Leporino, Fenda Palatina e com problemas de Ortopedia.



GM VALDIR MASSUCATTI MINISTRA 
PALESTRA EM SEMINÁRIO MAÇÔNICO

Aconteceu no Palácio Maçônico da Serra-
ES, o Seminário Maçônico da 4ª Região envol-
vendo as Lojas Maçônicas serranas, a Escola de 
Estudos e Instruções Maçônicas (EEIM) e a 
Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito 
Santo.

Durante o evento, o Grão-Mestre Valdir Mas-
sucatti fez palestra intitulada “Desafios e Esco-
lhas”, de cunho motivacional, destacando que 
devemos focar em nossos objetivos, mesmo 
que no decorrer do caminho sejamos obrigados 
a mudar o percurso, sempre temos de ter em 
mente o destino final. O Sereníssimo enfatizou 
que precisamos viver o hoje, pois o ontem já 
passou, e o amanhã será sempre amanhã. “O hoje deve ser prioridade em nossas vidas. Devemos 
dar nosso melhor a cada dia, pois somente dessa forma conseguiremos chegar ao destino”, salien-
tou.

O Irmão Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, falou sobre a for-
ça-tarefa que une forças de segurança no combate ao crime organizado no Estado, mostrando 
números do aumento significativo de prisões e apreensões, tanto de drogas quanto de armas.

O evento foi uma realização das lojas Jardim das Acácias Nº13, Os Inconfidentes Nº 42, Senti-
nela da Paz Nº 57, Livres Pensadores Nº 74, GM Aly Edmundo Poletti Nº 86, Cidade da Serra Nº 
95, Mestre Álvaro Nº 97, Guardiões do Segredo Real Nº 103 e Reis Magos Nº 104 em parceria com 
a EEIM e com a Grande Loja.

Nos dias 22 e 23 de outubro de 2022, foi 
realizado, na cidade de Orleans/SC, o 
Trigésimo Primeiro Congresso Estadual da 
Ordem DeMolay de Santa Catarina (CEOD - 
SC). O evento contou com diversas 
atividades e cerimônias que resultaram em 
u m  e n c o n t r o  n o  q u a l  a  c h a m a  d o 
companheirismo mostrou que, mesmo após 
dois anos sem um congresso estadual, brilha 
mais forte do que nunca.

Assembleia Geral, Sessão Anual, Grande Capítulo Estadual, Grande Priorado Estadual, con-
curso de Cerimônia da Luz, Torneio de Elevação, atividades esportivas, palestras e concessão 
da Cerimônia do Cavaleiro da Tríade foram as principais atividades realizadas neste encontro, 
proporcionando aos DeMolays e tios presentes muita diversão, aprendizado e integração.

NOTÍCIAS MAÇÔNICAS

31º CONGRESSO ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY DE SC



CASA DO MAÇOM DE BARRETOS
REALIZA A 3ª COSTELA DE CHÃO

O evento realizado pela Casa do Maçom de Barretos no último dia 23 de outubro foi um grande 
sucesso de público, com presença de grande número de irmãos, cunhadas, convidados, todos 
imbuídos no objetivo de contribuir com esta grande obra da Maçonaria Paulista, que mantém um 
espaço para acolhimento de pacientes de outras cidades que precisam realizar tratamento contra o 
câncer no Hospital do Amor, em Barretos.

Irmãos da Loja FRATERNIDADE PAULISTA 09 e de várias outras Lojas trabalharam na orga-
nização, na venda de convites.  Irmãos de Três Lagoas estiveram auxiliando no preparo, dezenas 
trabalharam no atendimento aos convidados oferecendo um almoço que foi a 3ª COSTELA DE 
CHÃO.

Algumas homenagens foram realizadas, entre elas para os irmãos que participaram realizando 
uma ação no ano de 2019, que arrecadou o valor necessário para instalar as placas de energia solar 
na Casa do Maçom de Barretos, contribuindo para uma significativa economia na conta mensal de 
energia elétrica. Na oportunidade em 2019, irmãos da cooperativa bancária do sistema Bancoop, o 
Grupo de Hospitalaria Maçonaria Sem Fronteiras, o grupo Bodes COOP, Bodes do Asfalto, Bodes 
do Pedal e Bodes Cervejeiros, num belo trabalho arrecadaram mais de R$ 190.000,00 que foram 
utilizados para a instalação das placas de energia solar. Representando estes irmãos esteve presen-
te no evento um dos coordenadores do MSF-Maçonaria Sem Fronteiras, irmão Marcelo Macedo.

A CASA DO MAÇOM JOÃO BARONI em Barretos é uma entidade particular idealizada por 
irmãos da centenária Loja FRATERNIDADE PAULISTA 09 do oriente de Barretos e que foi abra-
çada por Maçons de todo o Brasil.

A CASA DO MAÇOM JOÃO BARONI foi criada com o objetivo de oferecer apoio aos irmãos 
e acompanhantes que se deslocam de todo o Brasil para realizar tratamento contra o câncer no Hos-
pital do Amor, em Barretos, com a construção de um espaço para abrigar convenientemente esses 
Maçons, e a construção mobilizou muitos irmãos e Lojas com doações e trabalho, para que este 
sonho se concretizasse.





https://www.viniltapetes.com.br/?gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN3vyJ3Q93y2yhdwns7uWRRqLPsOSWwaDBZFLHm-4s83IzUuvjqgaAIaAuYrEALw_wcB
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Por Charleston Sperandio de Souza (*)

A expressão “Justo e Perfeito” é utilizada nas reu-
niões maçônicas, principalmente quando o 
Irmão Orador faz ao final de uma sessão, uma 

análise dos trabalhos realizados, e declara que a sessão 
foi justa e perfeita.

Recorrendo à língua nativa, o português, o vocábulo 
“Justo” significa conforme à justiça, à equidade, à 
razão; ou ainda, imparcial, íntegro ou exato e preciso 
(MAÇONARIA E SUA SABEDORIA).

 Já o “Perfeito” exprime um tempo de verbo, no pre-
térito, ou seja, no passado, e é também um adjetivo a 
indicar a reunião “de todas as qualidades concebíveis, 
ou a superação do mais alto grau numa escala de valo-
res” (MAÇONARIA E SUA SABEDORIA). É um adje-
tivo que não tem defeitos; ideal, impecável; excelente. 
Que está terminado; sem falhas, lacunas; completo, 
absoluto, total. Que se sobressai por ser excepcional; 
magistral, de aspecto belo; em que há elegância; bonito.

Nessa linha, a expressão “está tudo Justo e Perfeito”, 
também é utilizada como cumprimento e reconheci-

mento entre os Maçons, pois, na maçonaria a sua filoso-
fia é eterna, bem como seus ensinamentos (MARCELO 
LUIZ, 2012).

Para conhecermos a origem da expressão “Justo e 
Perfeito”, temos que aprofundar na história bíblica no 
Antigo Testamento, precisamente no livro de Gênesis 
6:9-14, que faz narrativas sobre Noé; os seus filhos; que 
a Terra estava cheia de violência; fala da destruição da 
Terra e da Arca. 

Ainda em Gênesis 6:9, relata que “Noé, era homem 
Justo e Perfeito em suas gerações, e andava com Deus”. 
Então, surge biblicamente nesse momento a expressão 
“Justo e Perfeito” (BÍBLIA SAGRADA).

Mais adiante, ainda no Livro da Lei em Gênesis, diz 
que Noé gerou três filhos: Sem, Cam e Jafé. A terra, 
porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de 
violência. Deus viu a Terra, e eis que estava corrompi-
da; porque toda a carne havia corrompido o seu cami-
nho sobre a Terra (BÍBLIA SAGRADA). 

Então Deus disse a Noé: O fim de toda carne é chega-
do perante Mim; porque a Terra está cheia da violência 
dos homens; eis que os destruirei juntamente com a 
terra. Faze para ti uma arca de madeira [...] (BÍBLIA 
SAGRADA)

Continuando em Gênesis, precisamente no capítulo 

A ORIGEM DA EXPRESSÃO MAÇÔNICA 
“JUSTO E PERFEITO”

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/10/a-origem-da-expressao-maconica-justo-e.html


7:1, Deus se manifesta “Depois disse o SENHOR a 
Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho 
visto que és Justo diante de mim nesta geração. Assim 
fez Noé; segundo tudo o que Deus lhe mandou 
(BÍBLIA SAGRADA).

Dessa forma, Noé tornara-se Perfeito, mas não como 
quem não possuía defeitos, e sim como alguém íntegro 
e reto de coração, ou seja, era Perfeito porque possuía 
os princípios eternos de Deus implantados nele.

A palavra hebraica “Tamim" que geralmente é tradu-
zida para o português como "Perfeito", ela tem o 
mesmo sentido da palavra “sincero" e “íntegro”, a qual 
se opõe ao que é enganoso, fingido e vaidoso (MARRA, 
2020).

Agora, se tem uma ligeira compreensão geral de 
quem foi Noé, depois de ler essas passagens, e que tipo 
de pessoa era Noé. 

Então, nessa linha, pode-se questionar de acordo 
com a compreensão das pessoas modernas: que tipo de 
pessoa era um “homem Justo” naquela época? Um 
homem Justo deveria ser um homem Perfeito. 

Assim, pode-se fazer outro questionamento: Nós 
sabemos se esse homem Perfeito era Perfeito aos olhos 
do homem ou Perfeito aos olhos de Deus? 

Sem dúvida, esse homem Perfeito era um homem 
Perfeito aos olhos de Deus, e não aos olhos do homem, 
isso porque, o homem se torna cego e não consegue 
enxergar a plenitude do mundo, e somente Deus obser-
va toda a Terra e cada pessoa, e só Deus sabia que Noé 
era um homem Perfeito. 

Portanto, o plano de Deus para destruir o mundo 
com um dilúvio começou a partir do momento em que 
Ele chamou Noé.

Aos olhos de Deus, Noé era um homem Justo; tudo 
que Deus lhe instruísse a fazer, ele fazia desse jeito. Em 
outras palavras, Noé estava disposto a fazer tudo que 
Deus lhe mandasse fazer.

Desta forma, Noé era o único homem Justo aos olhos 
de Deus durante aquele tempo, o que implica que nem 
sua esposa nem seus filhos e noras eram pessoas Justas, 
mas Deus, mesmo assim, os poupou por causa de Noé.

Nos dias atuais, questionam-se se: existe algum 
homem Justo aos olhos de Deus? existe algum homem 
Perfeito aos olhos de Deus? 

Por essas e outras perguntas no mesmo sentido abs-
trato, ou que por outros motivos os leitores tenham sido 
atraídos até aqui tão somente pelo título deste artigo, 
entretanto se você realmente deseja ser como Noé, 
Justo e Perfeito, entendamos que dentre toda a humani-
dade não existe ninguém que seja Justo, visto que todos 
pecaram e por essa razão precisam tanto de Deus para 
serem justificados, e pode-se corroborar em Romanos, 
Cap. 3:10,11 e 23.

Por fim, neste momento, deixo a seara bíblica afir-

mando que foi confirmado pela fé de Noé, quando 
avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, 
movido por santo temor, ele construiu uma arca para 
salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o 
mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a 
fé, conforme está escrito no Livro da Lei em Hebreus 
Cap.11.7.

Agora, contextualizando as sagradas escrituras com 
nossa Ordem Maçônica e trazendo luzes para o nosso 
estudo, a expressão “Justo e Perfeito” remonta às cor-
porações medievais e à construção de várias catedrais.

Desde remotos tempos, os construtores sempre cons-
tataram a exatidão das edificações com o Prumo, e com 
o Nível, proclamando, ao constatar essa exatidão, que 
“tudo está Justo e Perfeito”.

No aprofundamento deste estudo, os Irmãos obser-
varão uma verdadeira ponte entre valores do homem 
Maçom com o plano do GADU em relação ao que ver-
dadeiramente é Justo e Perfeito.

Vê-se, porém, que a expressão tudo está “Justo e 
Perfeito” veio além da bíblia sagrada, de épocas passa-
das, originária da chamada Maçonaria de Ofício, ou 
operativa, possuindo aquela época a finalidade de 
atestar a exatidão das construções, após verificações 
empreendidas com o Prumo e o Nível, instrumentos de 
ambos os Vigilantes, respectivamente, em informação 
que era transmitida ao Venerável Mestre, o Administra-
dor da obra.

Por fim, é certo que ser Justo e Perfeito não é tarefa 
das mais fáceis, pois devemos procurar diariamente a 
busca pelo autoconhecimento, enfrentando e aceitando 
nossa dualidade, rejeitando as ocupações supérfluas e 
os pensamentos inúteis, certamente estaremos bem 
mais perto do que é “Justo e Perfeito”.

(*)Por Charleston Sperandio de Souza.
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Por Rosmunda Cristiano

odo maçom que conheci em meus trinta Tanos de militância maçônica em algum 
momento se viu fazendo um balanço de 

fazer parte da Instituição.
Eu também muitas vezes me questionei sobre 

isso, tive crises de identidade, segundas inten-
ções, dúvidas, momentos de ênfase e desânimo.

Mas continuo aqui, falando e escrevendo sobre 
uma "fé" que se tornou um estilo de vida, uma 
forma de ser, de pensar, de ser comigo mesmo, 
mas sobretudo com os outros.

Se eu tivesse que resumir a filosofia maçônica 
vivida por um maçom, só poderia compará-la ao 
mito do Véu de Ísis:

Eu sou tudo o que foi, o que é e o que será e 
nenhum mortal ainda se atreveu a levantar meu 
véu.

Muitas vezes, em meus artigos, escrevi pala-
vras destinadas a recordar a "consciência" de nós 

maçons", tentando sacudi-los onde eram necessá-
rios, despertá-los, onde cochilavam profunda-
mente, atiçá-los ao vivo, caso eles estavam muito 
cheios de si mesmos.

Não devemos esquecer que juramos ser fiéis 
aos ideais, defendê-los até a morte.

O véu de Ísis representa o instrumento que 
serve para despertar o sentido de responsabilidade 
inerente a todo maçom, a quem é exigido respon-
der a um apelo às gerações maçônicas, presentes e 
futuras, e na construção de uma sociedade respei-
tadora da dignidade, da justiça e solidariedade.

Heráclito dizia que nada permanece igual e está-
tico, tudo flui, a mesma realidade que vivemos 
diariamente é marcada pela mudança. Muito 
menos o de um maçom que vive na soleira da 
porta do Templo, com um pé no mundo profano e 
outro no esotérico.

Nesse difícil equilíbrio, mesmo o mais experi-
ente dos Mestres pode se confundir e esquecer, de 
fato, suas responsabilidades, que estão entre as 

A RESPONSABILIDADE ESCONDIDA
ATRÁS DO VÉU DE ÍSIS
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mais belas maneiras pelas quais o maçom expõe 
seu ser na Obediência e no mundo e que faz dele o 
motor que gera palavra e ação.

Ser responsável significa responder a um ine-
gável chamado pessoal, mas também expor-se ao 
que esse véu esconde com a liberdade de fuga e 
que, ao mesmo tempo, atrai a identidade humana 
como um ímã. Querendo parafrasear Rousseau, 
os maçons são seres humanos livres e rebeldes 
mas, "por toda parte acorrentados"... de responsa-
bilidade!

