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BREVE RELATO DA MAÇONARIA UNIVERSAL
POTÊNCIAS E OBEDIÊNCIAS BRASILEIRAS E MINEIRAS
A maçonaria, assim como, outras grandes instituições, em um ou outro momento da
história passa por mudanças e crises.
Vivemos atualmente momentos de marasmo e desinteresse, devido a grande parte de
adeptos ignorarem as origens, fins e liturgia da Sublime Ordem.
Existem aqueles que ingressam na Ordem, por mera curiosidade e rapidamente perdem
o interesse, só comparecem nas reuniões após vários convites da administração. Não
compreendem o simbolismo do esquadro, do compasso e do templo. Os neófitos ficam sem ter
quem os explique sobre a simplicidade existente na iniciação e nem aquilo que os rituais não
esclarecem, pois, poucos sabem interpretar o que não é dito e está nas entrelinhas.
Os fundamentos e a essência da Ordem passaram a ser ignorados.
O amor é o grande fundamento da maçonaria, não se pode amar aquilo que não se
conhece.
“Uma grande maioria ainda acredita que “franco”, na palavra Franc-maçom, quer dizer
Francês. O termo Franc-maçom, foi empregado pela primeira vez em 1375, pela companhia dos
maçons da cidade de Londres, muito embora, Findal tenha encontrado o termo “livre”,
referindo-se a “maçom” em 1212.
Maçom, franc-maçom ou framaçom (FR), free-mason (Ing), Franmasson (Ita), francmason (Esp), freimaurer (Ale), etc, são termos equivalentes a palavra livre, porque livre é uma
das significações da palavra francesa Fra, nas suas formas paralelas portuguesa, francesa,
espanhola e italiana, assim como, a palavra inglesa Free, e alemã Frei. Neste sentido temos a
cognata Franquia (Clemente Câmara).
As nossas origens maçônicas são difíceis de precisar, e não podemos determinar o seu
lugar de origem. A maçonaria não nasceu em um dia ou em uma época. Ela representa a lenta
evolução do espírito humano a caminho da perfeição. Os fundamentos maçônicos foram
codificados com esse nome há poucos séculos, mas, a origem dos conhecimentos foram-nos
transmitidos da China de Fo-hi, da Índia Védica, Bramânica e Búdica, do antigo Egito dos
Mistérios de Isis, Osíris e Hórus, da Caldéia, da Grécia de Dionísio, Orfeu, Pitágoras, Platão,
Sócrates, Sólon, Homero, dos Mistérios de Eleusis, de Moisés, Jesus, dos Gnósticos, etc.
Não vamos nos prender na existência inicial das lojas, mas, quando elas passaram a
fazer parte da confusa e desunida formação de potências e obediências no Brasil e em Minas
Gerais, como veremos a seguir. Tristemente, todas as cisões e brigas sempre foram amplamente
divulgadas pelos órgãos de comunicação, por um lado, é bom que assim seja, pois, não haverá
maneira de desmentir a história. As datas apresentam algumas divergências de autor para autor,
devido a alguns adotarem as datas de fundação, das cartas constitutivas, das aprovações dos
estatutos, das reuniões de fundação, Etc.
- Em 1801, no Rio de Janeiro, a Loja Reunião passou a ser filiada ao Grande Oriente da França.
- Em 1804, o Grande Oriente Lusitano funda as lojas, Constância, Philantropia e Emancipação,
extintas em 1806, a partir desta data, começam as rivalidades, as brigas pelo poder.
- Em 1813, na Bahia, surgiu o Grande Oriente do Grão-mestre Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada, extinto em 1817.
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- Em 17de junho de 1822, fundado o Grande Oriente Brasileiro por José Bonifácio de Andrada
e Silva.
- Em 04 de outubro de 1822, através de um golpe, o imperador D. Pedro I, que havia sido feito
maçom naqueles dias, assume como Grão-mestre. José Bonifácio acusa o golpe e se afasta do
Grande Oriente Brasileiro.
- Em 25 de outubro de 1822, após o breve período de 21 dias, em atitude mais de primo do que
de irmão, D. Pedro I, fecha a maçonaria brasileira.
- Em 07 de abril de 1831, após nove anos, sem atividade e com a abdicação de Pedro I, a
maçonaria é reaberta, tendo como Grão-mestre, José Bonifácio de Andrada e Silva.
- Em 02 de novembro de 1832, fundação do Supremo Conselho do Rito Escocês com o título
original de “Supremo Conselho dos M. P. Sob. GGr.‟ . Insp.‟ . GGer.‟ . do Gr.‟ . 33 para o
Império do Brasil.
- Em 1832, Francisco Gomes Brandão (Francisco Gê Acayaba de Montezuma), com uma carta
patente da Bélgica, funda o Supremo Conselho.
- Em 1835 – o Supremo Conselho dividiu-se em dois.
- Em 1840, Surge o Grande Oriente Nacional Brasileiro, conhecido como Grande Oriente da
Rua do Passeio. Havia no momento quatro autoridades no Brasil: Grande Oriente – Grãomestre José Bonifácio, Grande Oriente do Passeio – Grão-mestre Conde Lages, Supremo
Conselho de Montezuma, Supremo Conselho do Conde Lages. Como até hoje, ainda não existe
entendimento entre os corpos maçônicos, sempre existiu briga pelo poder.
- Em 1842, o Grande Oriente do Passeio e Supremo Conselho do Conde Lages, se fundem em
Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito do Império do Brasil.
- Em 1863, nova cisão, mais uma das tantas já havidas, o Grande Oriente do Brasil se divide
em dois: O da Rua do Lavradio e o da Rua dos Beneditinos.
- Em 20 de maio de 1872, o Grande Oriente do Brasil do Lavradio – grão-mestre Visconde do
Rio Branco, o Grande Oriente dos Beneditinos – grão-mestre Saldanha Marinho, e os
Supremos Conselhos, formam o Grande Oriente Unido do Brasil, que após as eleições,
consagra a vitória de Saldanha Marinho dos Beneditinos. O grão-mestre Visconde do Rio
Branco, não aceita a derrota e desfaz a união. A briga pelo poder continua.
- Em 1883, é feita uma nova fusão e criam o Grande Oriente Brasileiro (obediência mista), que
durou pouco tempo, admitiam o rito de Adoção, conforme consta na constituição, Capítulo VI art. 258 e 259.
- Em 03 de agosto de 1927, o Grão-mestre era também o Soberano Grande Comendador do
grau 33, quando Mário Behring resolve romper com essa anomalia, o que não é aceito e ele
funda como potência as Grandes Lojas Simbólicas nos Estados, com independência e soberania
para os graus simbólicos. O Supremo Conselho declara o Grande Oriente do Brasil da Rua do
Lavradio como Obediência irregular, impedindo a intervisitação entre a potência e a
obediência, esta excomunhão durou 60 anos. O que impediu a aceitação do Grande Oriente do
Brasil nos EUA. Com um decreto de n° 75 – 83/88, o Soberano Grande Comendador Alberto
Mansur, revogou o antigo decreto e deu regularidade às lojas simbólicas do Grande Oriente do
Brasil.
- Até a década de 1940, o Grande Oriente do Brasil, também não aceitava as Grandes Lojas
Estaduais.
- Em 12 de Setembro de 1944, é fundado o Grande Oriente de Minas Gerais, potência estadual,
independente e soberana.
- Em 20 de maio de 1948, O Grande Oriente de Minas Gerais, se filia ao Grande Oriente
Unido, com plena autonomia administrativa e independência litúrgica até o grau 30.
- Em 27 de maio de 1953, é fundado o Grande Oriente Estadual Tiradentes de Minas Gerais,
que mais tarde passou a ter a denominação de Grande Oriente Tiradentes Independente, que
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desapareceu em 1960, tendo se fundido com o Grande Oriente de Minas Gerais, potência
soberana que fez um tratado de amizade com o Grande Oriente do Brasil.
- Em 1973, com eleição para Soberano Grão-mestre Geral, do Grande Oriente do Brasil, na
qual, concorreu o Grão-mestre Athos Vieira de Andrade do Grande Oriente de Minas Gerais
contra o candidato da situação, Osmane Vieira Rezende. 740 lojas no Brasil participaram da
votação, e após apuração os votos foram assim distribuídos:
ATHOS VIEIRA DE ANDRADE
7.932 votos
OSMANE VIEIRA DE REZENDE
3.812 votos
Para surpresa e espanto geral, o poder central não aceitou a derrota nas urnas, e numa
atitude anti-maçônica e incompreensível, anulou os votos de 600 lojas – 71% e validou os votos
de apenas 140 lojas – 21%, declarou o perdedor OSMANE VIEIRA DE REZENDE, como
vencedor. O Grande Oriente do Brasil possuía 14 Grandes Orientes Estaduais, ATHOS
VIEIRA DE ANDRADA ganhou em 10, passaram por cima do desejo da maioria para
satisfazer a sede de poder e vaidade de poucos.
Estes tristes fatos fazem parte da história e foram amplamente divulgados nos meios de
comunicação, não foi a primeira vez e certamente não será a última.
Nova cisão surgiu. 10 Grandes Orientes Estaduais: Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Espírito Santo, Ceará e Rio
Grande do Norte, resolveram se desligar da obediência que eles consideravam ter traído os
mais sublimes princípios maçônicos. Estas potências fundam O Colégio de Grão-mestres e
depois, a Confederação Maçônica do Brasil (COMAB), e passam por um período difícil, não
são aceitos pelo Grande Oriente do Brasil e nem pela Grande Loja.
- 30 de julho de 1987, O Grande Oriente federado ao Grande Oriente do Brasil, apesar
de não ter personalidade jurídica, ou seja, não possuíam os registros exigidos pelas leis do país,
move ação contra o Grande Oriente de Minas Gerais, pretendendo passar a utilizar o nome
deste e ficar de posse dos bens do Grande Oriente de Minas Gerais, perde a ação em todas as
estâncias judiciais, que determinam a devolução do patrimônio que estava sendo utilizado pelo
Grande Oriente do Brasil, o prédio da Rua Rio de Janeiro 985, o imóvel da Avenida Barbacena
40 e não podendo utilizar o nome de Grande Oriente de Minas Gerais, Para um conhecimento
mais profundo e sem outras especulações, basta consultar o processo judicial e suas decisões
proferidas nos autos. Estranhamente, em 2001, quem era grão-mestre do Grande Oriente de
Minas Gerais, através de um acordo mal explicado e sem uma forte justificativa plausível,
renuncia a todo o patrimônio imobiliário em favor do Grande Oriente do Brasil, causando um
prejuízo incalculável ao patrimônio do Grande Oriente de Minas Gerais, que havia recuperado
tudo na justiça em ação que o Grande Oriente do Brasil moveu e perdeu. O Grande Oriente de
Minas Gerais deveria ter tomado a posse do que lhe era devido, e em Assembléia Geral,
destinada a tratar do assunto, se fosse aprovada se faria uma doação a quem quisessem, e não
um acordo desnecessário. As lojas do Grande Oriente de Minas Gerais que se calaram e
aceitaram a decisão do Grão-mestre, em um acordo funesto ao seu patrimônio, provavelmente
se arrependerão no futuro, quando o Grande Oriente do Brasil falar que o acordo foi efetuado
porque eles tinham razão, a justiça, assim não considerou.
- Em 2002, nas eleições do Grande Oriente do Estado de Minas Gerais, concorrem os
Candidatos:
HIROITO TORRES LAGE – 1.297 votos e MILTON FERREIRA LOPES – 1.116 votos
Repetem-se os tristes fatos ocorridos nas eleições do Grande Oriente do Brasil de 1973,
HIROITO TORRES LAGE, vence as eleições, mas os detentores do poder anulam votos de
algumas lojas e declaram o perdedor MILTON FERREIRA LOPES, como vencedor. Nova
decepção.... ou velhas, e outra cisão ocorre.
- Em 20 de agosto de 2004, surge uma nova potência: A UNILOJAS – União Mineira de Lojas
Maçônicas Independentes. Onde o Grão-mestre é um representante das lojas independentes,
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não tendo ingerência financeira e patrimonial nas suas filiadas. O poder decisório pertence
sempre ao Conselho Consultivo e de Veneráveis das lojas, Portanto, não existe briga para ser
grão-mestre onde não existe poder.
Os fatos mencionados, sempre se repetem em todos os estados do Brasil. Apesar disso,
ainda não conseguimos retirar lições do passado. A história nos mostra que deveríamos fazer
modificações nas estruturas e sistemas eleitorais, por exemplo:
Para um Grão-Mestrado sem poder decisório, certamente não haveria tanta disputa, que
seria reduzida em um ou outro caso, apenas disputas por vaidades.
As potências e obediências informariam com 30 dias de antecedência quais eram os
eleitores aptos a votarem, e os que não estivessem aptos, teriam 15 dias para se habilitarem,
desta maneira, não poderia se anular votos de uma loja inteira às vezes por causa de apenas um
elemento, e não se poderia efetuar o lançamento de débitos para lojas ou eleitores com 30 dias
antes das eleições, motivo de várias cisões, pois, os integrantes da situação ao antever a derrota
de seus candidatos, lançam débitos para lojas e irmãos, anulando os votos, conseguindo assim
se elegerem, isto jamais deveria acontecer na maçonaria, mas acontece. As lojas não votam e,
portanto, não poderiam ter os votos de seus integrantes anulados, quem não constasse de uma
lista prévia autorizados a votar, simplesmente não votaria. Qualquer loja tem condições de
votar e apurar os votos em apenas 30 minutos.
As eleições deveriam ser realizadas em um único dia e horário, em sua maioria as lojas
têm um número reduzido de membros, não justificando que se faça eleição por uma semana
inteira e às vezes duas, o que propícia o uso da máquina da situação para pressionar a favor de
seus candidatos.
Veja algumas potências e obediências que existiram:
- Grande Loja do Brasil, fundada em 18 de maio de 1945, por Álvaro Palmeira, ex-grãomestre adjunto do Grande Oriente do Brasil. Foi extinta em 13 de março de 1948.
- Grande Loja do Brasil, fundada em, Curitiba – PR, em 15 de novembro de 1963, grãomestre Alcione Sperandio. Foi extinta em 1964.
- Grande Oriente Brasileiro, fundado em Salvador – BA, em 1813, grão-mestre Antônio
Carlos Ribeiro Arruda. Foi extinta em 04 de junho de 1817.
- Grande Oriente Nacional Brasileiro (do Passeio), fundado no Rio de Janeiro, em 24 de
junho de 1831. Foi extinto entre 1858/1860.
- Grande Oriente Nacional Brasileiro, restaurado em 1870 por Pedro Ernesto
Albuquerque de Oliveira, foi extinto em 20 de dezembro 1874.
- Grande Oriente Nacional Brasileiro, (do Passeio), restaurado em 01 de novembro de
1881, grão-mestre Gaspar da Silva Martins, extinto em 1887.
- Grande Oriente Brasileiro e Supremo Conselho do Império do Brasil, fundado no Rio
de Janeiro em 20 de março de 1847 por Luiz Alves de Lima e Silva (Conde de Caxias), recebeu
o “Supremo Conselho Montezuma” das mãos do Conde de Lages. Era uma “potência mista”,
Caxias não se preocupou com o simbolismo. Incorporou o Supremo Conselho ao Grande
Oriente do Brasil em 1854, quando foi extinto.
- Grande Oriente, de Brito Sanches, foi fundado em 1847 e extinto em 1849.
- Grande Oriente do Brasil, Rua dos Beneditinos 22, fundado em 16 de dezembro de
1873.
- Grande Oriente Unido do Brasil, em 18 de novembro de 1883, se incorporou ao
Grande Oriente do Brasil da Rua do Lavradio.
- Grande Oriente Unido, fundado no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1948, foi
extinto em 22 de dezembro de 1956, era uma continuação da Grande Loja do Brasil de Álvaro
Palmeira. Incorporou-se ao Grande Oriente do Brasil.
- Grande Oriente ou Supremo Conselho (do Sacramento), fundado em 1837, por
Cândido Ladislau Japi-Assu, foi extinto em 1839.
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- Soberana Ordem Templária “Jaques de Molay”, fundado no Rio de Janeiro em 03 de
abril de 1948, Soberano e grão-mestre João de Araujo Pedrosa, foi extinto em 1972.

