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Editorial
em-vindos ao III Encontro Maçônico do Sul de Minas. 
Sabemos que, por questões geográficas, a grande 
maioria de nossos leitores não teria como comparecer 

e abrilhantar com suas valorosas presenças a esse evento, que, a 
cada edição, tem surpreendido, positivamente, nos mais 
diversos aspectos. Portanto, assim como no ano 2010, 
resolvemos publicar uma edição especial com as sinopses das 
palestras proferidas, a fim de presentear-lhes com os 
ensinamentos proferidos.

BB

A partir deste ano, recebemos um parceiro de peso para 
a realização desses Encontros Maçônicos. Trata-se do Pacto 
Maçônico Sul Mineiro. O Pacto entre as Lojas Maçônicas 
regulares do Sul de Minas Gerais é fruto da necessidade de 
integração entre as Lojas para o crescimento da Maçonaria 
regional, o que vem sendo um belo exemplo, há 16 anos.

Cerca de uma centena de Lojas participam do Pacto e as 
adesões não param de crescer, dado os objetivos altruísticos 
desse movimento que, além de trazer a integração, tem 
mostrado a força da Maçonaria Sul Mineira para interceder 
junto às instituições locais em diversos assuntos de interesse da 
região.

Ressaltamos, com especial reverência, nesta edição do 
Encontro, a importantíssima participação da Alta Administração 
da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, que terá um espaço 
exclusivo dentro da programação para apresentar temas de relevante interesse dos Irmãos, o chamado Encontro de 
Lideranças Maçônicas do Sul de Minas, que será abrilhantado por três insignes palestrantes, que proferirão sobre “Liderando 
Pessoas com Sustentabilidade”, através do Eminente Grande 1º Vigilante, Irmão Leonel Ricardo Andrade, 33º; Reflexões Para 
Uma Sessão Produtiva, através do Poderoso Irmão José Aírton de Carvalho, 33º – Venerável Mestre da Loja de Pesquisas 
Quatuor Coronati “Pedro Campos de Miranda”; Estrutura Organizacional da GLMMG, pelo Sereníssimo Grão-Mestre da 
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Poderoso Irmão Janir Adir Moreira, 33º. 

Contaremos, também, com as presenças dos valorosos Irmãos Presidentes das Câmaras de Justiça, Legislativa, 
Superior de Recursos, Procuradoria e Delegado Geral.

O temário deste Encontro, sabiamente escolhido para esse evento, trata-se de um assunto muito questionado pelos 
Irmãos e muitas vezes pouco compreendido, “Religião e Maçonaria – Encontros e Desencontros”, que será dividido em cinco 
painéis: Misticismo e Maçonaria; Judaísmo e Maçonaria; Catolicismo e Maçonaria; Protestantismo e Maçonaria; 
Espiritualismo e Maçonaria, defendidos, respectivamente, pelos Irmãos Francisco Feitosa Fonseca, 33º – A∴R∴L∴S∴ Rui 
Barbosa nº 46 – GLMMG - São Lourenço – MG, José Aírton de Carvalho, 33º – L∴P∴ Quatuor Coronati Pedro Campos de 
Miranda – Belo Horizonte - MG, Sérgio Quirino Guimarães, 33º - A∴R∴L∴S∴ Presidente Roosevelt – GLMMG - Belo 
Horizonte – MG, Denizart Silveira de Oliveira Filho, 33º – A∴R∴B∴L∴M∴ Igualdade nº 93 – GLMERJ - Rio de Janeiro – RJ e 
Juarez D´Ávila Rocha Bastos, 33º - A∴R∴L∴M∴ Sanches Braga Filho nº 151 - Rio de Janeiro – RJ.

Sejam bem-vindos ao III Encontro Maçônico do Sul de Minas! 
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RELIGIÃO & MAÇONARIA – ENCONTROS E DESENCONTROSRELIGIÃO & MAÇONARIA – ENCONTROS E DESENCONTROS
Não há religião superior à Verdade!

H.P. Blavatsky

O Editor 
  3ª edição do Encontro Maçônico do Sul de Minas 
traz um tema, no mínimo, de grande interesse para 
os que buscam entender, de fato, as origens, a 

história e as diversas influências de correntes religiosas na 
Maçonaria atual. Seu desenvolvimento, através de vários 
subtemas, promete encantar a todos, não só pelo naipe de 
renomados palestrantes, mas, também, pela sábia escolha dos 
painéis que a compõe. 

AA

Antes, porém de apresentarmos as sinopses das 
palestras, necessário se faz abordar, mesmo que 
superficialmente, o temário deste Encontro, através de 
algumas compilações.

A palavra portuguesa religião deriva da palavra 
latina “religio”, mas se desconhece ao certo que relações 
estabelece “religio”, com outros vocábulos. Aparentemente, 
no mundo latino, anterior ao nascimento do cristianismo, 
“religio” referia-se a um estilo de comportamento marcado 
pela rigidez e pela precisão.

A palavra "religião" foi usada durante séculos no 
contexto cultural da Europa, marcado pela presença do 
cristianismo, que se apropriou do termo latino “religio”. Em 
outras civilizações não existe uma palavra equivalente. O 
hinduísmo antigo utilizava a palavra “rita”, que apontava 
para a ordem cósmica do mundo, com a qual todos os seres 
deveriam estar harmonizados e que, também, referia-se à 
correta execução dos ritos pelos brâmanes. Mais tarde, o 
termo foi substituído por “dharma”, termo que, atualmente, 
é, também, usado pelo Budismo e que exprime a ideia de 
uma Lei divina e eterna. “Rita” relaciona-se, também, com a 
primeira manifestação humana de um sentimento religioso, a 
qual surgiu nos períodos Paleolítico e Neolítico, e que se 
expressava por um vínculo com a Terra e com a Natureza, os 
ciclos e a fertilidade. Nesse sentido, a adoração à Deusa mãe, 
à Mãe Terra ou Mãe Cósmica estabeleceu-se como a primeira 
religião humana. Em torno desse sentimento formaram-se 
sociedades matriarcais centradas na figura feminina e suas 
manifestações.

Ainda, entre os hindus, destaca-se a deusa Kali, ou A 
Negra, como símbolo desta Mãe cósmica. Cada uma das 
civilizações antigas representaria a Deusa, com 
denominações variadas: Têmis (Gregos), Nu Kua (China), 
Tiamat (Babilônia) e Abismo (Bíblia).

Historicamente, foram propostas várias etimologias 
para a origem de “religio”. Cícero, em sua obra “De Natura 
Deorum” (45 a.C.), afirma que o termo se refere à “relegere”, 

reler, sendo característico das pessoas religiosas prestarem 
muita atenção a tudo o que se relacionava com os deuses, 
relendo as escrituras. Essa proposta etimológica sublinha o 
caráter repetitivo do fenômeno religioso, bem como o aspecto 
intelectual. Mais tarde, Lactâncio (século III e IV d.C.) rejeita a 
interpretação de Cícero e afirma que o termo vem de religare, 
religar, argumentando que a religião é um laço de piedade 
que serve para religar os seres humanos a Deus.

No livro "A Cidade de Deus" Agostinho de Hipona 
(século IV d.C.) afirma que “religio” deriva de “religere”, 
reeleger. Através da religião a humanidade reelegia de novo a 
Deus, do qual se tinha separado. Mais tarde, na obra” De 
Vera Religione”, Agostinho retoma a interpretação de 
Lactâncio, que via em “religio” uma relação com "religar".

Macróbio (século V d.C.) considera que “religio” 
deriva de “relinquere”, algo que nos foi deixado pelos 
antepassados.

O filósofo Dewey faz uma distinção entre ter uma  
religião e ser religioso. Para ele, ter uma religião é pertencer a 
uma Igreja e obedecer aos dogmas por ela impostos. Ser 
religioso é encaminhar o pensamento para os aspectos 
cósmicos da vida, ou seja, para a humildade, a simplicidade e o 
amor ao próximo. A Parábola do Bom Samaritano, pronunciada 
por Jesus, é um bom exemplo. Nela, Jesus retrata o Samaritano, 
considerado herege, fazendo o que os conhecedores da lei e da 
religião deveriam fazer e não o faziam.
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Muitas pessoas confundem o fato de uma pessoa não 
possuir determinada religião com o fato de ela ser ateia – o 
que não é uma realidade. Dentro dessa linha de raciocínio, 
temos os aconfessionais, ou seja, aqueles que creem em um 
Ente Superior, mas que não praticam qualquer tipo de 
religião, dentre as que estamos acostumados – catolicismo, 
messianismo, espiritismo, etc.

Para crer em Deus – no G  A  D  U  - não é preciso∴ ∴ ∴ ∴  
professar uma crença estabelecida, mas possuir um elo com o 
Criador.

Uma pessoa pode ser religiosa sem que, com isso, 

participe de qualquer das religiões conhecidas. Havendo a 
crença em um Ente Superior, há religiosidade, apesar de não 
estar, a pessoa, ligada a qualquer religião.

E o fim a que se destina este trabalho tem sua 
justificativa no fato de que muitos não entendem que 
Maçonaria não é religião, apesar de ser religiosa. 
Religiosidade, por sua vez, diz respeito à crença e está muito 
mais ligada a pessoas do que a grupos que professam uma 
crença específica de uma religião.

Vale ressaltar que todas as religiões, jamais foram 
fundadas pelos Mestres de Sabedoria que, em sacro-ofício, 
manifestaram-se na face da Terra e trouxeram seus excelsos 
ensinamentos. A exemplo disso, somente, após três séculos 
do aparecimento do Mestre Jeoshua Ben Pandira, o Mestre 
Jesus, o Cristo, que, de seus ensinamentos surgiria o 
Cristianismo como religião. Assim aconteceu com todos os 
Avataras, como Hermés, Zoroastro, Krishna, Gautama - o 
Budha. Nenhum Deles fundou qualquer religião.

Portanto, nossa Ordem, como uma Escola de Iniciação 
que é, tem o papel de “religar” o homem ao seu Criador, não 
pela fé cega revestida de dogmas, fazendo-o acreditar que, dos 
céus descerá um salvador, que resolverá todos os seus 
problemas. A Maçonaria, através de sua excelsa doutrina, ensina 
ao Maçom a encontrar Deus dentro de si mesmo, a despertar a 
Centelha Divina que habita em cada um de nós, ampliando 
nosso estado de consciência, livrando-nos dos grilhões da 
ignorância e conduzindo-nos no caminho da Verdade e da Luz! 

MISTICISMO & MAÇONARIAMISTICISMO & MAÇONARIA

“Às vezes, a Revelação Divina significa, 
simplesmente, adaptar seu cérebro para escutar 

o que seu coração já sabe”. 
Dan Brown

   
o ouvirmos a palavra “misticismo”, devido ao sufixo “ismo”, tendemos a 
interpretá-la, pejorativamente, como “fanatismo por uma doutrina”. Em 
seu verdadeiro sentido, é o conhecimento espiritual e o entendimento das 

coisas espirituais superiores aos sentidos, obtidos pelos poderes de percepção 
espiritual. Esses poderes estão contidos, germinalmente, em toda organização 
humana, porém são poucas as pessoas que os possuem desenvolvidos 
suficientemente, para que sejam de serviço prático.

AA
Misticismo é, de fato, o lado misterioso de toda doutrina, aquilo que 

transcende à mente comum, ao mental concreto, que somente poderá ser 
“percebido” com o despertar da Quinta Essência, o nosso Mental Abstrato.
Etimologicamente, misticismo provém de mística - do grego mystica, de myo, "eu 
fecho" os olhos, para me ensimesmar no meu íntimo. De acordo com, Paul Sedir, 
qualquer sistema, cujos métodos e resultados são secretos, é um misticismo. Neste 
caso, todos os que pensam ou agem nas regiões extraordinárias da consciência 
seriam místicos.

Iniciaremos a abordagem do tema nos remetendo à época dos primitivos 
humanos, no Período Paleolítico, quando esses moradores das cavernas, tiveram 
seu primeiro contato com o fogo. Os raios que desciam do céu, acompanhado 
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por estrondosos trovões, que incendiavam a vegetação. Para 
eles, pelo menos, era muito curioso. O elemento fogo 
representava alguma coisa misteriosa, que transcendia, em 
muito, sua compreensão. 

Ao longo do tempo, após obter o domínio sobre esse 
curioso elemento e aprender a produzi-lo através da 
pramantha, passou a cultuá-lo, dada sua vital importância e, 
em particular, de seu aspecto místico. À noite, sentados à volta 
da fogueira, mantinham-se aquecidos e protegidos dos animais 
ferozes, além de contemplar o “bailar” das chamas e o crepitar 
desse elemento sem forma e impalpável. Seu domínio era 
sinônimo de poder entre as tribos existentes.

Nasce, então, a figura do Zelador do Fogo, aquele que 
deveria manter, a qualquer custo, o fogo aceso. De sua enorme 
importância, surge a necessidade da criação de locais seguros e 
apropriados para esse trabalho, daí o surgimento dos 
primeiros santuários e, consequentemente, do culto ao fogo, a 
origem dos sacerdotes e sacerdotisas de Agni - o Fogo Sagrado.

Vale ressaltar que a “Vela Votiva”, que nos utilizamos 
em nossos Trabalhos, na Cerimônia de Acendimento das Velas, 
própria dos Ritos Adohniramita e Schroeder, e não do 
R∴E∴A∴A∴(mais um enxerto inserido nesse Rito), embora, 
lamentavelmente, na maioria das Lojas não se percebe e nem 
se dê a devida importância ritualística para tal ato, é originário 
dessa Tradição do Culto ao Fogo Sagrado.  Uma representação 
da manifestação Trina da Divindade. 

Continuando essa viagem no tempo, volveremos 
nossas atenções para outro período em que a história, também, 
carece de registros. Faz-nos adentrar a civilização que deu 
origem a nossa, a Atlante, que fora sucumbida pelas águas, 
fato que ficou conhecido por Catástrofe Atlante, cuja Bíblia 
registra como “O Grande Dilúvio” e que Platão narra, em 
detalhes, em sua obra “Timeu e Crítias, ou Atlântida”.

Pois bem, aquela civilização alcançou altos patamares 
tecnológicos para época e foi portadora de excelsos ensinamentos. 
Momento em que o livro bíblico de Gênesis afirma que os Deuses 
conviviam junto aos homens na face da Terra, quando as filhas 
dos homens juntaram-se aos filhos dos Deuses. Em tal época, seus 
ensinamentos lhes eram transmitidos, diretamente, portanto, não 
se fazia necessário a existência de religião, ou seja, aquilo que 
religaria o homem à Divindade.

