
Os 10 Mandamentos 

 Em todas as tradições encontramos vários decálogos ou mandamentos, 
compostos por 10 (dez) itens ou ordens. Assim também é na Maçonaria, mas com a 
finalidade de conduzir o Maçom dentro dos princípios Éticos e Morais fazendo dele, 
uma poderosa ferramenta, atuando dentro da sociedade. E, além de possuir o seu 
decálogo, a Maçonaria procurou, também, em suas instruções, esmiuçar os reais valores 
inseridos nesses princípios ou mandamentos, por exemplo, na IV Instrução, verificamos 
a preocupação da maçonaria em abordar e difundir conceitos que falam sobre progresso 
moral, intelectual e espiritual da humanidade. Foi baseado nesses conceitos, que me 
veio a idéia de apresentar esse tema, Os 10 Mandamentos, e colocá-los sob um ponto de 
vista mais amplo, ou seja, como eles deveriam ser praticados, principalmente pelo fato, 
de hoje, vermos invertidos todos valores ali inseridos e que são fundamentais para nossa 
evolução. 
 
"Amara Deus sobre todas as cousas", é: 

 Conquistar a Consciência Divina e chegar à semelhança de Deus, que é o 
processo evolucional de retorno à Divindade. E só se consegue ao realizar tudo o que se 
fizer com Amor, no sentido de construir, com interesse e perfeição aquilo que se realiza, 
ou seja, a compreensão desse conhecimento é realizada através do sentimento puro de 
Amor, de Crédito e Respeito àquele que ensina: Deus. 
 
"Não jurar o nome de Deus em vão": 

 Que os nossos propósitos, ao adquirir o conhecimento, sejam coerentes e que os 
nossos pensamentos e atos sejam harmônicos com o trabalho de construção. Jamais 
falsear a verdade, cuja responsabilidade será um DEVER e cada um deverá ser o Sol da 
Terra, a representação da VERDADE ou do próprio Deus, pois, jurar em vão é deturpar 
o conhecimento na ação e na palavra adequando-o ao proveito próprio. 
 
"Santificar as festas ou guardar os dias santos": 

Que todos os seres da terra guardem as horas santas de sua vida... isto é, dedicar-se ao 
descanso espiritual, tanto diariamente, como quando os momentos lhe sobrarem de seus 
labores. "Não fazer do Trabalho um castigo e nem do Amor um pecado". Enfim, 
praticar diariamente a meditação e a reflexão, cujos momentos de introspecção, são 
necessários para o encontro consigo mesmo e com o Deus interior existente em cada 
um, um encontro especial com nosso Eu mais profundo. 
 
"Honrar Pai e Mãe": 

Toda manifestação da Divindade se dá de forma Una-Trina como Pai-Mãe-Filho. Nesse 
aspecto é a família a primeira manifestação trina, refletindo a ordem cósmica, o 
Arquétipo Divino na face da Terra. Portanto, a família, é o resultado da conquista de 
nossa individualidade, o que nos tornou auto-suficientes a ponto de constituir-nos uma 
hierarquia criadora (FAMÍLIA). Honrar, nesse caso, é aceitar e respeitar as diferenças 
entre os membros que a compõe, sobre tudo PAI e MÃE, pois só através das diferenças 
é que se evolui, é na diversidade que o homem alcança a unidade. 
 
"Não matarás": 

 A manutenção da família reflete no respeito pelo semelhante, no equilíbrio 
cósmico ao processo evolucional do outro. Não admitir é coerente, pois, a conquista de 



consciência não precisa ser realizada através da dor, da morte, da degradação e sim 
através do AMOR, da Compreensão e da Ética... 
 
"Não cometerás adultério": 

 Não é esse o plano evolucional do Eterno, pois agir dessa maneira é provocar um 
desajuste na cadeia humana, ou seja, é fazer com que o homem caminhe para trás, 
prevalecendo nesse caso o seu aspecto animal prostituindo o seu caminho para o 
Divino. 
 
"Não furtarás": 

 Deverá o homem buscar uma forma de vida mais adequada com os propósitos a 
que se coloca de acordo com a Harmonia do Universo, onde não lhe é permitido fazer 
qualquer outra coisa que não seja bem sua, a menos que lhe seja oferecido de boa 
vontade, como dádiva graciosa de Deus. 
 
"Não dirás falso testemunho contra teu próximo": 

 Dizer mal de alguém é tira-lo do direito de SER, e assim, tirar-lhe parte da vida, 
destruí-lo, levá-lo aos homicídios moral e psíquico. 
A linguagem é a expressão mais evoluída adquirida pelo homem, pois expressa idéias , 
conhecimentos e verdades. "E a idéia é a expressão da Linguagem de Deus"; logo, as 
palavras que dizemos devem ser refletidas antes de serem pronunciadas, pois seus 
efeitos são tão físicos como tirar a vida por homicídio. 
 
"Não cobiçarás ou desejar a mulher do teu próximo": 

 Alcançarmos o controle emocional, preponderantemente sobre as paixões, o 
impulso desequilibrado que pode nos levar a atitudes passionais. Transformarmos os 
maus instintos e libertarmo-nos da escravidão espiritual e física, pois que essas 
condições representam a morte por não possuir o quantum necessário para absorção de 
uma nova tônica ou um novo padrão evolutivo.   Enfim, significa respeitar o outro, pois 
os casais representam a manifestação PAI-MÃE Cósmicos na face da Terra, sendo que 
entre essa parelha deve haver a mais perfeita harmonia. 
 
"Não cobiçar os bens alheios": 

 A Ética é a conduta que devemos ter para com os nossos semelhantes, 
especificamente para a questão da aquisição de bens por cada um segundo seus próprios 
esforços, não permitindo a cobiça dos bens alheios e nem a ambição. Nesses 10 
mandamentos estão inseridos os Conhecimentos e as Verdades, que dão as linhas 
mestras para que o Homem se transforme em Seres Divinos, basta segui-los... 
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