A responsabilidade que se reacende diante 
daquele misterioso véu reveste cada Irmão de com-
promisso e consciência; encarná-lo significa 
remover o véu, sem medo, consciente de que você 
escolheu ouvir seu apelo e decidir levantá-lo para 
descobrir o que está por trás dele, entender que 
você pode usá-lo de uma maneira diferente pelo 
que ele contém e por sua imenso poder de ser geri-
do de forma responsável, ética e humana.

A Maçonaria é como um terceiro elemento que 
é tanto tremendum quanto fascinans: tremendum 
porque representa o risco para o indivíduo de se 
alienar e se perder e fascinans porque pode repre-
sentar uma forma de recuperar a posse de si, 

redescobrindo o próprio valor.
A Maçonaria é aquele véu da deusa que, levan-

tado por quem, movido pela paixão ou por uma 
questão existencial, quer se aproximar para 
encontrar a verdade, não mostra nada além da ima-
gem de si mesmo.

Do olhar trêmulo daquele espelho vem a res-
ponsabilidade: um sentimento desesperado que 
assoma, desfaz e mostra a frágil nudez humana e 
seu modo de se doar nesta sociedade.

Como ser maçom de forma ética, particular-
mente no mundo profano, um lugar onde o ser é 
sufocado pelo fazer, onde se esconde atrás de uma 
atividade imersa em constante mudança?

Voltando a refletir sobre a própria ação, univer-
salizando-a, fundando-a pessoalmente, abrindo-a 
ao futuro da vida de toda a humanidade, vai-se 
além de si mesmo e da realidade e estabelece uma 
nova ação laboral e social a partir do além e do 
caos.

No mito grego, o caos era imensidão e vazio e é 
precisamente a partir deste último sentido que 
devemos recomeçar. O vazio cósmico é um lugar 
de perdição onde, paradoxalmente, se geram ener-
gia e movimento e, portanto, vida, e justamente 
reivindica responsabilidade.

No trabalho, na vida privada e em todas as esfe-
ras, o ser humano precisa "ser", encher-se de ruí-
dos e não de silêncio, de "agora" e não de "além". 
Porque?

Porque o vazio é assustador, pois abala as cons-
ciências.

A responsabilidade nos devolve a imagem da 
pessoa: um vazio cósmico de dobras da existência 
que tem medo de sua fraqueza e de olhar para 'ir 
além'.

"O véu que esconde a beleza da verdade" é um 
ideograma que encontramos em todas as tradi-
ções; como esse véu de "carne" cobre os olhos do 
nascituro no início da vida e os olhos do velho 
quando o fim se aproxima, assim o véu da ilusão 
oculta a visão do adulto até o fim de sua vida pro-
fana, mas cai por ocasião de seu renascimento ini-
ciático.

____________________________________
Fonte: www.expartibus.it



Por Irmão José Ronaldo Viega Alves

COMENTÁRIOS INICIAIS:
No capítulo anterior conhecemos um pouco mais 

detalhadamente o conteúdo desses dois outros impor-
tantes documentos da Maçonaria em seu período Opera-
tivo, o Manuscrito Cooke (1450) e o Manuscrito da 
Grande Loja Nº 1 (1583), que juntamente com o Manus-
crito Regius (vide o capítulo II) compuseram uma mos-
tra acerca dos três documentos considerados mais anti-
gos dentro do que se convencionou chamar de Old Char-
ges. No âmbito da apresentação toda, ficamos conhe-
cendo detalhes as suas origens, assim como, quais as 
referências que constavam no corpo desses documentos 
relacionadas à Geometria. 

Ainda no capítulo anterior, conhecemos aspectos 
também que diziam respeito ao uso da expressão Gran-
de Arquiteto do Universo pela Maçonaria, eis que, num 
primeiro momento, o nome parece remeter à própria 
arte da construção, e por conseguinte, à Geometria con-
forme alguns dos conceitos que estavam em voga na 
época. Isso fez com que, buscássemos maiores informa-
ções acerca das suas origens, sendo que, uma das cons-
tatações mais importantes foi a de que, há muito tempo o 

nome já vinha sendo utilizado (bem antes dele aportar 
na Maçonaria), por homens de ciência, filósofos, etc. A 
expressão Grande Arquiteto do Universo ou sua nomen-
clatura parece reforçar algumas ideias surgidas na Idade 
Média de que a Astronomia e a Geometria eram ciências 
que estavam diretamente ligadas à Divindade, assim 
como, à ideia de que Deus ao criar o mundo, se utilizou 
de princípios que essencialmente são associados à Geo-
metria. 

Tal como a metáfora essa que passou a ser utilizada, 
onde a divindade teria criado o universo com base em 
princípios harmônicos e geométricos, os trabalhadores 
medievais ligados à arte da construção, os pedreiros, os 
Maçons, os construtores de catedrais também acredita-
ram que as suas construções poderiam conter e ostentar 
os mesmos princípios, já que sua nobre missão envolvia 
erigir templos com o objetivo de que eles pudessem 
servir de morada de Deus aqui nesse mundo, ainda que, 
na Maçonaria propriamente a expressão foi mesmo colo-
cada em evidência a partir das Constituições de Ander-
son (1723). Até então, havia um conceito do Deus trini-
tário, que era o conceito da Igreja Católica especifica-
mente, aliás, a Maçonaria surgiu do seio da igreja católi-
ca. 

É de considerarmos também que, a expressão Gran-
de Arquiteto do Universo, conforme alguns estudiosos 

DAS ORIGENS DA GEOMETRIA E INFLUÊNCIAS
 NO SIMBOLISMO MAÇÔNICO (IV)
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pode ter uma origem alquímica rosa-cruz, eis que, 
L'Andrea a teria utilizado em um trabalho no ano de 
1623. (Fadista, 2002, pág. 140)  

Conforme o Irmão Nicola Aslan, havia uma história 
lendária da Maçonaria, com referências à Arquitetura, 
às edificações e à Geometria, sendo que, esta última era 
entendida conforme o pensamento da época. 

Enfim, com esses três documentos citados pudemos 
captar a essência dos Antigos Deveres (Old Charges). 
Sem esquecer aqui que esses documentos também são o 
melhor registro dos passos iniciais da Ritualística maçô-
nica, pois, além da mistura essa que consistia de duas 
orações, uma no início e outra no final, algumas lendas 
ingênuas, contos simplórios e os deveres que deveriam 
ser cumpridos, o documento era lido na íntegra para 
todos aqueles que seriam admitidos como membros de 
uma Loja, o que significa dizer, por ocasião da cerimô-
nia realizada na sua recepção. (Aslan, 2015, pág. 10)

Nossos estudos prosseguem então, não sem antes 
lembrar que: à época, a Geometria que era uma das Sete 
Ciências, possuía o status de “fonte de todo o conheci-
mento”. 

O GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO OU 
O GRANDE GEÔMETRA?

Lembrem que ao comentarmos a influência de alguns 
filósofos gregos (Capítulo I) que se destacaram e tam-
bém muito contribuíram para a ciência da Geometria, 
foi citada esta que é uma das suas frases mais famosas 
atribuídas a Platão, a qual constava no pórtico que dava 
entrada à sua Academia, onde se lia:

“Que ninguém que não seja geômetra entre aqui”.  
Pois é, sobre o nome de Deus estar associado à Geo-

metria, parece que na Maçonaria vamos encontrar essas 
duas fórmulas: Grande Arquiteto e Grande Geômetra.  

Alec Mellor, em seu dicionário, em relação ao verbe-
te “Geometria”, registrou o seguinte:

“Deus é matemático, e, para o Franco-Maçom, o 
simbolismo do compasso se esclarece sem dificuldade. 
No 2º Grau, o Rito Emulação chama-o, aliás, de Grande 
Geômetra do Universo.” (Mellor, 1989, pág. 122) 

COMENTÁRIOS:
Com o que foi apresentado até aqui, pudemos perce-

ber que associar o nome do Criador ao de geômetra, de 
arquiteto, tem raízes profundas, seja na Geometria, seja 
na Filosofia, seja na Maçonaria. 

Aquela famosa imagem da iconografia medieval, 
que mostra uma representação de Deus ou de Jesus Cris-
to, onde um ou outro aparece se utilizando de um com-
passo, imagem seguidamente utilizada em capas de 
livros, revistas, etc., simboliza a figura do Criador proje-
tando a perfeição do mundo a partir do caos. 

Estas últimas palavras, aliás, perfeição e caos, por si 
sós, já nos remetem para seus usos e significados em 

nossos rituais em vários dos Graus do REAA. Sim, os 
Maçons são herdeiros de uma longa tradição no sentido 
de ajudarem na construção de uma obra cuja finalidade 
maior é um mundo melhor, um mundo construído com 
base em princípios harmônicos, com base na tolerância 
e no amor, um mundo que esteja mais próximo, um dia, 
daquilo que podemos vir a entender com base nos ensi-
namentos que recebemos, com base no desenvolvimen-
to da nossa espiritualidade e do nosso sentimento de 
humanidade, sobre a perfeição essa que a nós seres 
humanos esta que podemos almejar e alcançar.   

 

MAÇONARIA NA IDADE MÉDIA: A ARTE DA 
CONSTRUÇÃO & A GEOMETRIA SAGRADA

Antes de que adentremos neste assunto que envolve-
rá mais adiante a geometria sagrada, o seu domínio, o 
qual resultou na construção das imensas e belas catedra-
is durante parte da Idade Média, mesmo que, sucinta-
mente, torna-se fundamental fazermos aqui um resumo 
geral, em caráter preliminar, sobre quais foram as prin-
cipais corporações e confrarias leigas ligadas à arte da 
construção que durante o transcorrer desse mesmo 
período citado evoluíram, deixando suas marcas, 
influências e contribuições na história da Maçonaria 
Operativa como um todo.

Cabe aqui também, registrar algumas linhas que 
foram extraídas dos sábios comentários de autoria do 
eminente estudioso e Maçom italiano Arturo Reghini 
(1878-1946), em seu livro “El Número Sagrado”, quan-
do mais adiante, como já foi dito, trataremos mais dire-
tamente de aspectos inerentes à Geometria Sagrada, à 



qual foi largamente utili-
zada no período relativo 
à construção das catedra-
is. 

“Así pues, no hay 
nada sorprendente en 
que los francmasones 
hayan identificado al 
arte arquitectónico con 
la geometría y hayan 
dado al conocimiento de 
los números una impor-
tancia tal, que justifica 
su pretensión tradicio-
nal de ser los únicos en conocer los 'números sagrados'.  
Pero aún hemos de hacer algunas observaciones. La 
geometra en su parte métrica, es decir, en las medidas, 
requiere el conocimiento de la aritmética; ahora bien, 
antiguamente, la acepción de la palabra 'geometría' era 
menos específica que hoy, y geometria significaba 
genéricamente toda la matemática; de modo que la iden-
tificación del Arte Real con la geometría, tradicional en 
la masonería, no se refiere a la geometría tomada en su 
sentido moderno, sino también a la aritmética. En 
segundo lugar, debemos observar que la relación entre 
la geometría, el Arte Real de la arquitectura y la edifica-
ción espiritual es la misma que inspira la máxima plató-
nica: 'Que nadie entre aqui si no es geómetra'.” (Reghi-
ni, 2018, pág. 33)

A maioria dos historiadores concorda com respeito à 
teoria de que as origens da Maçonaria Moderna, em 
grande parte, estão localizadas nas Corporações de Ofí-
cio da Idade Média. Dentre eles, há os que admitem que 
muitas das contribuições sobre algumas técnicas refe-
rentes à arte da construção que posteriormente passaram 
a ser utilizadas, provinham do Oriente, sendo que, 
foram trazidas em algum momento pelos participantes 
das Cruzadas, evidentemente, estamos nos referindo  
àqueles que pertenceram às organizações compostas 
dos carpinteiros, pedreiros e canteiros, que desempe-
nhavam os trabalhos ligados diretamente às restaura-
ções e construções ocorridas durante o transcorrer des-
sas campanhas.

Posteriormente, na França, eles introduziram uma 
geometria que era usada para o corte da pedra ((le trait), 
a estereotomia, a qual fundamentou a técnica que foi 
utilizada para a construção das igrejas góticas, confor-
me o Prof. Ruy Gama, citado pelo Irmão Eleutério Nico-
lau da Conceição. Esses construtores constituíram a 
base ou a origem da Compagnonnage, a Sociedade dos 
Companheiros. Essa sociedade se multiplicou por todas 
as nações europeias durante o período medieval. (Con-
ceição, 2006, pág. 35)

Se fossemos descrever cada uma das várias corpora-
ções antecedentes que desde a Antiguidade, agiram, 

interagiram e acaba-
ram contribuindo para 
a formação e a história 
da Maçonaria Operati-
va, ocuparíamos mui-
tas páginas, portanto, 
nos restringiremos a 
citar apenas os nomes 
daquelas que foram 
bas t an t e  a tuan t e s 
nesse período (o leitor 
interessado em conhe-
cer maiores detalhes 
poderá encontrar com 

facilidade informações, sobre cada uma delas, através 
de leituras complementares, em sua maioria descritas 
nos livros que contam a história das origens da Maçona-
ria). São elas: Artífices Dionisíacos, Colégios Romanos, 
Mestres Comacinos, os Beneditinos e os Cisterciences 
(Período Monástico), a Compagnonnage da França, os 
Steinmetzen da Alemanha, as Guildas e as Corporações 
de Ofício... 

Óbvio seria mencionar que todas se utilizaram da 
matemática e da geometria em larga escala, seja na cons-
trução de templos, catedrais, fortificações, edifícios e 
outros.

O Irmão Eleutério Nicolau da Conceição, em seu 
livro intitulado “Maçonaria Raízes Históricas e Filosó-
ficas”, nos brindou com informações muito importantes 
a respeito dos seus costumes:

“No que se refere às suas práticas iniciáticas, havia 
o costume de manterem em segredo os deveres de todas 
as corporações, sendo as instruções transmitidas oral-
mente, mesmo aquelas que eram referentes a conheci-
mentos específicos de geometria. Como uma alternativa 
auxiliar ao processo de memorização, utilizavam-se 
canções, em cujas letras, veladamente, eram registra-
das demonstrações de teoremas geométricos. A prática 
continuada de cortes na pedra segundo ângulos e pla-
nos que estão na mente do construtor pode ter sido a 
origem da geometria descritiva. O que no passado era 
segredo de profissão, cuja revelação era cercada de 
ameaças de punição explicitadas durante os juramen-
tos iniciáticas, foi aos poucos surgindo nos tratados de 
geometria e estereotomia editados principalmente a 
partir do século XV com Gerard Desarge, Mathurim 
Jousse e outros.” (Conceição, 2006, pág. 40)

Também, de um artigo de autoria de Marcel Henri-
que Rodrigues e intitulado “Maçonaria Operativa: um 
Estudo sobre as Possíveis Origens da Maçonaria”, obti-
vemos informações preciosas. A partir de passagens do 
seu texto, para as que não foram extraídas na íntegra, 
tomamos aqui, a liberdade de sintetizá-las, desde que, 
mantidas a sua essência.

Os pedreiros medievais, os Maçons, constituíram 



confrarias que se espalharam pela Europa toda, sendo 
que seus membros se especializaram na construção e na 
decoração das catedrais, além de outros monumentos 
em estilo gótico. O gótico conforme admitiu o estudioso 
Manfred Lurker (2003), citado pelo autor do texto, aca-
bou se tornando o melhor estilo para traduzir a espiritua-
lidade do homem medieval.