A humanidade, com isso, atingiu um grau de 
conhecimento inimaginável, dando um largo passo 
evolucional, inclusive, no que se refere à magia, ao domínio 
das Leis da Natureza, das forças psíquicas, da gravidade, etc. 
Como sempre, a inveja, a ambição pelo poder, o ciúme, a 
vaidade, companheiros “ad aeternum” e inseparáveis do 
homem, afloraram, levando aquela civilização, altamente 
desenvolvida, a se autodestruir.

Em verdade, dentro dos planos da Divindade, tudo 
estava medido, contato e pesado. Nada estava ao acaso. 
Quando o processo evolucional da humanidade começou a 
correr sérios riscos, causado por vícios, maus comportamentos 
e seu total afastamento das Leis Divinas, assim como acontece 
nos dias atuais, houve a necessidade da intervenção do 
Criador. E o Carma Coletivo daquela civilização fez sucumbir 
àquele continente, mas antes disso, o povo eleito, as mônadas 
humanas, que haviam atingido grau de consciência e valores 
evolucionais, pertinentes àquela civilização, foram 
resguardadas, para servirem de “semente” para a civilização 
seguinte, a Ariana, nome referente ao ciclo zodiacal de Áries, a 
Era de Áries, Casa Zodiacal, que ora influenciava nosso 
planeta. Momento idêntico a que estamos atravessando, com a 
entrada da Era de Aquarius.  

Ainda, no livro Gênesis, coube ao personagem bíblico 
Noé esse trabalho, mas, em verdade, segundo a Ciência 
Iniciática das Idades, tratava-se de um ser de alta estirpe 
Espiritual, um Manú, assim como é conhecido no Oriente, de 
nome Vaisvawata, que teve como missão levar o Povo Eleito a 
um lugar seguro, para dar início a nova civilização. Os 
conhecimentos atlantes não foram perdidos com a catástrofe. 
Esse Povo Eleito foi levado para um local chamado Meseta do 
Pamir, que, atualmente, fica perto do Afeganistão e, mais tarde, 
deu origem ao, que ficou conhecido como o Pai e Mãe da 
Civilização Ariana, Egito e a Índia, por isso, serem o berço de 
todo o ensinamento.

Com a Queda Atlante, os Deuses, ou aqueles Seres de 
Alta espiritualidade, que conviviam junto aos homens, 
recolheram-se e daí começou um processo, que ficou 
conhecido por Avatarização, a manifestação cíclica desses 
Seres, os Avataras, na face da Terra, a fim de trazerem as Boas 
Novas, as novas diretrizes para evolução da raça humana e, 
por consequência, dos demais reinos (animal, vegetal e 
mineral). 
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"Todas às vezes que Dharma (a Lei justa) declina, e Adharma (o  
contrário) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e  

destruição dos maus. Para o restabelecimento da Lei, Eu nasço em  
cada Yuga (isto é, em cada ciclo ou idade)".    Yesus Krishna.

Os Pais de nossa civilização, Egito e Índia, são o 
repositório do conhecimento esotérico herdado dos atlantes. 
Todas as Escolas de Mistérios beberam e bebem desses 
excelsos ensinamentos, que são renovados, ciclicamente, com 
a excelsa presença na face da Terra dos Mestres de Sabedoria.

Nossa Ordem, uma Escola de Iniciação, por 
excelência, ao longo de sua história, herdou, principalmente, 
das antigas Ordens de Construção, que lhe antecederam e lhe 
deram origem, os excelsos ensinamentos iniciáticos, em 
especial, na arte da construção e nos mais profundos Arcanos.

Em razão do caráter, sempre, sagrado do trabalho e 
da ciência, as associações profissionais foram, sempre, 
sacerdotais entre os povos da 
antiguidade. No Egito, os 
sacerdotes formavam classes 
separadas e consagravam-se ao 
ensino de algum ramo especial 
do conhecimento humano. Em 
todos os casos, os alunos 
passavam por um noviciado e 
por provas de iniciação para se 
assegurar de sua vocação.

Como as demais 
ciências, a Arquitetura, também, 
era ensinada em sigilo. A função 
sagrada de arquiteto construtor 
era exercida pelos sacerdotes, 
como, por exemplo, Imhotep, sacerdote do Deus Amon, que 
era conselheiro do faraó Zoser (3.800 a.C.) e que, segundo 
alguns historiadores, construiu a primeira Pirâmide do Egito, 
a pirâmide de degraus de Djoser. Sennemout, arquiteto da 
rainha Hatsepout, era o controlador dos domínios de Amon e 
chefe dos sacerdotes de Monthou, na cidade de Armant.

Na China antiga, existiam livros sagrados que 
conheciam o simbolismo do esquadro e do compasso, que 
eram a insígnia do sábio diretor dos trabalhos.

O caráter sacerdotal e místico das associações de 
construtores é encontrado entre os persas, os caldeus, os 
sírios e os gregos. A religião, também, era o fundamento dos 
Colégios Romanos e de nossas antigas confrarias.

Salomão teve, sob a direção de Hiram, milhares de 
obreiros envolvidos na construção do Templo de Jerusalém. 
Quando o rei Salomão assumiu o Trono de Israel, em 965 a.C., 
sua ligação com a Casa de Hiram, na Fenícia, abriu os 
caminhos para vinda dos mistérios, através das Ordens de 
construtores e da Franco-Maçonaria, que através dos 
Templários herdou todo o conhecimento. Os Fenícios foram 
os construtores do Templo. Detinham o conhecimento da 
Geometria Sagrada, das Medidas Canônicas, que, ao longo do 
tempo, foram conservados em segredo e, somente, 

retransmitidos aos construtores de Templos.
Na Grécia, as associações profissionais eram 

conhecidas por Hetarias. Uma lei de Sólon, de 593 a.C., e cujo 
texto consta da obra de Gaius (sobre os Colégios e as 
Corporações) permite às Hetarias, ou Colégios, ter seus 
próprios regulamentos, desde que não fossem contrários às 
leis do Estado.

Na Grécia encontramos a Confraria de Dionísio, que 
era uma divindade originaria da Trácia, que construiu 
templos e palácios, tanto na Grécia como na Síria e na Pérsia. 
Seus membros eram homens de ciência, que não somente se 
distinguiam pelo seu saber como, também, por se reconhecer 
por sinais e toques. Mantiveram um Colégio em Theos, lugar 
que lhes fora designado como residência e onde eram 
iniciados os novos membros. Reconheciam-se por meio de 
toques e palavras; estavam divididos em lojas, que eles 
denominavam Colégios; cada Colégio era dirigido por um 

Mestre secundado por 
inspetores, que eram eleitos 
pelo período de um ano; 
celebravam assembleias e 
banquetes; os mais ricos 
ajudavam aos que se 
encontravam em má situação 
ou doentes e relacionavam a 
arte de construir com o estudo 
de mistérios.

O caráter sagrado dos 
construtores sobrevive nas 
lendas dos reis arquitetos 
como Dédalo, Trophonius e 
Agamedes. Um exemplo 

típico é o dos sacerdotes de Dionísios ou Iachus, o Sol. Esses 
sacerdotes foram os primeiros a construir estradas e estádios 
para os jogos de provas físicas e de ginástica. Em suas 
cerimônias secretas, os dionisíacos usavam, simbolicamente, 
os seus utensílios de trabalho.

Estrabão, em sua obra Theos, afirma que os reis de 
Pérgamo (300 a.C.) tinham uma iniciação particular, que 
incluía palavras e sinais de reconhecimento. 

O mais antigo código chegado até nós, o código 
babilônico de Hamurabi (1810-1750 a.C.), descoberto em 
1901, em Susa, hoje, Sudoeste do Irão, já menciona as 
associações dos carpinteiros e dos talhadores da pedra. 

Segundo Plutarco, os Colégios de Artesãos foram 
fundados e consagrados em Roma pelo rei Numa Pompílio, 
no ano 715 a.C. Sua influência foi fundamental nas Confrarias 
de Construtores da Idade Média. No reinado de Alexandre 
Severo, existiam já trinta e dois Colégios em atividade no 
Império. Como em todos os povos da Antiguidade, o Direito
e as Instituições Romanas tinham base, essencialmente, 
religiosa. O caráter sagrado do trabalho tinha por objetivo a 
divinização do homem. Para os membros dos Colégios de 
Construtores, o mundo era um imenso canteiro de obras.  O 
uso de sinais de reconhecimento garantia e protegia os
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segredos de sua profissão, herdados dos egípcios, dos gregos, 
dos judeus, dos persas e dos sírios.

Numa Pompílio, segundo rei de Roma (715–672 a.C.), 
fundou ou, somente, autorizou e consagrou os Collegias de 
Artesãos. O povo foi dividido em ofícios, agrupados em 
confrarias com culto. Plutarco menciona nove Collegias; eram 
mutualidades que, às vezes, adotavam caráter religioso 
recebendo o nome de Sodalitates (associações). Nos Collegias 
Fabrorum (de Faber = pessoa que trabalha um material), nos 
Colégios Funerários e nas Confrarias Religiosas existia ritual 
iniciático, cerimônias, eleições, decisões pela maioria de 
votos, patronos honorários; estima-se que o mesmo ritual 
teria sido transmitido através de seis séculos. Os membros, 
divididos em três classes, compostos, unicamente, por 
homens, podiam ser de diferentes países, e adotavam uma 
fórmula similar ao Grande Arquiteto do Universo para 
simbolizar a Deus, tendo sido encontrados sarcófagos 
romanos com compassos, esquadros, prumos e níveis.

É no reino Lombardo, um estado criado pelos 
lombardos, que existiu na península itálica (de 568 a 774 
d.C.), que surgem os Mestres 
Comacinos, da região de Como, 
na Itália, reconhecidos como 
excelentes artesãos da arte de 
construir. Esses Mestres 
Comacinos herdaram o 
conhecimento dos artesãos dos 
Colégios Romanos e tornaram-se 
seus sucessores. A sua ação 
influenciou o desenvolvimento 
da Arquitetura no norte da Itália 
entre os séculos VII e XII. A sua 
organização era semelhante à dos 
Colégios do Império Romano do 
Oriente.

Por uma pedra , entre 712 e 817 d.C., sabe-se que a 
Guilda Comacina estava constituída por Mestres e 
Discípulos, obedeciam a um Grão-Mestre ou Gastaldo, 
chamavam de Loja os locais de reunião, tinham juramentos, 
toques e palavras de passe, usavam aventais brancos e luvas, 
seus emblemas tinham esquadro, compasso, nível, prumo, 
arco, nó de Salomão e corda sem fim, e reverenciavam os 
Quatro Mártires Coroados (Castório, Cláudio, Nicóstrato e 
Sinfrônio).

Os Mestres Comacinos são considerados como o elo 
perdido da Maçonaria, o laço de união que une os clássicos 
Collegias com as Guildas de Pedreiros da Idade Média, 
embora não exista nenhuma evidencia documental. A Ordem 
foi fundada nas ruínas do Colégio Romano de Arquitetos e, 
na queda do Império Romano (478 d.C.), refugiaram-se na 
ilha fortificada de Comacino, no Lago Como. Os Comacinos 
eram arquitetos livres, celebravam contratos e não estavam 
submetidos à tutela nem da Igreja e nem dos senhores 
feudais. O nome de Mestres Comacinos não derivaria do 

nome da cidade Como, porque seus habitantes são chamados 
Comensis ou Comanus; o nome de “comacinos” significaria 
Companheiro Maçom e, também, existe o nome de 
“comanachus” (Companheiro Monge) sem referencia a 
cidade de Como.

A história das Associações Monásticas está ligada a 
das Ordens Religiosas, em particular, à Ordem dos 
Beneditinos e à Ordem do Templo. O papel dos Templários 
está, intimamente, ligado ao surgimento da Maçonaria 
Moderna. Através de suas numerosas e poderosas 
Comanderias espalhadas pela Europa, a Ordem do Templo 
exerceu forte influência sobre as Associações Monásticas de 
Construtores e sobre as Guildas, constituindo confrarias 
religiosas comparáveis às dos Beneditinos e Cistercienses. 

Uma dessas associações monásticas, a dos Colideus, 
relacionou-se com o primeiro rei de toda a Inglaterra, rei 
Athelstan - o Glorioso (895-939 d.C.), que iria ter papel 
decisivo na história da Maçonaria (nomeou seu filho, o 
Príncipe Edwin, Grão-Mestre da Maçonaria, a fim de 
reorganizá-la e protegê-la, o qual promoveu uma Assembleia, 
em York, tendo como fruto uma Constituição, que ficou 

conhecida por a Carta de York). 
Em sua origem, os Colideus 
eram um pequeno grupo de 
cristãos. Foram os primeiros a 
introduzir o Cristianismo na 
Inglaterra e, em sua organização, 
adotaram os princípios dos 
Colégios Romanos, existentes na 
Inglaterra até a saída dos 
romanos da ilha britânica.

As Guildas tiveram sua 
origem nos Colégios Romanos e 
receberam em sua formação a 
influência das ideias cristãs de 
fraternidade. Dividiam-se em 

Guildas Religiosas ou Sociais, Guildas de Mercadores e 
Guildas de Artesãos.

Quando os Templários, ajudados pelos cristãos, 
disseminaram suas comandarias pela Europa, dividiram com 
eles os segredos dos ritos tradicionais dos Colégios 
Bizantinos - os Colégios Romanos do Oriente - e dos Tarouq 
Muçulmanos, fundamentados no sincretismo hermético.

Já em 1070 d.C. começa a florescer a corte do Conde 
Champagne, uma Escola influente de estudos esotéricos e 
cabalísticos, em Troyes. Nesse mesmo ano decolava o 
Companheirismo Francês, oriundo dos ateliers de Talhadores 
de Pedras ou Maçons, abadias que formavam verdadeiras 
escolas de arquitetura dirigidas por seus monges, 
influenciadas pelas escolas de Bourguignonnes, Poitevines e 
Auvergnates. O Companheirismo Francês trazia todas as 
tradições do espírito celta, o Druidismo. 

A história dos monumentos construídos pelos 
Companheiros é aquela das funções místicas do 
Companheirismo, destruídos, mais tarde, pelas Corporações. 
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Sabe-se que, entretanto, existia, numa cidade antiga de 
Autun, uma Ordem de Construtores, que compreendia: os 
Dendrophores, ou Carpinteiros; os Fabri, ou Serralheiros; os 
Centonaris, ou Maçons Místicos. 

Jamais poderemos desassociar o conhecimento 
místico-esotérico das Ordens de Construtores. Todos os 
Templos e Santuários foram baseados em medidas canônicas 
e essas eram, tão somente, do conhecimento dos iniciados nos 
mais Altos Mistérios. 

