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PRIMEIRA PARTE

ADVERTENCIA DO AUTOR

Quando  mandei  imprimir  minha  Compilação  Preciosa  da 
Maçonaria Adonhiramita (em 1781), anunciei a história da 
Ordem  (1).  Seis  anos  de  reflexão  provaram-me  que 
apresentar  a  origem desta  Maçonaria  seria  infinitamente 
mais interessante. Sabe-se que esta origem até o presente 
pareceu  ser  um  dos  problemas  impossíveis  de  serem 
resolvidos.(2)

Pesquisei sobre as religiões e os mistérios da antiguidade e 
estas pesquisas levaram-me ao ponto desejado. Advirto que 
não  esperem  encontrar,  ao  longo  desta  obra,  essas 
asserções ridículas ou estranhas, feitas pelo entusiasmo e 
fanatismo  maçônicos;  essas  ficções  absurdas,  essas 
cronologias,  genealogias,  inventadas  a  bel  prazer,  para 
enganar  as  pessoas  crédulas  estão  completamente 
ultrapassadas; é a verdade que apresento, enfim, tão cara 
aos  Maçons  esclarecidos  e  tão  procurada  por  todos  os 
homens que querem instruirse.

Aqui o Maçom cuidadoso encontrará com prazer esta prece 
à  Divindade,  que  menciono  em  minha  Compilação(3). 
Encontrará  o  batismo,  esta  purificação(4),  origem  do 
primeiro pedido do catecismo dos Aprendizes;  encontrará 
esta  pedra  bruta(5)  e  todos  os  outros  emblemas; 
reconhecerá enfim as provas, as recepções(G), as trevas, a 
luz eo verdadeiro objetivo da Maçonaria, que não é outra 
coisa  senão  o  conhecimento  de  um  Deus  Supremo  e  a 
reunião das ciências e das virtudes.

(1)  Ver  a  primeira  nota  sobre  o  Grau  ôa  Aprendiz,  na 
primeira compilação, p.16. 

(2) Isto não deve admirar, visto que a origem dos homens, 
a do mundo inteiro está nessa situação. Quanto à origem 



da Maçonaria, uns acham que se encontra na construção do 
Templo  de  Salomão  ,  outros,  nas  Cruzadas,  na  antiga 
Cavalaria: outros enfim, nas intrigas criminais de Cromwel, 
etc, etc.

(3) Abertura das Lojas, p. 11. 

(4) Ver a página 46 desta obra. 

(5) Ver a página 40 desta obra. 

(6) Ver todo o capítulo VI.

Foi-me  fácil  falar  do  templo  de  Salomão  ,  de  Hiram,  de 
Adonhiram, etc., etc.: mas são apenas símbolos maçônicos; 
e  quando  se  escreve  para  pessoas,  deve-se  ter  o 
compromisso  de  relatar  apenas  verdades,  pelo  menos 
históricas.

Enfim, nesta espécie de resumo da antigüidade preocupei-
me em levar meus leitores, passo a passo, até o capítulo 
dos grandes ministérios, que é o último, e procurei agradá-
los  com  notas  instrutivas  e  críticas;  o  viajante  sensato 
prefere, frequentemente, uma vereda florida, com violetas, 
a uma avenida imensa, que fastiga os olhos com um espaço 
muito longo.

COMPILAÇÃO PRECIOSA DA MAÇONARIA ADONHIRAMITA

De que forma um Maçom deve comportar-se em Loja.

Uma  Loja  é  uma  assembléia  de  homens  virtuosos  e, 
consequentemente,  respeitáveis.  Todo  homem  sensato 
deve ter por princípio merecer a estima da sociedade de 
que é membro: e o primeiro passo que deve dar é observar 
completamente  as  leis  a  que  se  submeteu,  seja  como 
cidadão,  seja  por  juramento.  As  da Maçonaria  têm como 
base  a  honra,  a  decência  e  a  humanidade.  Não  me 
estenderei sobre os hábitos;  quem diz Maçon diz homem 
honesto; e todos os recém-iniciados devem persuadir-se de 



que este (2) nome é abrangente, isto é, encerra em si os de 
pessoa  fiel,  bom  filho,  bom  esposo,  bom  pai  e  amigo 
perfeito.  Quem  se  despreza  o  bastante  para  faltar  a  si 
próprio,  deve  esperar  apenas  humilhações;  a  Maçonaria 
também  o  pune.  É  verdade  que  não  o  aprisiona,  mas 
difama-o  e  esquece-o.  A  decência  é  inseparável  de  uma 
bela alma. Se a origem e os títulos não são nada para os 
Maçons,  a  educação representa muito:  é  então essencial 
estar vestido o mais modestamente possível  e sobretudo 
não  proferir  nenhuma  palavra  contrária  à  decência  e  à 
honestidade.

É  proibido  tratar  qualquer  pessoa  com  quem  se  tenha 
ligação  com  outro  nome  que  não  seja  irmão,  que 
representa  o  louvor  da  Maçonaria,  visto  que  este  nome 
sagrado  encerra  todos  os  sentimentos  aos  quaIs  nossos 
corações são suscetíveis.

Deve-se  lembrar  que  não  é  permitido  a  nenhum  Irmão, 
salvo os Vigilantes e o Orador, falar em Loja aberta, sem ter 
obtido a permissão do Venerável:  para isto,  levanta-se a 
mão e o Vigilante da coluna em que se está bate e avisa ao 
Grão-Mestre (denominação da época) que há um Irmão em 
sua coluna que pede a palavra.

Nunca  se  deve  sair  da  Loja  sem  avisar  ao  Vigilante  da 
coluna em que se está; embora não se ponha obstáculos 
aos desejos de ninguém, isto é necessario para manter a 
boa ordem.

Caso se receba algum insulto em Loja, ou se ouça alguma 
coisa  contrária  à  Ordem,  deve-se  queixar-se  Junto  ao 
Venerável, após ter obtido permissão, da maneira como foi 
vista  acima.  Entretanto,  só  se  deve  chegar  a  estes 
extremos,  quando a ofensa for  grave,  pois,  em todos os 
casos,  a  indulgência  é sempre preferível  à  vingança.  Por 
tudo que acabo de dizer, é fácil ver que a Maçonaria exige 
homens  acima  do  vulgar;  e  como  esta  sociedade  após 
cumprir  o  que  manda  o  Estado  e  a  religião,  segue  a 
doutrina  da  lei  natural,  a  caridade  sendo  um  dos  seus 
grandes princípios:  assim todo Maçom deve praticá-la mas 
tendo como testemunha apenas o céu e seu coração.



O que deve ser observado numa Loja regular.

Para que uma Loja possa estar coberta regularmente, não 
basta que a porta que a fecha seja dupla, são necessárias 
ainda duas salas de entrada. À primeira é ocupada por um 
Irmão Cobridor, que abre a porta para todos que chegam; e 
a segunda, que separa a Loja da primeira sala, é chamada a 
Sala dos Passos Perdidos, onde fica o Experto. Quem deseja 
ser admitido na Loja, estando na primeira sala, bate à porta 
dos  Passos  Perdidos;  o  Experto  abre-a,  recebe-o  e 
pergunta-lhe  sobre  os  principais  pontos  da  Maçonaria  e 
sobretude manda-o fazer a marcha e os sinais; e, quando o 
interrogado  é  reconhecido  Maçom,  o  Experto  manda-o 
entrar  na  Loja,  com as formalidades  habituais.  É  preciso 
lembrar que este Irmão, ao entrar, deve pegar a mão do 
segundo Experto, que se encontra na Loja, para dar-lhe o 
toque  e  a  palavra  de  passe  do  Grau  que  possui;   em 
seguida, põe-se entre os Vigilantes,  na posição do citado 
Grau, faz o sinal e saúda o Venerável que, então, interroga-
o sobre o catecismo. Esses cuidados dos Expertos e essa 
conduta  dos  Irmãos  devem  ser  praticados  em  todas  as 
Lojas regulares.

Observação sobre a abertura das Lojas.

A  abertura  de  uma  Loja  não  é  outra  coisa  senão  o 
consentimento unâmine para começar os trabalhos. Entre 
os  antigos  cavaleiros,  esta  cerimônia  se  fazia  com  uma 
prece à Divindade. Essa máxima religiosa perdeu-se entre 
as  diferentes  pertubações  que  o  catolicismo  sofreu;  os 
cristãos, perseguidos em seus mais secretos esconderijos, 
foram obrIgados a Simbolizar os principais pontos de sua 
religião; e, para eliminar toda suspeita dos tIranos que os 
perseguiam, passaram a usar  o nome de Maçom. Assim, 
esses  homens  esclarecidos  e  virtuosos,  sob  símbolos 



materIais,  prestavam  sempre  homenagem  ao  Deus 
Supremo que os criara. Foi então que a abertura das Lojas 
tornou-se um cumprimento simples, curto, simbólico, como 
todo  o  restante,  e  completamente  independente  da 
lnstrução;  mas  vários  Mestres  não  prestam  nenhuma 
atenção  a  isto;  talvez  também  ignoram-na.  Existe  um 
grande  número  deles  que  faz  todas  as  perguntas  do 
catecismo, inclusive as dos sinais e as palavras, antes de 
abrir a Loja; outros fazem tudo ao contrário, contentam-se 
em mandar os Vigilantes avisarem à Assembléia que a Loja 
vai ser aberta; em seguida, fazem o sinal e as aclamações 
do Grau que vão celebrar; depois avisam que a Loja está 
aberta  e  questionam  os  Oficiais  sobre  o  catecismo, 
começando  por  perguntar-lhes  se  a  Loja  está  coberta; 
pergunta  que  deve  ser  feita  antes  de  qualquer  ato 
Maçônico,  sobretudo  um  sinal,  que  é  um  dos  principais 
segredos.  Estas  duas  maneiras  de  abrir  uma  Loja  são 
igualmente contrárias às leis da Maçonaria; são inovações 
feitas por Mestres pouco instruídos sobre os estatutos da 
Ordem:  é  por  isso  que  todas  duas  devem  ser 
completamente  evitadas  e  vou  provar  isto.  É 
expressamente  proibido  fazer  um  sinal  ou  proferir  uma 
palavra sagrada se a Loja não estiver aberta, a não ser para 
abrí-la; além disso, o catecismo é apenas para interrogar os 
Irmãos que visitam ou para instruir  os récem-iniciados; e 
ninguém pode discordar de que isto só deve ser feito em 
Loja aberta. Por outro lado, uma vez feita a abertura, com 
todas as perguntas do catecismo, o que se fará na Loja, se 
não houver recepção? Em vão me dizem que todas estas 
perguntas,  antes  de  abrir-se  uma  Loja,  constituem  uma 
formalidade  que  caracteriza  o  Maçom  interrogado, 
forçando-o a confessar fielmente sua recepção. Respondo 
que  é  impossível  um  Grão-Mestre  duvidar  que  seus 
primeiros Oficiais não sejam Maçons; mas, enfim, se é para 
verificar isto, ele deve interrogar toda a Assembléia; então, 
ao invés de assumir a posição de Grão-Mestre, abrindo a 
Loja,  ele  não passa de um Experto:  e  o  que deve ser  o 
Templo da Luz, torna-se o receptáculo da desconfianç.a e 
da  confusão.  Foi  então  por  falta  de  atenção  ou  de 
conhecimento das verdadeiras instituições da Ordem, que 
tantos Veneráveis confundiram a abertura da Loja, com o 
catecismo,  duas  coisas  absolutamente  diferentes,  como 



será visto, caso se queira refletir sobre a abertura a seguir, 
em que são feitas estas três perguntas:

P. - Qual é o primeiro dever de um Maçom? 

R. - É ver se a Loja está coberta.

P. - E o segundo?

R. - É ver se todos os Irmãos estão à ordem.

P. - Vós sois Maçom?

R. - Todos os meus Irmãos conhecem-me como tal.

Não se vê com facilidade que estas perguntas só devem ser 
feitas apenas aos Vigilantes, antes de abrir se uma Loja, e 
que elas não podem fazer parte instrução? Não é ridículo 
exigir  que  um Irmão  que  chega  observe  se  os  Expertos 
cumprem seu dever e se Assembléia está à ordem? Quanto 
à primeirra pergunta, em todos os casos, ela pertence ao 
Experto;  apenas  ele  parece  ter  o  direito  de  perguntar  a 
todos os que se apresentam para entrar na Loja,  se são 
Maçons, pelo fato de que ele tem dúvidas e deve assegurar-
se; mas não é assim como o Mestre, que deve apoiar-se em 
Oficiais ilndicados por ele, com o consentimento de toda a 
Loja e cujo mérito  o Mestre conhece.  Concluo,  então,  de 
acordo com os princípios da Maçonaria e conforme o senso 
comum  que  um Venerável,  presidindo  o  Templo  da  luz, 
cujas avenidas estão guardadas por homens fiéis e seguros, 
deve estar persuadido de que todos os que chegam até ele 
são Irmãos zelosos, que desejam participar dos trabalhos e 
progredir na Arte Real; e que perguntar-lhas se são Maçons 
é não apenas duvidar  da capacidade dos Expertos  como 
também esquecer que o sol não tem outra função senão a 
de iluminar o universo.

Pode-se ainda examinar se as perguntas feitas na abertura 
que segue não encerram nenhum dos segredos da Ordem. 
É  aí  onde  se  deve  ter  muito  cuidado,  se  quer  estar  de 
acordo  com  os  antigos  estatutos  e  respeitá-los,  tanto 
quanto merecem, como estando fundamentados na razão.



ADVERTÊNCIA

Todas  as  perguntas  e,  consequentemente,  todas  as 
respostas, que serão indicadas com um *, seja no Grau de 
Aprendrz,  seja  no  de  Companheiro  ou  de  Mestre,  são 
apresentadas  em  todas  as  Lojas  regulares,  como  sendo 
inseparáveis da verdadeira Maçonaria, entretanto elas não 
se encontram impressas em nenhum local a não ser que, o 
que prova que os catecismos, de que os Mestres tanto se 
servem,  foram  feitos  por  profanos,  ou  por  Irmãos  mal 
instruídos, e que é tempo, pela honra e bem da Ordem, de 
deixá-Ios  ao  público  a  quem  os  autores  mostraram  tais 
catecismos.  É necessário  ainda convencer se de que um 
Venerável deve saber tudo, embora seja livre para fazer o 
número  de  perguntas  que  lhe  aprouver  escolhidas  no 
catecismo do Grau a que ele pertence.

ABERTURA DA LOJA DE APRENDIZ

O  Venerável, sentado sobre o trono, no Oriente, em frente 
aos dois Vigilantes, que devem estar no Ocidente, dá três 
golpes  de  Aprendiz  sobre  o  altar  e  diz:  Silêncio,  meus 
Irmãos, e estejam em Loja (1). Pronunciadas estas palavras, 
toda a Assembléia enfileira-se em duas linhas paralelas, em 
seguida o Venerável diz:

Irmãos  Primeiro  e  Segundo  Vigilantes,  convidai  nossos 
Amados  Irmãos,  de  todos  os  Graus  e  qualidades,  para 
ajudar-nos a abrir a Loja de Aprendiz Maçom.

O Primeiro Vigilante(2): Meus Amados Irmãos, da Coluna do 
Meio-dia, de todos os Graus e qualidades, convido-vos, em 
nome do Venerável, a ajudar-nos a abrir a Loja de Aprendiz 
Maçom.



O Segundo Vigilante diz o mesmo em sua coluna, que fica 
do lado Norte.

O Venerável: Irmão Primeiro Vigilante, vós sois Maçom(3)?

R. - Todos os meus Amados Irmãos conhecem-me como tal.

P. - Qual é o primeiro dever de um Maçom? 

R. - E ver se a Loja está coberta.

O Venerável: Assegure-se de que ela está coberta, com o 
Experto.

Como desde o instante em que o Venerável  deu os três 
prImeiros golpes, cada Oficial tomou seu lugar, o Vigilante 
observa se o Experto desempenha sua função; após isto, 
ele responde:

Ela está, Venerabilíssimo.

P. - Qual é o segundo dever?

R.  -  É  ver  se  todos  os  Irmãos  estão  à  ordem.  (Após  ter 
observado).  Eles estão, Venerabilíssimo.

P. - Por que nos reunimos?

(1) Deve-se saber que os dois Vigilantes fazem o mesmo 
em suas colunas.

(2) Se houver Grão-Mestres visitantes no Oriente, ou outros 
Irmãos, dever-se-á começar sempre por eles; isto em todos 
os Graus e a cada vez que se fale à Assembléia. Assim se 
dirá: "Venerável Mestre, ou Respeitáveis Irmãos, que ornai 
tão bem o Oriente, meus amados Irmãos, etc."

(3) A Loja ainda não está aberta, no entanto o Venerável 
pergunta a seus Vigilantes se eles são Maçons apenas para 
fazer-Ihes  entender  que  devem  vigiar,  praticar  e  fazer 
praticar os deveres da Ordem.

R. - Para levantar templos à virtude e cavar masmorras aos 
vícios.



P.* - Por quanto tempo devemos trabalhar? 