Esses pedreiros eram seguidores da fé católica, tanto 
que, a sua religiosidade ficou bastante explícita nas 
obras arquitetônicas erguidas por eles.  

Marcel H. Rodrigues cita em determinada altura a N. 
Pennick:

“As catedrais medievais são a mais fina flor da arte 
da geometria que se desenvolveu na Europa. As mani-
festações físicas da summa theologiae, a incorporação 
microcósmica do universo criado, as catedrais na sua 
forma completa perfeita, unidas nas suas posições, ori-
entações, geometria, proporção e simbolismo, tentam 
criar a Grande Obra – a unificação do homem com 
Deus. Tem-se observado que muitas catedrais, como as 
de Canterbury, Gloucester e Chartres, foram construí-
das no sítio de antigos megalíticos, incorporando nos 
seus desenhos o posicionamento e a geometria dos cír-
culos.” (Pennick, 1980, p.86).

Um outro comentário muito importante é o do estudi-
oso Mark Stavish, que também é citado nesse trabalho.

Stavish (2011) em seu livro “As Origens Ocultas da 
Maçonaria”, mostra-se convicto de que os pedreiros 
medievais eram possuidores do conhecimento esotérico 
e da geometria sagrada, conhecimento esse que está 
consubstanciado na própria estrutura arquitetônica das 
catedrais por eles erguidas, onde afloram variados exem-
plos, tais como, imensas rosáceas, simétricos vitrais, 
etc.  Além do mais, sobre a utilização dessa que se cons-
titui na chamada Geometria Sagrada, isso acabou sendo 
mais reforçado ainda pela comprovação de que eles se 
utilizavam com muita propriedade do Pi, além do cha-
mado “número de ouro”, objeto de estudo do matemáti-
co italiano Fibonacci. 

Stavish diz muito mais: foi se utilizando dessas 

sequências numéricas que aqueles construtores, aqueles 
pedreiros medievais, acreditaram estar glorificando ao 
seu Deus, ou seja, representando o macrocósmico em 
números e medidas que caracterizaram a Geometria 
Sagrada. 

O QUE É A GEOMETRIA SAGRADA?
De acordo com a “wikipedia”, a Geometria Sagrada 

atribui significados simbólicos e sagrados a determina-
das formas e proporções geométricas. A Geometria 
Sagrada, além de que, é o modelo da geometria natural 
no mundo e a base de todas as formas. Nos projetos de 
construções envolvendo estruturas religiosas, a exem-
plo das igrejas, templos, mesquitas, monumentos religi-
osos, altares e tabernáculos, a geometria, foi algumas 
vezes considerada sagrada.   

DA GEOMETRIZAÇÃO DAS CATEDRAIS
Quem em suas leituras relacionadas à história da 

nossa Ordem, ainda não se deparou com a expressão 
“Deus geometriza”, ou algo similar?

O que significa geometrização ou geometrizar? Uma 
consulta ao dicionário nos diz que: 

“Geometrização é o ato ou efeito de geometrizar, de 
representar destacando elementos geométricos: técnica 
de geometrização de formas e volumes.”

Existe a crença, muito antiga, de que um deus criou o 
universo em conformidade com um plano geométrico. 
Plutarco atribuiu a Platão a crença essa, sendo que, além 
daquela frase anterior a respeito do deus-geômetra, que 
já vimos logo acima, Platão teria escrito que Deus geo-
metriza continuamente. 

Em tempos mais modernos, astrônomos e matemáti-
cos tem feito adaptações com base nessa crença. O mate-
mático Carl Friedrich Gauss (1777-1855) disse que 
“Deus aritmiza”. O astrônomo Johannes Kepler (1571-
1630) achava que o cosmos tinha suas bases na Geome-
tria. (fonte: wikipedia)

A partir do conceito que muito vigorou durante a 
Idade Média entre os arquitetos e os demais trabalhado-
res ligados à arte da construção, no qual estava implícita 
a ideia de que a Geometria podia e devia ser considerada 
uma “arte divina”, os pedreiros medievais fizeram-no 
valer à altura, eis que, as catedrais construídas nesse 
período conseguiram fazer transparecer através das suas 
formas, da sua harmonia, da sua religiosidade toda a 
beleza do ideal divino. Essas formas específicas, diga-
mos assim, essas disposições arquitetônicas eram o gran-
de produto da arte gótica.

DA ARQUITETURA GÓTICA
A arte gótica ou o estilo gótico, teve um período de 

duração que vai do século XII até o século XVI.
Anteriormente, os edifícios eram feitos de paredes 

grossas e pesadas, as janelas eram bem pequenas e o 



telhado apresentando suporte de madeira. 
Os estilos, portanto, que antecederam ao gótico impu-

nham limitações quanto ao tamanho e à forma, em face 
da tecnologia que estava disponível naquele período, no 
entanto, o gótico veio para causar uma transformação 
em tudo isso.

Vejamos um pouco da história da arquitetura gótica e 
da sua influência em relação às catedrais. Antes, deve-
mos saber que, esse termo “gótico” estava relacionado à 
arquitetura dos arcos curvilíneos.

Conforme a arte-educadora Laura Aidar, a arquitetu-
ra gótica foi resultado de um avanço das técnicas de 
construção alcançado pelas corporações de construto-
res. A partir de um domínio da geometrização e das suas 
relações matemáticas, conseguiram tornar real o grande 
objetivo esse que consistia na verticalidade, eis que, 
buscavam um direcionamento para o céu.

Paredes finas e mais leves, melhor distribuição da luz 
no espaço com o uso maior de vãos e janelas, permiti-
ram que houvesse um espaço bem mais livre e lumino-
so. A luz mística e toda aquela grandiosidade do conjun-
to, cooperaram fortemente para se ter a sensação de que 
estava criado ali um caminho para a comunhão com o 
divino.   

Anteriormente, vimos que o estudioso Mark Stavish 
já havia se referido em sua obra citada às “imensas rosá-

aceas” e “simétricos vitrais”. A Prof . Aidar detalha um 
pouco mais: 

“O arco em ponta e a rosácea – também chamada de 
mandala – serão atributos continuamente presentes 
nesse estilo arquitetônico, o qual busca substituir o hori-
zontalismo românico pela verticalidade gótica.”

Vejamos essa outra descrição, visando o entendi-
mento melhor das transformações causadas pelo estilo 
gótico, agora nas palavras do Maçom e estudioso norte-
americano Christopher Hodapp:

“Se você olhar para a imagem do interior da cate-
dral de Notre Dame, em Paris, verá paredes que quase 
parecem ser feitas de vitral, típico de catedrais góticas. 
Isso ocorre porque as altas paredes são projetadas 
visando transferir o enorme peso do prédio e do telhado 
para suportes exteriores chamados de arcobotantes, o 
que torna possível as grandes extensões de vidro delica-
do. Os telhados eram construídos com o que é chamado 
de uma abóbada nervurada, responsável por transferir 
o peso de forma mais uniforme. Os arcobotantes evitam 
que tudo desmorone para fora, como um castelo de car-
tas, mas permitem que a pesada estrutura de apoio fique 
do lado de fora do prédio.” (Hodapp,2016, pág. 25)  

D O  S I M B O L I S M O  C O N T I D O  N A S 
CATEDRAIS 

Como estamos falando um pouco da história dos 
Maçons construtores das catedrais ou da própria Maço-

naria, vamos aproveitar para conhecer os comentários 
tecidos pelo grande estudioso que foi Manfred Lurker a 
respeito do simbolismo contido naquelas construções, 
os quais sintetizam a espiritualidade do homem do 
período medieval. A opinião de Lurker também está 
contida no texto de autoria de Marcel Rodrigues do qual 
vínhamos nos utilizando por último:

“O símbolo central de qualquer catedral consiste em 
que Jerusalém celeste desce à terra. (...) Durante o ritu-
al de consagração de todas as catedrais e igrejas, esta 
passagem era sempre lida. Desde a destruição de Jeru-
salém por Tito e as suas legiões, cada igreja simboliza-
va uma nova Jerusalém espiritual, o monte Sião e o cen-
tro sagrado em torno do qual se desenrola a vida religi-
osa dos fiéis. A peculiaridade visual do exterior das 
catedrais góticas manifesta-se na medida irregular das 
suas torres, pequenas torres e decorações, sem falar da 
sua importância que se sobrepunha a tudo que existia 
nas cidades medievais, comparável à montanha numa 
planície. A fachada oeste é sempre um símbolo da mor-
te, e por isto encontram-se muitas vezes cenas que 
representam o Juízo final sobre o portal de entrada. A 
roseta da fachada ocidental é um símbolo do pôr-do-
sol, enquanto o santuário do lado oriental da catedral 
significa a vida. Os vitrais atrás do altar simbolizam o 
nascer do sol ou a estrela da manhã, Jesus. Nas calhas 
encontram-se gárgulas grotescas, das quais as horizon-
tais têm função prática de um cano d´água; em contra-
partida, as verticais só podem lembrar os fies de uma 
tentação do diabo.” (Lurker, 2003, p. 295-296)

COMENTÁRIOS:
Essas construções, as catedrais, com seu estilo arqui-

tetônico, são as maiores testemunhas de que os pedrei-
ros (Maçons) conheciam os segredos da Geometria e da 
Geometria Sagrada. O espírito profundamente religioso 
do homem medieval, o pensamento teocêntrico, onde 
Deus é o centro de tudo ou para onde tudo converge, 
com essa geometria que encerrava os segredos das medi-
ções e das construções nas mãos dos Maçons pertencen-
tes às corporações de ofício produziram resultados espe-
taculares, concretizados em dois belos exemplos, dentre 
dezenas: a Catedral de Notre Dame em Paris, e a Abadia 
de Westminster em Londres.

Continua...
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Por  Irmão Melki-Tsedek

Com o protagonismo palpável do Pastor Ander-
son, o novo projeto de Constituição nasceu em 
1723, com intenções marcantes de descristiani-

zar a Maçonaria -por um lado-, e -por outro, colocá-la a 
serviço e congenialidade com os interesses imperialis-
tas da monarquia constitucional inglesa, que foi apoia-
da pela Santa Aliança Conservadora que se formou 
como resultado do Golpe de Estado de William Orange 
em 1688, aprovando assim a Carta Magna da Grande 
Loja de Londres, elaborada pelo clérigo protestante 
presbiteriano James Anderson; o clérigo calvinista de 
origem francesa, Juan Teófilo Desagulliers; e a colabo-
ração de outras pessoas como: King, Calvert, Lumley, 
Hadden e o próprio George Payne; com um humor mar-
cadamente deísta, e claras influências protestantes 
calvinistas, donas da situação da época e relacionadas à 
burguesia e à nobreza gentrificada que simpatizava 
com o presbiterianismo e assumia o governo; assim 
como as influências e o pensamento científico e liberal 
de "John Locke" e do próprio Desaguliers, todos liga-

dos à "British Royal Society".

Algo sobre o deísmo…
Deísmo (do latim deus: "deus") é uma posição filo-

sófica que acredita na existência e natureza de divinda-
des ou divindade através da "razão" e da experiência 
pessoal, e não através de elementos comuns, como reli-
giões, revelações, fé ou "Tradições". . Em geral, um 
deísta é aquele que está inclinado a afirmar a existência 
de um deus, mas não necessariamente pratica uma reli-
gião e nega a intervenção de Deus no mundo.

O deísmo como tal aparece na Europa durante o sécu-
lo XVII, como uma derivação das disputas teológicas 
da Reforma, o deísmo foi acusado de ser uma posição 
“ateísta” por seus oponentes, pois questionava até 
mesmo os dogmas aceitos pelas diferentes confissões 
religiosas da época. Exerceu sua maior influência, 
porém, no século seguinte, como a posição predomi-
nante entre os filósofos iluministas. A concepção mais 
próxima do deísmo, sem sê-lo, foi a de Epicuro que 
sustentava a possibilidade de conhecer os deuses pela 
razão e que eles habitavam um mundo sobrenatural sem 
cuidar da humanidade ou mesmo da Natureza. A Renas-
cença, com seu interesse por autores clássicos, assim 
como pelo Humanismo e a Reforma, desafiou a crença 

DEÍSMO E RACIONALISMO
Alguns aspectos sobre a primeira constituição da grande loja de Londres, hoje chama-

da de constituição de Anderson, embora tenha sido feita com a ajuda de outras pessoas...

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/10/deismo-e-racionalismo.html


aceita em uma fé revelada cuja custódia havia sido con-
fiada à Igreja. Autores como "Spinoza", com seu Trata-
do Teológico Político, onde delineou os princípios da 
crítica bíblica ou Edward Herbert de Cherbury em sua 
obra Sobre a Verdade (De Veritate) lançam as bases do 
deísmo. Na época do Iluminismo, século XVII, o movi-
mento deísta atingiu seu apogeu nos escritos de autores 
ingleses e franceses, como Thomas Hobbes, Jean Jac-
ques Rousseau e Voltaire. Os princípios deístas tiveram 
um efeito nas estruturas políticas e religiosas nos EUA, 
como a separação entre Igreja e Estado e a liberdade 
religiosa. Com o tempo, o deísmo também levou ao 
desenvolvimento de grupos religiosos, como o Unita-
rismo, que mais tarde se tornou Unitário Universalista. 
Um dos principais postulados dessa posição baseia-se 
na consolidação de que Deus existe e criou o universo 
físico, mas não interfere nele. Este postulado está rela-
cionado e se origina com uma filosofia e movimento 
religioso que deriva a existência e a natureza de Deus 
através da razão. Portanto, não toma posição sobre o 
que Deus faz fora do universo, em contraste com o "fi-
deísmo" (em oposição à fé) encontrado em muitos ensi-
namentos do cristianismo, islamismo e judaísmo que 
sustentam que a religião depende da revelação. ou o 
testemunho de outras pessoas sem usar o intelecto raci-
onal, mas o que seria uma simples "fé". Os deístas 
geralmente também tendem a rejeitar milagres, profe-
cias e interpretações de livros religiosos. Os deístas 
afirmam que o maior dom divino da humanidade não é a 
religião, mas "o  capacidade de raciocínio”. Eles rejei-
tam a religião organizada, argumentando que as divin-
dades não intervêm de forma alguma nos assuntos do 
mundo. Para afirmar o uso da razão na religião, o deís-
mo permite o uso de argumentos científicos e outros 
aspectos da chamada "religião natural" em maior ou 
menor grau. Os deístas aceitam a existência de Deus, 
mas estão fortemente insatisfeitos ou não concordam 
com todos os princípios das religiões e questionam 
constantemente suas principais reivindicações. Portan-
to, considera-se que o deísta: 

(1) Garante a existência de Deus, mas não aceita os 

credos de nenhuma religião em particular, o que era 
muito normal no início da Reforma Protestante.

(2) Considera que Deus criou o universo e as leis da 
natureza, mas não aceita que seja total ou parcialmente 
representado em livros ou escritos considerados sagra-
dos; Por esta razão, na criação da Grande Loja de Lon-
dres, o volume da Lei Sagrada não estava presente e o 
Grande Oriente da França em seus primórdios não utili-
zou a Bíblia em seus trabalhos rituais.

(3) Usa a razão para refletir sobre como Deus pode 
ser, em vez de aceitar ser doutrinado sobre isso.