Após a dissolução da Ordem, os Templários se 
introduziram nas corporações dos construtores para se 
protegerem das perseguições, adotando seus sinais e 
palavras, e continuando, assim, a exercer sua influência na 
formação da Maçonaria Moderna. Foi, particularmente, na 
Escócia que se refugiaram os Templários ingleses, onde 
receberam a proteção do rei Robert Bruce, que tinha parentes 
Templários. Em 1314, esse 
rei fundou, em favor dos 
Maçons, a Ordem de 
Heredom de Kilwining, 
concedendo, ao mesmo 
tempo, o título de Grande 
Loja Real de Heredom de 
Kilwining à Loja fundada 
em 1150.

Apontamos como 
momento preponderante 
da alteração estrutural da 
Maçonaria a decadência 
das Corporações de Ofício, 
no século XVI, quando 
essas sofreram 
perseguições acirradas do 
clero, motivando ao rei da França, Francisco I, a revogação 
dos privilégios dos Franco-Maçons, e, com isso, abolindo as 
Guildas, Cantarias e demais fraternidades. Como os Franco-
Maçons vinham perdendo seu objetivo inicial e 
transformando-se em associação de auxílio mútuo, 
resolveram permitir a entrada de homens não ligados à arte 
da construção, que ficaram conhecidos por “Maçons Aceitos”.

Há registros do início da transformação da Maçonaria 
de Ofício para Especulativa, em 1600, com a aceitação, como 
Maçom Aceito, de John Boswell, Lorde de Aushunleck, na 
Loja “Saint-Mary’s Chapell”, em Edimburgo, processo que 
veio a se acentuar durante todo o século XVII, na Escócia. 
Embora, entre 1276 e 1281, Rudolf I de Habsburgo, um rei 
alemão, já tivesse se tornado membro da Bauhütte, ou Loja de 
St. Stephan. De acordo com o historiador e maçonólogo 
Henning A. Klövekorn, autor do livro “99º Grau da 
Maçonaria – Virando a Chave de Salomão” - foi um dos 
primeiros não-Operativos, também, chamados Membros 
Livres ou Especulativos de uma Loja Maçônica, portanto, 
muito antes de John Boswell.

Com a admissão dos Maçons Aceitos houve um 
grande enriquecimento cultural da Ordem Maçônica, 

recebendo, com isso, enorme influência dos Rosa-Cruzes, 
Alquimistas e Ocultistas, que trouxeram vastos ensinamentos 
de várias Escolas da Antiguidade. A partir de 1783, cresceu, 
acentuadamente, o misticismo na Maçonaria com a 
participação dessas diversas correntes místicas, que 
pululavam a Europa. O método de admissão à Ordem 
Maçônica, antes disso, era o de “recepção”, sem as 
formalidades iniciáticas que hoje conhecemos, passando para 
um processo denominado “Iniciação”, envolvendo um 
sistema de preceitos morais, baseados no simbolismo das 
ferramentas dos construtores, figuras geométricas, etc. Daí, 
foram inseridos elementos religiosos e, finalmente, a grande 
influência da Cabala, do Hermetismo, e mistérios de várias 
correntes esotéricas. A chegada dos Ritos Alquímicos e 
Herméticos solidificava, de vez, esse processo do Misticismo 
na Maçonaria.

Misticismo é o 
lado misterioso de toda 
doutrina. Nas religiões 
institucionais o adepto 
participa, mas não 
aprende. Ele é cooptado, 
não pela razão, mas pela 
fé. Na Maçonaria não há 
uma fé, há uma doutrina 
de caráter iniciático.

Segundo o 
escritor Jorge de Mattos, 
para Fernando Pessoa 
havia duas classes de 
maçons: os esotéricos e os 
exotéricos. Os esotéricos, 
em sua opinião, os 

verdadeiros maçons, eram os espiritualistas, aqueles que 
viam a Ordem como sociedade de pensamento, onde se podia 
adquirir uma verdadeira consciência cósmica. Os exotéricos 
eram aqueles que viam a Maçonaria como um clube de 
cavalheiros, uma entidade sócio empresarial elitista e pseudo-
filantrópica, mais interessada em política e vida comunal do 
que, propriamente, doutrina. Esses entraram para Ordem e 
passaram por uma Iniciação Simbólica, sendo que, dos 
Símbolos, nada absorveram, não encontraram seu arquétipo, 
não franquearam a entrada da doutrina e dos preceitos 
iniciáticos, dentro de si, e passaram, cegamente, a buscar fora 
o que, sempre, esteve dentro de si mesmo.

O Maçom esotérico ou Místico é aquele que, pelo 
esforço da busca do seu verdadeiro Eu, transcende à Iniciação 
Simbólica transformando-a em Iniciação Real. 

Segundo Ralph M Lewis: "O místico é aquele que aspira  
a uma união pessoal ou a unidade com o Absoluto, que ele pode  
chamar de Deus, Cósmico, Mente Universal, Ser Supremo, etc.” 

Ainda, segundo Jorge de Mattos, a principal crítica de 
Fernando Pessoa era o fato das Lojas terem se tornado 
instituições, que faziam seções, meramente, administrativas. 
A maioria das Lojas, segundo o poeta, praticava os rituais de 
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uma forma vazia e puramente formal, sem levar o adepto a 
entender a riqueza espiritual contida nas lendas, nos ritos e 
nos símbolos utilizados no ensinamento maçônico. Por isso, 
dizia ele, cada grau deveria corresponder a um estado de 
vida, tendente a levar o iniciado a um novo patamar de 
consciência. Isso tudo se perdeu quando a Maçonaria 
institucionalizou seus ritos e se transformou numa 
organização administrativa. 

Helena Petrovna Blavastky afirma que foram os 
filósofos pagãos que fundaram o primeiro ritual das igrejas e 
das Lojas da Franco-Maçonaria moderna, misturando de 
maneira a mais irreligiosa possível as verdades da religião-
sabedoria, com as ficções exotéricas tão gratas às massas 
ignorantes. Este último fato foi demonstrado por João Maria 
Ragon, no seu “Anteomnlae da Liturgia Moderna”, 
comparada com os antigos mistérios, e mostrando o Ritual 
empregado pelos 
primeiros Franco-
Maçons. Pode-se, pois, 
demonstrar que a 
Franco-Maçonaria 
moderna e o ritual da 
Igreja descendem em 
linha reta dos gnósticos 
iniciados, neo-
platônicos, e dos 
hierofantes, que 
renegaram os mistérios 
pagãos, cujos segredos 
se perderam, sendo 
conservados, somente, 
por aqueles que jamais 
aceitaram 
compromissos.

Para Castellani, Misticismo ou Mística é a palavra 
originada do verbo grego “myo”, que significa “fechar a 
boca”, que, como mistério, provinda da mesma raiz, tem o 
significado de algo que se percebe, profundamente, no 
íntimo, mas que não pode ser revelado, ou de que não se 
pode falar. Ele representa uma tendência para a busca do 
Absoluto, com o qual pretenda o místico unir-se, 
moralmente, através de meios simbólicos, e nasce do esforço 
que faz o homem para abarcar a realidade absoluta, ou 
divina, que está em íntima relação com as coisas.

A Mística é a arte de penetrar no mistério. O ato de 
penetrar no universo de dentro, no microcosmo espiritual. A 
Maçonaria é uma instituição mística. O misticismo maçônico 
é, de certo modo, misticismo racional, que conduz a 
pensamentos elevados, colhendo resultados visíveis e 
satisfatórios. O Maçom é místico por natureza e o misticismo 
é obtido durante todo o processo de iniciação, que não finda 
na cerimônia de ingresso à Ordem.

A nossa instituição possui em sua doutrina esotérica, 
influência da filosofia espiritualista, teosofia, entre outras 

escolas do ocultismo e do misticismo. Essa doutrina esotérica 
dependem do ponto de vista de cada um, e, em parte, está 
guardada por símbolos, muitas vezes, ininteligíveis ao não-
iniciado, encerradas em pontos ocultos dentro de nossos 
Rituais e Costumes, ao ponto de nada recordar ou 
compreender suas origens e a intenção e o verdadeiro 
significado.

Como, por exemplo, para clarear esse ponto, temos o 
anacrônico V∴I∴T∴R∴I∴O∴L∴ visto por todos na 
passagem pela Cam∴ de RRef∴, que não é, senão, uma 
fórmula alquímica; a Lenda de Hiram, segue a tradição 
iniciática dos mistérios órficos de morte e ressurreição e não 
pode ser entendida, simplesmente, sem estudar sua 
verdadeira origem.

Como instituição iniciática, a Maçonaria pretende 
introduzir mudanças radicais na personalidade do indivíduo 
que nela ingressa. Trata-se de um novo nascimento, de 

maneira que não 
devemos estranhar que 
na fisiologia maçônica, 
como na filosofia, que 
esconde atrás dela, 
existam tantos 
elementos de 
doutrinas místicas e 
esotéricas vigentes na 
Antiguidade e na 
Idade Média.

Em seus 
alcances metafísicos, a 
Maçonaria recebeu 
uma influência 
decisiva por parte dos 
Rosa-Cruzes do séc. 

XVII - tema que já defendemos na edição anterior desse 
Encontro, ano passado - e através deles, a filosofia, o 
hermetismo, a alquimia e a cabala judaica e cristã.

Rizzardo da Camino, em seu livro “Os Painéis da Loja 
de Aprendiz”, diz: “Dizem que enxergamos nos Símbolos, 
sempre e apenas, a parcela mística. Sem esse misticismo 
seríamos, apenas, uma associação clubística, homens bem 
comportados, sem a preocupação de ‘ver’ o amanhã 
espiritual, o que equivale à preparação para a vida do além”.

Portanto, a Maçonaria, por ser mística, é 
fundamentalmente uma Escola de Iniciação, que permite aos 
seus membros, através de sua doutrina, iniciar uma ação (daí 
o sentido da palavra iniciação) em busca do seu verdadeiro 
Eu, de sua Centelha Divina, religando a criatura ao Criador. 
Nesse aspecto pode até ser confundida com religião, no 
sentido de religar. Muito embora, a religião em si, conduz 
seus seguidores à guisa de um rebanho, impõe-lhes um 
condutor, um pastor, que ditará o caminho que deverá seguir, 
conduzindo-os, tão somente, pela fé cega e não pelo 
autoconhecimento. 
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De fato, seria justo dizer que o misticismo constitui a 
dimensão interior ou espiritual de toda religião. Misticismo é 
“esoterismo”, enquanto o arcabouço religioso exterior é o 
respectivo “exoterismo”. O exoterismo é para todos, ao passo 
que o correspondente, esoterismo, é, somente, para aqueles 
que a ele se sentem chamados. O esoterismo, diferentemente 
do exoterismo, não pode ser imposto. Ele é estritamente uma 
questão de vocação.

Contrariando aos mais céticos, o caráter místico, 
sempre, esteve envolvendo as antigas Ordens de Construção 
que nos deram origem. Desde os construtores das pirâmides, 
passando pelos fenícios, persas, caldeus, sírios, gregos, 
romanos. Pelos iniciados nas Hetarias, Colégios de Artesãos, 
Mestres Comancinos, Associações Monásticas, 
Companheirismo Francês, Templários, Escola de Cister, 
Colideus e Guildas, até chegar a Maçonaria Moderna, com a 
chegada dos Aceitos e, com eles, a enorme contribuição trazida 
do Rosacrucionismo, Alquimia, Hermetismo, entre outras 

Ordens Místicas que, então, influenciaram o mundo. 
A geometria utilizada por esses construtores era a 

Geometria Sagrada, exclusiva dos iniciados nos Mistérios 
Maiores, a qual o Mestre Pitágoras se referia no pórtico de 
sua Escola: “Aqui só entra quem souber Geometria.”. 

O homem, sendo a Obra mais perfeita já criada pelo 
Grande Arquiteto do Universo, foi criado, sabiamente, 
inacabado para que, por esforço próprio, conclua a si mesmo, 
através da iniciação. A Maçonaria, através da riqueza mística 
de seus Símbolos de Construção, fornece ao Maçom as 
ferramentas adequadas para que termine a edificação de seu 
Templo Interior, o que, somente, poderá ser levado a efeito 
quando perceber que a Iniciação Simbólica, a que fora 
submetido, deverá, em momento oportuno, transformar-se 
em Iniciação Real, encontrando, assim, a Palavra Perdida e 
fazendo-se Uno com o Criador.

Fiquemos por aqui!  

JUDAÍSMO & MAÇONARIAJUDAÍSMO & MAÇONARIA

 Judaísmo, entre as maiores religiões 
monoteístas no mundo, é a mais antiga, com 
aproximadamente quarenta séculos de 

existência. É a religião dos antigos hebreus, conhecidos, 
atualmente, como judeus ou israelitas, compreendendo 
o acervo das crenças religiosas, os costumes, estilo de 
vida e a cultura desse povo. De seu seio surgiu o 
cristianismo, e o islamismo adotou vários elementos 
judaicos. A Bíblia é a referência da origem do povo 
judeu. 

OO

Judaísmo na História
O conceito de história, para o povo judeu, não se 

restringe aos relatos dos fatos e dos acontecimentos. 
Caracteriza-se, desde os seus primórdios, como uma 
história sagrada, a partir da escolha desse povo por 
Deus (IAVÉ) e baseia-se no cumprimento da divina 
promessa de que, através desse povo, Deus beneficiará todos os povos. Ao longo dessa história, os sábios judeus introduziram 
nos livros sagrados os textos que, hoje, constituem o fundamento da religião.
O judaísmo não é uma religião de conversão, efetivamente, respeita a pluralidade religiosa desde que tal não venha a ferir os  
mandamentos do judaísmo.
Movimentos Judaicos

O judaísmo rabínico,  surgido do movimento  dos fariseus após a destruição  do Segundo Templo,  e  que aceita  a 
tradição oral além da Torá escrita, é o único que, hoje em dia, é reconhecido como judaísmo, e é, comumente, dividido nos  
seguintes movimentos:
Judaísmo Ortodoxo - considera que a Torá foi escrita por Deus, que a ditou a Moisés, sendo as suas leis imutáveis. 
Judaísmo Conservador -  Desenvolveu-se  na Europa e  nos Estados Unidos,  no  século  XIX,  em resultado das mudanças 
introduzidas pelo Iluminismo e a Emancipação dos Judeus. 
Judaísmo Reformista - formou-se na Alemanha em resposta ao Iluminismo. Rejeita a visão de que a lei judaica deva ser  
seguida pelo indivíduo de forma obrigatória, afirmando a soberania individual sobre o que observar. 
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Judaísmo Reconstrucionista - formou-se entre as décadas de 
20 e 40 do século XX. À semelhança do judaísmo reformista, 
não considera que a lei judaica deva ser suprema, mas, ao 
mesmo tempo, considera que as práticas individuais devem 
ser tomadas no contexto do consenso comunal. 
Além desses grupos existem os judeus não praticantes, ou 
laicos, judeus que não acreditam em Deus, mas, ainda assim, 
mantêm, culturalmente, costumes judaicos; é o judaísmo 
humanístico, que valoriza mais a cultura e a história judaica.