R.* - Do meio-dia à meia-noite.

P.* - Quanto tempo é necessário para fazer-se um Aprendiz?

R.* - Três anos.

P. - Que idade tendes? 

R. - Três anos.

P. - Que horas são?

R. - Perto de meio-dia.

O  Venerável:  Considerando a hora e a idade, informai a 
todos  os  nossos  Amados  Irmãos  que a  Loja  de  Aprendiz 
Maçom está aberta e que vamos começar nossos trabalhos, 
da maneira de costume.

O   Primeiro  Vigilante:  Meus  Amados  Irmãos,  de  minha 
coluna, advirto-vos, em nome do Venerável, que a Loja de 
Aprendiz Maçom está aberta e que vamos começar nossos 
trabalhos, da maneira de costume.

O   Segundo  VigIlante  repete  as  palavras  do  e  logo  que 
termina, o Venerável, assim como Irmãos, levanta-se, todos 
fazem o sinal de aplaudem e grItam três vezes VIVAT; em 
seguida  volta  a  sentar-se.   É,  então,  que  o  Venerável 
começa  o  catecismo,  a  fim  de  que  eles  aproveitem  a 
instrução.

CATECISMO DOS APRENDIZES

P. -  Meu Irmão, de onde vindes? (1)

R. - Venerabilíssimo, de uma Loja de São João.

P. -   Que se faz em uma Loja de São João?



R. - Levantam-se templos à virtude e cavam-se masmorras 
aos vícios.

P. -   Que trazeis?

R.  -   Saúde,  prosperidade  e  boa  acolhida  para  todos  os 
Irmãos.

P. -   Que vindes fazer aqui?

R.  -  Vencer  minhas  paixões,  submeter  minha  vontade  e 
progredir na Maçonaria.

P.*  - Que entendeis por Maçonaria?

R.*  -  Entendo ser  o  estudo  das  ciências  e  a  prática  das 
virtudes. (2)

P.* - Dizei-me o que é um Maçom.

_______

(1)  Esperando  que  a  História  da  Maçonaria,  que  vou 
publicar  brevemente,  persuada  luitos  lrmãos,  pouco 
instruidos, de que esta pergunta deve ser a primeira de seu 
catecismo, creio ter de assegurar-Ihes que a Maçonaria não 
é outra coisa senão o símbolo de toda a natureza: que sua 
moral é a homenagem que se deve prestar ao Criador do 
universo e que, entre nós, esta homenagem é praticar as 
Virtudes e sobretudo praticar a nossa religião: e que, nos 
primeiros  tempos  do  Cristianismo,  apenas  se  fazia 
prosélitos  após  tê-Ios  batizado.  Quando  esses  recém-
iniciados  vinham  à  Loja,  faziam-lhes  a  pergunta  em 
questão,  esperando que sua resposta  (Venho da Loja  de 
São João) queira dizer, expressamente, acabo de purificar-
me pelas águas do Batismo. Ninguém ignora que tenha sido 
São João que instituiu este sacramento: assim, não é justo 
que a primeira pergunta sobre os deveres de uma Ordem 
seja baseada na primeira ação que esta Ordem exige? Mas 
enfim,  quando  alguns  Maçons  quiserem  duvidar  desta 
verdade, não seria natural também perguntar a alguém que 
chega à Loja de onde vem, quando se está de acordo ea 
que é apenas na Loja que se aprende a prática das Virtudes 
e a grande arte de vencer as paixões?



(2) É efetIvamente o que a Maçonaria sempre foi para os 
egípcios,  os  gregos,  os  palestinos,  enfim  para  todos  os 
povos que a conheceram.

R.* - É um homem livre, fiel às leis, o irmão e o amigo dos 
reis e dos pastores, se eles forem virtuosos.(1)

P. - Como reconhecerei que sois Maçom?

R. - Pelos meus sinais, minhas marcas e as circunstâncias 
de minha recpção fielmente seguidos.

P. - Quais são os sinais de Maçom?

R. - O esquadro, o nível e a perpendicular.

P. - Quais são as marcas?

R. - Certos toques regulares que se dão entre irmãos.

P. - Quem vos mostrou a vantagem de ser Maçom?

R. - Um sábio amigo que desde então reconheci como meu 
irmão.

P. - Por que quisestes tornar-vos Maçom?

R. - Porque estava nas trevas e queria conhecer a luz.

P.* - Que significa essa luz?

R.* -  O conhecimento e o conjunto de todas as virtudes, 
símbolo do Grande Arquiteto do Universo. (2)

P. - Onde fostes recebido como Maçom? 

R. - Numa Loja perfeita.

(1) Os Maçons escolhidos por Salomão  para trabalharem no 
Templo foram dec]ados, eles e seus descendentes, livres e 
isentos  de  todos  os  Impostos  e  tiveram,  também,  o 
privilégio de portar armas. É verdade que, no ano de 3398, 
Nabucodonosor,  tendo  tomado  Jerusalém  e  destruido  o 



templo, aprIsionou os Maçons com o povo Judeu. Mas em 
3468, Clro, tendo tomado a Babilônia restituiu-Ihes todos os 
direitos  e  fez  mais:  querendo  recompensar  a  virtude  de 
Zorobabel,  permitiu-Ihe  retornar  à  cidade  santa,  com os 
lsraaelitas, para restabelecer o Templo; e, para provar-lhe 
sua  estima,  Ciro  Jantou  com  Zorobabel,  antes  de  sua 
partida e deu-lhe o ósculo da paz;  nomeou-o seu irmão e 
amigo,  tratando-o  efetivamente  como  tal,  cobrindo-o  de 
honras  e  benfeitorias.  BÍBLIA.  Há  outras  causas  para  a 
liberdade;  mas  como  isto  exigiria  muitas  explicações, 
contentei-me  em  relatá-Ias  no  meu  livro  História  da 
Maçonaria.

(2) À luz, tão cara aos Maçons, origina-se do fogo sagrado, 
que desceu sobre o altar, no dia em que Aarão e seus filhos 
foram  consagrados.  Os  Cristãos  começaram  pondo  três 
luzes em seus altares, para simbolizar a tríplice essência do 
Criador; e, em seguida, encheram os templos para fazerem 
conhecer  a  imensidão  do  Ser  Supremo.  O  catolicismo, 
tomando  esta  máxima  aos  Judeus,  publicou,  através  de 
seus  cânticos  sagrados,  que  era  o  Deus  da  luz  que  era 
adorado e não o fogo em si mesmo. Os magos dos antigos 
persas conheciam um Deus supremo, Criador do universo, 
mas ao mesmo tempo admitiam dois princípios co-eternos: 
o primeiro, autor do  bem, que eles representavam pela luz; 
o outro,  autor do mal, que representavam pelas trevas.

P. - Que entendeis por Loja Perfeita? 

R. -  Entendo que três Maçons reunidos formam uma Loja 
Simples, que cinco tornam-na tornam-na Justa e que sete 
tornam-na perfeita.

P. - Quais são os três Maçons da Loja Simples? 

R. - Um Venerável e dois Vigilantes.

P. - Quais são os cinco da Justa?

R. - São os três primeiros e dois Mestres.

P. -Quais são, enfim, os sete que tornam uma Loja Per feita?



R.  -  Um  Venerável,  dois  Vigilantes,  dois  Mestres,  um 
Companheiro e um Aprendiz.

P. - Quem vos preparou para ser recebido como Maçon? 

R. - Um Experto, Venerabilíssimo.

P.* - O que ele vos exigiu?

R.* - Que lhe informasse minha idade, minhas qualidades 
civis, minha religião e meu zelo em fazer-me ser recebido; 
após  isso,  deixou-me  meio  nu,  meio  vestido,  mas  de 
maneira decente: e conduziu-me à porta da Loja, na qual 
deu três pancadas grandes.

P. - Por que o Experto deixou-vos meio nu, meio vestido? 

R. - Para provar-me que o luxo é um vício que se impõe 
apenas ao vulgar  e  que o homem que quer  ser  virtuoso 
deve se pôr acima dos preconceitos.

P. - Por que ele privou-vos dos metais?

R.  -  Porque  são  símbolos  dos  vícios  e  porque  um  bom 
Maçom não deve possuir nada como propriedade particular.
(1)

P. - Que significam as três pancadas do Experto?

R. - Três palavras da Santa Escritura: batei e abrir-se vos-á: 
procurai e encontrareis; pedi e recebereis.

P.* - O que elas vos provocaram? 

R.* - A abertura da Loja.

(1) Num grande número de Lojas, em todos os catecismos, 
ao  invés  desta  resposta  simbólica  e  verdadeira,  diz-se: 
porque, durante a construção do templo se Salomão , não 
se ouvia nenhum barulho, etc. “Vede, de acordo com isto, 
se  os  profanos  que  leram  estas  galimatias,  (estas 
Instruções  são  públicas)  não  tiveram  razão,  Julgando  os 
Maçons com base nisso,  em tratá-los de Insensatos.  Não 
posso compreender como se pôde esquecer que os antigos 



Maçons  tinham  todos  os  seus  bens  em  comum,  para 
confortar os viajantes e os infortunados.

P. - Quando ela se abriu, o que o Experto fez convosco? 

R. - Pôs-me nas mãos do Segundo Vigilante.

P. - Que percebestes ao entrar na Loja?

R. - Nada que o espírito humano possa compreender, um 
veu espesso cobria-me os olhos.

P.* - Por que vendaram-vos os olhos?

R.*  -  Para  fazer-me  compreender  quanto  a  ignorâcia  é 
prejudicial à felicidade dos homens.

P. - Que vos fez o Segundo Vigilante?

R. - Fez-me viajar três vezes do Ocidente ao Oriente, pela 
estrada do Norte: e do Oriente ao Ocidente,  pela estrada 
do Meio-dia: depois ele me colocou à disposição do Primeiro 
Vigilante.

P.* -  Por que vos mandaram viajar?

R.* - Para fazer-me conhecer que nunca é no primeiro passo 
que se chega à virtude.

P. - Que procuráveis em vossa estrada?

R. - Procurava a luz, cuja explicação eu vos dei.

P. - Que vos mandou fazer o Primeiro Vigilante?

R. - Após ter-me tirado a venda, por ordem que recebera, 
mandou-me pôr os pés em esquadro e fez-me chegar ao 
Venerável, dando três grandes passos.

P* - Que vistes, quando vos descobriram os olhos?

R.* - Todos os Irmãos armados com uma espada, cuja ponta 
apontava para mim.

P.* - Por que?



R.*  -  Para  mostrar-me  que  estariam  sempre  prontos  a 
derramar  seu  sangue  por  mim,  se  eu  fosse  fiel  ao 
juramento  que  ia  prestar;  assim como a  punirme,  se  eu 
fosse bastante desprezível para faltar com esse Juramento.
(1)

P.* -  Por que ele mandou-vos pôr os pés em esquadro e 
depois dar três grandes passos?

R.* - Para fazer-me conhecer o caminho que devo seguir e 
como devem andar os AprendIzes de nossa Ordem.

P* - Que significa esta caminhada?

(1) Nos mesmos catecismos, citados acima, ao invés da 
resposta que se acaba de ler, manda-se o Irmão dizer “que 
é para afastar os profanos”.

R.*  -  o  zelo  que devemos mostrar  ao caminharmos para 
aquele que nos ilumina.

P. - O que o Venerável fez de vós?

R. - Como ele estava certo de meus sentimentos, e após ter 
obtido o consentimento da Loja, recebeu-me como Aprendiz 
Maçom, com todas as formalidades necessárias.

P. - Quais eram essas formalidades?

R.  -  Eu  tinha o  sapato  esquerdo numa pantufa,  o  joelho 
direito nu sobre o esquadro, mão direita sobre o Evangelho 
e na esquerda eu tinha um compasso meio aberto sobre o 
peito esquerdo, que estava nu.

P. - Que fazíeis nessa posição?

R. - Fazia o Juramento de guardar para sempre os segredos 
dos Maçons e da Maçonaria.

P. - Lembrai-vos bem desse Juramento? 

P. - Sim, Venerabilíssimo.(1)

P.* - Por que tínheis o joelho nu e o sapato numa pantufa?



R.* - Para aprender que um Maçon deve ser humilde.

P.*  -  Por  que  vos  puseram  um compasso  sobre  o  peito 
esquerdo nu?

R.* - Para mostrar-me que o coração de Maçom deve ser 
justo e estar sempre descoberto.

P. - Que vos deram ao receber-vos Maçom? 

R. - Um sinal, um toque e duas palavras.

P. - Dai-me o sinal.

(Como resposta, ele é feito)

P. - Como o nomeais? 

R. - Gutural.

P. - Que ele significa?

R.  -  E  uma parte  de  meu  juramento,  significa  que  devo 
preferir ter a garganta cortada a revelar os segredos dos 
Maçons aos profanos.

(1) Há Lojas em que se faz repetir o juramento; mas não é 
uma lei geral: depende da vontade dos Veneráveis. Por isto 
que  todo  bom Maçom deve lembrar-se  desse  juramento, 
assim como das palavras  sagradas,  da caminhada e dos 
sinais, pois isso não deve nunca ser impresso.

P. - Dai o toque ao Irmão Segundo Vigilante.

(Ele é dado; e, logo que ele se acha regular, o Vigilante diz):

R. - Ele é Justo, Venerabilíssimo.

P. - Dizei-me a palavra sagrada dos Aprendizes.

R.  -  Venerabilíssimo,  permitiram-me  apenas  soletrá-Ia: 
dizei-me a primeira letra, eu direi a segunda. (Soletram-no 
alternativamente)



P. - Que significa esta palavra?

R. - Que a Sabedoria está em Deus.(1) E o nome da coluna 
que  estava  ao  Norte,  Junto  à  porta  do  templo  onde  se 
reuniam os Aprendizes.

P. - Qual é a vossa palavra de passe?

R. -  Tubalcain,  que quer dizer "possessão mundana". E o 
nome do filho de Lamech, que foi o primeiro a trabalhar os 
metais.

P.*  -  Não  vos  deram  nada  mais  ao  receber-vos  como 
Maçom? 

R.* - Deram-me um avental branco e luvas de homem e de 
mulher da mesma cor.(2)

P.* - Que significa o avental?

R.* - Ele é o símbolo do trabalho; sua brancura desmonstra-
nos a candura de nossos costumes e a igualdade que deve 
reinar entre nós.

P. - Por que vos deram luvas brancas?

R. - Para ensinar-me que um Maçom nunca deve mergulhar 
suas mãos na iniquidade.

P.* - "Por que dão luvas de mulher?"

R.* - "Para mostrar ao Recipiendário que se deve estimar e 
prezar  sua mulher  e  que não se pode esquecê-Ia  um só 
instante sem ser Injusto."

P. - Que vistes quando fostes recebido como Maçom?

____

(1) É assim que se responde no Grau de Aprendiz. Ver a 
nota da palavra sagrada dos Companhelros.



(2)  Alguns  Mestres  não  dão  mais  luvas  de  mulher. 
Entretanto essa atenção, por menor que seja, a estes seres 
criados  para  dividir  conosco  as  penas  e  os  prazeres  da 
sociedade, não fazia senão honrar a Maçonaria: atesto isto 
com os esposos sensíveis; mas como todos os homens não 
pensam da mesma forma, os que não vêm nenhuma falta 
de delicadeza em não dar essa luvas podem passar sobre 
as palavras (e sem mulher), assim como sobre a pergunta e 
a resposta que verão entre aspas.

R. -  Três grandes luzes dispostas em forma de esquadro: 
uma no Oriente, outra no Ocidente e a terceira no Meio-dia.

P. -  Por que não havia nenhuma no Norte?

R. - Porque o sol ilumina muito pouco esta parte.

P. - Que significam essas três luzes? 

R. - O sol, a lua e o Mestre da Loja.

P.* - Por que designam isso?

R.* - Porque o sol ilumina os operários durante o dia; a lua, 
durante a noite e o Venerável, todo o tempo, na Loja .

P. - Onde fica o Venerável, na Loja?

R. - No Oriente.

P. - Por que?

R.  -  A  exemplo  do  sol,  que  aparece  no  Oriente  para 
começar o dia, o Venerável fica aí para abrir  a Loja, ajudar 
os  obreiros  com  seus  conselhos  e  iluminá-Ios  com  suas 
luzes.

P. -E os Vigilantes onde ficam?

R. - No Ocidente.

P. - Por que?



R. - Como o sol termina o dia no Ocidente, os Vigilantes ai 
permanecem para  fechar  a  Loja,  encaminhar  os  obreiros 
contentes e acolher os Irmãos visitantes.

P. - Onde vos colocaram, ápos vossa recepção?

R. – No Setentrião.

P. – Por que?

R. -  Porque é a parte menos iluminada e um Aprendiz que 
recebeu  apenas  apenas  uma  tênue  luz  não  está  em 
condições de suportar uma maior claridade.