(4) Você prefere orientar suas escolhas éticas através 
de sua consciência e reflexão racional, em vez de adap-
tá-las ao que é ditado em livros sagrados ou autoridades 
religiosas. Não é por acaso que nas reformas feitas aos 
rituais após o surgimento da moderna Maçonaria espe-
culativa em 1717, encontramos textos como: "...a razão 
humana deve ser o único meio de investigação da causa 
suprema..." , "...o homem deve a existência e a razão a 
Deus...", tudo isso em franca ignorância do "Conheci-
mento Direto, Intuitivo e Transcendente, que represen-
ta a verdadeira Sabedoria".

(5) Goza a liberdade de buscar a espiritualidade por 
si mesmo, e sua vida espiritual não foi moldada pela 
tradição ou autoridade religiosa; Essa manifestação é 
abertamente “antitradicional”.

(6) Ele prefere se considerar racional ao invés de 
religioso.

(7) Considere que existem crenças religiosas básicas 
que são muito racionais.

(8) Ratifica que a religião e o Estado devem ser 
separados.

Alguns aspectos de John Locke, cujo pensamen-
to, junto com outros, inspirou a criação da Grande 
Loja de Londres de 1717...

John Locke (Wrington, Somerset, 29 de agosto de 
1632-Essex, 28 de outubro de 1704), "Anglicano", 
membro do movimento empirista e da Royal Society. 
Foi um filósofo e médico inglês, considerado um dos 
pensadores mais influentes do empirismo inglês e 
conhecido como o "Pai do Liberalismo Clássico". Ele 
foi um dos primeiros empiristas britânicos. Influencia-
do pelas ideias de Francis Bacon, deu uma importante 
contribuição à teoria do contrato social. Locke foi o 
primeiro a definir o "eu" como uma continuidade da 
consciência, o que se opõe à concepção tradicional do 
"eu", por isso determinou que o conhecimento só se 
estabelece pela experiência derivada da percepção sen-
sorial, ignorando assim qualquer Concepção "princi-
pal" que se estendia para além do sensível ou racional. 
Ambos os pais eram puritanos, entendendo esse concei-
to, como fiéis defensores do protestantismo. 

Locke compôs a maior parte dos Dois Tratados 

John Locke



sobre o Governo Civil, que argumentam muito geral-
mente contra a monarquia absoluta.

Durante sua estada na Holanda em 1683, Locke 
escolheu seus amigos "entre os membros muito livres-
pensadores de grupos protestantes dissidentes, como o 
pequeno círculo de confidentes leais a Baruch Spino-
za". Locke se encontrou com vários homens em 
Amsterdã que discutiram as idéias de judeus renegados 
que insistiam em se identificar por meio de sua religião 
como a única razão.

 As fortes tendências empiristas de Locke o teriam 
inclinado a ler a Ética de Spinoza, que entre outras coi-
sas era um argumento ponderado para o bem dos racio-
nalistas sobre a tolerância política e religiosa e a neces-
sidade de separação entre Igreja e Estado. Ele não vol-
tou para casa até depois da Revolução Gloriosa que 
destronou os legítimos reis católicos da Inglaterra e da 
Escócia, e acompanhou a esposa de 
William de Orange em seu retorno à 
Inglaterra em 1688. A teoria do 
conhecimento de Locke rejeita a 
ideia absoluta em favor da matemáti-
ca probabilística. Para Locke, o 
conhecimento só atinge as relações 
entre os fatos, o como, não o porquê. 
Por outro lado, ele acha que percebe 
uma harmonia global, sustentada por 
crenças e suposições auto-evidentes, 
de modo que seus pensamentos tam-
bém contêm elementos de raciona-
lismo e mecanicismo. Ele acredita em um Deus criador 
próximo à concepção calvinista do grande relojoeiro, 
baseando seu argumento na nossa própria existência e 
na impossibilidade de que nada possa produzir o ser. 
Ele acredita em um Deus como descrito pelo pensador 
racionalista, René Descartes. Trata a religião como um 
assunto privado e individual, afetando apenas a relação 
do homem com Deus, não as relações humanas. Em 
virtude dessa privatização, o homem se liberta de sua 
dependência das imposições eclesiásticas e subtrai a 
legitimidade confessional da autoridade política, pois 
considera que não há base bíblica para um Estado cris-
tão. Interessou-se pelas relações entre linguagem e 
pensamento, pela formação intersubjetiva do conheci-
mento. Ele distinguiu entre as essências nominais e as 
essências reais para uso da metafísica, inacessíveis à 
razão, que não podem ter acesso ao seu conhecimento. 
Para Locke, Deus é o resultado da inferência e os ensi-
namentos resultantes da fé devem concordar com a 
razão. O ateísmo e o ceticismo estão, portanto, muito 
presentes em John Locke, como na maioria dos empi-
ristas ingleses. Sua principal preocupação era com as 
classes altas e ele tinha muito pouca fé na capacidade 
do homem comum. Ele não era um defensor da instru-

ção acadêmica para os pobres, em vez disso, recomen-
dava o aprendizado.

Alguns aspectos da corrente filosófica "racio-
nal" que inspirou a criação da Grande Loja de Lon-
dres em 1717.

O "racionalismo" é uma corrente filosófica que nega 
a transcendência da Tradição, dada a pura e simples 
ignorância da existência de todos os elementos "não 
humanos", negando a existência de todo "esoterismo", 
"intuição intelectual"; e tudo o que é de ordem supra-
racional -isto é também: supra-individual-. A "filosofia 
racional" nascida a partir do século XVII, promove um 
movimento de esquecimento do que é verdadeiramen-
te ESPIRITUAL em prol ou fortalecimento do racional 
e discursivo; põe a razão acima de tudo e faz dessa 
faculdade puramente humana e relativa a parte superi-

or da inteligência, e até reduz toda a 
inteligência à razão. Seu verdadeiro 
fundador foi René Descartes, tendo 
como seguidores mais fiéis: Sigmund 
Freud (fundador da psicanálise), 
Baruch de Spinoza (filósofo holan-
dês, panteísta), Albert Einstein (físi-
co, criador da teoria da relatividade), 
Bergson e Hegel (filósofos ) e muitos 
outros de menor importância. É curi-
oso notar que muitos deles eram de 
origem judaica, alheios à tradição, o 
que corresponde ao que poderíamos 

chamar de "nomadismo desviado". O racionalismo 
deixa a porta aberta a todas as discussões, a todas as 
divergências, a todos os desvios; resultando em: dis-
persão em uma multidão cada vez maior de seitas, cada 
uma das quais representa nada mais do que a opinião 
particular de alguns indivíduos. Talvez não por igno-
rância Einstein expressou como uma de suas famosas 
frases: "... Nada é absoluto, tudo é relativo" em clara 
contradição com o Mundo Espiritual dos Arquétipos, 
onde tudo é "Absoluto".

Rene Guénon levantou em seu tempo, a seguinte 
questão:

  “Por que os principais representantes das novas 
tendências, como Einstein na física, Bergson na filoso-
fia, Freud na psicologia e muitos outros ainda de 
menor importância, quase todos de origem judaica, 
senão porque há algo ali que corresponde exatamente 
ao próximo? o lado "mau" e dissolvente do nomadismo 
desviante, que inevitavelmente predomina em judeus 
desvinculados da tradição?

Fonte: Retales de Masoneria 136



Por Pedro Jorge de Alcantara Albani 

Como é bom acordar do sono dos justos, 
uma noite bem dormida representa um 
dia de muita paz... Assim esperava. Sir-

vo-me de um cafezinho, que embriagava os 
cômodos da minha casa com seu aroma, ligo a 
televisão para acompanhar os acontecimentos. 
Ai vem meu grande susto.

Meu Irmão fraterno estava sendo preso, acu-
sado haver ameaçado um Juiz, durante uma 
audiência no Fórum. As imagens mostravam o 
carro dele cercado por agentes de segurança, 
que mandavam o Irmão descer do carro. O veí-
culo estava todo adesivado com símbolos da 

Ordem Maçônica, o que foi um prato cheio para 
a imprensa.

As chamadas das matérias dos noticiários 
televisivos, diziam, MAÇOM AMEAÇA JUIZ 
DE MORTE. MAÇONARIA REALMENTE 
MATA e outras nos mesmos moldes. Os Jornais 
escritos seguiam a mesma linha. Era assustador 
ler e ouvir as manchetes.

Em seu depoimento o Irmão alegava que não 
ameaçou o Juiz, que era somente um Maçom e 
não poderia revelar mais nada.

Recordei que o Irmão desde a sua iniciação, 
mostrou ser uma pessoa indiscreta, gostava de 
ostentar símbolos da maçonaria, não podia ver 
um Irmão da Ordem e o cumprimentava frater-
nalmente com um aperto de mão. Nas rodas de 
conversa, principalmente se tivesse uma pessoa 

DESCRIÇÃO DA INDISCRIÇÃO



não iniciada, gostava de, através de palavras, 
reafirmar que era maçom justo e ..., o que rubo-
rizava os maçons presentes. Para ele represen-
tava uma sonora gargalhada, para o profano 
várias interrogações. 

Mas um gesto era marcante, inclusive 
ganhou o apelido de “pescocinho”, pelos seus 
vizinhos, pois rotineiramente passava a mão na 
garganta, parecia um tique nervoso, para os 
Maçons uma falta de respeito à ordem e aos 
Irmãos.

Por várias vezes fora advertido, porém por 
mais que se comprometesse a ser um Maçom 
discreto, a vaidade sobrepunha a sua vontade.

E foi esta mania que causou toda a confusão. 
Ao ir ao Fórum, passando por uma sala de 
audiência avistou um advogado, Irmão da 
Ordem, como não sabia ter um comportamento 
discreto, fez sinal para o Irmão, porém o magis-
trado que presidia a sessão achou que era para 
ele, e que o gesto era uma afronta uma ameaça 
de morte.

Daí os fatos desencontrados levaram o Irmão 
à prisão, como nada podia revelar, pois poderia 
cometer perjúrio, o máximo que ele conseguia 
pronunciar, que era inocente da acusação e que 
era maçom.

Meus Irmãos a discrição é uma das virtudes 
extremamente importante e indispensável para 
manter a concórdia e harmonia em qualquer 
instituição, principalmente na Maçonaria, que 
desde seu surgimento vem despertando a curio-
sidade de olhos alheios.

Um Maçom discreto quando diante de um 
profano, deve buscar ser comedido com seus 
gestos e palavras, para que olhos e ouvidos curi-
osos não consigam descobrir o que é restrito a 
Ordem.

Mas voltemos a nossa estória. Temos várias 
correntes em nossa Ordem, um Meritíssimo 
Juiz foi designado para o caso, que foi resolvido 
de modo sigiloso. Ninguém soube o que ocor-
reu naquela sala, pois havia somente homens 
discretos na audiência e outro arrependido da 
indiscrição. 

As matérias se estenderam por mais alguns 

dias, até que surgiram outros fatos na cidade 
que despertaram a atenção e serem vendáveis. 
O ocorrido encontra adormecido, porém jamais 
esquecido.

Lembremos que a maçonaria, não é um pré-
dio físico e sim, vário prédios individuais que 
carregamos em nosso peito. Nossas virtudes 
nos fazem verdadeiramente maçons e cabe a 
cada um a responsabilidade de viver as virtu-
des.

Esta estória é fictícia, porém, muitos Irmãos 
indiscretos podem acrescer um “HI” a palavra 
estória, e as consequências seriam incalculáve-
is. Pense nisso ao encontrar outro Irmão fora do 
templo.

O autor Jorge de Alcantara Albani é 
Membro da Academia Maçônica de 

Ciências, Letras e Artes - AMCLA
Membro da Academia Maçônica de 

Letras de Juiz de Fora e Região
Confraria Maçons Em Reflexões

Membro da Loja Maçônica Monta-
nheses Livres 



Por Patrick C. Carr

O rei inglês do século X Athelstan tem sido refe-
rido como o "Rei Desconhecido", apesar de sua 
importância para a história inglesa pré-

normanda, e na estima afetuosa que ele é mantido 
pelos maçons, onde seu nome é escrito sem a ligadura 
Æ. Mas de qualquer maneira, e apesar da familiaridade 
de seu nome, somos levados em muitas direções dife-
rentes sobre quem ele era e qual é a sua importância 
para a Fraternidade. Embora Athelstan tenha recebido 
muito reconhecimento em todo o Rito de York da 
Maçonaria, muitos maçons não sabem praticamente 
nada sobre seu legado ou quem ele realmente era. Ele 
raramente, ou nunca mencionado no sistema da Loja 
Azul, mas seu legado é reservado para os órgãos ane-
xos do Rito de York da Maçonaria.

Um monte de desconhecimentos
Os historiadores também são confrontados com 

muitas incertezas sobre Aethelstan.
Sabemos quando ascendeu ao trono (em 924), e que 

sua ascensão foi contestada, adiando sua coroação até 
925, mas não sabemos quando nasceu. A identidade e o 
status da mãe de Aethlstan são incertos e sua infância 
permanece em grande parte em branco; ele nunca pare-
ce ter se casado e provavelmente não deixou descen-
dência. Após sua morte em 939, Aethelstan foi enterra-
do... em uma abadia em Wiltshire. Que Aethelstan con-
quistou a Nortúmbria, levou os governantes de outras 
partes da Grã-Bretanha a jurar lealdade a ele e derrotou 
duas vezes aqueles que ousaram se rebelar contra esses 
juramentos que podemos afirmar com confiança.

Athelstan era geralmente reconhecido como o rei 
dos anglos e saxões, mas ele regularmente tomava o 
título de rei da Inglaterra, o primeiro uso desse título na 
história do Império Britânico.

Athelstan significa literalmente pedra nobre, muito 
parecido com o trono em Kingston sobre o qual ele foi 
coroado e ungido com óleo sagrado em 924. Mesmo 
no século XIV, seu nome ainda era invocado quando a 
terra foi concedida:

EM BUSCA DO GENUÍNO
 REI ATHELSTAN

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/10/por-patrick-c.html


Esta terra e este galho eu te dou, Tão livre quanto 
Athelstan me deu, E eu espero que você seja um irmão 
amoroso.

Athelstan herdou um reino grande e bem aumenta-
do de seu pai. Ele parecia decidido a aumentar o reino 
que havia herdado. Ele esteve envolvido em vários 
grandes conflitos militares. Ele foi bem sucedido em 
derrotar o rei de York e seu aliado, o rei de Dublin. Ele 
capturou York com sucesso, mas foi atacado pelo norte 
em 937. Sua vitória bem-sucedida em Brunanburgh 
selou seu reino e criou uma paz longa e duradoura. 
Muitos anos após o conflito, a luta de Athelstan ainda 
era conhecida como a "grande guerra", muito parecida 
com a da Primeira Guerra Mundial.

Sua família estava bem conectada, especialmente 
por meio de casamentos com o Reino da França e o 
Reino da Alemanha, bem como com a Província de 
Aquitane. Através dessas várias conexões, ele foi 
capaz de construir muitas conexões fortes e garantir 
que suas reformas e mudanças fossem implementadas.

Ele criou uma moeda para o reino e renovou muitas 
das cidades. Ele também convocou muitas assembléi-
as nacionais de bispos e senhores e impôs controles 
rígidos sobre compra e venda, além de criar um código 
uniforme de leis. É aqui que nossos ensinamentos 
maçônicos começam a se combinar para criar as len-

das que apresentamos em nossos rituais.
No século X, a política do reino anglo-saxão havia 

assumido uma forma duradoura. Para que o monarca 
garantisse a estabilidade, era necessário que ele agisse 
de maneira formal e deliberada. Ele reuniu um conse-
lho de homens religiosos e sábios. Deste encontro viria 
o surgimento de uma monarquia centralizada que gera-
ria o nascimento do serviço público, um judiciário e 
um parlamento representativo.