Encontros 
Os encontros situam-se nas raízes, embora não sendo 

a Maçonaria uma religião é uma filosofia religiosa. 
A construção do Templo, a crença no Grande Arquiteto do 
Universo e as pedras vivas, tantas vezes referidas nos textos 
sagrados, são similitudes consideradas.

A Arca de Noé
A Arca de Noé abriga os protótipos dos quatro 

primeiros reinos da criação (minerais, vegetais, animais, 
homens). Mais tarde, emergem desse pequeno núcleo de 
humanidade a Arca da Aliança, cuja correspondência não 
será mais o corpo animal, mas o corpo de emoção ou corpo 
astral caracterizando o homem de desejo e a humanidade em 
seu estado de exílio.

Quando este homem (povo hebreu) tornar-se um 
aspirante à sabedoria, depois um discípulo, toda sua atenção 
se concentrará em um único fim, o de tornar-se um 
Construtor de Templo, o de si mesmo, pela purificação de sua 
natureza humana (física, emocional e mental).

O Tabernáculo
O Tabernáculo e o Templo de Jerusalém são 

arquétipos dos Templos Maçônicos. São meios visíveis, 
templos de mistérios, cujo único fim é suscitar, no candidato 
à iniciação, o desejo de construir em si mesmo um templo 
idêntico, formado de materiais espirituais (virtudes). 
O Tabernáculo, por ser transportado pelo deserto, de um 
lugar para outro, indica um estado efêmero e transitório, 
como as emoções.

O Adro (Sala dos Passos Perdidos)
O Adro é o recinto dos profanos, palavra que 

significa “não-iniciados”, e que vem de pro (diante), e fanum 
(templo). Um profano é, então, aquele que não pode penetrar 
no templo, mas para isto se prepara.
O adro é uma relíquia da Arca de Noé, imagem da terra firme 
estabelecida sobre um quaternário, símbolo de imortalidade.

Altar dos Holocaustos (Sacrifícios – Altar dos Juramentos)
O altar quadrado, dedicado ao sacrifício e ao fogo. O 

altar dos holocaustos ou sacrifícios ensina ao aspirante como 
sacrificar no fogo sua natureza animal.

Quatro Elementos
Antes da matéria, fez-se a energia. Essa energia ou 

força em ação se decompõe em três elementos primários – o 
elétron, o átomo e a célula - e depois em quatro elementos de 
base, alegoricamente, representados, na visão de Ezequiel, 
pelas quatro figuras dos animais sagrados:
A águia: o Ar, a inteligência, o espírito e a alma;
O homem: a Água, o conhecimento, a vida, a luz;
O leão: o Fogo, a força, a ação, o movimento;
O touro: a Terra, o trabalho, a resistência, a forma.
Na Câmara de Reflexões encontramos uma série de símbolos 
inerentes à Cabala, entre eles, os quatro Elementos, onde cada 
um está relacionado a um Mundo:
Terra – Mundo Material
Água – Mundo Astral
Ar – Mundo Mental
Fogo – Mundo Espiritual
“Só quando esses quatro elementos inferiores estão purificados, o  
homem pode falar de sacrifício (tornar sagrado) e sublimar sua  
aparência, extraindo dos quatro elementos as quatro matérias que  
entram na composição da pedra filosofal (a alma), representada  
pelas quatro letras I, N, R, I”.
I = Iam (mar), a água;
N = Nor, o fogo;
R = Ruach, o espírito ou o ar;
I = Iabeshah, a terra.
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A Pia (Altar das Abluções – Mar de Bronze)
Depois do elemento Terra, representado pelo Adro, 

os aspirantes passavam por dois estágios de purificação: o do 
batismo ou consagração, na Pia, e o do sacrifício (altar dos 
holocaustos).

A água da pia tinha por símbolo a purificação dos 
desejos da carne. Os desejos egoístas e sensuais devem, pelo 
rito do batismo, ser transmudados pelo poder do espírito 
com desejo de iluminação. Quando paixões humanas e 
desejos são elevados a aspiração, o homem pode sacrificar no 
altar seu mais belo animal, simbolicamente, sua paixão.

Água e Fogo
O cristianismo 

nascente inspirou-se no 
esoterismo essênio, 
especialmente, pelo 
batismo e outros 
sacramentos.
Quando São João batizava, 
jamais, esquecia-se  de 
anunciar que batizava com 
água, mas que, aquele que 
viria, em breve batizaria 
com fogo. No entanto, São 
João é festejado no Solstício, 
com uma grande fogueira. 
Isso pode parecer 
contraditório, uma vez que 
ele batiza com água, 
elemento oposto ao fogo. 
Entendamos que o batismo 
de João não é uma simples 
purificação, mas uma 
iniciação que toca outro fogo, 
o fogo do corpo, das paixões, 
dos vícios e dos desejos 
múltiplos. Esotericamente, o 
primeiro batismo toca o 
corpo astral ou emocional, o segundo envolve aspecto mental do 
homem, mental que tem o fogo como símbolo.

O Lugar Santo (Santuário)
O candidato agora se tornou um aspirante; não é 

mais um profano. Ao entrar no Santo dos Santos (plenitude), 
não verá nenhum fogo visível, somente, a luz etérica, 
percebida pelo iniciado, que terá desenvolvido em si a “luz 
que brilha na cabeça”, o terceiro olho.

O Candelabro de Ouro (Menorah)
O candelabro de ouro, constituído de sete braços, era 

colocado do lado sul do santuário, à esquerda do sacerdote. 
O número sete sugere a penumbra do templo pelo poder dos 
sete Espíritos Diante do Trono de Deus. Os iniciados judeus 
sabiam que o homem perfeito era constituído de um 

quaternário e de um ternário, ou seja, o homem físico, 
constituído dos quatro elementos físicos, devia unir-se ao 
homem espiritual, constituído de três elementos imateriais.

O Altar de Incenso (Altar dos Perfumes)
O Altar do Incenso opera no santuário uma 

verdadeira alquimia. O sacrifício e o controle da natureza 
animal e emocional transformam os elementos grosseiros do 
homem em um éter sutil que, como todo elemento volátil, se 
eleva ao Supremo e Dele se aproxima. É a primeira vitória do 
espírito sobre a matéria, e a cada manhã o salmista elevava 

seu espírito com esta 
invocação: “Que minha prece  
seja considerada aos teus olhos  
como o incenso”.

A Mesa dos “Pães de 
Proposição”

O termo “pães de 
proposição” vem do fato de 
serem eles colocados diante 
da Presença Divina, que 
residia na nuvem do 
Santuário.
O pão, conforme o 
ensinamento esotérico, não é 
produto do homem, mas foi 
trazido à terra pelo poderes 
cósmicos. Nessa dádiva do 
céu é preciso ver o 
aparecimento, no homem, 
do Maná ou mental, do 
pensamento, do livre-
arbítrio do bem e do mal, e, 
sobretudo, da consciência.

A Arca Sagrada (Arca da 
Aliança)
“E farão uma arca em madeira  

de cetim... E colocarás na arca o Testemunho que eu te darei”.
Nessa Arca Sagrada, escondida na penumbra dos Sanctus dos 
Sanctus, encontra-se o segredo dos segredos, a “luz do 
mundo”, a fonte da verdade.

As Tábuas da Aliança 
As Tábuas representam os atributos divinos mais 

importantes da Arca. Símbolos da revelação, elas são, 
também, sinônimos da Aliança com o Eterno, através da 
prática das leis divinas. O Absoluto revela-se, manifesta-se, e 
o veículo oculto, o fluido necessário a essa materialização, 
nasce entre as Tábuas do “Testemunho”.
As Tábuas da Lei (Decálogo)

As Tábuas são a terceira expressão do Nome Sagrado 
(Vav). Elas são o símbolo do Verbo.
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O Templo de Jerusalém
O Templo de Jerusalém, construído por Salomão, 

representa o trabalho que cada iniciado deve empreender, 
utilizando materiais mentais, porque é pelo mental 
perfeitamente purificado, controlado e iluminado, que as 
energias se manifestam na sua Sabedoria, na sua Força e na 
sua Beleza.
“A construção do Templo se fez em pedras já talhadas; não se  
ouviram martelos, nem quaisquer outros instrumentos de ferro,  
durante sua construção”. (1º livro dos Reis, 6-7). 

O Templo de Jerusalém é, pois, o corpo da alma do 
iniciado. Isto insinua que se trata de um símbolo, e que esse 
Templo é uma construção espiritual, o que não exclui que o 
Templo de Jerusalém tenha sido uma realidade física.
A história da construção do Templo de Jerusalém serviu de 
personificação aos ideais sociais e espirituais da Maçonaria. 
Resume o caminho que o iniciado tem que percorrer da 
sombra à luz, do espesso ao sutil, do material ao espiritual.

Aclamações Mântricas
“Os gritos dados pelos judeus ou pelos essênios, em certas  

ocasiões não eram gritos quaisquer, eram sons de efeitos rítmicos  
com o fim de atingirem resultados efetivos ao nível da matéria”.
As Aclamações Mântricas, também, fazem-se presentes na 
Maçonaria.
Huzzé! Huzzé! Huzzé! - No Rito Escocês Antigo e Aceito;
Liberdade! Igualdade! Fraternidade! - No Rito Moderno ou 
Francês;
Vívat! Vívat! Vívat! - No Rito Adonhiramita;
Glória! Glória! Glória! - No Rito Brasileiro;
Nos Ritos York e Schröeder não existem a aclamação.
Os manuais maçônicos, verdadeiros códigos de disciplina, 
por sua repetição, também, são considerados mântricos.

O Livro da Lei (Livro Sagrado)
Uma Religião respeita e segue um livro sagrado. No 

Judaísmo o Livro Sagrado é a Torá. A Maçonaria, embora, 
respeite todos os livros sagrados não se vincula a nenhum, 
entretanto, aceita os que cada Maçom adota e cultua. 
No mundo ocidental o Livro da Lei utilizado pela Maçonaria 
é a Bíblia Sagrada, que não deve ser encarado, tão somente, 
como o livro das religiões judaico ou cristão, e sim, como um 
código de moral e de consciência. 
A Lei, ensinamento exotérico, como enfatiza Papus, foi dada a 
todos os filhos de Israel. A Mishna, ou alma da Lei, foi 
revelada aos mestres e rabinos. Quanto à alma da Lei, só foi 
revelada a alguns raros eleitos sob o manto e no mais 
profundo silêncio: a Cabalah.

Cabalah
Cabalah é o nome dado ao conhecimento místico 

esotérico de algumas correntes do judaísmo, que defende a 
interpretação do universo, de Deus e das escrituras através de 
suas naturezas divinas. Cabalah é uma palavra que significa 
“tradição”, o ensinamento científico-religioso dos antigos judeus.
Esse ensinamento era divulgado, unicamente, no meio da 

iniciação, uma vez que era do domínio da alma e não do 
intelecto.
Segundo Eliphas Levi, os três maiores livros da Cabala são:
Sepher Jetzirah – o Livro da Formação;
Sepher Há Zohar – Livro do Esplendor e
Apocalipse – Livro da Revelação.

Árvore da Vida
A árvore da vida é um conceito cabalístico. Ela é 

formada pelas dez emanações de Ain Soph, chamadas 
Sephiroth. A essência de todas as Sephiroth é a mesma, mas 
cada uma possui uma propriedade particular. A essência é 
universal, o que muda é a emanação de cada Sephirah. Segundo 
a Cabala, a síntese da Árvore da Vida é Adam Kadmon, o 
Homem Arquetípico.

Na Maçonaria, o Templo Maçônico no Rito Escocês 
Antigo e Aceito, os cargos, mesas e altares estão dispostos 
segundo a Árvore da Vida.
Kether – Coroa – Venerável Mestre; Chokmah – Sabedoria – 
Secretário; Binah – Entendimento – Orador; Chesed – 
Misericórdia – Chanceler; Geburah – Julgamento - Tesoureiro 
Tiphareth – Beleza – Altar dos Juramentos; Netzach – Vitória 
– 2º Vigilante; Hod – Esplendor - 1º Vigilante; Yesod – 
Fundamento – Porta Malkut – Átrio. 

Desencontros 
Os desencontros entre o Judaísmo e a Maçonaria 

ficam por conta dos que não aceitam as Tradições, não 
compreendem as mensagens do Simbolismo, não percebem 
as influências Esotéricas, fecham-se  ao Hermetismo, ao 
Ocultismo, às transformações alquímicas do seu próprio Ser, 
deconhecem os segredos do Misticismo, e de tudo o que 
repousa sob os véus dos Sagrados Mistérios da Vida. 

Conclusão 
Diante da complexidade que o tema oferece, a certeza 

de que temos muito o que estudar, a fim de compreender o 
caminho que temos que percorrer das trevas exteriores à luz 
interior do Eu verdadeiro. Através do profundo simbolismo 
do Tabernáculo, devemos transceder o intelecto e a prisão do 
corpo terrestre para construir o verdadeiro Templo, com a 
substância preciosa do éter, transformando-o num Sanctum 
perene, para que o espírito o contemple como uma morada 
perfeita. 
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CATOLICISMO & MAÇONARIACATOLICISMO & MAÇONARIA

 
o ser convidado para intercambiar com os Irmãos 
sobre “Maçonaria e Religião”, mais precisamente 
sobre os “Encontros e Desencontros do Catolicismo 

e da Maçonaria”, fomos acometido da preocupação de não 
vincular ambas. Maçonaria não é uma religião, mas é um 
caminho que pode resultar na religação da Criatura ao 
Criador.

AA
Nossos trabalhos visam o aprimoramento moral, ético 

e de cidadania no homem, naturalmente, comportamentos 
baseados nesses princípios elevam a condição espiritual do 
ser humano. A diferença está em que as religiões pregam “o 
bom comportamento” para alcançarmos uma condição 
existencial melhor pós-morte. Todos os trabalhos maçônicos 
calçados “no bom comportamento” visam à melhoria da 
condição existencial individual e coletiva em vida.