P. – Em que trabalham os Apendizes?(1)

R. – Em desbastar e delinear a pedra bruta.

(1)  Como os  antigos  cavaleiros  ensinavam a seus recém 
iniciados não somente a moral e a religião, mas também 
todos  os  conhecimentos  úteis  ao  gênero  humano,  eles 
comparavam os homens a uma pedra bruta e diziam que 
seus sentimentos dependiam quase sempre das primeiras 
impressões que recebiam, como a forma mais ou menos 
preciosa de uma pedra depende dos cortes que o artista lhe 
dá.  Eis  por  que a  pedra  bruta  deve ser  o  emblema dos 
Aprendizes.

P. - Onde eles são pagos? 

R. - Na coluna J.

P.* - Quais são os maiores deveres de um Maçom?

 R.*  -  Os  de  cumprir  os  deveres  do  estado,  onde  a 
Providência o fez nascer, fugir do vício e praticar a virtude.

Eis  todas  as  perguntas  do  catecismo  dos  Aprendizes:  e, 
quando forem feitas a um Irmão que chega após a abertura 
da Loja, o Venerável' diz-lhe:

P.* - Meu Irmão, que pedis?



R.*  -  Venerabilíssimo,  ser  admitido  em  vossos  augustos 
trabalhos.

O  Venerável: * Tomai assento, meu Amado Irmão; vossas 
luzes e virtudes dão-vos o direito.

Mas quando essas mesmas perguntas forem feitas após as 
recepções  que instruem os recém-iniciados e  quando for 
fechar  a  Loja,  o  Venerável  faz  então  as  duas  perguntas 
seguintes,  ao  invés  das  duas  que  acabam  de  ser  lidas 
acima.

P. - Que horas são? 

R. - Meia-noite.

P. - Que idade tendes? 

R. - Três anos.

O  Venerável:  Em virtude da hora e da ldade, informai a 
todos os nossos Amados Irmãos, tanto da Coluna do Meio-
dia,  quanto  da  Coluna  do  Norte,  que  vamos  fechar  esta 
Loja, terminando nossos trabalhos da maneira de costume.

Os dois Vigilantes obedecem, cada um em sua Coluna: em 
seguida  toda  a  Assembléia,  imitando  o  Venerável,  faz  o 
sinal de Aprendiz e a aclamações; após Isso, o Venerável 
diz:

Meus lrmãos, a Loja está fechada.

Os dois Vigilantes repetem estas palavras.

Fim do primeiro Grau.

LOJA DE MESA



DISPOSIÇÃO DA LOJA DE MESA

Como a instrução da Loja de Mesa faz parte dos mistérios 
da Ordem, deve-se ter esta Loja num lugar tão bem coberto 
quanto à sala de recepções. Preparar-se-á uma ,mesa em 
forma de ferradura, bastante grande, se o lugar o permite, 
para  que todos os  convivas  fiquem pelo  lado de fora.  O 
Venerável fica sempre no Oriente, em frente ao meio da 
mesa, tendo o Orador à sua direita: os Vigilantes ficam nas 
duas pontas, no Ocidente; os Mestres ocupam o Meio-dia, 
tendo cuidado para ceder uma parte do local a todos os 
visitantes  que  se  apresentem:  os  recém-iniciados  devem 
estar  no  Norte,  ao  lado  do  Orador  e  os  Companheiros 
preenchem  o  restante  desta  parte.  O  Irmão  Embaixador 
deve ficar na ferradura,  em frente ao Venerável;  ele não 
tem  outra  função  senão  a  de  agradecer  a  saúde  dos 
Príncipes.

Tudo  que  constitui  o  serviço  da  mesa  deve  formar  três 
linhas paralelas;  isto  é,  os  pratos  formam a primeira,  as 
garrafas e os copos, a segunda e os pratos do serViço e as 
luzes formam a última.

É essencial  saber  que tudo o que se serve no banquete 
troca  de  nome:  os  copos  são  chamados  CANHOES:  as 
garrafas, BARRICAS: o vinho tinto, POLVORA VERMELHA:

    * vinho branco, POLVORA FORTE e a água, POLVORA 
BRANCA;  o  pão  chama-se  PEDRA  BRUTA;  as  iguarias, 
quaisquer que sejam, MATERIAIS.; as luzes, ESTRELAS; os 
pratos, TELHAS: as facas, ESPADAS: e o sal, AREIA.

ABERTURA DA LOJA DE MESA



Estando tudo disposto tal qual se viu acima, o Venerável 
levanta-se (a Assembléia faz o mesmo), dá três golpes de 
Aprendiz na mesa; os Vigilantes respondemlhe da mesma 
forma: em seguida o Venerável diz:

O  Venerável:   Irmãos  Primeiro  e  Segundo  Vigilantes, 
convidal nossos Amados Irmãos, tanto do lado do Meio dia, 
quanto  do  Norte,(!)  para  ajudar-nos  a  abrir  a  Loja  de 
Aprendiz Maçom e a de instrução de mesa.(1)

 (1) Ver a segunda nota sobre o Grau de Aprendiz.

O Primeiro Vigilante: Meus Amados I...........

O Segundo Vigilante: Meus Amados I..........

Quando os Vigilantes terminam de anunciar,  o Venerável 
interroga-os  sobre  a  abertura  da  Loja  dos  Aprendizes  e, 
após as últimas perguntas, diz:

Considerando a hora e a idade, informai a todos os nossos 
Amados Irmãos que a Loja de Aprondiz e a de Instrução 
estão abertas e que vamos começar nossos trabalhos, da 
maneira de costume.

O Primeiro Vigilante: Meus Amados I...........

O Segundo Vigilante: Meus Amados I..........

Tendo o Segundo Vigilante terminado, o Venerável e toda a 
Assembláia  fazem  o  sinal  de  Aprendiz  e  as  aclamações 
ordinárias, depois do que cada um volta a sentar-se e faz 
uso dos materiais, esperando que o Venerável anuncie as 
três primeiras saúdes do juramento.

Deve-se prestar muita atenção aos golpes do malhete, que 
o  Mestre  ou  os  Vigilantes  dão,  e  deixar  tudo  o  que  se 
poderia fazer, a fim de ouvir o que eles vão propor e poder 
subscrever. Não é permitido falar de negócios de coração 
ou de interesse nesta Loja, nem nas outras: o menor erro 
contrário ao bem-estar é aí punido: a embriaguês e a gula 
são tratadas como o merecem, isto é, como grandes vícios; 
enfim, o único sentimento que um Maçon deve ter é o de 
fazer-se estimar numa Assembléia de homens escolhidos, 



ligados pela honra e amizade. Ser sóbrio e moderado não é 
uma  virtude,  mas  um  dever:  o  homem  sensual  que, 
esquecendo-se de si  mesmo,  esquece-se do respeito que 
deve à sociedade merece apenas o desprezo geral.

É  sempre  no  início  do  banquete  que  se  trazem  as  três 
primeiras saúdes para Juramento, quais sejam: as do rei, da 
rainha  e  da  família  real:  a  do  Ilustrissimo  Irmão,  senhor 
Duque  de  Orléans,  Sereníssimo  Grão-Mestre  de  todas  as 
Lojas francesas, e a da respeitável Irmã Carolina, Rainha de 
Nápoles,  em ação de graças à proteção que ela deu aos 
maçons perseguidos injustamente nesses Estados(1). Junta-
se a esta saúde as de todos os reis maçons, protetores da 
Maçonaria. Basta somente relatar aqui a primeira, visto que 
as outras não lhe diferem em nada, a não ser nos nomes e 
títulos.

(1) Como é de uso geral que os Vigilantes repitam em sua 
coluna o que o Venerável anuncia ou comanda e como se 
viu I na abertura e no fechamento da Loja de Aprendiz, de 
que  manelra  eles  o  fazem,  limitar-me-ei  a   marcar  seu 
dever com seu nome e reticências.

PRIMEIRA SAUDE

O  Venerável dá um golpe, os Vigilantes fazem o mesmo: 
em seguida o Venerável diz:

Irmãos  Primeiro  e  Segundo  Vigilantes,  fazei  alinhar  e 
carregar  as  armas,  para  a  primeira  saúde  do  Juramento 
interessantíssimo para a Ordem.

O   Primeiro  Vigilante:  Meus  Amados  Irmãos  de  minha 
coluna, com todos os vossos graus e qualidades, alinhai e 
carregai vossas armas para a primeira saúde do Juramento, 
interessantíssima para nossa Ordem, que o Venerável vai 
propor.



O  Segundo Vigilante: Meus Amados Irmãos ...

Quando o  Segundo  Vigilante  termina,  toda  a  Assembléia 
carrega os canhões de pólvora vermelha, muito ou pouco, 
segundo o Julgamento de cada um: e quando as barricas 
são repostas, o Venerável diz Irmãos Primeiro e Segundo 
Vigilantes, os canhões estão carregados e alinhados?

Os  Vigilantes  observam e,  quando  tudo  está  em ordem, 
repondem-Ihe:

O  Primeiro Vigilante: Sim, Venerrabilíssimo. 

O Segundo Vigilante: ...

Logo que os Vigilantes respondem, o Venerável levanta-se, 
põe-se à ordem e toda a Assembléia faz o mesmo. Depois 
ele anuncia a saúde, da seguinte maneira:

(1) Alguns Mestres trazem esta saúde no final do banquete, 
preferindo as  dos Oficiais  da  Grande Loja  e  de todos os 
Mestres regulares da França; mas como é sempre o Mestre 
que  propõe  as  saúdes,  como  ele  faz  parte  dos  acima 
nomeados e como,  aliás,  o  reconhecimento deve ser  um 
dos  primeiros  sentimentos  do  verdadeiro  Maçom,  não 
hesitei em colocar aqui a desta augusta protetora. Vede no 
final deste volume a relação dos vexames que sofreram os 
Maçons.

O   Venerável:  Irmãos  Primeiro  e  Segundo  Vigilantes, 
anunciai a todos os nossos Amados Irmãos que a saúde que 
proponho com prazer é a do rei, nosso ilustre monarca, que 
reina  gloriosamente  e  por  cuja  conservação  não 
cessaremos de fazer votos, assim como pela prosperidade 
do Estado e de suas armas. Juntaremos a esta saúde a de 
nossa augusta rainha, a da família real e de tudo o que lhe 
pertence. E por saúdes tão queridas que se precisa atirar 
estas canhonadas de pólvora vermelha, com o zelo de uma 
amizade respeitosa, fazendo fogo, bom fogo e perfeito fogo.

O   Primeiro  Vigilante:  Meus  Amados  Irmãos  de  minha 
Coluna, a saúde proposta pelo Venerável é a do rei, nosso 



ilustre  monarca,  que  reina  gloriosamente  e  por  cuja 
conservação  não  devemos  cessar  de  fazer  votos,  assim 
como pela prosperidade do Estado e de suas armas;  ele 
juntou a esta saúde a de nossa augusta rainha, a da família 
real  e de tudo o que lhe pertence; é para trazê las com 
todas as distinções da franca e real Maçonaria que ele vos 
pede para atirar  essas canhonadas de pólvora vermelha, 
com o zelo de uma amizade respeitosa, e para fazer fogo, 
bom fogo e perfeito fogo.

O  Segundo Vigilante diz o mesmo em sua coluna e, quando 
termina o Venerável dá a ordem da maneira abaixo:

A mão direita nas armas (Leva-se a mão ao copo).

As armas no alto (Levanta-se o copo à frente, na altura do 
peito).

Apontar (Aproxima-se o copo da boca).

Fogo, grande fogo e perfeito fogo (Então, bebe-se de uma 
vez ou de três, conforme o exemplo que o Venerável dá: À 
Ordem prefere, no entanto, que seja de três).

Tendo todos os Irmãos consumido sua pólvora, o Venerável 
diz:

As armas para a frente (Pega-se o copo, após esta segunda 
ordem e imitando sempre o Venerável. Leva-se o copo ao 
peito esquerdo, depois ao direito; em seguida traz de volta, 
de maneira que faça a figura de um triângulo. Quando se 
faz  esse  exercício  três  vezes,  põese  o  copo,  em  três 
tempos,  sobre a mesa,  isto é,  trazemno paralelamente à 
direita,  em  seguida  põem-no  fortemente  sobre  a  mesa, 
após isso, bate-se três palmas,  três vezes e grita-se três 
vezes VIVAT!).

Todo esse exercício deve ser feito com bastante exaditão e 
habilidade para que a Assembléia faça ao mesmo tempo o 
mesmo movimento e para que os copos produzam apenas 
um único som.



DEVER DO EMBAIXADOR

Logo que o Irmão Embaixador ouve anunciar-se a saúde do 
rei, deve levantar-se, pôr a espada na mão, descer para o 
Ocidente, entre os Vigilantes e aí permanecer até o instante 
em que todo mundo voltar a sentar-se; então ele embainha 
sua  espada,  pega  seu  canhão,  que  um  Irmão  Servo 
apresenta-lhe, e agradece nestes termos:

Venerável Mestre, tão digno da posição em que vos vejo; 
Irmãos Primeiro e Segundo Vigilantes, Irmãos dignatários, 
Irmãos  visitantes  ('se  houver'),  Imãos  membros,  Irmãos 
recém-iniciados; meus irmãos, o rei, meu mestre, sensível 
aos cuidados ordinários que tomais para trazer sua saúde, 
escolheu-me  para  testemunhar-vos  seu  Justo 
reconhecimento;  assim,  não  podendo  demonstrar  melhor 
seu sentimento para convosco e fazer-vos conhecer os que 
me inspirais, sirvo-me das armas dos Maçons e atiro esta 
canhonada de póIvora vermelha à vossa glória e faço bom 
fogo, fogo grande e perfeito fogo.

Então  ele  bebe,  observando  todas  as  formalidades 
mencionadas acima.  Alguns  instantes  depois  que as  três 
primeiras  saúdes  são  trazidas,  os  Vigilantes  e  o  Orador 
trazem a do Venerável da Loja; e para não deixar nada a 
desejar,  nesta  compilação,  vou  relatá-Ia  aqui,  a  fim  de 
ensinar aos recém-iniciados as formalidades da Ordem.

SAUDE DO VENERAVEL

Trazida pelos três primeiros Oficiais

O  Primeiro Vigilante dá um golpe o Segundo faz o mesmo; 
imediatamente o Venerável responde-lhes da mesma forma 
e diz:



Irmãos Primeiro e Segundo Vigilante, que pedis?

O  Primeiro  Vigilante:  Venerabilíssimo,  o  Irmão  Orador,  o 
Irmão Segundo Vigilante e eu pedimos-vos permissão, para 
carregar as armas e alinhá-Ias, para uma saúde que nos é 
cara e que temos a propor.

O  Venerável:  Meus Amados  Irmãos  e  (p.37)  qualidades, 
carregai  e alinhai  vossas armas,  para uma saúde que os 
Amados Irmãos Orador e Vigilantes têm a propor-vos.

Todos os Irmãos, assim como o Venerável carregam seus 
canhões e, quando terminam, o Venerável pergunta:

Os canhões estão carregados e alinhados?

Os Vigilantes observam; e depois que tudo está em ordem, 
respondem:

Sim, Venerabilrssimo.

O  Venerável: O Oriente junta-se a vossos desejos; qual é a 
saúde que tendes a propor?

O   Primeiro  Vigilante:  É  a  vossa,  Venerabilfssimo.  Meus 
Irmãos  de  minha  coluna,  em  todos  os  vossos  graus  e 
qualidades,  a  saúde  que  os  queridos  Irmãos  Orador, 
segundo Vigilante e eu temos o prazer de propor é a de 
nosso Venerável Mestre, aqui presente e de tudo o que lhe 
pertence.  E  por  uma  saúde  tão  querida  que  devemos 
reunir-nos,  a  fim  de  atirar  estas  canhonadas  de  pólvora 
vermelha,  com  a  distinção  da  ilustre,  franca  e  real 
Maçonaria e, por três vezes, fazer bom fogo, grande fogo e 
perfeito fogo.

O Segundo Vigilante: Meus Amados Irmãos ...

O Orador: Meus Amados Irmãos, tanto do lado do Meio-dia, 
quanto do Norte ...

Depois  que  o  Orador  termina  de  anunciar  a  saúde,  o 
Primeiro  Vigilante  dá  a  ordem  da  maneira  como  se  viu 
acima; e, quando toda a Assembléia(1) ('exceto o Venerável 
')  fizer  fogo  e  terminar  as  aclamações  ordinárias,  o 



Venerável,  que deve ter seu canhão carregado, agradece 
segundo o uso; e quando aplaudir, o Primeiro Vigllante diz:

A mim, meus Amados Irmãos.

Então  toda  a  Assembléia  ('exceto  ainda  o  Venerável') 
recomeça os aplausos e termina com as aclamações.

Como é de costume trazer a saúde dos Aprendizes,  é justo 
ensinar-Ihes a maneira de agradecer. Eis como devem fazê-
Io.

(1) Os que trazeaa saúde não devem nunca beber com os 
outros, só depois, como gesto de agradecimento.