O governo de Athelstan foi notado devido ao seu 
desejo de melhorar as reformas legais de seu avô, Edu-
ardo, o Grande. Ele era conhecido como um coleciona-
dor de relíquias religiosas e gastou tempo e recursos na 
fundação de igrejas em todo o reino. Sua casa também 
era o centro do aprendizado de inglês durante todo o 
seu governo e a educação era uma das principais prio-
ridades em sua corte.

Mas deixando de lado o que sabemos sobre suas 
conquistas políticas, sociais e militares, devemos nos 
perguntar: por que ele é importante para a Maçonaria?

Uma busca maçônica através dos manuscritos
Existem vários manuscritos diferentes que mencio-

nam o rei Athelstan na história maçônica. Um dos pri-
meiros é o Manuscrito Regius/Halliwell. Acredita-se 
que este manuscrito tenha sido escrito em algum 
momento entre o final dos anos 1300 e o século XV. O 
manuscrito afirma que a Maçonaria foi trazida para a 
Inglaterra pelo Rei Athelstan durante seu reinado entre 
924 e 939. Ele afirma, em parte:

E depois disso houve um rei digno na Inglaterra, 
chamado Athelstan, e seu filho mais novo amava muito 
a ciência da Geometria; e ele sabe bem, assim como os 
próprios pedreiros, que seu artesanato era a prática 
da ciência da Geometria. Portanto, ele atraiu para 
seus conselhos (ou tomou conselho, ou lições, deles) e 
aprendeu a parte prática dessa ciência além de seu 
conhecimento teórico (ou livro). Para a parte especu-
lativa ele era um mestre. E ele amava bem alvenaria e 
pedreiros. E ele próprio se tornou um pedreiro. E ele 
lhes deu taxas e usos como agora são costumeiros na 
Inglaterra e em outros países. E ele ordenou que eles 
tivessem um salário razoável. E ele comprou uma 
patente gratuita do rei para que eles pudessem reali-
zar uma assembléia na hora que achassem razoável e 
se reunirem para consultar. Dos quais encargos, usos 
e montagem está escrito e ensinado em nosso Livro de 
Obrigações; por isso deixo para o presente.

O Cook MS diverge do fato histórico aceito e nos 
apresenta a lenda de Athelstan; menciona o filho de 
Athelstan, mas os historiadores estão bastante certos 
de que o rei não teve nenhum problema. É possível que 
Athelstan realmente gerou um herdeiro, mas foi escon-



dido do público?
O Cook MS também fala de Maçons e Maçonaria 

quase quinhentos anos antes de se saber que a Maçona-
ria especulativa existia. Claramente, isso poderia ser 
simplesmente uma referência aos construtores operati-
vos e suas práticas, mas não há nenhuma evidência 
histórica ou empírica concreta de que tal assembléia 
foi realizada da maneira que nós maçonicamente ensi-
namos hoje.

Do Manuscrito de Lansdowne de meados do século 
XVI, lemos:

Com isso ele mesmo ajudou a fazer maçons e deu-
lhes encargos como você ouvirá depois, logo após o 
falecimento de St. até o tempo do rei Adilsion em seu 
tempo havia um rei digno na Inglaterra que trouxe a 
esta terra um bom descanso e ele construiu muitas gran-
des obras e edifícios, por isso ele amou bem os maçons 
pois ele tinha um Sonne chamado Edwin o qual amava 
muito mais os maçons então seu pai o fez e ele era tão 
experiente em Geometria que se deleitava muito em 
vir e conversar com os maçons e aprender deles o ofí-
cio, e depois pelo amor que tinha aos maçons e ao ofí-
cio, ele foi feito maçom em Windsor e ele conseguiu do 
Rei seu pai uma Carta e Comissão uma vez por ano 
para ter Assembléia dentro do Reino onde eles fariam 
na Inglaterra e para corrigir dentro de si faltas e trans-
gressões que foram feitas como Tocando o Ofício, e ele 
convocou-lhes uma Assembléia em Yorke e lá ele fez 
maçons e deu-lhes encargos e ensinou-lhes as manei-
ras, e comandos os mesmos a serem mantidos para 
sempre E levou-lhes a Carta e Comissão para manter 
sua Assembléia e Ordenou que deveria ser renovada 
do rei ao Rei»

Novamente vemos a lenda de Athelstan (denomina-
da Adilsion neste manuscrito) sendo apresentada 
como criando e espalhando a Maçonaria por todo o 
reino. Edwin é mencionado mais uma vez como seu 
filho como em anteriores manuscritos. Sabemos pelo 
registro histórico que Edwin não era filho de Athelstan, 
mas sim seu meio-irmão, Edmund. É inteiramente 
possível que Edwin possa ser um erro de escriturário 
que foi transmitido através das gerações.

O registro do ritual maçônico
À medida que nos aprofundamos na história versus 

lenda de Athelstan, vemos vários caminhos diferentes. 
Primeiro, no York Rite Sovereign College da América 
do Norte, vemos as datas e o chamado dos Cavaleiros e 
Artesãos juntos em York em 926 sob o patrocínio do 
príncipe Edwin. 

Nesta reunião acredita-se que as Antigas Obriga-
ções e vários pontos de concordância foram elabora-

dos. Estes são:
1. O Mestre Maçom deve ser firme, fiel e verdadeiro 

e fazer perfeita justiça tanto a seus operários quanto a 
seu empregador.

2. O Mestre Maçom deve ser pontual em seu com-
parecimento à congregação geral ou Assembléia.

3. O Mestre não deve aceitar aprendiz por menos de 
sete anos.

4. O Mestre não deve aceitar aprendizes que sejam 
escravos, mas apenas aqueles que são livres e bem-
nascidos.

5. O Mestre não deve empregar um ladrão ou aleija-
do como aprendiz, mas apenas aqueles que estão fisi-
camente aptos.

6. O Mestre não deve receber o salário dos artesãos 
pelo trabalho dos aprendizes.

7. O Mestre não deve empregar um ladrão ou pes-
soa imoral.

8. O Comandante deve manter um padrão de efi-
ciência ao não permitir a contratação de trabalhadores 
incompetentes.

9. O Mestre não deve se comprometer a fazer traba-
lho que ele não pode completar.

10. Nenhum Comandante deve suplantar outro no 
trabalho realizado.

11. O Mestre não deve exigir que os maçons traba-
lhem à noite, exceto na busca de conhecimento.

12. Nenhum maçom deve falar mal do trabalho de 
seus companheiros.

13. O Mestre deve instruir seus aprendizes em tudo 
o que são capazes de aprender.

14. O Mestre não aceitará aprendiz para quem não 
tenha trabalho suficiente.

15. O Mestre não deve fazer falsas representações 
nem comprometer quaisquer pecados de seus compa-
nheiros."

Os pontos, como ensinado no York Rite Sovereign 
College of North América são:

1. Aqueles que querem ser maçons e praticar a arte 
maçônica são obrigados a amar a Deus e sua Santa Igre-
ja, o Mestre para quem eles trabalham e seus irmãos 
maçônicos, pois este é o verdadeiro espírito da Maço-
naria.

2. O maçom deve trabalhar diligentemente nas 
horas de trabalho para que ele possa se refrescar legal-
mente nas horas de descanso.

3. O maçom deve guardar os segredos de seu Mes-
tre, seus irmãos e da Loja, fielmente.

4. Nenhum Maçom deve ser falso com a Ordem, 
mas manter todas as suas regras e regulamentos.

5. O maçom não deve murmurar no justo compen-
sação.



6. O maçom não pode transformar um dia de traba-
lho em feriado.

7. O maçom deve conter sua luxúria.
8. O maçom deve ser justo e fiel a seus irmãos em 

todos os sentidos.
9. O maçom deve tratar seus irmãos com equidade e 

no espírito de amor fraterno.
10. Não haverá contenda entre os irmãos.
11. O maçom deve advertir gentilmente seu irmão 

sobre qualquer erro em que possa estar prestes a cair.
12. O maçom deve manter todas as ordenanças da 

assembleia.
13. O maçom não deve roubar nem proteger quem o 

faz.
14. O maçom deve ser fiel às leis da Maçonaria e às 

leis de seu país.
15. O maçom deve se submeter à penalidade legal 

por qualquer delito que ele possa cometer."

É preciso pouca imaginação para perceber que 
essas Cargas e Pontos devem ser a base de nossa insti-
tuição e foram necessários durante os primeiros dias 
da Arte para criar algum tipo de continuidade de con-
duta. De fato, essas são as Obrigações e crenças de 
todos os maçons em todo o mundo até hoje.

Em comparação com a Ordem de Athelstan, essas 
Cargas e Pontos parecem se espelhar. Novamente per-
cebemos que houve, pelo menos historicamente, 
algum tipo de encontro. Não sabemos os detalhes da 
reunião, pois parece não haver registros escritos reais 
datando de aquele período de tempo relativo à Assem-
bléia Geral. O que percebemos é que qualquer que seja 
a reunião realizada, ela de fato produziu resultados que 
são praticados até hoje entre a Arte.

Dito isto, deve-se notar que a Ordem de Athelstan 
nos ajuda historicamente em pelo menos uma área. A 
Ordem de Athelstan admite que o rei Athelstan não 
teve filhos e aponta seu meio-irmão Edwin como 
sendo o catalisador para a reunião em York. De qual-
quer forma, vemos na tradição maçônica que algum 
tipo de reunião foi realizada e que ambos os sistemas 
de graus nascidos na lenda de Athelstan concordam 
com esse ponto.

Comentário final
Não importa para onde olhemos no registro históri-

co dos tempos da vida de Athelstan, começamos a ver 
muitas das referências que ensinamos em nossos ritua-
is e lendas maçônicas. O que vemos, no entanto, é um 
rei forte e nobre que estava centrado em sua devoção à 
Deidade e seu compromisso com a educação e a lei. 
Por meio desses fatos de sua vida, podemos concordar 
que Athelstan fez com que muitas coisas fossem feitas 

que mudariam a paisagem da Inglaterra para sempre. 
Todos os Manuscritos que se relacionam com a histó-
ria do Rei Athelstan, do ponto de vista maçônico, 
foram escritos pelo menos quinhentos anos após seu 
reinado. Isso pode nos levar a acreditar que eles eram 
hipérboles e não historicamente precisos. Isso pode ser 
do desejo dos escritores dos vários manuscritos de 
querer colocar a proveniência do jovem Ofício sobre 
os ombros nobres do rei Athelstan. Não há nada de 
errado em anexar uma ordem tão nobre como a Frater-
nidade Maçônica a alguém que ensinou a crença em 
Deus e as leis da Criação. Estas são realmente tarefas 
nobres. De fato, fazemos isso enquanto ensinamos a 
segunda seção do Mestrado. Talvez Kings Athelstan 
não seja mais do que uma lição objetiva para ensinar 
aos maçons o que são boas e corretas condutas e cren-
ças. Ele poderia muito bem ser o mesmo personagem 
arquétipo de Hiram.

Embora nunca possamos saber exatamente o 
impacto que o Rei Athelstan e seu governo fizeram 
diretamente para a Arte, podemos concordar que o Rei 
Athelstan e suas ações forneceram ao mundo um con-
junto louvável de valores nos quais devemos nos 
encontrar, agir e nos separar. Se isso impactou ou não 
diretamente na criação da Fraternidade é irrelevante. 
O que ela conseguiu fazer foi colocar as crenças do Rei 
estritamente nos rituais e nos sistemas de crenças que a 
Maçonaria ensina ainda hoje.

Fonte: The Masonic Societ
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Por Winnie Dreisonstok

A 47ª Proposição dos Elementos de Eucli-
des é um importante Símbolo da Maço-
naria. De fato, é tão importante que As 

Constituições dos Maçons de 1723 retratam 
dois homens vestidos de realeza gesticulando 
para uma representação do 47º Problema de 
Euclides no andar de baixo.

Esta Proposição mostra que "Em triângulos 
retângulos, o quadrado do lado que subtende o 
ângulo reto é igual à (soma dos) quadrados dos 
lados que contém o ângulo reto?" O deus Apolo 
- que representa a luz e a razão - cavalga no alto 
em sua carruagem. Embora normalmente asso-
ciada puramente à matemática, a 47ª Proposição 

de Euclides sintetiza o que há de mais sublime 
nas artes e nas ciências.

Na superfície, o 47º Problema de Euclides é 
apenas uma das muitas soluções que datam de 
milhares de anos resolvendo o Teorema de Pitá-
goras. Há evidências de que matemáticos da 
Babilônia e da Mesopotâmia, bem como da 
Índia e da China, descobriram isso independen-
temente e muito antes dos gregos.

Isso porque existem muitas maneiras de pro-
var esse teorema, incluindo provas geométricas 
e algébricas.

Na verdade, aqui está um atalho "truque": 
"Basta cortar todos os quadrados e encaixá-los 
no quadrado grande!" como um dos meus ami-
gos sugeriu brincando!

No entanto, esses caminhos são realmente 
mais inteligentes do que os antigos? Deve-se 

EUCLIDES E O TEMPLO DA HUMANIDADE

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/10/euclides-e-o-templo-da-humanidade.html


estar ciente de que a beleza do 47º A preposição está no próprio 

processo da prova. Há muito mais profundidade 
no 47º Problema de Euclides do que outras solu-
ções para um teorema matemático tão básico. 
De fato, a 47ª Preposição é talvez a mais brilhan-
te das soluções para o Teorema.

Euclides não gosta de usar números em Geo-
metria, pois acredita que o processo mental 
empregado na resolução deste problema equipa-
rá o geômetra para atingir graus mais elevados 
de sabedoria. A ênfase no rigor intelectual no 
processo da prova é muito mais importante do 
que o resultado em si, uma noção ecoada na his-
tória de Hawthorne de "O Artista do Belo", onde 
ele descreve um artista que busca a criação de 
um belo, minúsculo, borboleta mecânica com-
pletamente realista. É uma criação engenhosa 
que combina tecnologia e uma busca pelo Subli-
me. Após anos de fracasso e completo isolamen-
to da sociedade (ninguém entende por que este 
artista quer criar esta expressão impraticável do 
Belo), ele finalmente realiza sua criação da bela 
borboleta. É então esmagado por uma criança, 
mas para o artista isso não é uma tragédia, mas 
um triunfo, pois leva à percepção de que "a 
recompensa de todo alto desempenho deve ser 
buscada dentro de si, ou em vão". Em outras pala-
vras, é a caça ou a caça, e não a pedreira ou a cap-

tura (como diz Pascal) em que reside um verda-
deiro sentido de realização.

A mesma alegoria se aplica ao ritual maçôni-
co na busca dos diferentes graus. Assim como as 
46 diferentes proposições que constroem para a 
solução do 47º problema, cada passo tem sua 
razão e significado esotérico para o objetivo 
final, assim como cada grau do ritual maçônico. 
O verdadeiro sentido do Mestre Maçom só pode 
ser alcançado indo passo a passo através de cada 
grau com reverência e maturidade e não por qual-
quer atalho ou truque. O teorema de Pitágoras 
não é meramente uma fórmula para memorizar, 
há muitos mais mistérios a serem explorados e 
desvendados, assim como todo ritual elaborado 
pelo Mestre Maçom não é meramente para o 
candidato memorizar, mas há significados eso-
téricos muito mais profundos e beleza por trás 
do mero ritual para se descobrir e apreciar.