2
ESTRUTURA E REGIME DA MAÇONARIA
POTÊNCIAS E OBEDIÊNCIAS
Alguns termos maçônicos às vezes ainda causam muita confusão na maçonaria,
vejamos, segundo o Dicionário Aurélio:
Potência (Do lat. Potentia.)
Substantivo feminino
1- Qualidade de potente; poderio; poder.
2- Vigor; força.
3- Autoridade; domínio
4- Nação soberana dotada de poderio.
5- Filos. Fonte original da ação.
6- Filos. Possibilidade de produzir mudanças originadas em causas e finalidades externas e
internas.
Obediência (Do lat. Obedientia, oboedientia)
Substantivo feminino
1 - Ato ou efeito de obedecer.
2 - Hábito de, ou disposição para obedecer.
3 - Submissão à vontade de alguém; docilidade.
4 - Sujeição, dependência.
5 - Submissão extrema; vassalagem.
6 - Rel. Na Ordem de S. Bento, mosteiro, granja ou pequeno priorato sujeito a uma ordem
superior.
Federado (Part. de federar)
Adjetivo
1 – Que pertence a uma federação.
Substantivo masculino
2 – Aquele que pertence a uma federação.
Federação (Do lat. tard. Foederatione)
Substantivo feminino
1 – União política entre estados ou províncias que gozam de relativa autonomia e que se
associam sob um governo central.
Confederado (Part. de confederar)
Adjetivo
1 – v. coligado
Substantivo Masculino
2 – v. coligado
Confederação (Do lat. tar. Confoederatione)
Substantivo feminino
1 - Reunião de diferentes estados que, embora conservando a respectiva autonomia, formam
um só, reconhecendo um governo comum.
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Delegado [Do lat. delegatu, part. pass. De delegare (v. delegar)]
Substantivo masculino
1 – Aquele que é autorizado por outrem a representá-lo; comissário.
2 – Representante.
As Grandes Lojas Maçônicas são uma potência confederada; CMSB – (Confederação
da Maçonaria Simbólica do Brasil), os grão-mestres têm autonomia plena, não são
subordinados a um poder central, e suas lojas são consideradas como filiadas.
Os Grandes Orientes filiados a COMAB (Confederação Maçônica do Brasil), também
são uma potência confederada, os grão-mestres têm plena autonomia, não são subordinados a
um poder central e suas Lojas são consideradas como filiadas.
A UNILOJAS-MG é uma potência livre, independente e soberana, e suas lojas também
são consideradas como filiadas.
Os Grandes Orientes do Brasil formam uma obediência federada; os grão-mestres não
têm autonomia, ela é apenas relativa, são subordinados a um poder central; com o devido
respeito, na realidade são representantes, ou seja, delegados do soberano grão-mestre geral,
dependem dele para praticamente tudo, as lojas são consideradas como subordinadas, inclusive
o patrimônio que elas adquirem com o sacrifício dos irmãos ficam vinculados obrigatoriamente
ao Grande Oriente do Brasil e em caso de desligamento da obediência perdem o patrimônio que
construíram (regime feudal).
O Grande Oriente é uma federação que adota diversos ritos maçônicos.
A Grande Loja é uma confederação que adota um único rito (é incomum adotar mais de
um rito maçônico), Apenas para exemplificar: As Grandes Lojas dos Estados Unidos da
América do Norte e Inglaterra só adotam um rito, é o correto.
As lojas maçônicas simbólicas são administradas pelo venerável mestre, 1° e 2°
vigilantes, quando formam uma Grande Loja, estes oficiais passam a respectivamente a usar o
nome grande a frente de seus cargos, ou seja, grão-mestres, grandes 1° e 2° vigilantes, etc. As
lojas simbólicas não possuem o cargo de venerável mestre adjunto, não cabendo, portanto, a
uma Grande Loja ter o cargo de grão-mestre adjunto.
Obs: A CMSB e COMAB são órgãos criados por duas potências (Grandes Lojas e
Grandes Orientes), mas não têm poder decisório, podem apenas apresentar sugestões, e os
respectivos grão-mestres estaduais podem aceitar ou não, eles são independentes.
As Grandes Lojas Regulares, obediência que trabalha sob a égide da Grande Loja
Regular da Inglaterra e sob os auspícios do Alto Conselho Maçônico do Brasil (ACMB).
As Grandes Lojas Unidas fazem parte da COMUB (Confederação da Maçonaria Unida
do Brasil).
A Grande Loja Arquitetos do Aquário (GLADA), obediência mista.
A Grande Loja Maçônica Mista do Brasil.
A Grande Loja Feminina do Brasil.
A Ordem Maçônica Mista Internacional “Le Droit Humain”.
Existem em outros estados do Brasil, diversas organizações maçônicas com
denominações variadas.
Com grande criatividade começaram a surgir algumas que funcionam apenas através da
Internet, as lojas são virtuais, como não poderia deixar de ser, cobram pelos serviços e
certamente conseguirão um grande número de adeptos incautos.
A maçonaria terá que se revitalizar para enfrentar a maçonaria virtual, as lojas deverão
adotar outros métodos para convidar novos candidatos, sem que seja preciso abrir mão da
seriedade necessária. As lojas poderão usar também a internet, para solicitar o comparecimento
de pretendentes em seus endereços de funcionamento, para conhecê-los e esclarecer sobre a
7
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sublime instituição, combatendo assim, as lojas que funcionam apenas virtualmente, e que só
procuram auferir rendas para os seus proprietários. Se assim não o fizermos, jamais poderemos
reclamar das pessoas inocentes que vierem a pertencer a uma loja virtual, pois, estaremos
abrindo mão de esclarecê-las.
3
REGULARIDADE E RECONHECIMENTO