AGRADECIMENTO DOS APRENDIZES

Depois  que  o  Venerável  e  todos  os  Irmãos  aplaudem  a 
saúde dos Aprendizes, estes pedem a palavra (1) e o mais 
antigo dentre eles levanta-se e diz:

Venerável  Mestre,  que  ornai  tão  bem  o  Oriente,  Irmãos 
Primeiro e Segundo Vigilantes e vós, meus Irmãos, tanto os 
do lado do Meio-dia quanto os do Norte, de todos os graus e 
qualidades, ninguém pode estar mais sensibilizado do que 
os  Irmãos  Aprendizes  e  eu,  que  tenho  a  felicidade  de 
representá-Ios, com o testemunho de estima e amizade que 
nos  demonstrastes,  trazendo  nossa  saúde.  Para  mostrar-
vos  nosso  vivo  reconhecimento,  vamos,  num  ato  de 
agradecimento, atirar esta canhonada de pólvora vermelha 
à  vossa  glória  e  pelos  felizes  mortais;  discípulos  da 
Verdadeira Luz, faremos fogo, bom fogo e perfeito fogo.

Dois  outros  Aprendizes  repetem,  (2)  um  após  outro,  as 
palavras do primeiro e, quando terminam, todos os deste 
Grau bebem,  observando as  mesmas formalidades  vistas 
acima.



Quando  todas  as  saúdes  particulares  são  apresentadas, 
terminam  o  banquete  com  cânticos  à  glória  da  Ordem, 
cantados pelos Irmãos, individualmente, ou em coro, como 
o último, que é o mesmo em todas as Lojas e que deve ser 
cantado  exclusivamente  na  última  saúde,  que  precede 
imediatamente o fechamento da Loja.

ÚLTIMA SAÚDE

O  Venerável:  Irmãos  Primeiro  e  Segundo  Vigilantes, 
carregai e alinhai as armas para a última saúde, obrigatória 
em nossa Ordem.

O Primeiro Vigilante: Meus Amados Irmãos ...

O Segundo Vigilante: Meus Amados Irmãos ...

(1) Ver a maneira de comportar-se a Loja, página 10.

(2) A Ordem recomenda que seja três para agradecer uma 
saúde, assim como para trazê-Ia: quando há somente um 
Irmão  do  Grau  a  quem esse  favor  é  dado,  junta-se  sua 
saúde à do Grau superior;   mas,  desde que haja dois,  o 
Orador é obrigado a substituir o terceiro. Esta regra é geral, 
exceto para as saúdes dos príncipes e dos Veneráveis.

Depois que a Assembléia obedece, os Vigilantes dizem:

O  Primeiro: Venerabilrssimo, as armas estão carregadas e 
alinhadas, no lado do Meio-dia.

O  Segundo: Venerabilíssimo, no lado Norte, também.

Então  o  Venerável   e  todos  os  assistentes  levantam-se, 
depois, cruzando-se os braços, Juntam a mão esquerda com 
a direita do outro e formam todos juntos uma corrente, sem 
excetuar  nem  mesmo  os  lrmãos  serventes.  (1) 
Permanecendo assim, o Venerável entoa o cântico seguinte 
e todos os assistentes fazem o coro.

CÂNTICO DE FECHAMENTO



Primeira Estrofe

Irmãos e companheiros(2)

Desta Ordem sublime,

Com nossos cantos testemunhamos

O espírito que nos anima:

Até em nossos prazeres,

De nossas virtudes aplicamos o esquadro:

E a arte de regrar seus desejos Dá título de irmão.

(1) Zorobabel manteve tão bem a igualdade entre o povo 
judeu, que os Maçons que trabalhavam na reedificação do 
Templo e os generais que os defendiam dos tenentes de 
Artaxerxes  viviam  juntos  sem  distinção  e  consideravam 
todos  os  lsraelitas  como  irmãos,  independentemente  da 
condição de cada um. E tinham o cuidado de reunir  nos 
banquetes todos os que tinham vindo do cativeiro.

(2)  Nota  da tradução:  No original,  os  versos  apresentam 
rimas alternadas, do tipo ABAB, ou seja, o primeiro verso 
rima com o terceiro, o segundo com o quarto, o quinto com 
o sétimo e o sexto com o oitavo. O mesmo vale para todos 
os cânticos deste livro .

II

É aqui que de flores 

A sabedoria adornada Lembra as doçuras

Do império de Astréia. 

Este néctar vivo e fresco



Que vemos acender tantas guerras, 

Torna-se a fonte da paz 

Quando se bebe em irmãos.

III

Por meios secretos,

A despeito da inveja,

Sem remorsos, sem lamentos, 

Nós usufruímos da vida:

Mas a bens tão grandes, 

Em vão aspiraria o vulgar,

Ninguém passa por dias encantadores 

Sem o título de Irmão.

IV

A antiguidade responde 

Que tudo á racional,

Que não há nada senão bom, 

Justo e agradável.

Nas sociedades

Dos verdadeiros Maçons todos os corações são sinceros; 



Apesar das posições, das distinções

Todos os homens são irmãos.

V

Viu-se em todo tempo 

Monarcas, príncipes

E quantidades de grandes 

De todas as províncias, 

Para obter um avental,

Deixar sem pena suas armas guerreiras:

E sempre glorificarem-se

De serem conhecidos como irmãos.

VI

Profanos curiosos

Para conhecerem nossa obra, 

Jamais vossos frágeis olhos 

Terão este privilégio.

Vós vos esforçais excessivamente

Para penetrar em nossos mais profundos mistérios:

Vós não sabereis ao menos 

Como bebem os Irmãos.



VII

Bebamos todos em honra 

Do aprazível gênio

Que preside a felicidade 

Da Maçonaria.

Numa justa correspondência,

Que por três vezes, ao sinal de nossos copos, 

Seja o símbolo de que, em acordo, 

Bebemos a nossos Irmãos.(1}

VIII

Juntemo-nos as mãos, 

Sejamos firmes, juntos:

Rendamos graças ao destino 

Do núcleo que nos reúne,

A todas as Virtudes

Abramos nossos coraç5es, fechando esta Loja, 

E que nunca nossos estatutos

Nenhum de nós derrogue.



Terminado  o  cântico,  o  Venerável  faz  as  três  perguntas 
seguintes,  que  são  as  únicas  que  devem  servir  para  o 
fechamento da Loja de Mesa.

P. - irmãos Primeiro e Segundo Vigilantes, todos os lrmãos 
estão à ordem?

R. - Estão, Venerabilíssimo.

(1)  Após  essa  estrofe,  o  Venerável  e  toda  a  Assembléia 
bebem, com as formalidades ordinárias, à saúde de todos 
os Maçons espalhados sobre a terra: e quando o exercício 
termina, o Venerável começa a estrofe seguinte.

P. - Que horas são? 

R. - Meia-noite.

P. - Que idade tendes? 

R. - Três anos.

O  Venerável: Em virtude da hora e a Idade, etc. O restante 
é idêntico ao fechamento da Loja de Aprendiz (p.23).

CÂNTICO

Feito  para  a  Loja  de  São  Pedro  dos  Amigos  Reunidos, 
cantando no dia da recepção do irmão T. e C.

Primeira Estrofe



Por provas simbólicas 

Conhecemos vosso coração. 

Diante das virtudes maçônicas 

Cai a venda do erro,

Tornando nosso irmão,

Para sempre vos prezamos:

Assim como nós, dividí a luz

Que faz a felicidade dos Maçons.

I I

Iniciado em nosso mistérios, 

Devo ensinar-vos nesse dia, 

Que deveis a todos os Irmãos 

Vossa indulgência e vosso amor

Aliviai a indigência,

De vossos bens, de vossa razão, 

Pela virtude domai a intemperança:

Estes são os deveres de um Maçom.

I I I



Longe de nós, títulos quiméricos, 

Posição que orgulho suscitou:

As únicas grandezas maçônicas 

São a sabedoria e a equidade.

Vereis na história,

O rei, o príncipe, o guerreiro 

Descerem aqui do templo da glória 

Para usar o nosso avental.

IV

É verdade que estão em nossos templos 

Nomes, posições, dignidade;

Mas são todos exemplos vivos

Que se dá à humanidade.

Cada um deve à estima

O brilho de que é revestido.

Entre os Maçons, sabe-se punir o crime 

E recompensar a virtude.

V

Ao Venerável



Ó tu, que, neste santuário, 

Une a força à bondade,

Por cetro não tens senão um único esquadro,

 A vrrtude faz tua majestade.

A amizade coroa-te.

Nosso amor, eis tua grandeza.

Por que necessrtas de cetro e trono, 

Se reinas em nosso coração.

VI

A Todos os Irmãos

E vós, a quem a virtude reúne,

 Irmãos Maçons, neste belo lugar, 

Carregai, alinhai-vos Juntos:

Preparai-vos para fazerdes fogo. 

Da amizade sincera

Pode haver um prêmio mais digno 

Do que a saúde do Venerável Irmão, 

Mestre dos amigos reunidos?



VII

Ao Sol

Astro que passas sobre nossas cabeças, 

Usufruindo de tua luminosidade,

Mesclamos, em todas as nossas festas,

A sabedoria e a volúpia.

Deste acordo sublime

A felicidaqe é sempre o prêmio.

Cantemos sem parar, em uníssono, 

Vivam os amigos reunidos!

EXPLICAÇÃO DA MAÇONARIA E DOS EMBLEMAS

CANTICO

Sobre a ária do vaudeville de Epicuro.

Primeira Estrofe

Sábios que o universo contempla, 

Filósofos que o iluminais,(1) 



Semi-deuses, entrai neste templo,

Em todos os nossos segredos penetrai; 

Para vós, de nossos maiores mistérios 

Devo tirar o véu espesso

Que os esconde aos homens vulgares 

E no-los conserva perfeitos.

(J)  Fiz  este  c§ntico  no  dia  em  que  Voltaire  foi  recebido 
Maçom, na Loja das Nove Irmãs.

Em nossos templos tudo é símbolo; 

Todos os preconceitos são vencidos:

A Maçonaria é a escola

Da decência e das virtudes:

Aqui domamos a fraqueza 

Que degrada a humanidade,

 E a chama da sabedoria 

Coduz-nos à volúpla.

III

O  compasso demonstra um coração justo, 

Tão necessário a todo Maçon:



Dos aprendizes a pedra bruta 

Simboliza nossas paixões;

O nível, o prumo e o esquadro

São sabedoria, força, beleza; E o emblema da luz

Anuncia a Divindade.

Fim da Loja de Mesa

SEGUNDO GRAU

GRAU DE COMPANHEIRO

ADVERTENCIA

Sobre a abertura da Loja e o catecismo dos Companheiros.

Embora  a  abertura  da  Loja  dos  Companheiros,  que  será 
vista abaixo, seja tão antiga quanto a Maçonaria Simbólica, 
e baseada nos estatutos da Ordem, é bom advertir, aqui, 
que  os  Veneráveis  que  seguiram,  em  boa  fé,  as  falsas 
instruç5es de que falei, não conheciam nada e que, tendo 
confundido  os  deveres  do  Experto  com  a  instrução  dos 
Recém-iniciados,  como eu Já disse,  (1)  abrem a Loja dos 
Companheiros como a dos Aprendi:zes, isto é, com os sinais 
desse Grau e todas as perguntas do catecismo: o que é um 
dos maiores erros que um Venerável  pode cometer  e do 
qual não pode se redimir tão cedo.

É também um erro os Veneráveis citados acima fazerem, no 
Grau de Aprendiz, as perguntas marcadas com asterisco na 
instrução  seguinte,  visto  que  a  maioria  delas  supõe 
conhecimentos  de  geometria,  visto  que  as  outras  dão 



explicações  sobre  os  ornamentos  e  jóias  que  estavam 
fechados no templo e que, consequentemente, devem ser 
conhecidos apenas por Companheiros, os únicos a entrarem 
no templo. Além disso, pode-se ver o que eu disse, falando 
dos antigos cavaleiros.

ABERTURA DA LOJA DE COMPANHEIRO

Estando tudo disposto  para esse Grau,  o  Venerável  bate 
como  Companheiro:  os  Vigilantes  mesma  forma:  e  em 
seguida o Venerável diz:

"Irmãos  Primeiro  e  Segundo  Vigilantes,  convidai  nossos 
Amados Irmãos, tanto os do lado do Meio-dia, quanto os do 
Norte, (1)  para ajudar-nos a abrir a Loja de Companheiro-
Maçom. Os dois Vigilantes obedecem, da maneira habitual. 
Após isso, o Venerável faz-lhes as perguntas seguintes e as 
únicas que se deve fazer aos dois primeiros Oficiais, para 
abrir essa Loja.

(1) Ver as observações sobre a abertura das Lojas.

P.* - Irmão, Primeiro Vigilante, de onde vindes?

R.* - Venerabilíssimo, acabo de trabalhar no Templo, co mo 
Companheiro ..

P.* - Que vindes fazer aqui?

R.* - Receber vossas ordens e luzes.

P.  -  Que  deveis  observar  na  qual  idade  de  Primeiro 
Vigilante? 

R. -  Se t.odos os irmãos estão à ordem. ('Ele observa e  
responde de acordo com o que vê'). 

P.* - Por que nos reunimos?



R.*  -  Para  instruir-nos  na  Arte  Real,  entregando-nos  ao 
estudo das ciências, que ela exige. 

P. - Que horas são?

R. - Meio-dia, exatamente.

P. - Que idade tendes? 

R. - Cinco anos.

O  Venerável:  Em virtude da hora e da Idade, avisai aos 
nossos  Amados  Irmãos  que  a  Loja  de  Companheiro  está 
aberta e que vamos começar nossos trabalhos da maneira 
de costume.

O  Primeiro Vigilante: Meus Irmãos do lado do Meio-dia, etc.

O Segundo Vigilante: Meus Irmãos do lado do Norte, etc.

Quando o Segundo Vigilante termina, o Venerável e toda a 
Assembléia fazem o sinal de Companheiro e as aclamações; 
em  seguida  são  feitas  as  recepções,  se  ~ouver 
Recipiendários, ou começa-se a instrução.

(1) Ver a segunda nota da abertura da Loja Aprendiz.

CATECISMO DOS COMPANHEIROS

P. - Meu Amado Irmão, que assunto traz-nos aqui?

R. - Venerabilíssimo, venho à Assembléia dos Companheiros 
para receber vossas ordens e gozar de vossas luzes.

P.* - Como chegastes a esse Grau?

R.* - Pelo zelo, trabalho e prudência.

P.*  -  Que  vos  ensinaram,  quando  fostes  recebido 
Companheiro?

R.* - A significação da letra G.



P. - Que significa essa letra?

R. - Geometria, a quinta ciência e a mais útil a um Maçom.

P. - Onde fostes recebido Companheiro? 

R. - Numa Loja Perfeita.

P. - Quem compõe uma Loja desta?

R. - Seis designados pelas seis luzes, que são um Venerável 
Mestre, dois Vigilantes, dois Mestres e um Companheiro. (1)

P.* - Como vos receberam?

R.* - Fazendo-me subir os sete degraus do templo.

P.* - Que vos deram, após ter-vos recebidos? 

R.* - Um sinal, um toque e duas palavras.

P. - Dai-me o sinal.

(Como resposta o sinal foi feito)

P. - Como o chamai? 

R. - Peitoral.

P. - Que significa?

R. - Que eu guarde os segredos dos Maçons no coração; e 
que eu preferiria tê-lo arrancado a revelar esses segredos 
aos profanos.

(1) Todos os Maçons que seguem os catecismos públicos 
respondem a esta pergunta dizendo que são sete maçons 
para  uma Loja  de  Companheiro,  embora  geralmente  em 
todas  as  Lojas  só  haja  seis  luzes:  e  o  que  há  de  mais 
estranho é que eles põem aí os Aprendizes. Ora, pergunto 
aos Veneráveis se eles admitem Aprendlzes para receber 
um Companheiro.



P. - Dai o toque ao Irmão Segundo Vigilante.

(Obedece-se  e  quando  ele  está  conforme  a  ordem,  o 
Segundo Vigilante responde:)

R. - É Justo, Venerabilíssimo.

P.  -  Dizei-me  a  palavra  sagrada  dos  Companheiros. 
(Disseram-na como a aprenderam)

P - Que significa essa palavra?

P. - A força está em Deus.(1) E o nome da coluna que ficava 
no Meio-dia, perto da porta do Templo, onde se reuniam os 
Companheiros.

P. - Trabalhastes depois que sois Companheiro?

R. - Sim, Venerabilíssimo, trabalhei no Templo de Salomão .

P. - Por qual porta entraste lá?

R. - Pela porta do Ocidente. (2)

P. - Que notastes perto dessa porta? 

R. - Duas grandes colunas.

P - De que matéria eram elas? 