Os pitagóricos acreditavam que "aritmética 
era número, geometria era número no espaço, 
música era número no tempo e astronomia era 
número no espaço e no tempo?" Em seu livro Os 
Elementos, podemos ver como Euclides trans-
forma os números em espaço aplicando linhas 
retas de forma sucinta para provar o que é 
conhecido como o Triplo Pitagórico: 32 + 42 = 
52 Em seus treze livros de Elementos, Euclides 



desenvolve longas seqüências de proposições. 
Não se pode deixar de notar que tais processos 
mentais começam desde a primeira proposição 
no Livro 1 de Elementos: um ponto para uma 
linha, uma linha para uma superfície e daí para a 
47ª Proposição, que estabelece o fundamento 
sólido para a existência tridimensional de sóli-
dos. Cada proposição é cuidadosamente seleci-
onada, construindo em direção à próxima pro-
posição, nenhuma das quais é repetida no pro-
cesso de construção até o "grand finale" da 47ª 
Proposição. Por exemplo, o ponto crucial da 
prova da Proposição 47 baseia-se na prova ante-
rior da Proposição 41 de que se um paralelogra-
mo tem a mesma base de um triângulo, e que 
está entre as mesmas linhas paralelas, o parale-
logramo é o dobro da área do triângulo. Esta pro-
posição baseia-se na anterior 37 com triângulos 
que estão na mesma base e entre as mesmas para-
lelas são iguais entre si. Isso pode continuar 
indo para trás, pois cada proposição depende de 
outra anterior.

Como os pitagóricos acreditam que os núme-
ros são a chave para desvendar o segredo do uni-
verso, podemos ver como Euclides transforma 
esses números em espaço em sua geometria com 
o princípio da arte e da ciência que ele aplicou 
em sua proposição 47 com grande habilidade, 
para emprestar um termo da Maçonaria. É como 
assistir a uma sinfonia sendo composta, onde 
simultaneamente você pode experimentar a epi-
fania com o compositor. Nesse caso, Euclides, 
desde as preposições iniciais de um ponto como 
prelúdio, a uma linha e a uma superfície, depois 
a um sólido é o caminho inexorável do processo 
até o grand finale de encontrar o 47º problema. A 
recompensa será sua se você o seguir diligente-
mente desde o início até o fim.

A filosofia semelhante de que todo ser vem de 
números também ocorre na filosofia chinesa 
antiga, embora sem tanta clareza e forma siste-
mática como nos Elementos de Euclides. Os 
antigos chineses acreditavam que de "um" nasce 
"dois" e que por sua vez produz "três", que então 
leva a todos os seres da existência no universo. 
No entanto, há uma distinção importante. “Para 
o matemático grego, a aplicação de seu trabalho 

era secundária à disciplina mental da prova. 
Todo o processo de construção foi valorizado, e 
a partir da seleção de axiomas adequados, a esco-
lha de quais teoremas provar e em que ordem. 
Enquanto outras culturas matemáticas, como a 
chinesa, estavam mais interessadas na aplicação 
do que na matemática abstração, os gregos acre-
ditavam que o método era mais crucial, porque 
treina a mente, é espiritualmente edificante e 
permite que os mortais se aproximem da verda-
de absoluta.

A 47ª proposição atraiu interesse fora da mate-
mática como um símbolo de abstrusão matemá-
tica, mística ou poder intelectual; talvez eu veja 
que a maior importância está em suas provas 
com combinação de disciplina lógica e imagina-
ção artística na busca do conhecimento do Divi-
no. É, portanto, mais do que apenas intelectual 
estimulação, pois sua relação com o Universo 
não é mera coincidência. Assim, não é difícil 
entender por que a 47ª proposição se tornou um 
emblema tão importante na Maçonaria. Isso tal-
vez ressalte o verdadeiro significado da noção 
“Ofício” que é tão enfatizada na Maçonaria.

___________________________________
Winnie Dreisonstok possui mestrado pelo St 
John's College, Annapolis, que se concentrou 
em grande parte nos estudos de geometria 
euclidiana e não euclidiana.

Fonte: The Voice Magazine



A
 sociedade humana muda ao longo do tempo 
e o grau de mudança aumentou imensamen-
te, criando novas condições e novos proble-

mas. A situação que chamamos de “Aldeia Global”, 
com seus modernos meios de comunicação, sem 
dúvida mudou muitos aspectos de nossa vida. No 
entanto, os princípios básicos da moralidade perma-
neceram inalterados, embora seus usos possam ter 
mudado ao longo do tempo, o que significa que a 
necessidade de discutir questões morais com outras 
pessoas permaneceu inalterada. A Maçonaria é um 
sistema de moralidade que nos ajuda a nos reformar 
de acordo com os princípios morais ideais. Fazendo 
o que Sócrates chamava de "viver a boa vida", que 
significa: a única vida que vale a pena ser vivida, 
uma vida em conformidade com os princípios mora-

is de cada um. Somos todos bem sucedidos? Certa-
mente não! Como seres humanos, temos nossas 
fraquezas humanas. Nem sempre conseguimos o 
que esperamos, mas pelo menos pretendemos che-
gar o mais próximo possível desse objetivo.

É interessante notar que a Maçonaria floresce em 
sociedades onde os homens têm crenças profunda-
mente enraizadas e uma propensão ao compromis-
so. Um ambiente luta pelas causas em que acredita. 
A Maçonaria não pode prosperar em uma sociedade 
em que há uma atmosfera de apatia devido à crença 
de que nada pode ser feito para mudar as injustiças e 
na qual o ser humano se sente alienado.

Em uma sociedade em que o desenvolvimento 
tecnológico ocorre rapidamente, mesmo os cida-
dãos “globais” devem se adaptar em tempos de rea-
ção às ameaças que os sistemas tecnológicos desen-
volvem em relação aos seus direitos. Vamos pensar, 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ÉTICA
 UMA REFLEXÃO

,

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/10/inteligencia-artificial-e-etica-uma.html


por exemplo, na Inteligência Artificial (IA). Os 
sistemas de inteligência artificial podem obscure-
cer os dados para criar informações distorcidas 
dependendo dos valores dos sujeitos que inserem 
fisicamente os dados na fonte. Por exemplo, um 
algoritmo desenvolvido a partir de dados de 
empréstimos hipotecários poderia incluir uma 
variável sobre a expectativa dos proprietários de 
pagar a dívida. Pode haver um viés se uma ou mais 
localizações geográficas estiverem listadas ou 
classificadas no topo da escala de risco para proble-
mas de reembolso no passado. Essas áreas podem 
incluir em grande parte grupos minoritários. Mas 
esta prevenção está correta simplesmente porque 
houve problemas com certas pessoas no passado? 
Em outras palavras, uma pessoa deveria sofrer as 
consequências de ter um empréstimo recusado por-
que as pessoas que moravam lá tiveram problemas 
para pagar a hipoteca no passado?

Ultimamente, tem havido muita discussão sobre 
se a inteligência artificial (IA) pode ser usada de 
forma ética e responsável. A IA deve ser usada para 
facilitar nossas vidas, mas deve fazê-lo com respon-
sabilidade e ética. Os vários escândalos sobre o uso 
de dados pessoais nas mídias sociais pelo Facebook 
e pela Cambridge Analytica trouxeram à tona consi-
derações éticas. Como os aplicativos de IA exigem 
quantidades crescentes de dados para ajudar as 
máquinas a aprender e executar tarefas anterior-
mente reservadas para humanos, as empresas 
enfrentam um novo escrutínio público. Tesla e Uber 
pararam no desenvolvimento de veículos autôno-
mos após o número de acidentes.

Como podemos garantir um uso ético e responsá-
vel da IA? Como podemos trazer maior atenção e 
conscientização para essa responsabilidade na 
ausência de um padrão global de IA?

É importante que esses valores incluam a trans-
parência, a redução do risco de causar danos previ-
síveis ou não intencionais, monitorando a IA para 
prevenir ou reduzir preconceitos; também seria 
aconselhável enfatizar o conceito de responsabili-
dade dos envolvidos no desenvolvimento de siste-
mas de IA. Acima de tudo, é necessário que o siste-
ma de inteligência artificial ética promova a privaci-
dade tanto como valor a ser defendido quanto como 
direito a ser protegido. Além disso, é necessária a 
máxima transparência e divulgação sobre como as 
máquinas de IA produzem dados e tomam decisões, 
como esses dados são usados   e quais são os resulta-

dos desse uso para cada organização que usa IA.
Somente ao incluir a aplicação desses valores e 

princípios em sistemas de inteligência artificial 
podemos esperar que a IA seja usada de forma ética 
e responsável. Isso aumentaria a confiança nos 
sistemas de inteligência artificial.

Portanto, é apropriado que uma lei intervenha em 
nosso país que preveja uma avaliação dos riscos que 
representam os sistemas automatizados de tomada 
de decisão para a privacidade ou segurança das 
informações pessoais dos consumidores e os riscos 
que os sistemas podem envolver ou contribuir para 
imprecisões, injustiças, parcial ou discriminatório 
que afete os consumidores. De fato, as questões que 
surgem são importantes e não podem ser ignoradas. 
Em primeiro lugar, quem cria os padrões éticos para 
a IA? Quem governa o sistema de IA e os dados? 
Quem mantém controles internos sobre os dados? 
Quem é responsável quando práticas antiéticas são 
identificadas? Em suma, a chave para um sistema de 
inteligência artificial ético é inserir dados imparcia-
is, construir confiabilidade, transparência, reprodu-
tibilidade e verificabilidade. Esses são alguns dos 
valores éticos que devem sustentar o desenvolvi-
mento e manutenção de sistemas de IA para garantir 
que eles possam ser confiáveis   pelos usuários de 
dados, e por aqueles que podem ser direta ou indire-
tamente afetados pelas decisões tomadas com esses 
dados, como em a situação do empréstimo hipote-



SIM. A cirurgia de catarata, 
hoje, além de auxiliar na recupe-
ração da visão, ajudar o pacien-
te a não mais precisar de óculos 
após o procedimento cirúrgico.

Seja em estágio inicial ou mais 
avançado, a cirurgia sempre 
será o melhor tratamento para 



Em 1202, cidadãos de toda a Europa cami-
nharam até Veneza durante a Quarta Cru-
zada, afim de embarcarem para a Terra 

Santa para matar os infiéis Mouros, inspirados em 
preceitos religiosos de líderes, nem tão santos, 
com o intuito de fazer o que se julgava como cer-
to.

Como faltaram recursos para alugar navios que 
os levassem a Jerusalém, fizeram um acordo com 
o então governante de Veneza, Enrico Dandolo. 
Ele financiaria a viagem se os soldados cristãos, 
antes de irem para a batalha contra os mulçuma-

nos, lutassem ao seu lado contra o Rei Emérico, 
seu inimigo pessoal na cidade cristã de Zara.

Zara era um porto comercial na Croácia, cujos 
laços de amizade com Veneza iam bem até 1183 
quando, por problemas sucessórios e comerciais, 
o Doge Enrico Dandolo, mesmo aos 95 anos de 
idade e suposta experiência de vida, ordenou 
saquear a cidade, num terrível derramamento de 
sangue e arregimentou os vizinhos para cortarem 
as cabeças dos irmãos, episódio conhecido na His-
tória do Cristianismo como “O Cerco de Zara”

Sim. Para matar Irmãos. Irmãos em Cristo, cida-
dãos de Zara, que não queriam guerra contra Enri-
co Dandolo, por entenderem que se tratava de 

MEXEU COM UM, 
MEXEU COM TODOS!

Esta é a mentalidade que faz muitos povos entrarem em conflito.

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/10/mexeu-com-um-mexeu-com-todos.html


uma questão pessoal. Mas o Doge foi implacável. 
- Se não está do nosso lado, cortem-lhes o pesco-
ço.

Ao avistarem as tropas vindas de Veneza, os 
croatas se identificavam com o sinal da cruz, 
mostravam o Livro Sagrado, erguiam Crucifixos 
com símbolos de sua fraternidade, mas seus 
Irmãos cristãos vindos de Veneza ouviam apenas 
o comando: São espúrios!

O resultado foram vidas perdidas, famílias de 
cristãos que não podiam mais se reunir e a semen-
te da discórdia plantada definitivamente gerou 
frutos que alimentaram muitas gerações, mesmo 
após a morte de Enrico Dandolo.

Mas, por que esta história?
Para provocar nos Irmãos a reflexão sobre a 

máxima de Aristóteles, proferida há mais de 2.500 
anos: 

O TODO É MAIOR QUE A SOMA DE 
SUAS PARTES.

Diante de eventuais conflitos maçônicos preci-
samos ser pontuais e cirúrgicos. Quando houver 
desarmonia entre Irmãos, a questão deve ser 
resolvida entre Irmãos.

Infelizmente, assistimos Lojas tomando parti-
do em litígios pessoais. O Obreiro José das Cou-
ves, da Loja Terra é noivo de uma Irmã de Antônio 
Batata, que é Obreiro da Loja Amanhecer. O noi-
vado termina e o Irmão Batata exige que o Venerá-
vel da Loja Terra expulse seu desafeto.

Não havendo nada que desabone seu Obreiro, a 
Loja nada faz. Mas o Batata, não satisfeito, inicia 
uma guerra pessoal e envolve seus Irmãos. Afinal, 
“Mexeu com um, mexeu com todos”.  Assim, as 
Lojas Terra e Amanhecer, mesmo estando no 
mesmo Oriente, se tornam inimigas e, com o pas-
sar dos anos, cristaliza-se o estigma da proibição 
de intervisitação.

Como resolver isto? Simples. Há uma Lei que 
todos nós conhecemos: Não podemos usar nosso 
avental em uma Loja onde se encontra alguém 
com quem estamos em desarmonia.

A depender de onde estamos, simplesmente 
nós nos retiramos ou pedimos para o outro se reti-
rar. Um Irmão nunca terá valor maior do que o de 
uma Loja e uma Loja nunca poderá ser qualificada 
por conta de um Irmão.

No filme “Gladiador”, o Comandante dos 

Exércitos do Norte, Maximus Decimus Meridius, 
General das Legiões de Felix e Servo Leal do 
Imperador Marcus Aurelius, diz:

 
“O QUE FAZEMOS NA VIDA ECOA POR 

TODA A ETERNIDADE”
Portanto, no ambiente da nossa Ordem, cada 

um tome sua batalha apenas para si. Lembremos 
que a nossa história construída hoje, nos colocará 
no panteão dos Pontífices ou dos Zoilos.

Seguimos neste 16º ano de compartilhamento 
de instruções maçônicas, porque acreditamos fiel-
mente que um mundo melhor se constrói pela qua-
lificação do artífice. Precisamos nos reanimar 
permanentemente para o bom uso do malho e do 
cinzel.

Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. 
Vamos em Frente!

 
Fraternalmente
Sérgio Quirino
Grão-Mestre - GLMMG 2021/2024

Cruzados invadindo os muros de Zara.