Potências ou obediências maçônicas novas surgem geralmente através de cisões, com irmãos
que eram ativos na obediência anterior, os que ficam na antiga tornam-se sectários, e acham que
os fundadores de uma nova loja, potência ou obediência não servem mais para fazer parte da
instituição, que são irregulares ou espúrios (desconhecem totalmente o que é ser regular ou
espúrio), segundo o dicionário Aurélio:
Regular (Do lat. tar. Regulare, „canônico‟ , „relativo ás regras‟ adj.)
Adjetivo de dois gêneros
1 - Relativo a regra.
2 - Que é ou que age conforme as regras, as normas, as leis, as praxes.
3 - Diz-se de todos os religiosos que professam numa determinada regra especial, numa ordem,
congregação ou sociedade.
Verbo Transitivo direto
1 – Sujeitar a regras; dirigir, regrar.
2 – Encaminhar conforme a lei.
Espúrio (Do lat. tard. Spuriu)
Adjetivo
1 – Não genuíno; suposto, hipotético, adulterado, modificado, falsificado.
Não existe uma instituição que possa se considerar proprietária da maçonaria, e de seu ensino,
bem como, nenhuma instituição é proprietária do simbolismo Místico e Esotérico do esquadro e
do compasso, eles são milenares e foram adotados por várias instituições relativamente novas,
dentre elas, a maçonaria, portanto, não existe instituição para conferir regularidade a quem quer
que seja.
Por desconhecimento, os maçons que fazem parte de determinadas potências ou obediências,
como queiram, têm por hábito acreditar que somente a que eles fazem parte é perfeitamente
“regular”.
Os maçons que forem iniciados segundo os antigos usos e costumes são “regulares”, em
qualquer loja a que venham pertencer. Os maçons são livres para fundar e mudar de loja, potência ou
obediência, desde que, continuem a praticar as regras estabelecidas na antiguidade.
Se a nova loja. Potência ou obediência é formada por maçons que eram legítimos na anterior,
como os classificar como espúrios.
Geralmente os que falam sobre “regularidade”, procuram cobrir as suas origens, a maioria das
vezes “irregulares”.
As lojas antigamente eram livres, soberanas e independentes, mas, o grande erro surgiu em
1717, quando três lojas de Londres se reuniram para criar uma Grande Loja, elas calcularam mal tal
iniciativa, e passaram desde então a ser dependentes do novo órgão criado. O grão-mestre, que
deveria executar as determinações das lojas, passou a gerir os destinos delas, que se tornaram
subordinadas. O novo órgão passou a ditar normas, procedimentos e impor decisões, cresceu e tirou o
direito que caberia apenas às lojas. Desde então, este órgão se tornou dirigente, decide tudo sem
consultar as suas bases de formação, as lojas; que por terem dirigentes e associados sem
conhecimento a tudo acatam como cordeirinhos.
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As lojas venderam os seus bens mais preciosos, a Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
A Liberdade não existe, as lojas nada fazem sem uma autorização do novo órgão, é ele que
autoriza ou recusa a instalação de novas lojas. A Liberdade deixou de existir em 1717, e muitos
ainda não tomaram ciência disso.
A Igualdade não existe, as lojas que a possuíam, umas com as outras, já não existe, ficaram
reféns do novo órgão, que tudo domina que cresce assustadoramente cada vez mais em seu poder
financeiro com a contribuição das lojas, e estas com seus cofres cada vez mais exauridos. A
Igualdade deixou de existir em 1717, e muitos ainda não tomaram ciência disso.
A Fraternidade não existe, as lojas já não decidem quem é irmão ou não, a quem visitar ou a
quem receber. Perdeu-se o sentido de tolerância ensinado nos discursos oficiais. O termo
Fraternidade é um engodo, ele está sendo compreendido de modo diferente do que é propagado, Já
não se fala a mesma língua, apesar de os símbolos serem os mesmos, razão das decisões
contraditórias, destrutivas da unidade dentro da instituição que visa a concórdia universal. As lojas
passaram a agir como sectários religiosos. As lojas estão deixando de praticar aquele formosíssimo
preceito de todos os lugares e de todos os séculos, que diz com infinita ternura aos seres humanos,
indistintamente, do alto de uma Cruz e com os braços abertos ao mundo: “Amai-vos uns aos outros,
formai uma única família, sede todos irmãos!”. A Fraternidade deixou de existir em 1717, e muitos
ainda não tomaram ciência disso.
A criação deste novo órgão acabou com a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade, e através de
seus administradores, não querem perder o poder do feudo que criaram. Tentam impedir a
intervisitação com lojas ou obediências que não lhe são subordinadas, querem impedir que novas
idéias possam surgir. Eles impedem na realidade, o crescimento da Ordem por pura vaidade.
Uma nova loja ou potência é sempre criada, por maçons que possuem grande conhecimento e
que certamente serão bem recebidos se quiserem um dia voltar às suas origens.
Nunca vi uma carta de reconhecimento de uma potência para outra potência, elas só se
reconhecem entre si. Ex: Grande Loja para Grande Loja; Grande Oriente para Grande Oriente,
desconheço uma carta de soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil reconhecendo uma
Grande Loja ou vice-versa. Existem na realidade, tratados de amizade as entre obediências.
Não foi a criação de uma Grande Loja e posteriormente outras denominações surgidas, que fez
as lojas maçônicas abdicarem da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, foi o poder exagerado passado
aos grão-mestres, independente da potência ou obediência. O grão-mestre não tem culpa do poder
que lhe foi outorgado.
Hoje, a maioria dos Veneráveis Mestres vive de bater malhetes, sem noção do poder decisório
de uma loja, poucos são, os que conhecem o que é ser Venerável. Não existe uma escola de formação
de veneráveis, que possa lhes passar tal conhecimento. Chega-se ao grau de mestre, sem um sistema
de ensino, quem quer obter conhecimento tem que se tornar um autodidata. A história da fundação de
uma das maiores potências conhecida, a Grande Loja da Inglaterra, hoje, Grande Loja Unida da
Inglaterra, é desconhecida de quem não pesquisa, e não procura se atualizar. É simples adquirir o
conhecimento, a internet tornou tudo acessível.
Antigamente se admitia em lojas, a presença de um capelão e um médico, sem que estes
tivessem sido iniciados, eles tinham o dever de manterem discrição sobre o que acontecia nas lojas.
Em 1717, um pastor presbiteriano que não era iniciado, e que participava de uma loja especulativa
em Londres, teve a sua entrada vedada em uma loja operativa, pois, ele não soube informar quais
eram as palavras que lhe dariam acesso em reuniões, tendo então sido revelado que ele era capelão
em uma loja e que não havia passado pela iniciação, seu nome: James Anderson (1679 – 1739),
então, sob sua influência, criou-se a Grande Loja de Londres, tendo ele criado naqueles tempos uma
Constituição maçônica. Quem conhece a história e pesquisa sabe do fato. Pode-se dizer que a
fundação da Grande Loja de Londres, foi “irregular” e “espúria”. “Os que falam em regularidade são
obrigados a lançar um véu discreto sobre suas próprias origens, porque a história não tem
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complacência, ela remete cruelmente a seu devido lugar os excomungadores de hoje, que muitas
vezes, foram os irregulares de ontem”.
Cada potência possui em seus quadros, homens que sempre engrandecem a maçonaria onde
quer que estejam atuando, pelo seu grande conhecimento e visão.
A maçonaria possui uma grande diversidade de mentes em suas fileiras, mas não possui o que é
preciso, a unidade. Somos muitos, mas ainda não conseguimos nos tornar um só.
Se fossem adotadas as regras originais que tanto se apregoa, a mais antiga potência brasileira
deveria ser considerada irregular na sua origem, pois, adotou primeiramente na sua fundação o rito
Adoniramita e posteriormente um rito ateu (Moderno ou Francês) e continua adotando,
contrariando o primeiro preceito maçônico: Acreditar em Deus.
Por comodidade e interesse próprio esqueceram que a descrença no Grande Arquiteto do
Universo, gerou uma divisão na maçonaria entre a Inglaterra e a França, se for pedida uma
explicação para isto, certamente ela será dada dizendo que não é bem assim que funciona.
As disputas pelo poder irão se suceder como sempre ocorreu, causando insatisfações em um
meio onde jamais deveriam existir.
Na primeira divisão ocorrida na maçonaria brasileira, a nova potência (Grande Loja) surgida foi
considerada como irregular e espúria.
Na segunda divisão ocorrida na maçonaria brasileira, (Grande Oriente Estadual) o mesmo fato
se repetiu.
Os considerados como irregulares ontem, são os que se consideram regulares hoje.
Certamente outras divisões irão ocorrer, e tudo voltará a ocorrer como anteriormente.
“A unidade maçônica sonhada por alguns é um engodo; jamais ela será realizada e nem é de
desejar que o seja. A maçonaria deve adaptar-se aos diferentes países e corresponder, em cada
país, às diferentes aspirações dos maçons”.
A maçonaria tem parar com a hipocrisia, não existem homens bons apenas em uma
determinada potência ou obediência e maus apenas eu outra, existem pessoas boas e más em todos
os lugares, existem aqueles dotados de conhecimento místico, esotérico e simbólico, que
enobrecem qualquer instituição a que pertencem, e os que desconhecem de tudo, mesmo sendo
bons (só usam a Ordem maçônica em benefício próprio), estes deveriam participar de clubes de
serviço, existem vários. Não é por desconhecerem os princípios da Ordem e não se adaptarem a
ela que deixam de ser bons cidadãos, temos de respeitar isso e aceitar quando deixam a sublime
instituição.
Qual potência se habilita a apresentar o documento que lhe confere o título de proprietária
da maçonaria?
Existem potências que por não adotarem determinados ritos, não os aceitam como legítimos,
não aceitam o que desconhecem.
Os preconceitos, a intolerância, o desconhecimento, as rivalidades individuais, a mesquinhez e
maçons de carteirinha, que jamais, deveriam existir na instituição maçônica, estão sendo usados
para desqualificar trabalhos profícuos que são executados em outras obediências, porque eles não
pertencem a determinados grupos que querem se intitular como donos de um conhecimento que
não lhes pertence, que foram colocados à disposição de todos há milênios.
Os que se julgam donos da verdade deveriam olhar primeiramente para o passado, e só então,
tentar construir um futuro que já existe em outros países mais evoluídos, com várias potências
trabalhando em prol da humanidade, achar que a maçonaria universal é constituída de apenas uma,
duas ou três potências é demonstrar total desconhecimento da história da maçonaria no mundo,
desconhecem o que existe fora de sua região de vivência, para estes, nem mesmo a internet
conseguiu lhes trazer este conhecimento.
Alias, censura-se o uso da internet pela maçonaria, quanto atraso. Pode-se frequentar livrarias,
bibliotecas, assistir filmes e documentários nos cinemas e televisões, ouvir programas em rádios,
10