R. - De bronze.

P. - Qual era sua altura? 

R. - Dezoito côvados.

(1)  Numa Infinidade de Lojas,  dá-se  como significado  da 
palavra dos Aprendizes 'a força está em Deus' e para a de 
Companheiro, 'a sabedoria está em Deus' ou 'perseverança 
no bem’. São erros imperdoáveis, contrários à razão, às leis 
da Maçonarla e à Sagrada Escritura: primeiraente, todos os 



Maçons concordam com o que a sabedoria procura inventar 
e a força, sustentar. Ora, não é ridículo querer sustentar o 
que  ainda  não  existe?  Em  segundo  lugar,  a  base  da 
Maçonaria  é  a  sabedoria;  e  a  última  prova  que  elimina 
todas  as  réplicas  é  que  as  interpretações  dos  nomes 
próprlos da Bíblia dizem expressasente que é a coluna J que 
diz  sabedoria  e  que  a  coluna  B  diz  força:  isto  não  é 
suficiente?

(2) Esta resposta merece um esclarecimento. É certo que 
nunca houve porta à Ocidente, no templo de Salomão ; mas 
logo que os cristãos tornaram a Maçonaria o emblema de 
sua religião,  corrigiram, tanto quanto puderam, tudo que 
não  estava  conforme  com  a  verdadeira  Igreja.  É  fácil 
persuadir-se  de  que  o  coro  das  igrejas  romanas  e, 
princlpalaente,  o  das  paróquias  devem  ser  situadas  no 
Oriente, isto é, que a porta deve ser no Ocidente. Os recém-
iniciados  podem  julgar,  por  esta  verdade,  quanto  a 
Maçonaria  é  respeitável,  e  que,  se  eles  ignoram  a 
significação  de  seus  emblemas,  devem  pelo  menos 
respeitá-Ios e praticar   as virtudes que a Maçonaria Ihes 
prescreve.

P. - Sua circunferência? 

R. - Doze côvados.(1)

P. - Qual a espessura do bronze? 

R. - Quatro dedos.

P. - Com que estavam ornamentadas? 

R. - Com capitéis.

P. - Que sustentavam?

R.* - Globos em forma de esferas, salpicados de lis e romãs. 
(2)

P. - Quantas havia? 



R. - Mais de cem.

P.* - Por que dizeis mais de cem?

R.*  -  Para  mostrar  que  os  bons  Maçons  devem ser  sem 
número.

P.* - Para que servia o interior dessas colunas?

R.*  -  Para  guardar  os  instrumentos  de  geometria  e  o 
tesouro com que pagar os obreiros. (3)

P. - "A quem era dedicada a Loja onde fostes recebido?" 

R. - "A São João de Jerusalém".

P. - "Por que"?

R.  -  "No  tempo  das  guerras  da  Palestina,  os  cavaleiros 
Maçons  reuniram-se  aos  cavaleiros  de  São  João  de 
Jerusalém, para combater os infiéis. Como estavam sob a 
proteção  deste  grande  Santo  e  conquistaram  a  vitória, 
renderam-lhe  graças,  de  volta,  e  combinaram  que,  no 
futuro, todas as Lojas ser-lhe iam dedicadas."

(1)  Maçons  esclarecidos,  mas  pouco  conhecedores  dos 
símbolos  da  Maçonaria,  acham  essa  resposta  ridícula: 
alegam que uma coluna de dezoito côvados de altura, por 
doze de circunferência, é completamente contra as regras 
da  arqultetura.  É  verdade,  todo  Maçom  instruido  está 
convencido disso; mas eles sabem que esta circunferência 
imensa,  contrária  às  regras  feitas  pelos  homens,  é  um 
símbolo  que  indica  que  a  sabedoria  e  o  poder  do  Ser 
Supremo estão acima das dimensões e do julgamento das 
criaturas.  Já  foi  visto  o  que  os  nomes  das  duas  colunas 
significam.

(2)  Eis  a  verdade.  As  perguntas  e  as  respostas  que  se 
encontram  em  todos  os  outros  catecismos  são  falsas  e 
ridículas.



(3)  Estas  respostas,  assim  como  todas  as  outras,  são 
simbólicas; mas os estatutos da Ordem proibem de serem 
explicadas nesse Grau.

P. - "Em qual local situa-se vossa Loja?" 

R. - "Ao Oriente do vale de Josafá, num lugar onde reinam a 
paz, a verdade e a união."

P. - "Qual é o formato dela?" 

R. - "Um quadrilongo."

P. - "Que comprimento?"

R. '- "Do Oriente ao Ocidente."

P. - "Sua largura?"

R. - "Do Meio-dia ao Setentrião."

P. - "Sua altura?"

R. - "Um sem número de côvados."

P. - "Sua profundidade?"

R. - "Da superfície ao centro da terra."

P. - "Com que ela é coberta?"

R. - "Com um dossel celeste salpicado de estrelas."

P. - "O que sustenta tão vasto edifício?"

 R. - "Duas grandes colunas."(1)

P. - "Como se chamam?"

R. - "Sabedoria e força."



P. - "Explicai-me Isto."

R. - "Sabedoria para Inventar e força para sustentar."(2)

P. - "Tendes ornamentos em vossa Loja?"

R. - "Sim, Venerabllísslmo, em número de três, que são: o 
Mosaico, a Borda Denteada e a Estrela Flamejante."

P. - "Que representam eles?"

R. - "O Mosaico representa o umbral do grande pórtico do 
Templo,  a  Borda  Dentada,  os  ornamentos  externos,  e  a 
Estrela  Flamejante,  o  centro  de onde parte  a  Verdadeira 
Luz."

(1)  Ver  a  nota  seguinte  e  a  oitava  do  catecismo  dos 
Mestres.

(2) É fácil reconhecer aqui a verdade do que eu disse na 
primeira nota do Grau de Aprendiz: que a Maçonaria é o 
emblema de toda natureza.  As perguntas e as respostas 
que  acabam de ser  lidas  são  uma descrição  sensível  do 
globo que habitamos e cuja existência é obra da sabedoria 
e da força.

P.* - Estes ornamentos representam algum princípio moral?

R.*  -  Sim,  Venerabilíssimo.  O  Mosaico,  formado  por 
diferentes  pedras  unidas com cimento,  mostra  a  estreita 
união que reina entre os Maçons,  ligados pela virtude:  a 
Borda Dentada é o emblema do ornamento externo de uma 
Loja,  com os  costumes  dos  Irmãos  que a  compõem e  a 
Estrela Flamejante é o símbolo do sol do universo.

P. - "Tendes também jóias em vossa Loja?"

R. - "Sim, Venerabllíssimo, em número de seis, das quais 
três móveis e três fixas."

P. - "Quais são as três móveis?"



R. - "O esquadro, o nível e a perpendicular."

P.* - Por que as chamais de móveis?

R.* - Porque passam de um Irmão para outro.

P. - "Para que servem?"

R. -"O esquadro serve para formar os quadrados perfeitos, o 
nível,  para  igualar  as  superfícies  e  a  perpendicular,  para 
construir edifícios retos sobre suas bases."

P. - "Quais são as três Jóias fixas?"

R. -"A pedra bruta, a pedra cúbica ou para afiar e a prancha 
de desenho dos Mestres."

P. - "Qual é seu uso?"

R. -"A pedra bruta serve para os Aprendizes trabalharem: a 
pedra  cúbica  serve  para  os  Companheiro  afiarem  seus 
lnstrumentos,(1) e a prancha para os Mestres fazerem seus 
desenhos."

(1) Vários Veneráveis passam esta pergunta, alegando que 
é  o  Aprendiz  que  deve  afiar  os  instrumentos  e  que  o 
Companheiro deve talhar a pedra: mas, mesmo que não se 
afie nem se talhe nada em Loja, não se deve esquecer  que 
os  mesmos filósofos  que comparavam o Aprendiz  a uma 
pedra  bruta,  comparavam  o  Companheiro  a  uma  pedra 
cúbica,  que  eles  viam como  o  sólido  mais  perfeito,  que 
apresentava o maior número de superfícies unidas e que 
podia servir para tudo o que se quisesse; eles terminavam 
esta pedra em pirâmide, a fim de que ela guardasse todos 
os números sagrados, isto é, a unidade, o cinco, o quatro, 
três vezes três e, consequentemente, o nove: além disso, 
para  talhar  esta  pedra,  é  preciso  usar  compasso,  o 
esquadro,  o  nível  e  o  prumo:  como  todos  esses 
instrumentos são os símbolos das ciências e das Virtudes e 
como eram os  meios  útlizados  pelos  filósofos  para  fazer 
essa  comparação  moral:  os  instrumentos  não  significam 
outra coisa senão os cuidados e os desejos.

P.* - Todas essas Jóias têm alguma significação simbólica?



R.*  -  Sim  Venerabilíssimo:  o  esquadro  anuncia-nos  que 
todas as nossas ações devem ser pautadas pela eqüidade: 
o nível, que todos os homens são iguais e que deve reinar 
uma  perfeita  união  entre  os  Irmãos,  e  a  perpendicular 
demonstra-nos  a  estabilidade  de  nossa  Ordem,  edificada 
sobre as virtudes: a pedra bruta, com a qual trabalham os 
Aprendizes, é o símbolo de nossa alma, susceptível a boas 
ou  más  impressões;  a  pedra  cúbica,  que  serve  para  os 
Companheiros afiarem seus instrumentos, faz-nos lembrar 
que  é  apenas  velando  por  nós  mesmos  que  podemos 
afastar-nos dos vícios:  e a prancha dos Mestres é o bom 
exemplo  que  nos  facilita  a  prática  das  mais  eminentes 
virtudes.

P. - "Quantos tipos de Maçons há?"

R. - "Dois tipos: os Maçons de teoria e os de prática."

P. - "Quais são os de teoria?"

R. - "Os de nossa Ordem, que edificam templos à virtude e 
que cavam masmorras para os vícios."

P. - "Quais são os Maçons de prática?"

R. - "São operários que constroem edifícios materiais."

P. -  "Para que serve a Maçonaria de teoria?

R. -  "Serve, por seus princípios e sua moral sublime, para 
purificar nossos costumes e torna-nos úteis ao Estado e à 
humanidade."

P.* - Quais são as leis da Maçonaria? 

R.* - Punir o crime e honrar a virtude.

P. - O que deve evitar um Maçom?

R. - A inveja, a calúnia e a intemperança.

P. - O que deve ele seguir?



R. - O silêncio, a prudência e a caridade.

P. - Poderíeis dizer-me quantos pontos há na Maçonaria? 

R. - São inumeráveis, mas reduzem-se a quatro principais a 
saber explicados, fazendo-os: o manual, que serve para dar 
o  toque  de  reconhecimento,  e  o  pedestre,  que  nos 
demonstra que todo bom Maçom deve andar no caminho 
da eqüidade, cujo símbolo é o esquadro.

P. - Como viajam os Companheiros?

R. - Do Ocidente ao Meio-Dia: do Meio-Dia ao Norte e do 
Norte ao Ocidente.

P.* - Que significa essa caminhada?

R.* - Que um Maçon deve voar em socorro de seus Irmãos, 
mesmo que estejam nas extremidades da terra.

P. - Onde ficam os Companheiros, na Loja?

R. - No Meio-dia, para receber a Ordem dos Mestres.

P. - Onde são pagos? 

R. - na coluna B.

P. - Qual é a palavra de passe dos Companheiros? 

R. - Schibboleth.

P. - Que quer dizer essa palavra?

R. - Espiga, em hebreu, é a palavra da sentinela do campo 
de Jephté, capitão dos israelitas. Quando a tribo de Efraim 
revoltou-se,  Jephté  apossou-se  das  margens  do  Jordão, 
pelas  quais  Efraim  devia  retornar;  e  todos  os  que  se 
apresentavam na passagem e que não podiam pronunciar 
essa palavra eram massacrados e lançados no rio.

P. - Vistes vosso Mestre hoje? 



R. - Sim, Venerabilíssimo.

P. - Como ele estava vestido? 

R. - De ouro e de azul.

P. - "Que significam essas duas palavras?"

R. - "Que um Maçom deve conservar a sabedoria no interior 
das grandezas de que ele pode estar revestido."

P. - Que idade tendes? 

R. - Cinco anos.

P. - Que horas são? 

R. - Meia-noite.

Essa Loja fecha-se como a precedente; apenas o nome, o 
sinal e os aplausos mudam.

Fim da Loja de Companheiro.

GRAU DE MESTRE

TERCEIRO GRAU

Passagem extraída da "História da Maçonaria, para servir 
de discurso preliminar a essa Instrução.

Se Sempre houver uma sociedade no universo que tenha 
merecido, com justiça, a proteção dos soberanos, a estima 
dos  filósofos  e  o  respeito  dos  povos,  sem  dúvida,  é  a 
Maçonaria; efetivamente, como todos os homens precisam 
de prazer, em qualquer condição em que estejam, com que 
sastifação os reis e os magistrados esclarecidos não devem 
ver introduzir-se, generalizar-se em seus Estados, em seus 



governos,  aquela  que  mantém  entre  os  homens  o 
conhecimento  de  um  Deus  supremo,  o  respeito  pela 
religião,  a  obediência  dos  povos  a  seus  príncipes,  o 
equilfbrio  das  paixões,  o  amor  de  seus semelhantes  e  a 
humanidade  para  com  os  infelizes?  Eis  a  base  da 
Maçonaria;  e  é  também  o  que  a  defende  desde  muito 
tempo  contra  a  calúnia,  a  ignorância,  o  fanatismo  e  a 
tirania.  O  esplendor  e  o  apoiO  que  esta  Ordem  tem 
atualmente  na  França  põem-na  acima  das  acusações  do 
vulgar  de  todos  os  preconceitos:  e  se  as  compilações 
ridículas  e  criminosas  que  ousaram  fazer  contra  ela 
puderam degradá-Ia entre os homens comuns, o tempo, a 
religião e sobretudo as virtudes tornam-na respeitável aos 
olhos dos filósofos; e, posso confessar aqui, sem indiscrição, 
que  não  somente  a  Maçonaria  honra-se  em  ter  como 
protetores  e  membros  os  filhos  de  nossos  reis,  como 
também conta em seus fatos com os maiores príncipes da 
Europa  e  os  mais  belos  gênios  do  mundo,  tais  como 
Frederíco, os Helvécios, os Voltaire, os Lalande, etc, etc. O 
que deve espantar é que de um número infinito de homens 
de letras, participantes dessa sociedade, nenhum deles, ao 
menos que eu saiba, empregou suas luzes para procurar a 
verdadeira origem desse instituto, a fim de assegurar sua 
existência  moral  e  de destruir  os  erros  que a  ignorância 
cria, diariamente, em torno dos Maçons. Os esforços que fiz 
para isto há seis anos deram-me, é verdade, material mais 
que  suficiente  para  escrever  a  história  completa  desta 
Ordem;  mas  foi-me  doce  ver  o  crescimento  da  carreira 
desses sábios ilustres, cujos trabalhos imortais adquiriram, 
tão  justamente,  a  estima  e  a  confiança  de  todos  os 
homens!  Também  confesso,  ingenuamente,  que  não 
publicarei esta obra senão após o aval e o consentimento 
unânime  dos  Maçons  Instruídos;  no  entanto,  como  a 
compilação  que  ofereço  hoje  aos  recéminiciados  e  aos 
Maçons  em  geral  é  uma  Instrução  correta  sobre  os 
rnlstérios e os verdadeiros princípios da Ordem, sinto-me 
obrigado a assegurar aqui que todas as pesquisas que fiz 
convenceram-me de que a Maçonaria origina-se entre os 
egípcios. Os magos, os padres e os filósofos reuniam todas 
as ciências daquele tempo e sobretudo a moral, a fisica, a 
astronomia.  (1)  Todos os autores antigos concordam que 
esses  magos  tinham  recepções  para  seus  iniciados,  aos 



quais  ensinavam  segredos  e  faziam  conhecer  mistérios 
impenetráveis  para  qualquer  outro.  Somente  eles  eram 
encarregados da educação dos reis e dos grandes, porque 
eram os únicos que conheciam as artes e a natureza; (2) e, 
quaisquer que sejam os preconceitos, é sem dúvida que sua 
doutrina era apenas uma teologia natural, baseada no culto 
e  adoração  de  uma  divindade  suprema,  assim  como 
Arnóbio frisou. Mas,  como para eles tudo era simbólico, seu 
grande número de hieroglifos fez-lhe imputar muitos erros 
de que eram incapazes. E fácil  Julgar os que eles tinham 
instruídos e não se pode desacreditar, por tudo que foi dito, 
na História  de Abraão,  Jacó,  José e sobretudo de Moisés. 
Esses  grandes  homens  deviam  muitos  de  seus 
conhecimentos  a  esses  sábios  do  Egito  e  seguiam  suas 
máximas no que se refere à política, ao governo, à guerra, 
aos ofícios, a previdência pública, etc.