Apesar de encontramos, surpreendente, similaridade 
nas liturgias, não podemos equiparar Catolicismo e 
Maçonaria. Ambas são ramos do conhecimento humano, que, 
apesar de terem algumas metodologias iguais, têm 
propósitos diferentes.

Vamos, primeiramente, entender o que venha a ser 
Catolicismo. Em seguida, estudaremos os aspectos pares da 
Maçonaria com o Catolicismo e finalizaremos com um 
quadro bem claro sobre os aspectos conflitantes entre essas 
duas entidades.

Acreditamos que a primeira inquietude que 
poderemos causar é contar ao Irmão que não podemos 
confundir Catolicismo com Cristianismo. O Cristão é o 
seguidor das regras e valores ensinados por Jesus, o Cristo, já, 
o Católico é o discípulo de um conjunto de fé, princípios 
morais e éticos, teologia, ritos e doutrinas, que são 
administradas por líderes religiosos.

A palavra Catolicismo é de origem grega e na 
linguagem atual, sua melhor definição será “Universal”, em 
sentido contrário a “local”, provavelmente, os primeiros 
discípulos utilizaram esse termo para dizer que a mensagem 
do Cristo já estava difundida em todo o mundo conhecido e, 
dessa forma, surge o embrião de uma estrutura, que 
ultrapassa a concepção material de uma instituição.

Essa estrutura é chamada de “Igreja” e a mais 
conhecida é a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse título a 
qualifica como “Instituição Religiosa Cristã Universal, 
construída sobre os fundamentos dos Apóstolos e que as 
unidades locais estão sob a égide da Igreja de Roma, 

personificada no “Bispo de Roma”.
É preciso esclarecer que outras Igrejas, também, 

intitulam-se “Católicas” e que, em aspectos doutrinários e 
administrativos, diferem-se. As principais são: a Igreja 
Católica Ortodoxa, a Igreja Assíria do Oriente, a Velha Igreja 
Católica e as Igrejas da Comunhão Anglicana.

Nos três primeiros séculos do Cristianismo, os Papas 
exerceram o poder espiritual e, em muito, influenciaram a 
sociedade em questões conflitantes. Três foram os Papas que 
se destacaram como mediadores e juízes de questões sociais: 
Clemente I, Vitor I e Calixto I. 

O interessante é que nesses três primeiros séculos a 
Igreja foi organizada e dirigida por três Patriarcas, (de Roma, 
de Alexandria e de Antioquia), mais adiante se criou a 
Pentarquia, ou seja, a Igreja Católica foi administrada por 
cinco Patriarcas (de Roma, de Constantinopla, de Alexandria, 
de Antioquia e de Jerusalém).

Durante séculos houve conflitos entre essas Igrejas, 
principalmente, nos aspectos doutrinários, nos Concílios 
disputados, na evolução de ritos separados e quanto à 
posição do Papa de Roma seria ou não de real autoridade ou, 
apenas, de respeito. O que levou à uma divisão, em 1054, em 
Igreja Católica no Ocidente e Igreja Ortodoxa no Leste. Essa 
divisão ficou conhecida por “Cisma do Oriente”.

Podemos fazer um paralelo com as divisões que a 
Maçonaria, como Instituição, sofreu: o questionamento da 
autoridade do Grão-Mestre; plenárias, extremamente, 
políticas; criação de Ritos e mudança de aspectos ritualísticos, 
que geraram a fundação de Potências e Obediências, e a 
animosidade entre os Irmãos.
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A Quarta Cruzada (1202-1204), que foi iniciada com a 
intenção de tomar a Terra Santa, então, em mãos 
muçulmanas, foi desviada de seu intuito original, e os 
Cruzados, junto aos Venezianos, tomaram e saquearam 
Constantinopla (inclusive as Igrejas), cidade cristã, capital do 
Império Bizantino. Esse evento levou à consolidação do 
Grande Cisma do Oriente.

Indiferentes de sua denominação, todas as igrejas 
adotaram os princípios cristãos e criaram uma administração 
própria, Templos caracterizados em consonância com o Rito 
praticado.

Assim como na Maçonaria, houve na Igreja Católica 
adequação da estrutura dos princípios e instruções às 
características culturais do ambiente a que ela estava inserida. 
A Igreja Católica 
Romana tem vinte e 
quatro Ritos 
Autônomos, 
basicamente, criados 
tendo como origem 
seis tradições 
litúrgicas e, alguns, 
só podem ser 
praticados em 
determinados 
idiomas (línguas 
litúrgicas): Igrejas de 
Rito Caldeu usam o 
siríaco; Igrejas de 
Rito Bizantino usam 
o grego, o eslavo, o 
árabe, o romeno e o georgiano; Igreja de Rito Armênio usa o 
armênio; Igrejas de Rito Alexandrino usam o copta.

Na Maçonaria há, também, essa realidade cultural. É 
muito comum, por exemplo, o Rito Schröder ser praticado em 
alemão em países de língua diferente. Se lhe parece 
complicado, lembre-se que, em nossa Sublime Ordem, há 
muita confusão entre Rito e Ritualística, derivações de Ritos 
(RER, REAA), Ritos que, em si, não são Ritos (Rito de York, 
Rito Azul), Ritos Regionais (Rito Mexicano, Rito Brasileiro).

Não há como negar que a Maçonaria, como ciência, 
utiliza-se de símbolos católicos, isso graças a própria 
formatação da Maçonaria, como instituição, no século XVIII, 
era explícito a influência cristã nos documentos de 
estruturação da Grande Loja da Inglaterra, e não precisamos 
retroceder aos séculos passados, o Rito Sueco exige que seus 
membros sejam cristãos.

É importantíssimo ressaltar que compartilhamos 
símbolos e não doutrinas ou dogmas. Um exemplo claro é a 
presença, em ambas as Instituições, do Diácono. 

No Catolicismo a diaconia quer dizer “Serviço”, 
então, o Diácono é ordenado para “Servir”. O ministério do 
diácono é voltado para o serviço à comunidade. A “Lumem 

Gentium” diz que, “servem o povo de Deus na diaconia da 
liturgia, da palavra e da caridade (LG 29)”. Na liturgia 
eucarística, o diácono tem função própria: servir o altar. 

Na Maçonaria, a diaconia quer dizer “Serviço”, então, 
o Diácono é oficializado para “Servir”. A função do diácono é 
voltada para prestar serviço à Loja. É nos ensinado que cabe 
aos Diáconos velar pelo respeito e disciplina, para que os 
trabalhos se executem com ordem e perfeição. Na ritualística 
maçônica, os Diáconos tem a função primaz de servir aos que 
ocupam os altares e, simbologicamente, “tem o dom da 
palavra”.

A grande divisão seguinte da Igreja Católica ocorreu 
no século XVI com a Reforma Protestante, durante a qual, 

formaram-se muitas 
das igrejas 
protestantes

O 
movimento de 
reforma litúrgica, 
iniciado no início da 
década de 1960, pelo 
Concílio Vaticano II, 
tem sido 
responsável, nos 
últimos quarenta 
anos, por uma 
convergência 
significativa das 
práticas 
predicamentais do 

Rito Romano com as das igrejas protestantes, afastando-as 
das dos outros ritos católicos, particularmente, os ritos 
orientais. Uma característica dos novos pontos de vista 
litúrgicos tem sido um "regresso às fontes", que se diz que 
tem origem na redescoberta de antigos textos e práticas 
litúrgicas, bem como, muitas práticas novas. 

As reformas litúrgicas pós-conciliares (pós- Concílio 
Vaticano II) incluem o uso da língua vernacular (local), uma 
maior ênfase na Liturgia da Palavra, e a clarificação do 
simbolismo. A característica mais visível das reformas é a 
postura do padre. No passado, o padre virava-se para o altar, 
de costas para a congregação. As reformas fizeram com que o 
padre se voltasse para o povo, separado dele pelo altar. Isso 
simboliza o desejo de que a missa se torne mais centrada nas 
pessoas. 

Há, todavia, críticos que não concordam com a 
natureza da missa pós-Vaticano II (conhecida, por vezes, 
como Novus Ordo Missae). Em 2003 foi revelado que a Missa 
Tridentina pré-Vaticano II estava, de novo, a ser celebrada na 
Basílica de S. Pedro (embora não no altar principal) e que o 
Papa João Paulo II começou a celebrar Missas Tridentinas em 
sua capela privada, no Palácio Apostólico, no Vaticano. 
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A partir do dia 7 de Julho de 2007, pelo “Motu 
Proprio Summorum Pontificum”, o Papa Bento XVI 
reafirmou a validade da Missa Tridentina (pré-Concílio 
Vaticano II e rezada em latim) e a liberação de celebrá-la a 
pedido dos fiéis sem prévia autorização episcopal. Assim 
sendo, existem, atualmente, duas formas de celebração do 
rito romano: a forma ordinária (Novus Ordo) e a forma 
extraordinária (Missa Tridentina).

A Igreja Católica é uma comunhão de 24 Ritos 
autônomos (sui juris), em comunhão completa uns com os 
outros e em união com o Papa em sua qualidade de Sumo 
Pontífice da Igreja Universal (apelidado "Pontífice de Roma" 
na lei canônica). O Papa, na qualidade de 
Patriarca de Roma (ou Patriarca do 
Ocidente) é, também, o chefe da maior das 
Igrejas “sui júris”, a Igreja Latina 
(popularmente, conhecida como "Igreja 
Católica Romana"). As 23 Igrejas “sui 
júris” restantes, conhecidas, 
coletivamente, como "Igrejas Católicas do 
Oriente", são governadas por um hierarca 
que é um Patriarca, um Arcebispo 
Principal, ou um Metropolita. A Cúria 
Romana administra tanto as igrejas 
orientais quanto a igreja ocidental. Devido 
a esse sistema, é possível que um católico esteja em 
comunhão completa com o Pontífice de Roma sem ser um 
católico romano.

As Igrejas “sui júris” utilizam uma das seis tradições 
litúrgicas (que emanam de Sés tradicionais de importância 
histórica), chamadas ritos. Os ritos principais são: o Romano, 
o Bizantino, o de Antioquia, o Alexandrino, o Caldeu e o 
Armênio (existem, ainda, dois Ritos Ocidentais menores, o 
Rito Ambrosiano e o Rito Moçárabe). 

O Rito Romano, usado pela Igreja Latina, é 
dominante em grande parte do mundo, e é usado pela vasta 
maioria dos católicos (cerca de 98%). Antigamente, havia 
muitos ritos ocidentais menores, que foram substituídos pelo 
Rito Romano nas reformas litúrgicas do Concílio de Trento.

Historicamente, o Santo Sacrifício da Missa no Rito 
Romano (Missa Tridentina) era conduzido, inteiramente, em 
Latim eclesiástico, mas devido ao Concílio Vaticano II, no 
início dos anos 60, foi promulgada uma nova versão da Missa 
(Novus Ordo Missae), que é celebrada na língua vernacular 
(local). O serviço correspondente das Igrejas Católicas 
orientais, a Liturgia Divina, é conduzido em várias línguas 
litúrgicas, segundo o Rito e a Igreja: as Igrejas de Rito 
Bizantino usam o grego, o eslavo, o árabe, o romeno e o 
georgiano; as Igrejas de Ritos Antioquiano e Caldeu usam o 
siríaco; a Igreja de Rito Armênio usa o armênio; as Igrejas de 
Rito Alexandrino usam o copta e o ge'ez.

Atualmente, seus fiéis, que são cerca de 600 a 700 mil, 
concentram-se no Médio Oriente, nomeadamente, no Iraque e 

em partes do Irã e da Turquia. Para além dessas regiões 
históricas, existe, também, comunidades caldeias na Austrália 
e nos Estados Unidos da América (nomeadamente, na 
Califórnia, na Arizona e no Michigan). Um dos católicos 
caldeus mais famosos é o iraquiano Tariq Aziz, que era um 
colaborador próximo de Saddam Hussein.

Apesar de a Igreja Caldeia e a Igreja Assíria do 
Oriente estarem separadas, sua relação melhorou, 
recentemente, muito devido aos esforços ecumênicos de 
ambos (Igreja Católica Caldeia).

Catolicismo Vertente do Cristianismo mais 
disseminada no mundo, o Catolicismo é a religião que tem 

maior número de adeptos no Brasil. 
Baseia-se na crença de que Jesus foi o 
Messias, enviado à Terra para redimir a 
humanidade e restabelecer nosso laço de 
união com Deus (daí o Novo Testamento, 
ou Nova Aliança). Um dos mais 
importantes preceitos católicos é o 
conceito de Trindade, ou seja, do Deus 
Pai, do Deus Filho (Jesus Cristo) e do 
Espírito Santo. Esses três Seres seriam ao 
mesmo tempo Um e Três. 

Na verdade, existem os chamados 
Mistérios Principais da Fé, os quais 

constituem os dois mais importantes pilares do Catolicismo. 
São eles: a Unidade e a Trindade de Deus; a Encarnação, a 
Paixão e a Morte de Jesus. 

O termo "católico" significa universal, e a primeira vez 
em que foi usado para qualificar a Igreja, foi no ano 105 d.C., 
numa carta de Santo Inácio, então, bispo de Antioquia. 

No século II d.C., o termo voltou a ser usado em 
inúmeros documentos, traduzindo a ideia de que a fé cristã já 
se achava disseminada por todo o planeta. No século IV d.C., 
Santo Agostinho usou a designação "católica" para diferenciar 
a doutrina "verdadeira" das outras seitas de fundamentação 
cristã, que começavam a surgir. 

Mas, foi somente no século 16, mais precisamente 
após o Concílio de Trento (1571), que a expressão "Igreja 
Católica" passou a designar, exclusivamente, a Igreja que tem 
seu centro no Vaticano. Cabe esclarecer que o Concílio de 
Trento aconteceu como reação à Reforma Protestante, 
incitada pelo sacerdote alemão Martinho Lutero. 

Em linhas gerais, podemos afirmar que o Catolicismo 
é uma doutrina, intrinsecamente, ligada ao Judaísmo. Seu 
livro sagrado é a Bíblia, dividida em Velho e Novo 
Testamento. Do Velho Testamento, que corresponde ao 
período anterior ao nascimento de Jesus, o Catolicismo 
aproveita, não somente, o Pentateuco (livros atribuídos a 
Moisés), mas, também, agrega os chamados livros 
"deuterocanônicos": Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 
Baruque, Macabeus e alguns capítulos de Daniel e Ester. 
Esses livros não são reconhecidos pelas religiões protestantes.
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DIFERENÇAS DOUTRINÁRIAS ENTRE A MAÇONARIA E O CATOLICISMO

DOUTRINA MAÇÔNICA DOUTRINA CATÓLICA 

Existe um Ser Supremo, convenientemente, denominado 
“Grande Arquiteto do Universo”.