Por Jaime Paul Lamb

Como maçons, periodicamente encontramos 
referências a cartas de tarô e imagens de tarô 
nas proximidades de assuntos maçônicos. A 

frequência da exposição às imagens do Tarô é muito 
maior entre aqueles que estão envolvidos nas aveni-
das mais esotéricas da pesquisa maçônica. Isso pode 
fazer com que o maçom se pergunte por que esse é o 
caso. É o propósito deste artigo elucidar quais cone-
xões podem existir entre este estranho baralho de 
cartas e nosso nobre Ofício. Consideraremos de 
onde essas cartas vieram e como os maçons ajuda-
ram a moldar sua evolução em quase todos os 
momentos cruciais de seu desenvolvimento.

Embora se acredite que as próprias cartas de bara-

lho tenham sido introduzidas na Europa em algum 
momento do início do século XIV, geralmente acre-
dita-se que o baralho de tarô foi inventado em algum 
momento entre 1411 e 1425, adicionando os vinte e 
dois trunfos ao baralho de cartas padrão. Naquela 
época, as cartas de baralho tinham cinquenta e seis, 
não cinquenta e duas, por serem uma carta da corte 
adicional. A adição dos trunfos significava que um 
baralho de Tarô tinha setenta e oito cartas no total – 
quarenta pips, dezesseis cartas da corte e vinte e dois 
trunfos. Essas cartas adicionais, que são pictóricas 
em design, ficaram conhecidas como os Arcanos 
Maiores – uma designação concedida a eles pelo 
maçom Arthur Edward Waite, sobre quem discutire-
mos em breve. A palavra trunfo é uma anglicização 
da palavra italiana trionfi, que significa uma vitória 
ou procissão comemorativa, e compartilha essa raiz 
etimológica com a palavra triunfo.

O QUE AS CARTAS DO TARÔ
TÊM A VER COM A MAÇONARIA?

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/10/o-que-as-cartas-do-taro-tem-ver-com.html


Embora o Tarô já estivesse em uso para adivinha-
ção e adivinhação há algum tempo, o início do eso-
terismo do Tarô pode ser atribuído à publicação de 
Le Monde Primitif em 1781 pelo maçom suíço Anti-
one De Gébelin (iniciado em 1771 na Loja Les Amis 
Réunis). Em seu livro, De Gébelin interpreta o sim-
bolismo do Tarô de Marselha, concluindo que as 
origens do misterioso baralho remontam a antigas 
Tradições de Mistério, como as de Ísis e Osíris, e 
outros sobreviventes do simbolismo religioso arca-
no. De Gébelin também foi o primeiro a propor que 
o Tarô foi composto como uma destilação da sabe-
doria coletada contida na Biblioteca de Alexandria, 
que foi destruída pelo fogo em 48 aC, e que o bara-
lho continha arcanos enigmáticos do mundo antigo. 
Este arcano, porém, estava codificado em simbolis-
mo destinado apenas a ser decifrado por aqueles de 
certa realização na linguagem dos símbolos; este 
desafio parece ter atraído muitos maçons para a 
tarefa.

Acredita-se que a atribuição das vinte e duas 
letras do alfabeto hebraico aos vinte e dois trunfos 
dos Arcanos Maiores tenha sido feita pela primeira 
vez por Éliphas Lévi (uma transliteração hebraica 
de seu nome próprio, Alphonse Louis Constant; 
iniciado em 1861 em Lodge Rose du Parfait Silen-
ce), um eminente ocultista, rosacruz e maçom. A 
magnum opus de Lévi, Dogme et Rituel de la Haute 
Magie (Inglês: Dogma and Ritual of High Magic, 
1854 & 1856), é dividida em vinte e dois capítulos, 
cada um correspondendo a uma letra do alfabeto 
hebraico e às cartas do Tarot. Arcanos Maiores. 
Outras correspondências relacionadas à cabala, 
alquimia, astrologia, hermetismo e, claro, magia 
cerimonial são feitas ao longo do trabalho e atribuí-
das à sua carta de Tarô e letra hebraica correspon-
dentes. O livro foi especialmente influente para 
Albert Pike, que criou grandes passagens não credi-
tadas do trabalho de Lévi para inclusão em sua 
Morals and Dogma of the Ancient and Accepted 
Scottish Rite of Freemasonry (1871). O principal 
tradutor e comentarista de Lévi no século 19 e no 
século 20 foi Arthur Edward Waite – um maçom 
cuja sombra continua a pairar sobre o mundo do 
Tarô.

O Maçom e Rosacruz Maçônico, Arthur Edward 
Waite (iniciado em 1901 na Loja Runymede Nº 
2430) também foi membro da Ordem Hermética da 
Aurora Dourada – uma sociedade mágica vitoriana 
fundada em 1887, que tinha foco na cabala herméti-
ca, cujo currículo e os rituais eram baseados em 

manuscritos cifrados que haviam sido adquiridos da 
propriedade do maçom Kenneth MacKenzie após 
sua morte. Devido à sua pesquisa e experiência na 
Ordem, Waite empreendeu a revisão do Tarô de acor-
do com as correspondências herméticas e cabalísti-
cas. Alistando a colega da Golden Dawn, a artista 
Pamela Colman Smith – que renderizou as imagens 
originais em guache e tinta no papel, Waite alterou 
irremediavelmente a paisagem do Tarot e, até hoje, 
o Rider-Waite Tarot Deck, como veio a ser conheci-
do, é o baralho mais conhecido do mundo. Há tam-
bém várias alusões feitas nas imagens que, embora 
possam escapar ao conhecimento do profano, a mai-
oria dos maçons seria capaz de discernir.

Mais tarde, no século 20, maçons como Paul Fos-
ter Case (iniciado em 1926 no Fairport Lodge Nº 
476) e Manly P. Hall (iniciado em 1954 no Jewel 
Lodge Nº 374), entre outros, contribuíram para a 
evolução desse estranho pacote de cartas – um bara-
lho de cartas que continua a fascinar tanto os inicia-
dos quanto os profanos, mas parece ter uma resso-
nância particularmente forte com os maçons.

Fonte:  www.phoenixmasonry.org

Arthur Edward  Waite foi co-criador
 do baralho de tarô Rider-Waite.



Por M.B. Or.'. de Salerno
 

O verdadeiro segredo da Maçonaria é que 
não há segredos. Isso, pelo menos, é o 
que sempre foi dito. Mas é verdade? Na 

verdade, pela metade. É preciso compreender a 
diferença entre o que está deliberadamente ocul-
to e o que, por sua própria natureza, é intransmis-
sível. Neste último sentido, podemos falar de 
segredo maçônico, de "segredo" de uma pers-
pectiva esotérica e filosófica, isto é, daquilo que 
por sua própria natureza ultrapassa os limites da 
linguagem e não pode ser explicado em palavras 
ou mostrado senão a quem está disposto a "viver 

a experiência". Porque é disso que trata realmen-
te o segredo maçônico.

Eu poderia explicar como saltar de paraque-
das. Mas isso é apenas a técnica. O importante é 
a experiência, como se sente quando saltamos de 
paraquedas de um avião. Por mais que eu fale, 
mesmo que tivesse, o que não é o caso, a proeza 
literária dos grandes escritores de todos os tem-
pos, minha explicação de um salto de paraque-
das seriam apenas palavras que dificilmente 
fariam jus à experiência de um salto real.

Da mesma forma, poderíamos falar de muitas 
sensações que, se não foram experimentadas, é 
impossível transmitir em toda a sua amplitude. 
Falamos de sentimentos e emoções como mater-
nidade, paternidade ou mesmo liberdade ou feli-

O SEGREDO MAÇÔNICO E 
A BUSCA DO SANTO GRAAL

O Santo Graal, de Dante Gabriel Rossetti

https://omalhetepodcast.blogspot.com/2022/10/o-segredo-maconico-e-busca-do-santo.html


cidade. Conceitos, ideias, emoções, que cada um 
de nós vivencia de forma diferente, e também 
que mudam com o passar dos anos, porque mui-
tas das coisas que nos faziam felizes quando éra-
mos pequenos se tornaram menos importantes 
com o tempo.

O segredo maçônico é desta natureza, impos-
sível de descrever de forma única e absoluta atra-
vés da palavra. Sua própria natureza torna isso 
impossível. O segredo maçônico é a experiência 
maçônica, a iniciação, mas também a convivên-
cia e a tolerância que nasce dentro das lojas. A 
energia que envolve o vestido, o vínculo com a 
egrégora, o aroma do incenso ou a visão do Tem-
plo à luz de velas.

O segredo maçônico não tem nada a ver com 
poder, política ou religião. No entanto, é mais 
importante do que todas essas coisas juntas. Não 
se trata de inteligência militar ou segredos de 
estado, não se trata de qualquer conspiração ou 
vontade de dominar o mundo. É algo muito mais 
sutil e ao alcance de todos, é a compreensão de si 
mesmo e a escuta ativa da harmonia que subjaz a 
todo o Universo.

Sei que muitos determinados a buscar a cons-
piração onde ela não existe acreditarão que ela os 
engana e que há de fato um segredo que justifica 
o poder que atribuem à Maçonaria. No entanto, 
nem a Maçonaria tem mais poder do que qual-
quer outra organização de seu tamanho e idade, 
nem há interesse em dominar o mundo. Cada um 
de nós tem o suficiente para tentar dominar nos-
sas paixões.

O segredo maçônico é a atmosfera tranquila 
em que seus ritos acontecem, ligando os maçons 
ao mesmo ideal de Liberdade, Igualdade e Fra-
ternidade. Mas, acima de tudo, é a experiência 
individual dessa experiência que só pode aconte-
cer dentro de uma Loja. Os maçons não são repo-
sitórios de segredos místicos de qualquer tipo. 
Não sabemos onde está o Santo Graal, ou a Arca 
da Aliança, ou se a Lança de Longinus é a verda-
deira ou não. Não temos as chaves do genoma 
humano, nem guardamos as revelações da Vir-
gem de Fátima, muito menos conhecemos a fór-
mula da Coca-Cola. Embora seja verdade que em 
nossas lendas esse ideal universal de pesquisa 
está contido como um convite à jornada do herói.

Quando a Maçonaria fala da busca do Túmulo 
de Hiram, é como dizer a busca do Santo Graal 
ou a busca do impulso perfeito. É um convite a 
uma viagem iniciática, à viagem do herói expli-
cada por Joseph Campbell. Não é mais nem 
menos do que uma referência ao monomito ou ao 
mito único que começa no mundo comum e entra 
em um mundo desconhecido, que não é outro 
senão o fundo de nossa própria alma, para voltar 
vitorioso com um conhecimento ou uma presen-
te que ele pode usar para melhorar o mundo.

É a jornada ou mito de Osíris, Prometeu, Moi-
sés ou Gautama Buda. É também Star Wars de 
George Lucas ou Senhor dos Anéis de Tolkien. 
É, em suma, um convite a uma viagem iniciática, 
a tornar-se um campeão que, superando várias 
provas - iniciações - consegue alcançar a sua pró-
pria liberdade. Uma liberdade entendida como a 
superação de todos os limites, medos e preconce-
itos, superação de apegos e dissolução de ambi-
ções, ou, simples e direta, aniquilação do ego. 
Após esta conquista, chega-se a um estado de 
liberdade que permite viver o momento, sem 
antecipar o futuro e sem sequer lamentar o passa-
do. Este é o segredo maçônico, a experiência 
única de uma jornada para a qual todos são con-
vidados, mas nem todos estão dispostos a fazer.

Fonte: Athanor

Pintura de Évrard d'Espinques (c.1475) repre-
sentando os Cavaleiros da Távola Redonda 
tendo uma visão do Santo Graal.



Por Christopher L. Hodapp

O folclore e as lendas maçônicas cresce-
ram ao longo dos anos e, à medida que 
os rituais foram expandidos, muitos 

costumes também. Trago isso à tona porque 
vários irmãos receberam suas patentes de 
membro da Sociedade Maçônica, apenas para 
expressar sua consternação por terem datado 
de 6022 A..., pensando que nosso diligente 
Secretário/Tesoureiro havia calculado mal 
por 4.000 anos.

Um dos costumes maçônicos mais curiosos 
tem a ver com a forma como os maçons datam 
seus documentos. Agora, isso deve ser uma 
coisa bastante simples, porque o calendário 
gregoriano foi praticamente padronizado 
pelo Papa Gregório XIII em 1582. O mundo 
ocidental não católico levou mais 200 anos 
antes de concordar com a ideia, mas desde 

1776, o mundo está praticamente na mesma 
página do calendário (embora a Grécia e a 
Rússia não tenham conseguido adotá-lo até 
depois da Primeira Guerra Mundial).

É em grande parte desconhecido hoje, mas 
em 1658, o bispo James Ussher na Irlanda 
determinou o que ele afirmou ser a data exata 
da criação do mundo. Usando o relato bíblico 
junto com uma comparação das histórias do 
Oriente Médio, genealogia hebraica e outros 
eventos conhecidos, ele determinou que a 
Terra foi criada no domingo, 23 de outubro de 
4004 a.C. Além disso, mais ou menos no 
mesmo período, John Lightfoot, vice-
chanceler da Universidade de Cambridge, 
continuou a apontar que a Criação realmente 
aconteceu por volta das 9h da manhã.

Ussher, em particular, não era intelectual-
mente desleixado. Ele era arcebispo de 
Armagh, primaz de toda a Irlanda e vice-
chanceler do Trinity College em Dublin, e 
tinha o que se dizia ser a maior coleção parti-

Bispo James Ussher (1581-1656)

OS ENIGMÁTICOS
CALENDÁRIOS MAÇÔNICOS
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cular de livros do mundo.
Ele não estava apenas envolvido em diva-

gações eclesiásticas - ele realmente acredita-
va nisso.

Ussher chamou seu calendário de Anno Mundi 
("No Ano do Mundo"). Os cálculos de Ussher e Ligh-
tfoot eram tão acreditados que, em 1700, a data e a 
hora da Criação foram aceitas como fato pela maioria 
das denominações cristãs. A partir de 1701, As ver-
sões autorizadas da Bíblia King James foram impres-
sas que declaravam claramente a data e a hora da Cria-
ção, logo de cara. Até as teorias evolucionárias de 
Charles Darwin serem popularizadas, muitos cristãos 
(e estudiosos judeus também) estavam convencidos 
de que a Terra não era mais de 6.000 anos de idade. 
Além disso, muitos acreditavam que os cálculos de 
Ussher eram parte integrante das Escrituras e, portan-
to, inquestionáveis.

Na época da origem da Maçonaria moderna, a data 
de criação de Ussher era tão uniformemente acredita-
da que os maçons começaram a datar seus documen-
tos usando 4004 a.C. como seu ano de início. O ano de 
4004 a.C. era um número inconveniente de se lem-
brar, então os maçons realmente pegaram o ano atual 
e adicionaram 4.000 a ele. Assim, AD 1717 tornou-se 
5717 Anno Lucius, ou A.L. Da mesma forma, AD 
2022 torna-se 6022 A.L.

"Anno Lucius?!", Eu ouço você gritando. "O ano 
de Lúcifer!"

Obrigado por notar. Por favor, permaneça em seu 
lugar. Anno Lucis significa "No Ano da Luz" em 
latim. Os maçons o chamaram assim para coincidir 
com a passagem bíblica "E Deus disse: 'Haja luz; e 
houve luz". — Fizeram isso para dar à fraternidade 
um ar de grande e solene antiguidade. Se eles datas-
sem seus documentos como tendo 5.717 anos, eles 
certamente soariam mais respeitáveis   e impressio-
nantes do que algum novo clube de bebidas que se 
formou na semana passada.