Os magos, sobretudo os de Mênfis e de Heliópolis, eram tão 
considerados e sua fama espalhavase por tão longe, que 
todos os grandes guerreiros, os filósofos, os estrangeiros de 
uma posição superior  vinham ao Egito  fazerem-se iniciar 
com os padres, para aprenderem os segredos do sacerdote. 
Então cada um retornava à sua pátria, fazendo servir seus 
novos  conhecimentos  a  seus  lnteresses  ou  a  seu  amor 
próprio.  Insituiam  doutrinas,  jogos,  festas,  mistérios, 
seguindo sua opinião e seus sentimentos. Foi desses magos 
que Licurgo e Solon tiraram uma parte de sua moral, que 
Orfeu  veio  fazer-se  iniciar,  o  que  lhe  deu  meios  para 
instituir  festas  em  sua  pátria  e  o  que  deu  origem  à 
mitologia  grega.  Foi  com eles  que  Tales  instruiu-se,  que 
Pitágoras tirou sua metempsicose, que Heródoto recolheu 
uma  infinidade  de  conhecimentos,  Demócrito,  seus 
segredos,  e  mil  outros.  Assim,  Moisés,  educado entre  os 
magos, aproveitando as luzes que recebera, usou-as para 
libertar os israelitas da escravidão dos egípcios e sobretudo 
para  estabelecer  o  culto  do  verdadeiro  Deus.  Sabe-se 
quanto ele lutou para manter a obediência entre o povo, 
quando estava no deserto, e que precisou nada menos do 
que uma moral rigorosa e de todos os conhecimentos dos 
magos,  tanto  sobre  a  física,  quanto  a  astronomia,  para 
chegar ao fim.  É verdade que a ignorância dos israelitas 
não  contribuiu  nada  em  seus  intentos:  pois  que  luzes 
podiam  ter  homens  que  sempre  foram  escravos  de  um 



povo, cujos conhecimentos estavam nas mãos dos padres? 
Sabe-se que Moisés fez uso das provas para os levitas: que 
os segredos do sacerdório eram impenetráveis a todos os 
outros israelitas e que essas máximas conservaram-se até 
Salomão . Ora, deve-se estar persuadido, segundo o que os 
Livros  Sagrados  dizem,  de  que  tudo  o  que  estava  no 
Templo era emblemático,  tal  como o candelabro de sete 
braços, os doze bezerros, os pães, o livro dos sete selos, 
etc. Mas, após a destruição de Jerusalém, o povo Judeu, ora 
errante,  ora  escravo,  disperso em toda parte  do  mundo, 
não  pôde  impedir  que  o  paganismo  se  apossasse  do 
restante de seus segredos e das provas que ele empregava 
para melhor julgar aqueles a quem confiava seus mistérios. 
Então, não se negligenciava nenhum desses meios para dar 
crédito  a  todas  as  novas  instituições,  mesmo  as  mais 
ridículas  e  as  mais  infames.(1)  Assim,  o  que,  em  sua 
origem, servia para conhecer os sentimentos dos homens, a 
fim de melhor instrui-los e esclarecê-Ios, não foi mais que 
um pretexto para esconder as paixões mais escandalosas. 
Essa desordem foi  geral,  até o tempo da publicação das 
verdades  evangélicas.  Logo  uma  parte  dos  mortais 
esclarecidos pela moral e cristianismo, homenageando essa 
nova  religião,  separou-se  do  resto  dos  homens,  para 
praticar  em silêncio  os mistérios  sagrados do Evangelho. 
Como a perseguição seguiu a instituição dessa doutrina, os 
zelosos  cristãos  viram-se  forçados  a  simbolizar  todas  as 
suas  práticas  religiosas.  Foi  então  que  eles  assumiram 
nomes  emprestados  e  que  se  serviram,  com  toda  a 
severidade possível,  das provas dos antigos magos.  Mas, 
desde que a religião não teve mais nada a temer, que teve 
templos e ministros, os cavaleiros maçons foram adorar o 
Deus Supremo na verdadeira igreja e contentaram-se em 
agradecer-lhe  os  benefícios  e  homenageá-Ia  pela  pratica 
das  virtudes,  E,  conhecendo  a  fraqueza  humana, 
impuseram-se leis severas que os ajudaram a corrigirem-se, 
mutuamente, os vícios, em que poderiam cair, a cultivarem 
as ciências úteis ao gênero humano e a pôr seus bens à 
disposição,  para  socorrer  os  viajantes  e  os  infortunados. 
Assim vê-se que esses últimos sentimentos animam-nos a 
não se associarem a almas covardes e pusilânimes. Foi por 
isto que conservaram suas provas e fizeram constituições 
mais ou menos semelhantes às dos sacerdotes de Mênfis.(l) 



E eis como se empenham nisso. Quando conseguiam algum 
novo prosélito, começavam por fazê-Io passar pelas provas 
dos  quatro  elementos,  a  fim  de  estarem  certos  de  sua 
coragem: e, embora ele  mostrasse alguma firmeza, não lhe 
permitiam conhecer nenhum dos mistérios, visto que não 
estavam bastante seguros dos sentimentos dos prosélitos. 
Quando  este  se  apresentava  à  Assembléia,  era  apenas 
interrogado  sobre  as  provas  que  havia  passado:  e  pela 
pregação  moral  que  fazia,  julgavam  seu  espírito  e  sua 
capacidade. Passavam-se três anos sem que ele recebesse 
nenhum outro esclarecimento: fazia-se mesmo questão de 
esconder-lhe os mais simples segredos,  com o intuito de 
despertar-lhe a curiosidade e descobrir se sua conduta era 
apenas fictícia. Diziam-lhe somente que essa sociedade era 
um conjunto de homens instruídos, corajosos, virtuosos e 
que só o tempo fazia-o merecer as prerrogativas existentes 
entre  eles.  Durante  esses  três  anos,  os  cavaleiros 
estudavam com atenção os costumes e os sentimentos do 
aspirante; e quando estavam convencidos de sua sabedoria 
e  virtude,  recebiam-no  como  Companheiro,  isto  é, 
começavam a dividir com ele os mistérios que escondiam 
com tanto cuidado, como se pode ver, pelo juramento que 
se faz aos Companheiros.

(1) Ver os costumes dos Selvagens do P. Lafiteau, tomo I. 

(2) Bossuet, Discurso sobre a História Universal.

(1)  São conhecidas as festas de Roma e da Antiguidade, 
instituídas em louvor às divindades pagãs.

 (1)  Essas  constituições  estão  com  os  religiosos  gregos 
maçons,  chamados  por  isso  cismáticos,  que  oficiam  em 
Jerusalém, no templo magnífico que Constantlno, o Grande, 
mandou  construir,  aproximadamente,  no  ano  327,  cuja 
descrição será feita na História da Maçonaria. Esses irmãos 
são,  talvez,  os  únicos  possuidores  dos  verdadeiros 
estatutos da Ordem Maçônica. Um respeitável missionário, 
tão  esclarecido quanto bom Maçom,  assegurou-me tê-Ios 
visto em 1751, durante quaatro dias em que ficou na casa 
desses  religiosos.  Uma  prova  certa  da  antiga  existência 
desses Irmãos foi que, em 1698, quando se quis reconstruir 
a  cúpula  do  templo,  que  estava  muito  danificada,  eles 



provaram,  através  de  certificados,  muito  antigos,  que 
apenas  eles  tinham  o  direito  de  reconstruir  os  edifícios 
sagrados: empreenderam tal reconstrução às suas custas,o 
que causou grandes dificuldades.

Ver os Cultos Religiosos, de Jouvet, tomos I e 11.

(2) Ver em Jouvet a perseguição que os Irmãos Rosa-Cruz 
sofreram em 1600.  Em Paris,  de 1728 a mais  ou menos 
1750,  o  governo  e  a  polícia  perseguiram  os  Maçons  e 
interditaram as Lojas. Sabe-se que, desde esse tempo, eles 
foram fortemente perseguidos em Nápoles e, pode-se, ver 
pelo que relatei no final desta obra, de que maneira foram 
tratados em Cleves, em 1779.

Esse sábio costume conservou-se por muito tempo: mas os 
diferentes  atropelos  por  que  passsou  a  Maçonaria  (2) 
obrigaram, frequentemente, seus membros a desunirem-se 
e  mesmo  a  esconderem-se:  assim  as  Lojas  tornaram-se 
menos frequentes, as instruções menos extensas e logo os 
símbolos,  que demonstravam o que a  Maçonaria  era  em 
sua  origem,  tornaram-se  ininteligíveis  para  os  recém-
iniciados: enfim, a negligência em instruir-se foi levada tão 
longe, que houve, há quarenta anos aproximadamente, um 
cisma entre os Maçons. Muitos, sem saber muito por quê, 
fundaram o  Grau de Mestre,  com base em Hiram,  sábio 
artista na metalurgia, que a Bíblia diz-nos ter sido filho de 
Hur,  tírio,  e  de  uma  viúva  da  tribo  de  Nepthali.  Vários 
outros, menos instruídos ainda, quiseram substituir Hiram, 
Rei de Tiro, quando apareceu impresso (1) um catecismo, 
em  que  se  restabeleceu  o  nome  simbólico  (Adonhiram), 
sobre o qual o Grau de Mestre devia ser fundado. Mas, seja 
porque o autor ignorasse completamente a significação das 
alegorias,  seja  porque,  por  má-fé,  quis  silenciá-las,  para 
lançar  ao  ridículo  a  Maçonaria,  ele  relacionou,  em  sua 
instituição, apenas as perguntas materiais,  isto é, as que 
guardam os maiores símbolos,  limitando-se a dar,  para a 
explicação dos mistérios da Ordem, a ironia mais picante e 
as mais animosas intenções; duas coisas bem distantes dos 
princípios da Maçonaria. No entanto, apesar dos erros e das 
bobagens  que  esta  obra  apresenta,  apesar  dos  vícios 
imputados aos Maçons, a maior parte dos Mestres adotam-
na;  vários,  inclusive,  seguem-na  ponto  por  ponto  e  a 



multidão de Recipiendários, feitos por estes últimos, acabou 
por esquecer esses emblemas respeitáveis da Maçonaria e, 
principalmente,  as  virtudes  que  ela  deve  ensinar.  Então, 
contentou-se  em  fundar-se  essa  Ordem,  sobre  a 
reedificação  do  templo  de  Salomão  .  Os  que  desejam 
instruir-se folheavam as Bíblias, as Histórias, o Talmud. Mas 
que encontravam eles? Palavras do Grau de Aprendiz e do 
de Companheiro e nada mais. Para o Grau de Mestre, os 
únicos  nomes  de  Hiram  e  Adonhiram,  o  que  causava 
sentimentos particulares; muitos, inclusive, segundo essas 
pesquisas,  acusavam  os  Maçons  de  serem  cismáticos  e 
rebeldes à verdadeira igreja. Enfim, os que se mantinham 
no que aprenderam e que se referiam aos livros que tinham 
sob os olhos convenciam-se de que o objetivo dos Maçons 
era  efetivamente  poderem um dia  reconstruir  o  Templo. 
Então,  contentavam-se  em fazer  todas  as  cerimônias  do 
Grau de Mestre, em memória daquele que fora o grande 
arquiteto  desse  famosso  edifício;  e,  acreditando  não  ter 
mais nada para aprofundar, indispuseram-se por causa do 
nome. Uma parte pretendia que devia ter sido Hiram e a 
outra  queria  que tivesse  sido Adonhiram.  Os adeptos  do 
primeiro supunham que o nome Adon era um apelido dado 
a Hiram, quando ele terminara os trabalhos de bronze, ou 
após sua morte, (1) e acreditando estarem bem instruídos 
para os altos Graus, ousavam concluir que a Bíblia e todos 
os autores sagrados tinham-se enganado e que era preciso 
ler Hiram, grande arquiteto do Templo. Os que respeitavam 
a  Santa  Escritura  refutavam essas  asserções  e  tratavam 
seus  autores  de  inovadores;  então  os  dois  partidos 
trocavam  injúrias,  acusavam-se  reciprocamente  de 
ignorantes. E para que servia isso? Para agravar o erro e 
desunir  homens,  para  quem  leis  invariáveis  deveriam 
assegurar a felicidade e a paz. Era então a moral com que 
se  precisava  ocupar  e  não  com tal  ou  qual  homem que 
viveu há, aproximadamente, três mil anos e que não podia 
servir  em  nada  aos  Maçons,  independentemente  da 
intenção que pudessem ter. Como meu objetivo é explicar a 
moral dos símbolos e restabelecer, sempre que possível, a 
união, a estima e a amizade, entre os Maçons, peço para 
prestarem atenção ás verdades que relatei ao longo dessa 
instrução  e  para  quererem  lembrar-se  de  que  todos 



concordam  em  que  o  Grau  de  Mestre  é  baseado(2)  no 
Grande Arquiteto do Templo. Ora,

(~) Seu título é “Catecismo dos Maçons" ou " O Segredo 
dos  Maçons".  Nenhum tlnha  sido  impresso  na  França.  A 
primeira edição é de 1744 e a segunda, de 1747. O autor, 
possivelmente um abade, assinou essa obra com o nome de 
Leonardo Gabanon. Apareceram muitos outros, depois, com 
diferentes nomes: mas foram apenas os ecos do primeiro, 
exceto  ua  intitulado  ·Os  Maçons  Esmagados",  que  se 
distingue  dos  outros  pela  ignorância  e  sobretudo  pela 
perversidade das intenções do autor.

(1) Essa diversidade de sentimentos existe ainda hoje entre 
os Haçons e acaba de ser autorizada por um homem que, 
levado por um vil interesse, não teve nenhum escrúpulo de 
apropriar-se de uma obra que não lhe pertencia, mandando 
reimprimir  o catecismo de 1744, de que já falei,  tendo-o 
seguido  palavra  por  palavra,  sem  inserir  uma  única 
pergunta  simbólica.  Tudo  o  que  lhe  pertence  nessa 
compilação é um mau discurso de Mestre,  em que diz  – 
“Além dos Cedros do Líbano, Hiram fez um dom bem mais 
precioso a Salomão , na pessoa de Adonhiram, saído de seu 
sangue, filho de uma viúva da tribo de Nepthali:  seu pai 
chamavase  Hur,  excelente  operário  na  arquitetura  e  na 
fundição  de  metais.  Salomão  ,  conhcendo  suas  virtudes, 
seu mérlto e seus talentos, distinguiu-o com o posto mais 
eminente,  dando-lhe  a  direção  do  templo  e  de  todos  os 
operários. (p. 56) Não tenho nada a responder diante de tal 
galimatia e de asserções tão falsas. Se se quer conhecer 
completamente  a  ignorância  e  a  má  fé  desse  homem, 
comparese as duas edições de 1744 e de 1747, com seu 
livro intitulado “Novo Catecismo dos Maçons” e o v. 1 do 
capítulo 5 do terceiro Livro dos Reis; o v. 14 do capítulo 7 
do mesmo livro e os v:  13 e 14 do segundo capítulo do 
segundo Livro das Crônicas, com o excerto do discurso que 
acabamos  de  ler.  O  que  lais  admira  é  que  esta  obra, 
impressa  em  1780,  que  não  merece  senão  o  desprezo 
geral,  é vista por um grande número de Maçons como o 
melhor que tinha aparecido nesse gênero.



(2) Ver as notas do catecismo dos Mestres.

A   escritura  diz  muito  positivamente,  no  décimo  quarto 
versículo do quinto capítulo do terceiro Livro dos Reis, que 
era Adonhiram. José e todos os autores sagrados dIzem o 
mesmo e distinguem-no, para não deixar dúvida, de Hiram, 
tírio, operário de metais; assim, é Adonhiram que deve ser 
honrado, Mas ele era israelita. Que pensar então dos altos 
Graus,  quando,  num dos primeiros,  faz-se intervir  Hiram, 
Rei de Tiro, para pedir vingança a Salomão  pela morte de 
uma pessoa da confiança e estima de Salomão ? É preciso 
confessar que, desde muito tempo, todos esses emblemas 
são vistos como inexplicáveis e que era preciso todas as 
pesquisas que fiz, para restabelecer a ordem e a verdade 
em  todas  as  instruções  e  levar  a  Maçonaria  a  seus 
primeiros princípios. A grande quantidade de perguntas e 
respostas instrutivas, mas esquecidas, que tive o cuidado 
de colocar em seu devido lugar, nos diferentes Graus, todas 
as notas  históricas  e necessárias  espalhadas nessa obra, 
para  a  compreensão  dos  recém-Iniciados,  alguns  traços 
importantes  da história,  que pus como notas  no  terceiro 
Grau, tudo isso, sem dúvida, deve provar que meu amor 
pela verdade, estima e benevolência dos homens Virtuosos, 
membros  de  uma  sociedade  que  prezo,  porque  é 
respeitável,  foi  o único motivo que me fez escrever esse 
tratado. Se transpus várias perguntas nos catecismos dos 
três Graus, apresentei as razões, que são evidentes, porque 
fundadas sobre os estatutos da Ordem. Em vão reprovar-
me-iam, afirmando que sou conduzido unicamente por meu 
amor-próprio,  pois  posso  assegurar,  aqui,  com  toda 
franqueza  de  um  bom  Irmão,  não  fiz  nada  sem  o 
consentimento de muitos Veneráveis dos dois Oriente que 
me incentivaram a fazer esta obra, concordando comigo em 
que,  de  tudo  o  que  foi  escrito  até  o  presente,  sobre  a 
Maçonaria, não há nada que aproxime esta Ordem de seus 
primeiros princípios e de sua moral. Nesta compilação, tive 
o cuidado também de seguir, ponto por ponto, as antigas 
constituições,  preferindo-as  aos  falsos  sentimentos  de 
alguns  Maçons  injustos,  que  nâo  conhecem  outras  leis 
senão a indolência e o hábito; e, agindo assim, tomei como 
evidente que uma parte dos homens é instruída e que 3/4 
da outra desejam sê-lo.  É então para essas duas classes 
que se deve escrever o restante merece ser lembrado?