Existe um Ser Supremo, Criador e Conservador de todos os 
seres contingentes, que, com sua paternal Providência, vela 
sobre cada uma de suas criaturas.

Para o conhecimento da natureza íntima do Ser Supremo, a 
razão humana permanece entregue às suas próprias luzes e 
forças naturais, pois não consta que Deus se tenha revelado 
aos homens.

Para o conhecimento da natureza íntima do Ser Supremo a 
razão humana, entregue, apenas, às suas próprias luzes e 
forças naturais, é, radicalmente, insuficiente. Foi, por isso, 
que o próprio Deus, principalmente, por Seu Filho Unigênito, 
Jesus Cristo, Se dignou a falar sobre Si aos homens.

É sagrado e inviolável, em todo indivíduo humano, o direito 
de pensar livremente.

É sagrado e inviolável, em todo indivíduo humano, o direito 
de orientar, livremente, o seu pensamento de acordo com a 
realidade objetiva preexistente. Não, porém, contra essa 
realidade, porquanto, o erro não tem direitos.

O homem deve dirigir seus atos e sua vida, exclusivamente, 
de acordo com sua própria razão e consciência.

O homem deve dirigir seus atos e sua vida de acordo com a 
sua própria consciência e, sobretudo, de acordo com os 
mandamentos revelados, positivamente, por Deus.

É o próprio indivíduo que deve regular suas relações com o 
Ser Supremo, o modo de como cultuá-Lo.

É, em primeiro lugar, o próprio Deus que regula o modo 
como deve ser cultuado pelo homem, sua criatura, e o 
homem deve acomodar-se às determinações divinas.

Qualquer coação ou influência externa, seja de ordem física, 
seja de ordem moral, no sentido de dirigir ou orientar o 
pensamento do indivíduo, deve ser considerado como 
atentado contra um direito natural e sagrado e, por isso, deve 
ser denunciado como violência e injustiça. A Maçonaria 
considera seu dever principal combater essa violência, 
ambição e fanatismo.

Ninguém deve ser coagido contra sua vontade a abraçar a fé 
na Revelação Cristã, mas pelo ensino, pela educação e 
formação, o homem pode e deve ser influenciado e 
melhorado por outros. E isso, não só, não é violência alguma, 
ou injustiça, mas sim excelente obra de caridade cristã. A 
Igreja Católica considera seu dever principal trabalhar na 
instrução e na educação moral e religiosa de todos os 
homens.

O meio ambiente em que vive e respira o indivíduo humano 
deve manter-se, rigorosamente, neutro, sem hostilizar nem 
favorecer religião alguma determinada, nem mesmo a 
religião cristã.

O meio ambiente em que vive e respira o indivíduo humano 
deve estar impregnado dos princípios religiosos e morais, 
certamente, revelados e ordenados por Deus.

A sociedade e, mormente, o Estado devem manter-se, 
oficialmente, indiferentes perante qualquer religião concreta.

O ideal seria que a sociedade e, mormente, o Estado dessem, 
oficialmente, aos cidadãos os meios e as facilidades de 
passarem sua vida, inteiramente, segundo as leis e 
prescrições de Deus.

O ensino público, dado e mantido pelo Estado, deve ser, 
absolutamente, leigo ou neutro em assuntos religiosos.

O ensino público, dado e mantido pelo Estado, não pode 
abstrair de Deus e de Suas leis e determinações. 
Concretamente, o ensino leigo ou neutro é impossível e 
resvala para o ateísmo.

A Maçonaria aceita e defende os elementos da religião 
natural e abstrai da religião cristã, mas sem hostilizá-la.

A Igreja Católica aceita e defende os elementos verdadeiros 
da religião natural e abraça com amor e gratidão a religião 
cristã, sabendo ser impossível permanecer indiferente perante 
Cristo: “Quem não for por mim, será contra mim” (Lc 11, 23).

     RRevista Arte Realevista Arte Real  51 - Edição Especial                                  51 - Edição Especial                                 1717



            III EIII ENCONTRONCONTRO  M MAÇÔNICOAÇÔNICO   DODO  S SULUL   DEDE  M M INASINAS  – M – MAIOAIO /2011/2011

DIFERENÇAS DOUTRINÁRIAS ENTRE A MAÇONARIA E O CATOLICISMO

DOUTRINA MAÇÔNICA DOUTRINA CATÓLICA  

A Maçonaria reconhece que todas as religiões são boas e 
iguais perante Deus.

A Igreja Católica reconhece que, perante Deus, só é boa e 
aceitável a religião ensinada pelo próprio Deus, mediante 
Cristo Jesus. “Nem todo aquele que me disser: Senhor! 
Senhor! entrará no Reino dos Céus, mas, somente, aquele que 
fizer a vontade de meu Pai Celeste” (Mt 7, 21).

A Maçonaria não exige a necessidade da fé cristã e do 
batismo cristão.

“Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será 
condenado” (Mt 16, 16).

A Maçonaria não exige a necessidade de “comer a carne de 
Cristo e beber o seu sangue” (a Comunhão ou Eucaristia).

“Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes 
o seu sangue, não tereis a vida em vós” (Jó 6, 53).

A Maçonaria condena como contrária à moral, retrógrada e 
antissocial a existência de corporações religiosas que 
segregam seres humanos da sociedade e da família.

“Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens e dê-
lhes aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois, vem e 
segue-me” (Mt 19, 21); “em verdade vos digo que todo aquele 
que por causa de mim e do evangelho deixar casa, ou irmãos, 
ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campo, receberá, já 
nesta vida, no meio de perseguições, o cêntuplo em casas, 
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos, e no mundo futuro 
terá a vida eterna” (Mt 19, 29-30).

A Maçonaria proclama que o matrimônio não é sacramento e 
que o divórcio, em certos casos, é uma exigência da lei 
natural.

A Igreja Católica ensina que o matrimônio é um vínculo santo 
e sagrado, verdadeiro sacramento (quer dizer, meio de 
santificação) e que, em caso algum, é permitido o divórcio. 

PROTETANTISMO PROTETANTISMO 

& MAÇONARIA& MAÇONARIA

rotestantismo é um dos ramos do 
Cristianismo. Refere-se ao conjunto 
de igrejas que se identificam com as 

Teologias desenvolvidas no século XVI, na 
Europa, na tentativa de Reforma da Igreja 
Católica Apostólica Romana, por parte de um 
importante grupo de Teólogos e Clérigos, entre 
eles, o monge Matinho Lutero. 

PP
A Maçonaria é uma Ordem Universal 

formada por homens de todas as raças, 
credos e nacionalidades, com qualidades 
morais e intelectuais, cuja finalidade é 
construir uma Sociedade Humana, baseada 
no Amor Fraternal, com amor a Deus, à 
Pátria, à Família e ao Próximo, com 
Tolerância, Virtude e Sabedoria, na constante 
investigação da Verdade e sob a tríade 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, dentro 
dos princípios da Ordem, da Razão e da 
Justiça.
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Pilares da Reforma Protestante

Os discípulos de Cristo, do período da Reforma, 
deixaram marcas profundas na sociedade e na Igreja. 
Podemos entender melhor essas marcas estudando as 
“bandeiras” levantadas pelos reformadores, os cinco Sola’s da 
reforma: Sola scriptura (Somente, a Escritura): afirma que, 
somente, a Bíblia é a única autoridade para todos os assuntos 
de fé e prática; Sola gratia (Somente, a Graça): afirma que a 
salvação é dada, somente, pela graça de Deus. Sola fide 
(Somente a Fé): afirma que a salvação se dá, somente, através 
da fé em Cristo; Solus Christus (Somente, Cristo): afirma que 
a salvação é encontrada, somente, em Cristo e que, somente, 
por Ele, é possível nossa justificação e reconciliação com 
Deus, o Pai; Soli Deo Gloria (Glória, somente, a Deus): 
afirma que a salvação é de Deus, e foi alcançada por Deus, 
apenas, para Sua glória.

Movimentos e Ramos

A Reforma deu origem a diferentes ramos ou 
denominações protestantes: Protestantismo 
Histórico: Luteranos, Anabatistas, Calvinistas 
Reformados (Presbiterianos Congregacionalistas) 
eAnglicanismo; Protestantismo Tardio: 
Metodistas, Batistas, Pentecostais e 
Adventistas.

Influência Protestante na Maçonaria

É inegável a influência protestante na 
organização da Maçonaria Moderna. Em 1723, foi 
publicado o primeiro estatuto da Grande Loja de 
Inglaterra, fundada em 1717, conhecido, mundialmente, 
como "Constituições de Anderson", por ter sido compilada e 
redigida pelo Pastor Presbiteriano James Anderson (1680-
1739), juntamente, com o Físico e, também, Pastor Anglicano 
João Teófilo Desaguliers (1683 - 1744). Os redatores desse 
primeiro Estatuto, por suas crenças, não poderiam deixar de 
introduzir princípios protestantes na nova organização, 
principalmente, devido ao fim a que ela se destinava. 
Provavelmente, devido a tais princípios, a Maçonaria se 
desenvolveu muito mais, rapidamente, nos países onde 
predominava a influência protestante (Inglaterra, Alemanha e 
América do Norte), propagando-se depois para o resto do 
mundo.

A Maçonaria e os Protestantes no Brasil

A Maçonaria e os Presbiterianos - No Brasil os Maçons 
contribuíram para o avanço e fixação do Presbiterianismo, 
que foi implantado neste país no século XIX. Quando o 
primeiro Pastor Presbiteriano Ashebel Green Simonton (1813-
1867) chegou ao Brasil, em 12 de agosto de 1859, encontrou 
em São Paulo, cerca de 700 alemães protestantes. Com a 
preocupação de reuni-los, Simonton procurou um salão para 
as suas reuniões religiosas, porém sem sucesso. Negociou 
com a Loja Maçônica Amizade, que lhes ofereceu seu salão, 

gratuitamente.
Um dos grandes nomes da Igreja Presbiteriana é o de 

Miguel Rizzo Júnior, que chegou ao Brasil, ainda, 
adolescente. Por volta de 1880, o Missionário Reverendo John 
Boyle chegou à cidade de Cajuru, onde encontrou forte 
oposição do clero local do povo da cidade. No entanto, 
encontrou o Maçom Miguel Rizzo, que lhe deu toda atenção, 
cedendo-lhe seu auditório para os trabalhos Presbiterianos. 
Essa aproximação resultou na Conversão do Maçom ao 
Presbiterianismo, que, posteriormente, tornou-se Pastor.
Os Maçons, também, ajudaram aos Presbiterianos na 
organização da Igreja Presbiteriana de Guarapuava no Paraná 
e na cidade de Cabo Verde, nas Minas Gerais.

A Maçonaria e os Batistas - A maior organização 
evangélica dos Estados Unidos da América, a Convenção 
Batista do Sul, responsável, através da Junta de Richimond, 

pela implantação do trabalho batista no Brasil, possui um 
grande número de membros maçons. 

A primeira Igreja Batista no Brasil foi fundada pelo 
Pastor Richard Ratcliff , no dia 10 de setembro de 1871, 

em conjunto com emigrados dos EUA, que se 
estabeleceram em Santa Bárbara, interior de São 

Paulo; fundaram, também, em 1874 a 
Loja Maçônica "George Washington", 

onde se encontravam cerca de oito 
batistas, cinco deles, também, fundadores 
da Primeira Igreja, entre eles o Pr. Robert 
Porter Thomas. O Pr. Thomas foi interino 

por diversas oportunidades, tanto na Primeira Igreja 
quanto na Igreja da Estação (2a), fundada em 02 de 

novembro de 1879 pelo Pastor Elias Hoton Quillin, também, 
Maçom. 

Em 12 de julho de 1880, a pedido da Igreja da 
Estação, foi formado um Concílio reunindo as duas Igrejas, 
para Recepção e Consagração ao Ministério do Irmão 
Antônio Teixeira de Albuquerque, tendo sido batizado pelo 
Pr. Thomas. Foi moderador do Concílio, que se realizou no 
salão da Loja Maçônica, o Pr. Ouillin. 

Interessante observarmos que o Primeiro pastor 
batista brasileiro, além de ter sido batizado por um Pastor 
que era Maçom, foi, ainda, consagrado ao Ministério da 
Palavra no salão de uma Loja Maçônica. A Igreja em Santa 
Bárbara conseguiu, que a "Junta de Richmond" nomeasse 
missionários para o Brasil, estabelecendo-se, então, nessa 
cidade a "Missão Batista no Brasil". O primeiro missionário 
foi o Pr. Ouillin (1878), com sustento próprio. Seguiram-se, 
sustentados pela "Junta": Bagby (1880), Taylor (1882), Soper 
(1885), Putheff (1885) e outros sendo que Bagby, Soper e 
Putheff foram pastores da Igreja em Santa Bárbara, que tinha 
entre seus membros, um expressivo grupo de maçons. 

Em 1921, Salomão Luiz Ginsburg, Missionário da 
Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, fundou, em 
1902, na cidade de Recife, o Seminário Teológico Batista do 
Norte do Brasil.  Salomão Ginsburg foi membro  da "Duke de 
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Clarence Lodge”,  na Cidade de Salvador, da Loja 
“Restauração Pernambucana”, em Recife, e, na jurisdição da 
Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo é o 
patrono da Loja no 3, a Loja “Salomão Ginsburg”. Destaco, 
ainda, conforme nos informa o Pastor Ebenezer Soares 
Ferreira (Jornal Batista no 30 de 24 de julho de 1994), que 
Ginsburg foi o fundador, na cidade de São Fidélis, no Estado 
do Rio de Janeiro, da Loja Maçônica “Auxílio à Virtude”, em 
02 de julgo de 1894 e da "Egreja de Christo, Chamada 
Batista", em 27 de julho de1894, que foi a primeira Igreja 
Batista em São Fidélis. O primeiro Templo Batista, construído 
no Brasil, foi o da Primeira Igreja Batista de Campos, 
edificado sob o pastorado de Salomão Ginsburg e com a 
colaboração financeira dos Maçons.

Inúmeros outros homens de Fé, verdadeiros cristãos, 
inclusive batistas de relevância na denominação, têm sido 
Maçons sem encontrar incompatibilidades entre a Fé Cristã e 
a prática Maçônica. Entre eles, citamos: David Mein, que foi 
reitor do Seminário Teológico 
Batista do Norte do Brasil, 
durante quarenta anos; 
Pastor da Igreja Batista do 
Cordeiro; Presidente da 
Convenção Batista Brasileira 
em várias oportunidades; foi 
Maçom atuante, membro da 
Loja “Cavaleiros da Cruz”. 
Pastor José de Souza 
Marques, que foi Presidente 
da Convenção Batista 
Carioca e da Convenção 
Batista Brasileira. 