10

fazer aquisição de livros, jornais e revistas de conteúdo maçônico, para tentar obter certo
conhecimento, mas não se pode usar a internet. O mundo mudou, a forma de aquisição de
conhecimento ampliou-se, não se pode tentar viver ainda como na idade da pedra. Os rituais
devem servir de guia, mas o conhecimento não está apenas neles, eles não conseguem abranger
todo o conhecimento.
A maçonaria não pode viver apenas do passado, tem que evoluir dar um salto para o futuro
como em outras nações. Tem que evoluir até mesmo em suas propostas de admissão, elas
deveriam estar à disposição em sites maçônicos, todo aquele que se julgar em condições de
pertencer à sublime instituição, deveria ter o direito de preencher um formulário se candidatando,
como já existe em grande parte do mundo, até quando, as pessoas de bem ficarão fora da
maçonaria por não conhecerem que lhes possa convidar. Hoje só se indicam os conhecidos. Existe
ate mesmo aqueles que se orgulham em dizer que nunca convidaram ninguém por não conhecer
quem poderia vir a fazer parte da maçonaria, estes devem viver em um ambiente muito ruim para
não conhecerem ninguém a quem possam indicar, devem achar que são os únicos puros e
escolhidos.
4
RITOS E RITUAIS – DESENVOLVIMENTO E DIFERENÇAS
Rito é o conjunto de regras, métodos e cerimônias que regem determinadas instituições.
Na maçonaria já existiram mais de quatro centenas de diferentes tipos de ritos, muitos deles
derivando de outros.
Grande parte destes ritos se encontra atualmente extintos e uma parte com uso bastante restrito.
Ritual é o que contém o desenvolvimento prático de cerimônias previstas em determinados
ritos, é a liturgia.
Para conhecimento citaremos alguns ritos adotados pela maçonaria:
- Rito Escocês Antigo e Aceito, possui trinta e três graus, com origem na França, surgido com
os Stuarts ingleses refugiados na França, como tinham partidários escoceses o rito adquiriu o título.
Os graus simbólicos: Aprendiz, Companheiro e Mestre é o mais utilizado no Brasil, Nos EUA e
Inglaterra é mais utilizado a partir do quarto grau, quando se fala sobre o escocesismo. É um rito
bastante difundido e conhecido, geralmente quando se fala sobre maçonaria as pessoas que não fazem
parte dela, sempre comentam sobre o famoso grau trinta e três, muito mencionado inclusive em
filmes.
- Ancient Craft Masonry – Antiga Maçonaria de Ofício, ou Rito Azul, como é conhecido na
Inglaterra e EUA, que no Brasil recebeu o nome de Rito de York (Que adota vários rituais:
Emulation, Bristol, Stability, Muggeridge, Claret, etc), que não devem ser confundidos com rito.
Destituído primitivamente de qualquer importância quando surgiu com o nome de Rito Real Arco,
depois tomou o nome de Rito de York, porque foi essa cidade, importante centro dos antigos maçons
medievais, o que lhe valeu o cognome de “Meca da Maçonaria”. Na Inglaterra possui três graus
simbólicos e um quarto grau denominado Santo Arco Real, considerado erroneamente por muitos
como uma extensão do grau de mestre, tratas-se na realidade de outro grau. Nos EUA houve
ampliação com outros graus e a Inglaterra tende a adotar o sistema americano.
- Rito Escocês Retificado, consiste na reformulação do Rito Escocês Antigo e Aceito, também
conhecido como rito de Rito de Willermoz, pretendia trazer de volta as influências dos Cavaleiros
Templários. Pouco utilizado.
- Rito de Schröeder, praticado na Alemanha, vizinhanças e algumas regiões da América do Sul.
- Rito Adoniramita, surgiu na França com quatro graus e posteriormente foi complementado
com altos graus, desapareceu em seu país de origem, hoje, só é praticado no Brasil, com algumas
alterações.
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- Rito Francês ou Moderno, com origem na França, com difusão na Bélgica, colônias francesas
e países latino-americanos sob influência francesa. Suprimiu a obrigatoriedade da crença em Deus e
na imortalidade da alma, causando rompimento com a Grande Loja Unida da Inglaterra que o
considera um rito ateu.
- Rito Brasileiro, criado em Pernambuco, teve pouca duração, ficando adormecido praticamente
até 1976, quando foi reativado, praticado apenas no Brasil, no simbolismo é uma cópia invertida do
Rito Escocês Antigo e Aceito com 33 graus.
- Rito Sueco, praticado na Suécia, e vizinhanças, com doze graus sendo o 12° grau do rito, o
Mestre Reinante, conferido apenas ao rei da Suécia.
- Rito de Mênfis ou Oriental, introduzido em Marselha na França, voltado para a tradição
egípcia.
- Rito de Misraim ou Egípcio, acredita-se ter surgido na Itália, sendo posteriormente levado
para a França. Misz significa Egito em hebraico, dizem que é derivado dos antigos Mistérios
egípcios.
- Rito de Mênfis-Misraim, o rito de Mênfis foi criado em Montauban por maçons que haviam
participado da missão no Egito com Napoleão Bonaparte. O rito de Misraim teve origem em Veneza.
Após a fusão passou a ter 95 graus, sendo os mais altos apenas honoríficos. Pouco difundido.
- Rito da Estrita Observância, criado com fundamento nas antigas “Ordens de Cavalaria”. Deu
origem aos ritos da Alta Observância e Exata Observância.
- Rito Heredon ou Perfeição, surgiu em Paris, com o primitivo nome de Imperadores do Oriente
e do Ocidente, foi praticamente a origem do Rito Escocês Antigo e Aceito.
- Rito de Swenderborg, criado por um Sueco, deu origem posteriormente aos ritos denominados
iluministas.
- Rito Escocês Filosófico, com onze graus, já extinto.
- Rito Operativo de Salomão, é o mais recente, foi criado na França em 1974, por membros da
“Ordem Iniciática e Tradicional da Arte Real”. Possui nove graus.
- Rito Simbólico ou Maçonaria de São João, com cinco graus, provavelmente surgiu com a
criação da Grande Loja da Inglaterra.
- Rito Sistema de Zinnendorf, criado em Berlim.
- Rito da Maçonaria Eclética, originou-se de uma aliança entre muitas lojas alemãs e algumas
estrangeiras, com iniciativa da Loja Provincial de Frankfurt sobre o Meno e a de Wetzlar, no intuito
de restituir à Maçonaria a sua pureza primitiva. Onde todas as Lojas eram Livres e Independentes e
nenhuma loja aliada era subordinada a outras, todas são iguais. A Maçonaria deste sistema foi muito