DEVER DOS  EXPERTOS

Logo que a Loja de Mestre abre-se, o Experto, está no seu 
interior, deve advertir aos que estão que eles se encontram 
no Grau de Mestre, a fIm de que estes últimos examinem, 
de acordo com o dlto Grau, os Irmãos que se apresentarem 
para  serem  admitidos  nos  trabalhos;  e  que  possam,  ao 
entrarem, dar ao Experto o sinal, o toque e a palavra de 
passe  dos  Mestres.  Esses  deveres  dos  Expertos  são 
inseparáveis de sua função; é por isso que devem prestar 
muita atenção ao praticá-los em todos os Graus.

ABERTURA DA LOJA DE MESTRE

Quando  tudo  está  disposto  para  o  Grau  de  Mestre,  o 
Respeitável  (1)  bate  como  o  Mestre,  os  Vigilantes 
respondem-lhe  da  mesma  forma  e  em  seguida  o 
Respeitável diz:

Veneráveis Irmãos Primeiro e Segundo Vigilantes, convidai 
todos os nossos Veneráveis Mestres, (2) para ajudar-nos a 
abrir a Respeitável Loja dos Mestres.

O Primeiro Vigilante: Veneráveis Mestres do lado do Meio-
dia, convido-vos para ajudar o Respeitável a abrir a Loja de 
Mestre.

O Respeitável: Venerável Irmão Segundo Vigilante, todos os 
Irmão estão à ordem?

R. - Sim, Respeitabilíssimo.

P.*  -  Irmão  Primeiro  Vigilante,  qual  é  o  motivo  que  nos 
reúne?



R.* - O de recobrar a palavra de Mestre que se perdeu.

O Respeitável: * Se é assim, meus Irmãos, ide ao Norte e ao 
Meio-dia  reconhecer  todos  os  Mestres  que  encontrardes. 
Recobrareis,  sem dúvida, essa palavra, pelas luzes deles: 
em seguida voltareis ao Oriente para ma devolverdes.

Os Vigilantes vão, cada um por sua Coluna, receber de cada 
Irmão o toque de Mestre, sem nenhum sinal, e dão-Ihes o 
ósculo  da  paz:  recebem  a  Palavra  Sagrada  da  maneira 
como a Ordem exige e, indo até o Respeitável, devolvem-
lha com as mesmas formalidades. Depois disso, voltam a 
seus lugares.

P.*  -  Venerável  Primeiro  Vigilante,  já  que  a  palavra  foi 
reencoritrada, que nos resta fazer?

(1) É assim que o Venerável se chama, em Loja de Mestre. 

(2) Ver a segunda nota de abertura da Loja dos Aprendizes.

R.* -  Traçar os planos que devem servir de exemplo aos 
Companheiros.

P. - Com que devemos trabalhar?

R. - Com giz, uma terrina e carvão.

P. - Que significam essas três coisas? 

R. - Zelo, favor e constância.

P. - "Que idade tendes?"

 R. - "Sete anos."

P. - Que horas são? 

R. - Meio-dia Justo.



O  Respeitável:  Em virtude da hora e  da idade,  avisai  a 
nossos Amados Irmãos que a Respeitável  Loja de Mestre 
está  aberta  e  que  vamos  começar  nossos  trabalhos,  da 
maneira de costume.(1)

O  Primeiro Vigilante: Veneráveis Irmãos

O Segundo Vigilante: Veneráveis Irmãos, etc.

Quando  os  Vigilantes  anunciam,  o  Respeitável  e  toda  a 
Assembléia  fazem o  sinal  e  as  aclamações  dos  Mestres: 
após isso, fazem-se as recepções e começa-se a instrução.

CATECISMO DOS MESTRES

P.* - Meu Irmão, de onde vindes?

(1) O Grau de Mestre sempre foi a recompensa das ciências 
e  das  virtudes;  ele  é  conferido  somente  aos  homens de 
grande mérito: e quando se tratava de receber esse Grau, 
não se economizavam cuidados,  nem vigilância:  como se 
vê, pela abertura que acabamos de ler, não se podia nunca 
ser  surpreendido  por  profanos,  Incluindo  nessa  classe  os 
Aprendizes  e  os  Companheiros.  Essa  maneira  de  abrir  a 
Loja de Mestre foi seguida escrupulosamente por todos os 
antigos  Veneráveis:  mas  devo  dizer,  para  vergonha  dos 
grandes  mestres  franceses,  que  muitos  deles  não  sendo 
instruídos  pelos  verdadeiros  estatutos,  apegaram-se  às 
falsas instruções, de que já falei tantas vezes, e nas quais 
não se fala absolutamente dessa abertura de Loja.  Posso 
assegurar  também  que,  se  o  Grau  de  Aprendiz  e  o  de 
Companheiro  mereciam ser  corrigidos,  o  Grau  de Mestre 
exigia-o  ainda  mais,  pois  ainda  é  na  França  o  Grau  da 
Maçonaria Azul e o que mantém os maiores símbolos. Mas 
como é inútil  repetir  aqui o que eu disse ao longo desta 
obra,  pode-se consultar  as observações sobre a abertura 



das Lojas e todas as notas apresentadas nos três Graus e 
julgar o quanto era tempo de trazer a Maçonaria para seus 
justos princípios.

R.* - Respeitabilíssimo, venho da Câmara do Meio.

P.* - Que se faz na Cãmâra do Meio?

R.*  -  Honra-se  a  memória  de  nosso  Respeitável  Mestre 
Adonhiram.

P.* - Como chegastes lá?

R.* -  Por uma escada feita em forma de caracol,  que se 
sobe por três, cinco e sete.

P.* - Que significam esses números?

R.*  -  Que  são  necessários  três  anos  para  fazer-se  um 
Aprendiz,  cinco,  para  um Companheiro  e  sete,  para  um 
Mestre.

P.* - Como vos receberam lá?

R.*  -  Como  são  recebidos  os  Mestres  de  nossa  Ordem, 
apresentando-me um ramo de acácia. (1)

P.* - Onde fostes recebidos Mestre? 

R.* - Numa Loja Perfeita.

P.* - Quem compõem uma Loja dessa?

R.* - Nove, designados pelas nove luzes, quais sejam, um 
Respeitável  Mestre,  dois  Veneráveis  Vigilantes  e  seis 
Mestres. (2)

P. - Como fostes recebido?

R.  -  Passando  do  esquadro  para  o  compasso,  sobre  o 
túmuulo de nosso Respeitável Mestre Adonhiram.(1)

(1) Vê-se nas constituições dos religiosos gregos,  de que 
fala Jouvet, que durante o tempo em que os critãos ficaram 
presos pelos Infiéis, eles reuniam-se sob diferentes nomes e 



que,  entre  as  Assembléias,  havia  uma  composta  pelos 
cavaleiros  mais  instruídos  e  Virtuosos:  quando  um deles 
apresentava-se,  o  Grão-Mestre  dava-lhe  um  ramo  de 
acácia, e a memória da verdeira cruz que, segundo dizem, 
foi feita dessa madeira. Esse ramo de acácia substituiu o de 
murta que os iniciados de Kênfis portavam. E posso dizer, 
de passagem, que o ramo de ouro, que Vlrgílio dá a Enéas 
para descer aos infernos, tem a mesma origem. No entanto, 
apesar  dessas  verdades,  que  deveriam ser  tão  prezadas 
pelos Maçons, a maior parte dos Mestres não faz mais essa 
pergunta  e  nem  mesmo  a  conhece.  Isso  porque  alguns 
antigos Veneráveis não tendo visto impressa em nenhuma 
parte acharam-se no direito de esquecê-Ia, assim como as 
que se encontram ao longo desta obra. Foi essa negligência 
imperdoável que fez tantos bons Irmãos, a que os primeiros 
deveres  de  cidadão  tiram  o  tempo  de  aprofundar-se  na 
Ordem que estimam, Ignorarem uma grande parte dos mais 
belos mistérios.

(2) Com certeza, os autores dos catecismos impressos até 
agora nunca tinham entrado em Loja de Mestre, pois, não, 
poderiam ter dito que os que compõem essa Loja são um 
Respeitável  Mestre,  dois  Vigilantes,  dois  Mestres  e  dois 
Aprendizes. Quanto mais examino essas falsas instruções, 
mais fico aborrecido, para o bem da Ordem, com o sucesso 
que tiveram.

P.* - Que vistes, logo que entrastes na Loja de Mestre? 

R.* - Não me foi permitido olhar; apenas ouvi gemidos.

P. - Que observastes após terdes sido recebido? 

R. - Uma grande luzem que vi a letra G.

P.- Que significa essa letra?

R.  -  Grandeza  e  glória  e  tudo  o  que  os  mortais  devem 
conhecer e que está acima de vós.

P. - O que pode estar acima de mim, que sou Maçom livre e 
Mestre de uma Loja tão bem composta?



R. - Deus, porque o G é a letra inicial da palavra God, que, 
em muitas línguas,(2) significa o Ser Supremo.

P.* - Que vos deram, ao receber-vos Mestre? 

R.* - O segredo dos Maçons é da Maçonaria.

P. - Dai-me o ponto perfeito de vossa entrada. 

R. - Dai-me o primeiro, que vos darei o segundo.

P. - Guardo. 

R. - Escondo.

P. - Que escondeis?

R. - Todos os segredos que me foram confiados.

P. - Onde os escondeis? 

R. - No coração.

P. - Há uma chave para entrar aí? 

R. - Sim, Respeitabillssimo.

P. - Onde a guardais?

R. - Num cofre de coral, que só abre ese fecha com chaves 
de marfim.

P. - De que metal é ela?

R.  -  Nenhum.  É uma língua submetida à razão,  que não 
sabe  dizer  senão  o  bem,  tanto  na  ausência  quanto  na 
presença dos de quem ela fala.

(1)  Adonhiram,  nome  hebreu  composto  de  dois  outros: 
Adon, que significa “Senhor”, e Hlram, que significa "altivez 
de  vida".  Chamam-no  arquiteto  do  templo,  não  somente 



porque  a  verdadeira  igreja  segue  os  planos  do  Deus 
Supremo,  mas  também  porque  os  Maçons  estão 
persuadidos de que ele é o soberano Mestre de tudo; de 
que no universo, não há nada que não seja obra sua e de 
que assim, cada parte servindo a seus intentos, todos os 
seus sen síveis devem prestar-lhe homenagem.

(2) Isto é,  o antigo saxão, consequentemente, em inglês, 
flamengo, em alemão, etc.

P. -  Éreis, sem dúvida, Aprendiz e Companheiro antes de 
serdes Mestre?

R. - Sim, Respeitabilíssimo,J. e B. são-me conhecidos, assim 
como a regra de três, o que põe a chave de todas as Lojas à 
minha disposição.

P. - Que chave é essa?

R.* - O conhecimento dos sinais, palavras e toques dos três 
Graus que me foram conferidos.

P.* - Mostrai-ma.

(Os sinais dos dois primeiros Graus são feitos, depois, põe-
se à ordem de Mestre, dizendo}:

R.* - Ei-Ia. deveis reconhecê-Ia, ela está marcada com o que 
caracteriza os verdadeiros Maçons.

P.* - Sim, meu Irmãos: de onde a tirastes?

R.* - De minha esquerda e conservo-a como o que é mais 
precioso.

P.* - Por que essa chave é-vos tão preciosa?

R.*  -  Porque  me  fez  conhecer  a  verdadeira  luz  e, 
mostrando-a, pude assitir aos três primeiros tra balhos.

P.* - Por que a conservais à vossa esquerda?



R.* - Quero dizer que ela acompanha meu coração, onde 
estão guardados os segredos de nossa Ordem, e que ela 
me lembra a posição em que foi  encontrado o corpo de 
Adonhiram, cuJo braço esquerdo estava estirado e o direito 
formava o esquadro, figurando o sinal peitoral.

P. - Que viestes fazer aqui?

R. - Procurar a palavra de Mestre que se perdeu.

P. - Como a palavra de Mestre foi perdida. 

R. - Por três golpes.

P. - Quais são esses três grandes golpes?

R. - As que nosso Respeitável Mestre recebeu, quando foi 
assassinado,  na porta do Templo,  por  três Companheiros 
enlouquecidos,  que  quiseram  arrancarlhe  a  palavra  de 
Mestre ou a vida.

P.* - Como se soube que eram Companheiros que tinham 
cometido esse crime?

R.* - Porque foi feita uma chamada geral dos Operários e 
faltaram três Companheiros.

P. - Se a palavra estava perdida, como se pôde reecotrá-Ia?

R. - Os Mestres, desconfiando do assassinato de Adonhiram 
e temendo que à força de torturas houvessem arrancado a 
palavra  de  Mestre,  combinaram  entre  si  que,  ao 
encontrarem  Adonhiram,  a  primeira  palavra  pronunciada 
servir-Ihes-ia  para  reconhecer-se,  no  futuro.  O  mesmo 
aconteceu com o sinal e o toque.

P.*  -  Quantos  Mestres  foram  enviados  à  procura  de 
Adonhiram?

R.* - Nove designados pelas nove luzes.



P.*  -  Onde  encontraram  o  corpo  de  nosso  Respeitável 
Mestre?

R.* - Num entulho de, aproximadamente, nove pés cúbicos, 
sobre o qual plantaram um ramo de acácia.

P. - Para que devia servir esse ramo?

R. -  Para os traidores reconhecerem o local  onde tinham 
escondido o corpo de Adonhiram, que se propunham levar 
para um lugar mais distante.

P. - Que fizeram do corpo de nosso Respitável Mestre?

R. - Salomão  mandou sepultar no Santuário do Templo e 
pôr sobre seu túmulo uma medalha de ouro triangular,(1) 
em que estava gravado Jehová, antiga palavra de Mestre, 
que significa em hebreu o Ser Supremo.

P.* - Que formato tinha esse túmulo?

R.* - Tinha sete pés de comprimento, por cinco de largura e 
três de profundidade.

P.* - Quais são, enfim, as marcas distintivas dos Mestres?

R.* - Um sinal, um toque, duas palavras e os cinco pontos 
perfeitos do Grau de Mestre.

(1) O triângulo era conhecido pelos povos mais antigos e 
sempre Significou o primei ro princípio e mesmo o Autor da 
natureza. O cristianismo propriou-se dele para representar 
a tríplice essência, a trípllce unidade do Criador; e quando a 
Maçonaria tornou-se o emblema de nossa religião, todos os 
Mestres concordaram e& usar o equilátero. Essa figura foi o 
símbolo do verdadeiro Kaçon cristão. No Começo e no fim 
de uma ação, devia haver um trângulo, para mostrar que se 
rendia graça à Divindade. Eis de onde vem o exercício de 
mesa. O comandante dos :avaleircs, a cujas conlituições os 
religiosos  gregos  fazem  menção,  usava  uma  medalha 
triangular, na qual se encontrava um círculo que, ao ínves 
de Jehová, representava sem dúvida o Ser Supremo.

P. - Dai-me o sinal.



(Como resposta, o sinal é feito)

P.* - Como o nomeais? 

R.* - O sinal de horror.

P.* - Por quê?

R.* - Porque ele marca o horror de que os Mestres foram 
tomados, quando perceberam o corpo de Adonhiram.

P. - Dai o toque ao Irmão Primeiro Vigilante.

(Obedece-se)

Vejam sobre  esse assunto  o  toque de Companheiro;  é  o 
mesmo para a palavra de Mestre.

P. - Dizei-Ihe a palavra sagrada.

(Ela é dita, conforme a Ordem o exige)

P. - Que significa essa palavra?

R. - A carne desprende-se dos ossos.

P. - Qual é a palavra de passe?

R.  -  Sublime,(1)  cognome  dado  ao  nosso  Respeitável 
Mestre.

P.* - Quais são os cinco perfeitos do grau de Mestre?

R.* - O pedestre, a inflexão dos joelhos, a junção das duas 
mãos retas, o braço esquerdo sobre o ombro e o ósculo da 
paz.

(1) Para acabar de provar como uma instrução racional e 
Justa  estava  sendo  necessária,  para  fazer  revi  ver  os 
antigos estatutos, farei observar aqui que, há muito tempo, 
uma infinidade de Maçons não conhecem essa palavra, que 
abusivamente dizem que não entendem e à qual dão uma 
Significação  tão  aleatória  quanto  pouco  provável.  Para 
convencer-se é preciso saber que os primeiros cavaleiros 
tomaram como palavra de passe de Mestre, a palavra latina 



“SubJimis"  e  que,  tão  logo  os  franceses  conheceram  a 
Maçonaria, pronunciaram Sublime, o que ainda estava bem: 
mas alguns profanos, querendo divulgar nossos segredos e 
tendo  aparen temente  ouvido  essa  palavra  de  maneira 
imperfeita,  escreveram Jiblime e disseram que significava 
excelência;  outros  depois,  indo  mais  longe  que  os 
primeiros, fizeram imprimir Giblos e ousaram dizer que era 
o nome do lugar onde encontraram o corpo de Adonhiram. 
Como, nesse tempo, o número de Maçons pouco instruídos 
era  considerável,  essas  asserções  ridículas  foram 
prontamente recebidas; e a verdade foi quase totalmente 
esquecida.  Já  foi  visto  como  esses  catecismos  falsos  e 
estranhos tiveram crédito. Assim, pode-se Julgar de quanta 
utilidade essas pesquisas devem ser  para os verdadeiros 
Maçons.