Para não ficar atrás, os maçons do Real Arco calcu-
lam a passagem do tempo a partir da construção do 
Segundo Templo em Jerusalém, que foi erguido pelo 
príncipe Zorobabel, no ano de 530 a.C. Eles marcam 
os anos que passam como Anno Inventionis ("No Ano 
da Descoberta"). Maçons do Arco Real adicionam 
530 anos ao ano atual; 2022 d.C. seria o ano 2552 A.I.

Eu não acabei. Os maçons crípticos datam seus 
calendários maçônicos do ano em que o Templo de 
Salomão foi concluído, por volta de 1000 a.C. Os 
maçons crípticos chamam o deles de Armo Depositi-
onis, que significa "No Ano do Depósito" (quando os 

segredos do Templo foram depositados na cripta mais 
profunda abaixo da fundação do edifício), e adicio-
nam 1.000 anos à data atual. Portanto, o ano A.D. 
2022torna-se 3022 A.D. Sim, um A.D. diferente.

O A.D. que a maior parte do mundo ocidental usa é 
Anno Domini ("No Ano de Nosso Senhor", ou o ano 
do nascimento de Cristo), em oposição a A.C., que 
significa "Antes de Cristo"). Os estudiosos modernos 
preferem os termos não denominacionais AEC. e 
A.C.E., que significa "Antes da Era Comum" e "De-
pois da Era Comum". Eu simplesmente não sou um 
estudioso moderno e não tenho intenção de evitar 
uma tradição de dois milênios, muito obrigado.

Os Cavaleiros Templários Maçônicos não adicio-
nam anos à data atual do calendário. Eles os deduzem. 
Os Templários datam seus calendários da data da for-
mação da Ordem Templária original por Hugues de 
Payens e outros oito cavaleiros no ano 1118 d.C. Por-
tanto, o Templário Maçônico deduz 1.118 do ano atu-
al. Assim, 2022 d.C. torna-se o ano de 904 d.C. Este 
calendário é referido como Anno Ordinis ("No Ano 
da Ordem").

Os membros do Rito Escocês também têm um sis-
tema de calendário próprio. Este calendário é referido 
como Anno Mundi ("No Ano do Mundo"), que é o 
que o Bispo Ussher chamou de sua cronologia. A dife-
rença é que a versão do Rito Escocês usa cálculos 
rabínicos judaicos que diferem dos de Ussher por 240 
anos. O Rito Escocês acrescenta 3.760 anos à data 
atual. Assim A.D. 2022 torna-se 5782 A.M.

Os maçons não são os únicos que fazem isso. Geó-
logos e palcontólogos, por exemplo, têm sua própria 
terminologia de datação, expressando datas como 
B.P., significando “Antes do Dia Presente”. Assim, 
1.000 a.C. seria expresso como 3022 B.P. Este ano, de 
qualquer maneira.

Fonte: The Masonic Society



Por J. Winfield Cline, MM

Um dos símbolos mais interessantes do Pri-
meiro Grau, mas que não recebe muita 
atenção, é a Escada de Jacó. O ritual diz 

que "a cobertura de uma Loja não é menos do que 
o céu estrelado, onde todos os bons maçons espe-
ram finalmente chegar com a ajuda daquela esca-
da teológica que Jacó em sua visão viu estenden-
do-se da terra para o céu, cujas três rodadas princi-
pais são denominadas Fé, Esperança e Caridade, e 
nos admoesta a ter Fé em Deus, Esperança na imor-
talidade e Caridade para todos os homens”. É isso. 
Não há mais menção à Escada de Jacó. No entan-
to, para a mente inquiridora, este símbolo é rico 
em significado e tem uma interpretação maçônica 
impressionante.

A história da Escada de Jacó é encontrada em 
Gênesis 28. Mas a história do próprio Jacó come-

ça alguns capítulos antes, quando ele e seu irmão 
gêmeo, Esaú, nascem de Isaque e Rebeca. Esaú 
era o favorito de Isaque; Jacob era o favorito de 
Rebeca. Esaú nasceu primeiro e, portanto, deveria 
ter desfrutado dos privilégios de um filho primo-
gênito. Um dia, porém, quando Esaú voltava dos 
campos, encontrou Jacó, que estava fazendo uma 
sopa de lentilhas. Doendo de fome, Esaú pergun-
tou a seu irmão se ele poderia ter um pouco, ao que 
Jacó respondeu que poderia se estivesse disposto 
a desistir de seu direito de primogenitura. Seu jul-
gamento nublado pela fome, concordou Esaú, o 
que fez de Jacó o primogênito aos olhos da lei.

Anos mais tarde, quando Isaque estava chegan-
do ao fim de sua vida e ficando cego, ele disse a 
Esaú que se ele matasse alguns animais selvagens, 
fizesse deles uma refeição saborosa e os trouxesse 
diante dele, ele (Isaque) daria a Esaú sua bênção, 
mesmo que ele não fosse mais o filho primogêni-
to. Ao ouvir isso, Rebeca e Jacó conspiraram para 
obter a bênção para Jacó. Enquanto Esaú estava 

SUBINDO A ESCADA DE JACOB 
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caçando Jacó iria matar algumas ovelhas, então 
Rebeca faria a saborosa refeição, e Jacó a levaria 
para seu pai cego, fingindo ser Esaú. O plano 
funcionou, e Jacó recebeu a bênção de seu pai no 
leito de morte. Esaú, tendo cumprido as tarefas 
como deveriam, não obteve nada. Essa foi a gota 
d'água para Esaú. Tendo sido roubado de seu dire-
ito de primogenitura e da bênção de seu pai, ele 
estava determinado a matar seu irmão.

Forçado a fugir para a casa de seu tio em uma 
cidade a poucos dias de viagem, Jacob deixou sua 
casa. Uma noite, enquanto dormia no chão, com 
uma pedra como travesseiro, teve em seu sonho a 
visão de uma escada, cujo pé repousava na terra e 
cujo topo alcançava o céu. Os anjos subiam e des-
ciam continuamente a escada, e a voz de Deus pro-
meteu a Jacó a terra ao redor e disse que ele se mul-
tiplicaria e estabeleceria uma grande nação. Quan-
do Jacó acordou, consagrou o local como a casa de 
Deus.

Qualquer leitor crítico ou homens de boa moral 
deve ter uma pergunta neste momento. Por que, 
visto que Jacó era, segundo todos os relatos, um 
irmão e filho enganador e não confiável, Deus o 
recompensa com a promessa de uma posteridade 
rica? Parece que se alguém teve a visão de uma 
escada, deveria ter sido Esaú, que foi injustiçado 
por seu irmão mais novo. Então o que está aconte-
cendo aqui?

Antes de prosseguir, há dois conceitos sobre a 
Maçonaria que precisamos ter em mente. Em pri-

meiro lugar, Albert Pike, em seu ensaio "Os com-
passos e o esquadro", aponta que o esquadro pode 
ser interpretado como um símbolo de assuntos 
mundanos e materiais. Os Compassos, por outro 
lado, simbolizam assuntos espirituais ou celestia-
is. Assim, tanto esta vida quanto a próxima são 
representadas no emparelhamento dessas duas 
Grandes Luzes.

Segundo, nos é dito no ritual que os três graus 
da Maçonaria são emblemáticos dos três estágios 
da vida - juventude, maturidade e velhice - e que a 
progressão de um homem através dos graus é 
emblemática de sua progressão ao longo da vida. 
O candidato, então, representa um homem percor-
rendo o mundo. Lembre-se, a Loja representa o 
mundo, estendendo-se “de leste a oeste e de norte 
a sul”.

Combinando esses dois conceitos vemos que 
na preocupação dos jovens do Primeiro Grau com 
o mundo - aprender sobre o mundo, focalizando as 
coisas materiais, etc. - se reflete na posição do 
Esquadro e do Compasso no altar, com o símbolo 
do mundo material claramente dominante. No 
entanto, à medida que um homem se torna adulto, 
simbolizado pelo Segundo Grau, ele entende o 
mundo mais do que quando criança e já tomou 
medidas para suprir as necessidades materiais de 
si mesmo e de sua família, então seus pensamen-
tos começam a se voltar para a próxima vida como 
os primeiros indícios de sua própria mortalidade 
entram em sua mente. Esta estação da vida é nova-



mente refletida nas Grandes Luzes no altar, à 
medida que mais preocupações espirituais come-
çam a se afirmar e a vir à tona. A progressão é 
completa no Terceiro Grau, onde o símbolo dos 
assuntos celestiais é claramente dominante, 
assim como um homem em sua velhice volta seus 
pensamentos para a próxima vida e seus prepara-
tivos para ela.

A Maçonaria, é claro, não oferece nenhum 
plano de salvação. Isso é para a religião de um 
homem abordar. Mas a Arte oferece ao homem 
orientações sobre como viver uma vida moral - 
uma vida que o capacitará a servir aos seus seme-
lhantes e prepará-lo para o "próximo passo". 
Assim, os três graus da Maçonaria são uma metá-
fora para a jornada deste plano de existência para 
o próximo, no entanto, um homem define isso 
para si mesmo. Naturalmente, no momento de 
sua iniciação, o candidato não sabe disso, mas ele 
recebe uma dica em um dos símbolos apresenta-
dos na palestra do grau de Aprendiz Ingresso: a 
Escada de Jacó.

Antes de responder à pergunta feita acima 
sobre Jacó, vamos primeiro dar uma olhada nos 
significados simbólicos da própria escada. A 
escada é um símbolo usado em muitos ritos de 

iniciação antigos, representando o progresso 
moral e intelectual. Às vezes toma a forma de 
uma série de passos (pense na palestra da Câmara 
do Meio do 2º Grau), portões, portas ou graus. Na 
maioria das vezes, o progresso que se faz ao pas-
sar de um passo para outro não é apenas para a 
frente, mas para cima. Ou seja, à medida que 
avançamos em conhecimento e moralidade, nos 
aproximamos de Deus.

A tradição maçônica nos diz que os três princi-
pais degraus da escada são Fé, Esperança e Cari-
dade. Mas isso significa que existem apenas três 
degraus? De jeito nenhum. Claro, perguntar quan-
tos degraus tem uma escada simbólica é seme-
lhante a perguntar quantas penas um cavalo alado 
tem, mas desperta uma linha de investigação inte-
ressante. O número de degraus ou degraus varia, 
mas o número preferido nos ritos antigos, assim 
como entre os eruditos maçônicos, parece ser o 
sete, em referência ao caráter místico quase sem-
pre dado a esse número. Por exemplo, os Mistéri-
os Persas de Mitra contêm uma escada com sete 
degraus, a passagem por eles simbolizando a 
aproximação da alma à perfeição. Os sete passos 
eram emblemáticos dos sete mundos que consti-
tuíam o Universo Indiano*:

Primeiro Mundo (Terra)
Mundo da pré-existência
Paraíso
Mundo Médio (região intermediária entre os 

reinos superior e inferior)
Mundo dos Nascimentos (onde as almas 

renascem)
Mansão do Bem-aventurado
Esfera da Verdade
É interessante notar que, enquanto a tradição 

judaico-cristã considera o céu como o objetivo 
final, nos mistérios persas o céu é apenas o tercei-
ro passo. (As implicações maçônicas do céu 
sendo o passo três não podem ser negligencia-
das.)

Olhando novamente para a escada maçônica, 
conforme apresentada no Primeiro Grau, nos são 
dados os três degraus principais: Fé, Esperança e 
Caridade. Quais são, então, os outros quatro? A 
resposta a esta pergunta também é dada na pales-
tra do Primeiro Grau. Ou seja, as quatro virtudes 
cardeais. Assim, a escada maçônica apresentada 
no Primeiro Grau pode ser assim:



Caridade (primeiro degrau)
Ter esperança
Fé
Justiça
Prudência
Fortitude
Temperança (degrau inferior)
A lição aqui é que à medida que contemplamos 

e dominamos cada uma dessas virtudes, aplican-
do-as em nossas vidas e subindo a escada, nos 
aproximamos de Deus. Os primeiros degraus, ou 
inferiores, dizem respeito a nós mesmos. Por 
exemplo, a Temperança é "aquela devida conten-
ção sobre os afetos e paixões que torna o corpo 
manso e governável". Para o nosso senso de certo 
e errado, não apenas para nós mesmos, mas para 
os outros. Subindo a escada, voltamos nosso foco 
deste mundo para o próximo mundo, com uma fé 
em Deus que nos dá esperança na imortalidade. E, 
finalmente, chegamos à Caridade, que "é claro 
que nos fala de nossa responsabilidade para com 
os menos afortunados ... mas também transcende 
o material e é o catalisador que nos permite conhe-
cer e amar o mundo em geral: uma religião de har-
monia, harmonia em nós mesmos e através disso, 
harmonia com os outros." Assim, a progressão na 
escada se move a partir do eu, aos outros, a Deus.

Agora voltemos à questão de por que Jacó, que 
enganou seu irmão e seu pai, merecia ter uma 
visão da escada. Neste caso, acredito, Jacob repre-
senta o homem comum. Quem entre nós não fez 
coisas desonestas, enganosas, indelicadas, coisas 
que gostaríamos de poder refazer ou desfazer com-
pletamente, coisas das quais nos envergonhamos 
e não queremos admitir para nós mesmos, muito 
menos para os outros? E assim fugimos. Mas se 
fugimos constantemente e nunca somos capazes 
de ir além de nossa vergonha e culpa, então deixa-
mos que nossos erros passados   nos definam e 
nunca podemos seguir em frente.

Assim, metaforicamente falando, Deus está 
dizendo a Jacó: “Olha, eu sei que você fez algu-
mas coisas muito ruins, coisas que o colocaram 
em fuga e o separaram até mesmo de sua família. 
Você pode se sentir como um pária neste momen-
to. Mas se você puder subir esta escada, aplicando 
as lições nela contidas em sua própria vida, então 
você pode avançar e subir e alcançar grandes coi-
sas."

Da mesma forma, para cada membro da 
Ordem, houve um momento em que uma escada 
simbólica - os três graus da Maçonaria - foi colo-
cada diante de nós, e tivemos que decidir se íamos 
dar o primeiro passo ou não. Quando o fizemos, 
descobrimos que era uma série de "degraus" que 
nos ensinavam lições sobre como ser homens 
melhores. Claro, quando recebemos a Luz como 
Aprendizes Iniciados, não sabíamos o que estava 
diante de nós e talvez nem sabíamos o propósito 
do que estávamos fazendo. Mas recebemos uma 
dica no símbolo da Escada de Jacó, que diz ao 
Aprendiz que os graus da Maçonaria são eles mes-
mos uma espécie de escada, ou série de degraus, 
em nossa busca pela perfeição e harmonia. Obser-
ve que o Primeiro Grau ocorre no "Andar Térreo" 
do Templo, e o candidato se move "para cima" a 
partir daí. Como símbolo maçônico, então, a esca-
da representa nossa luta pelo progresso intelectual 
e moral da terra para o céu, da morte para a vida, 
da mortalidade para a imortalidade, das trevas 
para a luz.



Considerado e Grande Irmão,
Abaixo estão as redes para conhecer e acompanhar o movimento da Colmeia Operativa.

Vamos compactar e fortalecer nossas Lojas e Irmãos.
 A Retomada Chegou!  Faça parte desse movimento!
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