sensata e prestou notáveis serviços à Instituição.
- Rito Escocês Primitivo, praticado principalmente na Bélgica com trinta e três graus.
- Rito ou Sistema de Fessler, foi o rito da Grande Loja Royal York em Berlim, com prática em
poucas oficinas.
- Rito dos Templários ou Ordem do Templo, com oito graus em três categorias.
- Rito Haitiano, muito simples, composto de três graus simbólicos e mais dois: Royal Arch e
Cavaleiro Americano.
- Rito Irlandês, consta de quinze graus, em quatro classes.
- Rito de Adoção, criado na França, com influência da temática egípcia, voltado para mulheres.
- Rito Nacional Mexicano, praticado no México, América Central e sul dos Estados Unidos,
nas áreas com influência de imigrantes hispano-americanos. Possui três graus simbólicos e seis
superiores.
- Rito dos Arquitetos Africanos, com 11 graus, existe grande variação de datas e locais de sua
fundação; em 1756 – em 1767 na Prússia – em 1787 na Áustria – com base na investigação histórica
da maçonaria.
- Rito da Rosa Cruz de Ouro, com 9 graus, fundado em 1777 na Alemanha.
- Rito da Rosa Cruz de Ouro do Antigo Regime, fundado na Alemanha em 1781.
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- Rito Eclético Lusitano, fundado em 1838 em Portugal.
- Rito Nacional Espanhol, fundado com origem no rito primitivo e original da maçonaria.
- Rito Universal Misto, fundado por Maria Deraismes e George Martin, também chamado de
“O Direito Humano”, com origem no rito primitivo e original da maçonaria
- Rito da Estrela Flamejante, fundado em 1766.
- Rito Hermético, com nove graus, fundado por Dom Pernety, em 1766 em Avignon.
- Rito dos Filósofos Desconhecidos, rito alquímico fundado pelo Barão de Tschoudy.
- Rito Egípcio Feminino, com quatro graus, fundado com base nos rituais de Cagliostro.
Existem ainda, os ritos e rituais que são adotados pelas diversas associações ligadas à
maçonaria.
Mencionamos para conhecimento, outros ritos existentes:
- Rito Azul com 3 graus, rito dos irmãos de São João com 5 graus, rito da Academia dos
Sábios, rito da Academia dos Antigos, Rito da Ordem do Amaranto com 6 graus, rito da Ordem do
Templo com 8 graus, rito dos Antigos Maçons Livres e Aceitos da Inglaterra com 7 graus, rito
Socrático com 2 graus, rito da Marca 1 grau, rito do Grêmio com 3 graus, rito de York Antigo com 2
graus, rito dos Colégios da Irlanda com 9 graus, rito Capitular com 4 graus, rito Escocês dos sete
graus, rito da Ordem de Palladium com 2 graus, rito das Companheiras de Penélope com 2 graus,
rito Escocês filosófico com 9 graus, rito das Lojas dos Três Globos com 7 graus, rito das Lojas
Unidas dos Amigos de São Luiz com 16 graus, rito das Damas de Monte Tabor com 3 graus, rito
Nacional da França, rito do Capítulo Primórdio dos Rosa-Cruzes Jacobita de Arras com 15 graus, rito
Escocês fiel com 9 graus, rito de Ville-bru com 9 graus, rito dos Cavaleiros e Damas da Esperança,
rito de Kilwinning com 3 graus, rito do Conselho da Sublime Loja Mãe dos Excelentes, do Globo
Francês, rito Escocês Filosófico da Loja Mãe de Marselha com 12 graus, rito Rosaico com 2 graus,
rito do Eleitos de Cohens com 9 graus, rito Escocês Primitivo com 25 graus, rito de Cryptica com 2
graus, rito da Cruz Vermelha de Constantino, rito do Melesino com 7 graus, rito da Ordem do Irmãos
Negros, rito da Crata Repoa com 7 graus, rito da Grande Loja Real de York da Amizade de Berlim
com 10 graus, rito da Rosa-Cruz Retificada com 4 graus, rito Primitivo de Namur com 33 graus, rito
das Princesas Coroadas com 12 graus, rito dos Irmãos maniques, rito dos Adeptos do Hermetismo
com 7 graus, rito da Origem da Perseverança, rito de Mesmer com 3 graus, rito de Enocil com 4
graus, rito Escocês Filosófico da Loja mãe de França com 10 graus, rito do Priorado de Gálias com 8
graus, rito Egípcio de Cagliostro com 97 graus, rito do Escocismo Reformado de San Martin com 7
graus, rito da Academia de Sagres, rito dos Iluministas da Baviera com 12 graus, rito dos Eleitos da
Verdade com 14 graus, rito dos Irmãos Asiáticos com 6 graus, rito da Rosa com 2 graus, rito da
Academia dos Verdadeiros Maçons, rito dos Iluminados de Avinhão com 9 graus, rito dos Filaletes
com 12 graus, rito Primitivo de Narbona com 10 graus, rito dos Sublimes Mestres do Anel Luminoso
com 3 graus, rito Dinamarquês com 5 graus, rito de Filadelfos com 10 graus, rito da Academia dos
Sublimes Princípios do Cordeiro Luminoso com 3 graus, rito do Acampamento de Baldwin com 7
graus, rito dos Sublimes Mestres do Círculo da Luz, rito dos Irmãos Iniciados e Cavaleiros da Ásia
com 8 graus, rito dos Cavaleiros e Damas da Rosa, rito Exegético, rito da Ordem dos Cavaleiros da
Cidade Santa com 7 graus, rito Eclético Filosófico, rito Helvético Reformado, rito dos Cavaleiros e
Damas da Pomba, rito da Ordem de São Joaquim, rito do Cavaleiro do Velocino de Ouro, rito do
Capítulo Metropolitano de França com 80 graus, rito da União Alemã dos Quarenta com 6 graus, rito
das Damas Rosa-Cruz, rito dos Cavaleiros do Tosão de Ouro com 5 graus, rito de Bahrdt com 6
graus, rito dos Irmãos Rosa-Cruz Alemã com 7 graus, rito de Orange com 3 graus, rito dos
Iluminados Teosofistas com 9 graus, rito do Martinismo, rito do Príncipe de Nassau com 5 graus, rito
dos Sofisianos com 3 graus, rito Escocês de Cerneau com 33 graus, rito dos Cavaleiros de Cristo, rito
da Ordem Francesa dos Noachitas com 3 graus, rito de Etangs com 5 graus, rito de Menscheit, rito da
Academia Platônica, rito do Ramo de oliveira com 3 graus, rito dos três Budas de Suave Sarça com 3
graus, rito Grande e Antigo da Escócia com 46 graus, rito do Grande Colégio dos Maçônicos
Associados com 32 graus, rito maçônico da Sociedade Rosacruciana, rito dos Arquitetos Antigos e
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Aceitos com 3 graus, rito da Antiga Ordem de Zuzunites, Rito de Adoção Americano, rito do
Soberano Colégio dos EUA dos Graus Maçônicos com 17 graus, rito da Ordem do Shrine Branco de
Jerusalém, rito do Martinismo retificado Inglês e Americano, rito das Damas dos Shrines Oriental da
América do Norte, rito da Orden das Filhas do Nilo, Rito da Ordem de Molay, rito das filhas de