Exerceu cargos 
importantes na 
administração maçônica, 
tendo sido, inclusive, 
presidente, por muito tempo, 
do Supremo Tribunal de Justiça Maçônica. Foi, também, 
Membro Efetivo do Supremo Conselho do Brasil para o 
REAA. Jorge Buarque Lyra, que foi Pastor da Igreja 
Presbiteriana do Riachuelo, no Rio de Janeiro, nas décadas de 
1930 a 50; escritor; poeta; jornalista; membro das Academias 
de Letras de São Paulo, Rio de Janeiro e do Cenáculo 
Fluminense de História e Letras. Foi Maçom atuante do 
Grande Oriente do Brasil; Grau 30º do Supremo Conselho do 
Brasil do R∴E∴A∴A∴. Escreveu mais de 50 livros, sobre o 
Evangelho de Cristo, a Igreja Presbiteriana e a Maçonaria, tais 
como: "A Bíblia e a Ciência Moderna"; "História Geral da Bíblia";  
“Excelências do Cristianismo"; "Maçonaria e Religião"; "As Vigas  
Mestras da Maçonaria"; "A Maçonaria e o Cristianismo". Foi um 
ardente defensor da compatibilidade da Maçonaria com o 
Cristianismo e as Igrejas Cristãs. Bruno de Bonis, que é 
cristão evangélico, diácono da Igreja Batista do Méier, no Rio 

de Janeiro, membro ativo da Loja Maçônica Trabalho e 
Liberdade n° 1391, filiada ao Grande Oriente Estadual do Rio 
de Janeiro (GOB). Descartes de Souza Teixeira, Cristão 
Batista, Maçom ativo, membro da Grande Loja Maçônica de 
São Paulo, que em sua obra "Antimaçonaria e os Movimentos 
Fundamentalistas do Fim do Século XX", traça um perfil 
detalhado dos movimentos antimaçônicos entres os 
evangélicos. 

A Maçonaria e os Anglicanos - A Igreja Anglicana da 
Inglaterra teve muitos de seus Bispos iniciados na Maçonaria, 
a exemplo do Arcebispo Fisher de Geoffrey, porém, nas 
últimas décadas, as restrições aumentaram muito, 
possivelmente, pela aproximação crescente do Anglicanismo 
com o Protestantismo tradicional. O Arcebispo atual de 
Canterbury, Dr. Rowan Willians, em 2003, desculpou-se com 
os Maçons britânicos depois de dizer, que suas convicções 
eram incompatíveis com o Cristianismo, mas limitou a 
ascensão de Maçons a posições mais elevadas em sua Diocese 

quando era Bispo de 
Monmouth. A Maçonaria 
regular não respondeu, pois 
considera ser assunto de 
âmbito religioso.

Os Adversários da Maçonaria  

Existem muitos 
adversários da Maçonaria. 
São os que defendem 
princípios contrários aos 
princípios maçônicos. Entre 
tais destacamos: Os Papas da 
Igreja Católica Romana, os 
sectários contrários ao livre 
arbítrio, os totalitários 
(nazistas, comunistas, 
ditadores), os fanáticos e 
outros.

A perseguição aos Maçons, devido aos princípios que 
defendem, é antiga. O primeiro documento encontrado 
combatendo à Maçonaria é uma Capitular de Carlos Magno 
do ano de 779, proibindo a reunião de Guildas. As 
autoridades eclesiásticas afirmavam que a perseguição que 
moviam contra as Guildas era por causa do juramento. 
Diziam-se preocupadas pela salvação da alma do jurador, no 
caso dele perjurar-se. Na realidade, tentavam com 
semelhantes pretextos especiosos, impedir o funcionamento 
das Guildas temidas, politicamente.

A perseguição dos Papas da Igreja Romana contra a 
Maçonaria começou pela edição da Bula "II Eminenti", em 28 
de abril de 1738, por Clemente XII, e até 1907 seguiram-se 
mais 25 documentos entre "Bulas", "Encíclicas" e outros, de 
ataque à Maçonaria.
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Em 18 de maio de 1751, o papa Bento XIV publicou a 
Bula "Providas", onde, referindo-se à "II Eminenti", declarou: 
"Finalmente, entre as causas mais graves das supraditas proibições  
e ordenações enunciadas na constituição acima inserida, a primeira  
é: que nas sociedades e assembleias secretas, estão filiados,  
indistintamente, homens de todos os credos, daí ser evidente a  
resultante de um grande perigo para a pureza da religião Católica".

Seguem-se mais cinco causas: proclamando-se contra 
a obrigação do segredo; a forma de compromisso; a liberdade 
de reunião; além de outras. Conclama os Bispos, Superiores, 
Prelados e Ordinários, a não deixarem de solicitar o poder 
secular, para a execução das referidas regras.

Foi assim decretada a "Inquisição" contra a 
Maçonaria e aos Maçons, pela oposição papal à Instituição, 
com as consequências que a história, amplamente, registra. 

Outros cristãos têm se manifestado contra a 

Maçonaria: os Neopentecostais, os Fundamentalistas 
modernos, os Cismáticos e outros.

É interessante notar que as causas de oposição dos 
modernos adversários dos Maçons são muito antigas; são as 
mesmas utilizadas pelos papas, na Antiguidade.

Entre os cismáticos devemos destacar o Ex-Ministro 
presbiteriano Eduardo Carlos Pereira, que, no início do 
século, com a oposição aos Maçons dentro da Igreja 
Presbiteriana, conseguiu separar-se com seus seguidores 
estabelecendo a Igreja Presbiteriana Independente. O tema 
tem sido tratado em muitas Igrejas, sempre, visando provar 
que a Maçonaria é Seita ou Religião, para poderem assim 
combatê-la com facilidade no meio Cristão. O Maçom Rev. 
Presbiteriano Jorge Buarque Lyra, respondeu à altura as 
questões postas por Eduardo Pereira, no seu monumental e 
extraordinário Livro “A Maçonaria e o Cristianismo”. 

ESPIRITUALISMO ESPIRITUALISMO 

& MAÇONARIA& MAÇONARIA

omeçamos agradecendo ao G.A.D.U. pela 
assumida honra do convite à participar do 3º 
Encontro Maçônico do Sul de Minas, pois o tema 

proposto, de difícil abordagem, apresenta dois enfoques 
básicos em sua natureza, extremamente, complexa, que são: 
primeiro, a diversidade das referências bibliográficas e 
opiniões sob o tema “Espiritualidade e Maçonaria”, embora 
religiões espiritualistas existam há muitos séculos e milênios, 
o aspecto fenomênico e diferencial não proporciona quebra 
de paradigmas ou Encontros e Desencontros, mas visões e 
interpretações de acordo com o conhecimento, tradição e 
cultura de cada segmento planetário; segundo, as práticas e 
os rituais como instrumentos de trabalho, revelam uma 

CC

interface entre o plano físico e o espiritual, que será percebido 
pelos mais afins, sensitivos, detentores de mediunidades 
especificas como: vidência, clarividência, audiência, 
clariaudiência, efeitos físicos, etc.

Nos  Templos  Maçônicos,  por  sua  característica 
multirreligiosa,  nossos  rituais  englobam  aspectos 
fundamentais  de  grande  religiosidade,  principalmente,  na 
Abertura e Fechamento do Livro da Lei, e, na Loja, como um 
organismo mental.

Assim  sendo,  informamos  uma  sequência  da 
exposição  que  foi  apresentada,  revelando  que  nesses, 
aproximadamente, trinta anos de dedicação aos seus estudos 
e práticas, sentimos, claramente, que diante da síntese religio-
científica,  da  cosmogênese  e  da  gnose  universal,  apenas, 
representar uma gota no imenso oceano do conhecimento e 
da sabedoria. 

Conceituação sobre Espiritualismo

Existência de uma essência espiritual;
Relação paralela com o mundo material;
Diferença entre espiritualismo e espiritismo;
Conceituação de religião;
Religiões  de  cunho  espiritualista  -  Umbanda 

Esotérica; Kardecismo; Cultos Africanos; Religiões Orientais.

Conceituação sobre Maçonaria 

Existência de Deus; 
Crença em vida futura.
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Relação entre Espiritualismo e Maçonaria

Aspectos Filosóficos

Existência da espiritualidade como consequência  de 
uma expressão de vida futura;

Fundamentos de ordem moral na busca de superação 
de erros e evolução pessoal;

Conceitos de ordem esotérica abrangendo astrologia, 
numerologia e aspectos de ordem teológica;

Relação prática entre atividades relacionadas à função 
de guardião  espiritual,  onde maçons  cavam masmorras  ao 
vício e erguem templos à virtude. 

Aspectos Práticos

Rituais para firmação de egrégora e configuração de 
um organismo vivo nos rituais;

Relação entre composição da estrutura de formação 
de uma loja, com seus oficiais no exercício das atividades e a 
expressão  simbólica  com  aspectos  espirituais  (castelo  de 
Camelot);

Relação fenomênica (fenômenos);
Transcomunicação Instrumental.
Efeitos físicos em meio a execução de rituais. 
Expressão  manifesta  de  uma  maçonaria  na 

espiritualidade.
Alcance  de  trabalhos  ritualísticos  no  meio  profano 

(exemplo: Cadeia de União).
Usos  de  ferramentas  materiais  na  composição 

ritualística  (incensamento,  pirâmides,  manipulação  de 
energias elementais (ex. cristais), usos de velas, etc.).

Conceituação de Magia

O Ternário Magista.
Os Mantras Sagrados.
Os Grandes Magos.

Conceituação de Iniciação

Os Grandes Iniciados.
O Aprendiz. 

Liderando Liderando 
Pessoas comPessoas com
SustentabilidadeSustentabilidade

“Não tenho o direito de dizer ou fazer qualquer coisa que humilhe o homem diante de si mesmo. 
O que importa não é o que penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo”.

Antoine de Saint-Exupéry.

iderar é gerenciar pessoas de uma forma Legítima. 
Como? Planejando; delegando; comunicando. Em 
verdade, e, em especial, nos dias atuais, a liderança 

concreta tem que ser exercida através do Exemplo e não 
exclusiva ou, preponderantemente, por meio só de palavras. 
A sociedade é evolutiva e dinâmica e, as instituições, que dela 

LL fazem parte, também, precisam ser, ou seja, têm que estar, 
sempre, abertas às Mudanças e muito mais, devem, de fato, 
ter uma Atitude de Mudança para que não saiam de seu foco, 
de seus objetivos e de suas metas. Será que os Irmãos 
“sabem” e se comprometem com os objetivos e metas de suas 
Lojas? Ou melhor, será que sabem quais são os objetivos e
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metas da Sublime Ordem, que os recebeu? Infelizmente, um 
número considerável de Iniciados, simplesmente, folheiam 
seus Rituais para depois “guardá-los” no fundo da gaveta 
mais escondida e, ao alcançarem o Grau de M∴M∴, se 
estudavam um pouco, deixam de estudar, pois acham que 
atingiram a plenitude maçônica. Muitos param no tempo e 
não aceitam que se discuta dentro da Loja assuntos de 
interesse geral e atinentes à Ordem, por exemplo: assuntos 
políticos, culturais, educacionais, familiares, sociais e outros. 
Senhores, em verdade, está faltando uma questão crucial para 
qualquer Instituição, sobretudo, para uma instituição como a 
nossa: Desenvolvimento Humano, em nosso caso, também, 
Maçônico. Isso tem gerado Veneráveis Mestres (Líderes) 
Despreparados e sem Identidade com o Cargo.

Resultado: por falta de preparo são dominados, às 
vezes, por indivíduos que estão dentro de sua própria 
diretoria, levando os Irmãos ao comodismo e ao ostracismo e, 
consequentemente, ao 
esvaziamento da Loja, por falta 
de conteúdo.

Aliado a isso, 
presenciamos, às vezes, 
impassíveis o comportamento 
antimaçônico de alguns Irmãos, 
que querem fazer de seus 
defeitos e vícios, regras morais 
para os demais. 

Assistimos a um 
verdadeiro desrespeito às 
tradições históricas, onde 
candidatos são indicados sem o 
menor critério, permitindo que indivíduos sem princípios 
utilizem a Ordem, unicamente, para a conquista de benefícios 
pessoais e ou profissionais. 

Ou seja, estamos diante de um verdadeiro Ciclo 
Vicioso, onde o homem é mal apresentado, mal sindicado, 
mal iniciado, mal instruído e mal conduzido à frente da 
direção de uma Loja Maçônica.

Falemos um pouquinho acerca de Liderança e o 
Cargo de Venerável Mestre: nada, além das pessoas, pode 
agregar valor a uma Organização, e não seria diferente em 
nossa Sublime Ordem. E é por isso que as Organizações no 
mundo todo procuram fortalecer em seus ambientes e clima 
internos, valores que vão muito além da simples hierarquia 
ou da disciplina, fundamentados, portanto, na Ética, no 
Empreendedorismo e no Trabalho em Equipe. Não se 
surpreendam, pois não se trata de discurso, já que essa 
realidade tem tudo a ver com o exercício do cargo de 
Venerável Mestre e, o M∴M∴ que não estiver preparado e 
convencido de que tem que ser assim, deve voltar, 
humildemente, ao varal do tempo, revestir-se de seu Av∴ de 
Ap∴M∴ e sentar-se no Topo da Col∴ do N∴.

O Cenário Atual
Sociedade ao mesmo tempo dinâmica, evolutiva e 

instável. O indivíduo ou Organização, que ficar esperando 
para ver o que acontece, correrá sérios riscos de não 
sobreviver. Portanto, a adequação a essa realidade será, cada 
vez mais, uma questão de sobrevivência.

O “passo” da mudança 
É certo que, os próximos cinco anos mudarão muito 

mais do que os últimos 30 anos. Pensem e reflitam sobre 
como era o mundo em 1981; sobre o mundo de hoje, 2011; 
sobre como será o mundo em 2016.

O Líder Sustentável 
Um líder sustentável consegue contribuir, 

decisivamente, para a continuidade e a perenidade de uma 
corporação ou organização. 

Muito se tem falado, desde o início da década de 90, 
em sustentabilidade. As Corporações têm levado esse tema 

para suas estratégias, seus 
negócios e seu dia-a-dia. 
Algumas, por convicção, 
outras, por necessidade, a 
verdade é que a maior parte 
dos grupos empresariais 
inseriu os conceitos de 
desenvolvimento sustentável 
na atuação da corporativa. 

“Desenvolvimento sustentável 
é suprir as necessidades da 

geração presente sem afetar as 
habilidades das gerações 

futuras de suprir as suas”.
Gro Harlem Bruntland, ex-ministra da Noruega, em 1987.

O fundamental é fazermos o melhor que pudermos, 
sem atrapalhar o desenvolvimento futuro, buscando 
conciliar, nas atividades diárias, o equilíbrio entre os aspectos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. É prover o melhor 
agora para as pessoas, o planeta e o meio ambiente, para que 
as próximas gerações possam fazer o mesmo. E isso exige um 
novo tipo de liderança. Uma liderança que seja sustentável.

As características de um líder sustentável 
1) Tem foco no resultado: o resultado deve ser, 
economicamente, viável, justo e promover a perenidade da 
corporação. Tem que ser justo e admirado, sem extrair valor dos 
bens e serviços. E o foco na perenidade garante o equilíbrio 
entre os públicos com os quais corporação se relaciona 
(stakeholders) e o atendimento às necessidades dos associados.

A estratégia da corporação tem que estar alinhada à 
evolução do “corpo social” da mesma. Esse “corpo social”, 
composto por colaboradores e associados, é que define a 
afinidade com a estratégia de atuação. “A estratégia tem que 
estar em linha com os Princípios da corporação e ser feita de 
acordo com as competências do seu ‘corpo social’.
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2) Promove ações, socialmente, corretas, com foco no 
crescimento das pessoas: se você é um líder, socialmente 
correto, as ações têm que promover o crescimento das 
pessoas à sua volta. Entenda-se crescimento em todos os 
sentidos – em termos de conhecimentos, sentimentos e 
espiritualidade. Como fazer isso? Demonstrando genuíno 
interesse pelas pessoas, por meio de ações que gerem 
comprometimento; estando disponível para as pessoas; 
ouvindo os outros, atentamente; sendo íntegro.

A integridade é uma marca essencial no líder 
sustentável. Tem a ver com a sua postura no dia-a-dia, 
comportando-se como a mesma pessoa em todos os papéis 
sociais: chefe, subordinado, colega, pai, mãe, marido, esposa, 
filho (a), amigo (a), etc.

Ensinando: no mundo atual, informação 
compartilhada é sinônimo de poder. Mas não basta partilhar 
a informação. É preciso saber dividir, de maneira pedagógica, 
para que o conceito passe a ser, também, propriedade de 
quem recebe a informação.

Apoiando o fechamento dos ciclos das pessoas: cada 
um tem vários ciclos na vida. Em uma empresa, uma pessoa 
pode estar começando um projeto, sendo promovida, 
mudando de cidade para assumir outro posto, e assim por 
diante. Compreender e ajudar as pessoas a fechar seus ciclos 
é muito importante.

Liderando pelo exemplo: isso é essencial, pois 
constrói uma relação de confiança e comprometimento. Não 
basta falar. Tem que fazer.

3 - Promover ações culturalmente aceitas, praticando e 
zelando pelos Valores.

Os Valores são o eixo central da cultura de uma 
pessoa ou de uma corporação. Fundamentalmente, os Valores 
representam a maneira pela qual um indivíduo ou grupo de 
indivíduos lida com as coisas da vida e faz seus julgamentos. 
E, para se tornarem reais e tangíveis, os Valores precisam ser 
operacionalizados e estar atrelados a histórias que possam ser 
contadas e compartilhadas. “Quando você acredita em 
alguma coisa, é uma crença; se você faz alguma coisa com 
base em conceitos que você tem em seu DNA, isso é um 
valor”. 

Por isso, os Valores passam de geração para geração, 
e modernizam-se com a operacionalização.
Assim, você, gestor sustentável: use os Valores como bússola 
para a tomada de decisões. Seja o zelador dos valores da 
corporação; seja ético. E o que é ser ético? “É ter uma pauta 
de conduta em que os indivíduos são levados a formular 
princípios que devem valer tanto para eles como para os 
outros” (Leandro Konder).

A liderança sustentável pressupõe uma atuação ética: 
pratique a política do “bem”. Todo ser humano é político, em 
menor ou maior grau, e a vida corporativa é, essencialmente, 
política. O líder sustentável é um “político do bem”. “A 
‘Política do Bem’ é um exercício ético de promover e sustentar 

alianças e parcerias focadas no bem comum (Carlos Cabrera).

4 - Atua no ambiente de forma, ecologicamente, adequada. 
A preocupação com o meio ambiente implica em 

trabalharmos para a preservação e conservação de recursos 
naturais e ecossistemas. Cuidar do ambiente, hoje, sem inibir 
as próximas gerações, é cuidar do futuro. Significa ter uma 
causa comum, que congregue todo o sistema social da 
corporação. Significa, também, cuidar de cada decisão 
corporativa avaliando seu impacto ecológico. Todas as nossas 
ações reverberam no meio ambiente.

Os três pilares de sustentação de uma Organização de 
sucesso: Ética, Trabalho em Equipe e Empreendedorismo.

Ética
Exigência da civilização atual – os valores coletivos 
sobrepondo-se aos valores individuais ou de grupos 
específicos; implica em respeito a todos os “atores 
envolvidos”: comunidade, colaboradores, acionistas, 
associados, parceiros, órgãos públicos... Meio ambiente.

Trabalho em Equipe
A grande extensão do conhecimento humano, a velocidade 
dos fatos e os desafios que são impostos a todas as 
Organizações tornam impossível, nos dias de hoje, a uma 
única pessoa garantir o sucesso de qualquer 
empreendimento. “A menos que toda equipe vença, 
ninguém vence”!

Empreendedorismo
Todos os membros de uma equipe (em maior ou menor grau) 
devem ter uma visão da Organização como um todo, agindo 
para garantir que seus objetivos sejam atingidos. Devem ser 
os olhos, os ouvidos e o coração do Líder.

Principais Requisitos de um Líder - Profissionalismo; 
spontaneidade; Autenticidade.
Principais características de um Líder: Conhece a realidade 
interna e externa; tem visão de conjunto; visão de futuro; 
obstinado, criativo e desafiador; trabalha em equipe; é 
democrático; tem capacidade de se relacionar com pessoas; é 
corajoso. Assume riscos, junto com seus liderados; transmite 
confiança a sua equipe; busca as melhores condições de 
trabalho e de vida para seus liderados; reconhece os esforços 
e sabe dar e receber feed-back. 

Principais Missões de um Líder - Descobrir caminhos; 
fortalecer corações; modelar espíritos; alinhar rumos.

“O verdadeiro sucesso de um Líder é deixar alguém 
preparado para sucedê-lo”.

É fácil comandar homens livres, basta 
mostrar-lhes o caminho do dever.

Marechal Osório. 
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Reflexões paraReflexões para
Uma Sessão ProdutivaUma Sessão Produtiva
Os Momentos  Mágicos  de Uma Sessão Maçônica

ual seria o momento mágico de uma sessão 
maçônica? Muitos Irmãos, ao seu sentimento e 
entendimento, têm uma visão particular em 

relação a uma Sessão Maçônica, considerando-os como 
magnânimos. Vamos analisar alguns deles: 

QQ
A Magia do Despertar - Quão mágico é poder despertar; 
nascer para um novo dia! Acordar - a - cor - dar - “Dar a cor", 
"colocar o coração em tudo que faz“; compartilhar com os 
outros, o que temos de melhor: o privilégio de ser e fazer os 
outros felizes. 

Retomar a caminhada na senda da vida; dar 
continuidade ao trabalho em prol do bem-estar da 
Humanidade com a Graça do Grande Arquiteto do Universo. 
Despertar - é compreender a sua origem; é entender a sua 
existência e contemplar a Obra do Criador. 

A Magia dos Bons Fluidos - A importância da prática da 
mentalização e canalização de energias, especialmente, nos 
dias das Sessões de nossa Loja, emanando pensamentos 
altivos, condições preliminares para o bom êxito das 
atividades, tanto profissionais quanto maçônicas.

A Magia da Fraternidade - Durante o dia, manter, sempre, 
viva a chama do bom relacionamento, do altruísmo e da 
humildade. 

Chegando à Loja vivenciar a Magia do reencontro 
com os Irmãos, momento em que temos a oportunidade do 
exercício da verdadeira Fraternidade.

As Moradas do Sagrado - Que relação poderá ter as 
Pirâmides do Egito com a Catedral Notre-Dame de Paris, o 
Partenon da Grécia com o Templo de Luxor ou com os 
Templos pagãos do Sol, as Mesquitas islâmicas e os 
Tabernáculos de Jeová? 

O que ao vulgo parece uma questão de difícil 
resposta, para o Iniciado é simples: A Geometria Sagrada, 
considerada um ramo da magia dos tempos antigos, a 
manipulação da medida deu origem à Geometria, que 
significa “Medição da Terra”.

Seu desenvolvimento aconteceu, paralelamente, a 
outros ramos da ciência e da religião sob o domínio do 
sacerdócio. Uma geomância sagrada, também, desenvolveu-se 

perante à necessidade de o homem encontrar lugares mais 
propícios na natureza para a prática de seus cultos de adoração.

Aos poucos as necessidades de rituais levaram o 
homem a erigir edifícios para abrigar as cerimônias, que 
deixaram de ser praticadas no Altar da Natureza para inserirem-
se em compartimentos que separassem o sagrado do profano.
A Magia da Ritualística
Abertura Ritualística dos Trabalhos - Interlocução entre as 
Luzes, Dignidades e Oficiais. Um chamamento à Disciplina;
Abertura do Livro da Lei - Renovação do Compromisso, da 
Fé, da Perseverança, fundamentados na Ética, na Moral e na 
Justiça;
Leitura do Balaústre - Revendo, vivenciando e fazendo a 
História;
Leitura do Expediente - A atualização dos acontecimentos 
através da informação;
Bolsa de Propostas e Informações - Participação nas 
proposições, justificativas, sugestões e comunicados. 
(Termômetro de uma Loja. Bolsa de Propostas vazia denota  
improdutividade);
Ordem do Dia - Prática do Planejamento; Gestão dos 
objetivos traçados para consecução dos ideais.
Quarto de Hora de Estudos - A busca do aprimoramento; 
Tronco de Solidariedade - Exercício da “verdadeira” 
Caridade;
Palavra a Bem da Ordem - Na manifestação através da 
palavra o exercício do Livre Arbítrio, do bem pensar; 
exercício da Humildade e Tolerância;
Encerramento dos Trabalhos - A satisfação do trabalho 
realizado com perfeição.
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A Magia da Participação do Obreiro

A Magia da Sinergia - O Equilíbrio, a Harmonia, a Sintonia, 
são reflexos da energia emanada por cada um dos que, 
efetivamente, participam dos trabalhos. A troca de energia – 
Sinergia - cria um campo energético quintessenciado gerando 
um Estado de Graça entre os Irmãos.

A Magia do Trabalho Produzido - Consciência de ter 
contribuído para o êxito dos trabalhos; é o Salário merecido 
por encontrar respostas às indagações: quem sou eu? De 
onde vim? Para onde vou? Qual o meu papel no mundo? O 
que quero – o que espero – da vida? Que devo/posso fazer 
para meu aprimoramento pessoal e da sociedade em que 
vivo?

Cientes das atribuições e da responsabilidade pela 
continuidade de nossa Ordem, é imperioso que analisemos as 

seguintes questões: o que, 
enquanto Loja precisamos 
começar a fazer para 
implementarmos nossas 
ideias? O que de positivo e 
construtivo já é feito e 
devemos continuar fazendo? 
O que estamos fazendo, mas 
que precisa ser melhorado; o 
que precisamos parar de 
fazer?

A Magia da Egrégora - 
Egrégora = Estado de 
Consciência Coletiva.

EstruturaEstrutura  
OrganizacionalOrganizacional
da GLMMG da GLMMG 

Temas Abordados

O Edifício Maçônico   -  Comunidade, Sindicância, Loja e 
Grande Loja.

Comunidade – Solo Sagrado.
Sindicância – Pedra Fundamental, A Escolha Social.
Loja –  O  Construtor  Social,  Comissões,  Direitos,  Gestão, 
Obreiros, Venerável Mestre.

Grande Loja – O Telhado, Assembleia Geral Plenária, 
Procuradoria Geral, Câmara de Justiça Maçônica, Câmara 
Legislativa Maçônica, Câmara Superior de Recursos, 
Delegacia Geral, Grandes Secretarias, Secretarias, 
Grande Hospitalaria, Comissão de Ritualística, 
Escola Maçônica, Loja de Pesquisas, 
Entidades Paramaçônicas, Gerências.

  Revista Arte Real sente-se muitíssima honrada em dar seu Apoio Cultural a mais 
uma edição do Encontro Maçônico do Sul de Minas, criando esta Edição Especial 
51EE com a publicação das sinopses das palestras proferidas aos Maçons. Com isso, 

vimos, denodadamente, cumprindo o nosso altruístico trabalho em prol da cultura maçônica e 
de uma Maçonaria de Verdade!

AA
Essa publicação visa espargir aos nossos diletos leitores, espalhados por todo o Brasil e 

no exterior, os excelsos ensinamentos ministrados pelos valorosos Irmãos palestrantes, àqueles 
que não tiveram o privilégio de se fazerem presentes nesse nobre evento, que, além de ser de 
cunho cultural, visa, em especial, à integração da Família Maçônica, com  uma programação 
exclusiva para os nossos Sobrinhos DeMolays, Filhas de Jó e as nossas queridas Cunhadas!

Arte Real é uma Revista maçônica virtual, de publicação mensal, fundada em 24 de fevereiro de 2007, com registro na 
ABIM – Associação Brasileira de Imprensa Maçônica – 005-JV, que  se apresenta como mais um canal de informação, 
integração e incentivo à cultura maçônica, sendo distribuída, gratuitamente, via Internet, para quase 17.342 e-mails de Irmãos 
de todo o Brasil e, também, do exterior, além de uma vasta redistribuição em listas de discussões, sites maçônicos e listas 
particulares de nossos leitores. Sentimo-nos muitíssimo honrados em poder contribuir, de forma muito positiva, com a 
cultura maçônica, incentivando o estudo e a pesquisa no seio das Lojas, e fazendo muitos Irmãos repensarem quanto à 
importância do momento a que chamamos de  “¼ de Hora de Estudos”.  Obrigado por prestigiar esse altruístico trabalho.

Editor Responsável, Diagramação, Editoração Gráfica e Distribuição: Francisco Feitosa da Fonseca  - M∴I∴ - 33º
Temos um Encontro marcado na próxima edição!
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