Mokpnna, rito da Ordem Internacional das Filhas de Jó, rito das Filhas de Osíris, rito da Ordem das
Garotas do Arco Iris, rito Flor de Acácia, rito da Ordem dos Construtores com 2 graus, rito das
Princesas Sharemkhu do Antigo Egito, Rito da Ordem Estrelas do Oriente, rito da Ordem da Cadeia
de Ouro, rito das Heroinas de Jericó com 3 graus, rito da Ordem de Joana d‟ arc com 4 graus, rito
Antigo de Toltec, rito Cavalheiresco com 30 graus, rito da Consagrada História Felocresciana com 3
graus, rito dos Frates Lucis com 5 graus, rito de Hecart com 5 graus, rito dos Cavaleiros da Pureza e
da Luz com 5 graus, rito dos Sacerdotes dos Cavaleiros Templários do Real Arco com 33 graus, rito
Les Plus Secrets Mystéres com 7 graus, rito de Fustier com 28 graus, rito da Lata Observância com
10 graus, rito do Zodíaco com 12 graus, rito Pitagórico com 3 graus, rito dos Anônimos com 3 graus,
rito de Adoção de Lowtons com 1 grau, rito dos Cavaleiros da Estrela da Síria com 3 graus, rito do
Tribunal Secreto de Westphalia com 2 graus, rito dos Iluminados, rito da Ordem das Filhas do
Deserto, rito da Sublime Dama Eleita, rito das Esposas e Filhas dos Maçons, rito das Filhas de
Zelophead, rito dos Invisíveis, rito dos Perfeitos Iniciados Egípcios, rito dos Magos, rito de Mesa,
rito da Lembrança, rito dos Compagnonagem, rito Alexandrino, rito de Tien-for-whe, rito da
Purificação, rito da Instalação, rito da Carbonária, rito das Lojas Lautaro, rito do Apostolado, rito de
Perambulaçao, rito Otomano, rito Xerofagista, rito Vátrico, rito Órfico, rito de Schrepfer, rito da
Rosa Magnética, rito Escocês Trinitário, rito da Ordem dos Maçons Místicos, rito das Amazonas, rito
do Grande Conclave do Monitor Secreto, rito de Harodin, rito dos Shrines Negros, rito Antigo de
Bouillon Ocultistas, rito Ordem da Cruz e da Coroa.
Não existe uma instituição universal que possa dar legitimidade para os ritos, eles são legítimos
por si mesmo, assim como, o são os rituais.
Não existe uma instituição que possa se considerar proprietária da maçonaria, e de seu ensino,
bem como, nenhuma instituição é proprietária do simbolismo Místico e Esotérico do esquadro e do
compasso, ele é milenar e foram adotados por várias instituições relativamente novas, dentre elas, a
maçonaria.
Cada rito tem a pretensão de ser mais antigo e mais regular que os outros existentes.
5
CARGOS EM LOJA - REAA
Apenas no intuito de fazermos algumas colocações, não entraremos em detalhes
maiores sobre as obrigações e deveres dos oficiais de uma loja, isto consta nos rituais, e servirá de
estímulo para o desenvolvimento de temas relacionados com cargos em lojas.
VENERÁVEL MESTRE
O título vem das guildas inglesas, do século XVII, quando começaram a denominar-se
“WORSHIPFUL”, isto é, Venerável, É a primeira ponta do triângulo com o vértice para cima.
Sua coluna é a Jônica, representa a sabedoria.
Como Presidente, ocupa o trono de Salomão, não um soberano, pessoa física, mas,
Salomoh, (homem Perfeito).
A Jóia do venerável é o esquadro, símbolo da retidão.
PRIMEIRO VIGILANTE
Primeiro vice-presidente da loja representa Hiram rei de Tiro, não a pessoa física.
Governa durante as horas de trabalho de uma loja maçônica.
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A sua coluna é a Dórica, que representa a força, quando está trabalhando ela esta
levantada, quando esta em descanso a coluna esta abaixada.
É a segunda ponta do triângulo com o vértice para cima.
A Jóia do primeiro vigilante é o nível, símbolo da igualdade.
SEGUNDO VIGILANTE
Segundo vice-presidente da loja, representa Hiram Abif, não a pessoa física.
Governa quando os trabalhos estão suspensos ou em recreação.
Sua coluna é a Coríntia, representa a beleza, quando os trabalhos estão suspensos ou em
recreação, ela está levantada, quando em trabalho, ela esta abaixada.
É a terceira e última ponta do triângulo com o vértice para cima.
A Jóia do segundo vigilante, é o prumo, símbolo da retidão.
ORADOR
Ou Guarda da Lei, só pode apresentar as suas conclusões, baseadas nas proposições dos
outros irmãos, não pode emitir opinião própria, participando de debates.
É a primeira ponta do triângulo com o vértice para baixo.
A Jóia do orador é o livro aberto sobre fundo radiante, sendo o livro para a consulta dos
irmãos e, a irradiação, a luz dos sábios ensinamentos.
SECRETÁRIO
Responsável pelos escritos da Loja, devendo lançar nos livros a verdade.
É a segunda ponta do triângulo com o vértice para baixo.
A Jóia do secretário são duas penas cruzadas, representando a escrita fiel.
GUARDA DO TEMPLO
Ou cobridor, na maçonaria operativa, quando um edifício em construção
chegava ao seu final, cobria-se por telhas, por analogia, quando se fecha a porta do
templo, ele está coberto.
É a terceira e última ponta do triângulo com o vértice para baixo. O venerável e os
vigilantes formam o primeiro triângulo com o vértice para cima, o orador secretário e guarda do
templo, formam o segundo triângulo com o vértice para baixo, quando sobre postos, forma o
Hexágono, estrela de seis pontas ou Selo de Salomão.
O guarda do templo é o zelador de nossos pensamentos,
A Jóia do guarda do templo são duas espadas cruzadas.
MESTRE DE CERIMÔNIAS
Representa o ponto dentro do Selo de Salomão.
É o encarregado da ritualística e do protocolo, conduzindo o bastão patriarcal.
A Jóia do mestre de cerimônias é a régua, símbolo da ordem.
COMENTÁRIOS
As cinco dignidades da Loja formam o pentágono, estrela de cinco pontas,
representando o homem.
A parte de cima, a cabeça é o venerável, as partes debaixo, os pés, representados pelos
vigilantes, e as pontas intermediárias, os braços, representados pelo orador e secretário.
EXPERTOS
Substitutos dos vigilantes, do Latim: expertus = sabedor , perito.
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Condutores e guias nas iniciações, sua missão é encorajar o iniciando a vencer os
obstáculos.
A Jóia do experto é o punhal, para defesa.
PRIMEIRO DIÁCONO
Do Grego: Diakonos = servidor.
É o mensageiro do venerável mestre.
A Jóia do primeiro diácono é uma pomba dentro de um triângulo. A pomba a
mensageira da paz, a representação da divindade.
SEGUNDO DIÁCONO
Mensageiro do primeiro vigilante, responsável pela ordem no ocidente.
A Jóia do segundo diácono é a pomba livre.
TESOUREIRO
Guarda e administra os valores da loja.
Zela para que a loja não se torne pobre, e perca seus valores esotéricos.
A Jóia do tesoureiro é a chave, que dá acesso aos tesouros.
CHANCELER
Guarda o selo, para poder imprimi-lo nos documentos da Loja.
Responsável pelo cadastro dos obreiros.
A Jóia do chanceler, é a chancela.
HOSPITALEIRO
Irmão caridoso. Do Latim: Hospitalarius = que dá hospedagem por caridade.
Encarregado da assistência aos irmãos e necessitados.
A Jóia do hospitaleiro é a bolsa, símbolo da solidariedade humana.
ARQUITETO
Responsável pela conservação dos utensílios e ornamentação da Loja.
A Jóia do arquiteto é o maço e o cinzel, símbolos da força dirigida, para desbastar as
imperfeições.
MESTRE DE BANQUETES
Encarregado da organização dos ágapes fraternais.
A Jóia do mestre de banquetes é a cornucópia, símbolo da fartura.
De acordo com a “fábula”, supõe-se que o corno tenha sido arrancado da cabeça de
“Aquelus”, quando, foi transformado em touro, tendo sido vencido por Hércules.
PORTA-ESTANDARTE
Responsável pela condução do estandarte da Loja em todas as cerimônias.
A Jóia do porta-estandarte é um estandarte, que representa a bandeira da loja.
PORTA ESPADAS
Responsável, pela guarda e manutenção das espadas da Loja.
A Jóia do porta espadas, é uma espada, símbolo da força.
BIBLIOTECÁRIO
Responsável pela parte cultural da Loja e, pelos livros de registros.
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Simboliza a luz interior.
A Jóia do bibliotecário é um livro com a pena.
MESTRE DE HARMONIA
Encarregado da harmonia musical e, dos efeitos sonoros durante as iniciações.
Procurando sempre aumentar as vibrações magnéticas através da música.
A Jóia do mestre de harmonia é uma lira, símbolo universal da música.
COBRIDOR EXTERNO
Possui as mesmas funções do guarda do templo, é o guarda contra os maus
pensamentos que podem querer invadir a Loja.
A Jóia do cobridor externo é um alfange, para proteção contra aproximação
dos indiscretos e curiosos.
6
NORMAS E PROCEDIMENTOS
Os instrumentos, (malhetes, bastões, estrelas e espadas), não devem em hipótese alguma
serem utilizados para execução de sinais.
ESTRELAS
São usadas para recepção de autoridades maçônicas, em número de 11 (onze).
Bastões encimados por estrutura sobre as quais é fixado um castiçal para velas (fig.1).
Devendo ser usadas em número impar, os obreiros que as conduzem devem formar alas,
ficando em número maior na coluna do norte. Não se faz sinais portando estrelas.
ESPADAS
Espada comum: São usadas na ritualística maçônica, em número mínimo de 17
(dezessete). Sempre empunhada com a mão direita, exceto quando ao contrário dispuser
o ritual.
Quando usada pelo Guarda do Templo e Cobridor Externo: Estando de pé ou circulando
(fig. 2).
Estando assentado: de acordo com a (fig. 3).
Espada Flamejante: Lâmina ondulada em forma de língua de fogo, não tem gume.
Instrumento transmissor e iniciático, devendo permanecer no escrínio quando não está sendo
utilizada pelo Venerável Mestre. Não se deve tocar na lâmina da espada Flamejante.
Não se faz sinais portando espadas.
ABÓBADA
Abóbada Triangular ou Pálio: É formada para abertura do livro da Lei, pelos Diáconos e
Mestre de Cerimônias.
Abóbada de Aço: Destina-se a homenagear, quando da entrada no Templo, de visitantes
ilustres e Autoridades, bem como, para recepcionar a Bandeira Nacional. É formada por duas
alas de obreiros, sendo uma ao norte e outra ao sul, estando todos de pé (fig. 7). As pontas das
lâminas das espadas não devem se tocar, quando da recepção da Bandeira, o fechamento é
simbólico, permitindo-se a passagem da Bandeira, na vertical.
Quando da saída, as espadas estarão com as pontas voltadas para o solo (fig. 8).
Não se usa tinir as pontas das espadas.
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MALHETE
É o instrumento de trabalho das Luzes da Loja.
É símbolo do poder de decisão e da força.
Em pé, parados ou circulando, o Venerável Mestre e os Vigilantes, repousam o malhete
sobre o peito, direcionando-o para o ombro esquerdo (fig. 4).
Não se faz sinais portando malhetes..
BASTÃO
É o instrumento de trabalho do Mestre de Cerimônias (encimado por uma régua), do 1°
Diáconos (encimado por uma pomba inscrita num triângulo) e do 2° Diácono (encimado por
uma pomba em vôo livre. Não se faz sinais portando bastões. Deve ser utilizado conforme (fig.
1).
BOLSAS DE PROPOSTAS E DE BENEFICÊNCIA
São utilizadas pelo Mestre de Cerimônias e pelo Hospitaleiro, devem ser utilizadas
conforme (fig. 5).
BANDEIRA E ESTANDARTE
A Bandeira é o maior símbolo Nacional, e o Estandarte é o símbolo da Loja.
Devem ser portadas conforme (fig. 6).
7
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ORGANIZAÇÕES ALIADAS
Fora da estrutura de graus dos ritos maçônicos existem várias organizações que são aliadas,
possuem graus variados e em algumas, os maçons só participam através de convites.
Em outras têm que estar em determinados graus, do rito escocês, ou rito de York.
Existem também outras em que os maçons podem se candidatar aos graus.
Estas organizações são constituídas por maçons, que administram graus diferentes dos existentes
nos ritos.
Grand Council

A. M. D

MOVPER (GROTTO)

ORDER OF THE AMARANTH

JOB‟S DAUGHTERS GIRLS

NATIONAL SOJOURNERS ( MILITARY )
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DAUGHTERS OF THE NILE

ORDER OF THE
EASTERN STAR

CEDARS OF LEBANON

ORDER OF THE WHITE
SHRINER OF JERUSALEM

BROTHERHOOD OF
DAVID AND JONATHAN

EXCELLENT MASTER

INSTALED SOVEREIGN
MASTER

KNIGHT OF CONSTANTINOPLE

SUPERINTENDENT
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HIGH TWELVE INT.

ROYAL ORDER THE
RED BRANCH

ROYAL ARK MARINER

AAONMS

INSTALLED COMMANDER
NOAH

INSTALLED
SUPREME RULER

ORDER OF DEMOLAY BOYS

THE SOCIAL ORDER
OF BEAUCEANT

GRAND ARCHITECT

ISCA

GRAND TILERS OF SOLOMON

SHRINERS
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SAINT LAWRENCE
THE MARTYR

MASTER OF TYRE

ORDER OF RAINBON
GIRLS

ARCHITECT
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