P.* - Dai-me a explicação desses pontos.

R.* - 1. O pedestre significa que estamos sempre prontos a 
correr  em  socorro  de  nossos  Irmãos.  2.  A  inflexão  dos 
Joelhos,  que  devemos  humilhar-nos,  sem  cessar,  diante 
daquele que nos deu a existência.  3.  A junção das duas 
mãos retas, que devemos assistir nossos Irmãos, em suas 
necessidades. 4. O braço que passamos sobre seu ombro 
siginifica  que  lhes  devemos  conselhos  ditados  pela 
sabedoria  e  caridade.  5.  Enfim,  o  osculo  da paz anuncia 
essa serenidade e união inalteráveis que constituem a base 
de nossa Ordem.

P.* - Sobre que se sustenta a Loja de Mestre?(1) 

R.*  -  Sobre  três  grandes  colunas  triangulares,  nomeadas 
Sabedorias, Força e Beleza.

P.* - Quem os nomeou assim?

R.* -  Salomão ,  Hiram, Rei  de Tiro,  e Adonhiram, grande 
arquiteto do Templo.

P.* - Porque se atribui a Sabedoria a Salomão .

R.* - Porque ele recebeu esse dom de Deus e porque foi 
efetivamente o rei mais sábio de seu tempo.



P.* - Por que a Força ao Rei de Tiro?

R.* - Porque ele forneceu a Salomão  a madeira e o material 
para a construção do Templo.

(1) É aqui o lugar dessa pergunta. É fácil perceber-se, pelas 
respostas  que se  deve dar  e  que devem ser  conhecidas 
apenas dos Mestres. A razão mais simples e mais forte para 
isso  é  que  um  Aprendiz  não  deve  conhecer  senão  a 
sabedoria  designada  pela  coluna  J:  um  Companheiro, 
apenas a sabedoria e a força, emblema das duas colunas; 
e somente o Mestre deve conhecer a beleza, isto é,o prêmio 
das  coisas  sublimes.  Tabém  não  se  deve  entender  por 
“sustentar” que o universo está conservado, porque, é belo. 
Os antigos cavaleiros estavam bem longe de pensar que 
Deus admirava suas próprias obras: eles se convenceram, 
pelo contrário,  de que Deus não podia enganar-se e que 
tudo que fazia  era perfeito.  Se os  primeiros  autores  que 
escreveram sobre a Maçonaria tivessem tido o cuidado de 
fazer  relembrar  que  esses  filósofos  só  admitiam  um 
aspirante ao Grau de Mestre,  no final  de sete anos,  que 
esse aspirante devia empregar esse tempo para instruir-se 
em todas as ciências úteis ao gênero humano e a penetrar, 
tanto  quanto  possível,  nas  verdades  da  natureza  e  que 
então esses cavaleiros convenciam-se de que um homem 
cheio de conhecimentos não podia ser Impedido de admirar 
a ordem e a beleza do universo,  se esses autores,  digo, 
tivessem chamado a atenção para isso, sem dúvida, muitos 
Mestres  hoje  não  falarIam  da  beleza  no  Grau  de 
Companheiro e nem se arrependeriam de ter acreditado em 
homens que sob, o pretexto de instruí-Ios, abusaram da boa 
fé desses Metres.

P.* - Por que a Beleza a Adonhiram?

R.* - Porque, como Grande Arquiteto do Templo, desenhava 
todos  os  ornamentos  que  deviam  embelezar  esse 
monumento magnífico.

P.* - Esses três nomes de coluna não guardam uma outra 
significação? 



R.* - Sim, Venerabilíssimo. A forma dessas colunas significa 
a Divindade em toda sua extensão: a Sabedoria simboliza 
sua essência: a Força, seu poder infinito e a Beleza exprime 
quanto as obras de Deus são perfeitas e sublimes.

P. - "Quais devem ser as qualidades de um Mestre?" 

R. - "Sabedoria, Força e Beleza."

P. - "Como se pode reunir qualidades tão raras?"

R. - "A Sabedoria, em seus costumes: a Força, na união com 
seus Irmãos e a Beleza, em seu caráter."

P.* - Há algum móvel precioso na Loja de Mestre?

R.*  -  Sim,  Venerabilíssimo,  são  três:  o  Evangelho,  o 
Compasso e o Malhete.

P.* - Que significam?

R.*  -  O  Evangelho  demonstra  a  verdade,  o  Compasso,  a 
justiça e o Malhete, que serve para manter a ordem, faz-nos 
relembrar  que  devemos  ser  dóceis  para  as  lições  da 
sabedoria.

P.*  -  Por  que  os  três  primeiros  Oficiais  servem-se  de 
malhetes?

R.* - Para fazer-nos entender sempre que, como a matéria 
produz sons quando se bate nela, o homem, a quem Deus 
deu um coração e a faculdade de conhecer e Julgar, deve 
ser sensível ao grito da virtude e prestar homenagem a seu 
Criador.

P.* - Como se chama um Mestre?

R.*  -  Gabaon  que  é  o  nome do  lugar  onde  os  israelitas 
puseram a arca, nos tempos de perseguição,

P.* - Que significa?



R.* - Que o coração de um Maçon deve ser bastante puro 
para ser um templo agradável a Deus.

P. - "Como se chama um filho de Maçom?"

R.  -  "Lowtoti,  palavra  inglesa,  que  significa  educado  em 
arquitetura."

P. - Qual é o privilégio de um Lowton?"

R. – “Ser recebido Maçon antes de qualquer outro."

P.  Em que trabalham os Mestres?

R.   Na prancha para desenho.

P.  Onde recebem seus salários?

R.  Na Câmara do Meio.

P.  Como viajam os Mestres?

R.  Por toda a superfície da terra.

P.  Por que?

R.  Para espalhar a luz.

P.  -  Se  perdesseis  um  de  vossos  Irmãos,  onde  o 
encontraríeis?

R. - Entre o esquadro e o compasso.

P.*- Explicai-me essa resposta.

R.* - O esquadro e compasso são os símbolos da sabedoria 
e da justiça dos quais um bom Maçon não deve nunca se 
afastar.

P.* - Que faríeis se estivesseis em perigo?

R.* - Faria o sinal de socorro, dizendo: "A mim os filhos da 
viúva."



P.* - Por que dizeis os filhos da viúva? 

R.* - Porque, após a morte de nosso Respeitável Mestre, os 
Maçons cuidaram de sua mãe, que era viúva, e de quem 
eles  se  fizeram filhos,  tendo  Adonhiram Visto-os  sempre 
como irmãos.

P.* - Que idade tendes? 

R.* - Sete anos.

P.* - Que siginifica essa idade?

R.*  -  O  tempo  que  Salomão   passou  para  construir  o 
Templo.

P.* - Que horas são? 

R.* - Meio-dia Justo.

Essa Loja é fechada como a dos Companheiros, mudando-
se apenas o nome e as aclamações.

FIM DO TERCEIRO GRAU.

O MESTRE  PERFEITO

QUARTO GRAU

RECEPÇÃO

O  Venerável (1) sentado a Oriente, dá quatro golpes, com 
um mesmo intervalo de tempo entre uma e outra; quando 
os Vigilantes respondem-lhe, da mesma maneira,  ele faz-
lhe  algumas  perguntas  da  instrução  e,  logo  após,  o 
Recipiendário é introduzido na Loja, trazendo uma corda ou 
corrente no pescoço e o dorso voltado para o Oriente;  o 
Segundo  Vigilante  manda-o  colocar-se  a  Ocidente;  em 



seguida,  o  Grão-Mestre  interroga-o  sobre  os  Graus 
precedentes  e  pede-lhe  todas  as  palavras  desses  Graus, 
convidando-o,  constantemente,  a  pronunciá-Ias.  Todos os 
Irmãos  devem  ter  a  espada  desembainhada,  na  mão,  e 
estarem  de  frente  para  o  Oriente.  Cada   vez  que  o 
Recipiendário  pronuncia  as  palavras  sagradas,  sem 
observar  a  maneira  como  lhas  ensinaram,  os  lrmãos 
voltam-se para ele e apontam-lhe a ponta da espada; então 
o Venerável o faz sentir sua inconsequência e prova assim 
a discrição do Recipiendário em relação a todos os Graus; 
depois disso, o Primeiro Vigilante manda-o ir ao trono com a 
marcha de Aprendiz, de Companheiro e de Mestre; quando 
ele chega, mandam-no prestar o Juramento seguinte.

J U R A M E N T O

Renovo  aqui  todas  as  promessas  que  fiz  nos  Graus 
precendentes e prometo ser fiel a elas, sob as penas que 
reconheci   deverem  ser  infligidas  aos  falsos  Irmãos, 
perjuros  à  Maçonaria;  e,  para  demonstrar  o  desejo  que 
tenho  de  chegar  à  perfeição,  prometo  ainda,  diante  do 
Grande Arquiteto do Universo e em presença dos Maçons 
esclarecidos  que  me  ouvem,  praticar,  sempre,  e  com 
humildade,  todas  as  virtudes  que  as  leis  da  Maçonaria 
prescrevem-me e que devem caracterizar os membros de 
nossa Ordem; sem isso, concordo em ser banido da socie 
dade  dos  homens,  em  ser  tratado  como  um  covarde, 
indigno de conservar o título e os direitos de Maçom. Que 
Deus me ajude, etc.

(1) Neste Grau, ele se chama Sapientíssimo.

Prestado  o  juramento,  o  Primeiro  Vigilante  ensina  ao 
Reicipiendário a marcha de Mestre Perfeito. Em seguida o 
Venerável começa a instrução.



C A T E C I S M O

DOS MESTRES PERFEITOS

P. - Quem sois vós? 

R. - Sapientíssirno, sou Mestre e conheço o grande Jehová.

P. - Que significa esta palavra?

R. - O nome incomunicável, interpretado como imensidão; 
Je se mostra o passado, ho, o presente, e va o futuro. É o 
que foi, que é e que será. Enfim, é a palavra de Mestre que 
nunca se perdeu. 

P. - Que pedis?

R. - Peço para penetrar no santuario do Templo e receber a 
recompensa pela perfeição.

P. - Como provareis que sois digno desse favor? 

R.  -  Assegurando-vos  que  conheço  o  círculo  e  sua 
quadratura.

P. - Como chegastes a essa perfeição?

R.  -  Pelos três Graus de Aprendiz,  de Companheiro e  de 
Mestre.

P. - Corno fostes introduzido na Loja? 

R. - Com a corda no pescoço.

P. - Por quê?



R. - Para aprendermos que não devemos envergonharmo-
nos com as provas que nos mandam fazer, para tornarmo-
nos perfeitos.

P. – O  que havia no meio da Loja?

R.  -  Uma  grande  pedra  quadrada  sobre  a  qual  estavam 
quatro círculos e quatro quadrados. 

P. – Que representam os quatro círculos?

R. – A existência, a imensidão, o poder e unidade do Grande 
Arquiteto do Universo.

P. – Que representam os quatros quadrados?

R.  –  As  quatro  partes  do  mundo  sobre  as  quais  o  Ser 
Supremo estende seu poder.

P. – Por qual porta entrastes no templo? 

R. – Pela do Meio-dia.

P. – Por quê?

R.  –  Para  mostrar-nos  que  é  apenas  livrando-nos  das 
estradas vulgares que podemos chegar à perfeição.

P. – Que vistes, na porta do Meio-dia?

R. – O túmulo de nosso Respeitável Mestre Adonhiram.

P. – Enfim, que prova real dar-me-eis, para convencer me 
de que sois Mestre Perfeito?

R. – Uma incontestável, que é a palavra sagrada, a palavra 
de  passe,  os  sinais  e  os  toques,  que nos  distinguem de 
todos os outros.

P. – Que palavra é essa?



(Como resposta ela é dita)

P. – Que significa?

R. – O senhor; em hebreu, um dos nomes de Deus.

P. – Qual é a palavra de passe? 

R. – O Monte Líbano.

P. – Quantos sinais tendes vós?

R. – Quatro. O primeiro é estender a mão, como para pousá-
Ia sobre o Evangelho, o que simboliza a certeza de nosso 
engajamento;  o  segundo  é  parar  a  mão  sobre  o  peito 
esquerdo,  em sinal  peitoral,  para  lembrarmo-nos  de  que 
devemos sempre guardar  nossos segredos no coração;  o 
terceiro é levantar a mão direita estendida, para mostrar 
que devemos ajudar e socorrer nossos Irmãos; e os olhos 
que levantamos ao céu anunciam que devemos admitir e 
respeitar  os  efeitos  da  Providência;  e  o  quarto,  que  é 
mostrar a terra com o indicador,  diz que todo mortal  sai 
dela e deve aí entrar.

P. – Quantos toques há? 

R. – Quatro.

P. – Que significam eles?

R. – O reconhecimento, a paz, a amizade e a igualdade.

P. - Com que fostes enfeitado, depois de terem-vos confiado 
os segredos?

R. - Com um cordão verde.

P. – Por quª?



R. – Para demonstrar-me a esperança que eu deveria ter 
para tornar-me perfeito, praticando todas as virtudes que 
me ensinaram.

P. – Que idade tendes?

R. – Um ano (para abrir) e sete completos  (para fechar) .

P. – Que horas são?

R. – Uma hora (para abrir) e sete (para fechar).

Fim do quarto Grau.

VIOLENCIAS EXERCIDAS CONTRA OS MACONS

ADVERTENCIA

Algum tempo antes da publicação das cartas seguintes, o 
Rei  de  Nápoles,  excitado  por  uma  cabala  Violenta,  foi 
severo com os Maçons: mandou prender alguns e fez um 
rigoroso julgamento sobre eles. Iam executá-Ios, quando a 
rainha  suplicou  ao  Rei  para  mandar  examinar  suas 
constituições  e  fazer-se  iniciar  na  Ordem,  a  fim  de 
conhecer,  ele  mesmo,  que  a  Associação  tinha  apenas  a 
virtude por objetivo e não era perigosa em nenhum ponto. 
O Rei  rendeu-se  às  veementes  preces  de  S.  M.  e  fez-se 
receber como Maçom. Desde esse tempo, ele não parou de 
proteger abertamente seus Irmãos.

Apesar desse exemplo augusto de tolerância e de Justiça, 
os  padres  Louis  Greinemen,  Dominicano  de  Aix la-
Cahapelle, e Schuff, Capuchinho, pregador da catedral da 
mesma  cidade,  levantaream  em  1779  o  estardarte  da 
sedição e provocaram o massacre de v~rlos Irmãos, porque 
eles asseguraram em seus sermões, que os Maçons eram 
"os precursores do Anticristo, sodornitas, ímpios e patifes." 
Sua  fúria  ridícula  deu  lugar  às  duas  cartas  seguintes, 



publicadas pela gazeta do Baixo-Reno, números 36 e 41, do 
mês de maio do mesmo ano.

Extraído da correspondência do BaixoReno nº 36, 5 de maio 
de 1779.

A GLORIA DO GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO

Saúde, Força e União.

VenerabiIíssimos e Respeitabilíssimos lrmãos,

A Loja da Constância, situada no Oriente de Aix la-Chapelle, 
suplica aos Respeitáveis Irmãos da Loja de ... e da de ... sua 
proteção, nessa infeliz situação em que se encontra.

O Padre Louis Greineman, Dominicano, natural de Hayence, 
atualmente leitor de teologia no convento dos Dominicanos 
desta  cidade,  pregou,  continuamente,  durante  a  última 
Quaresma,  contra  os  maçons  desta  cidade  e  contra  seu 
instituto: ele não se contentou em pregar em termos gerais, 
mas  atacou  pessoalmente  Irmãos  que  podiam  ser 
reconhecidos facilmente por seu auditório.

Ele disse que os maçons tinham um pacto entr sí, de onde 
poderiam  resultar  para  os  fiéis  as  consequências  mais 
perigosas,  tanto  para  a  religião,  quanto  para  o  Estado. 
Gabava-se de conhecer todos os maçons da cidade e de 
saber,  de boa fonte,  que havia  pessoas  do Reino,  nessa 
sociedade.  Disse  a  esse  respeitol  "Como  quereis,  meus 
caros  ouvintes,  que  a  justiça  seja  administrada  por  tais 
membros?"



Um  acidente  que  um  de  nossos  Irmãos  teve  em  seu 
comércio deu oportunidade ao pregador de dizer que era 
punição de Deus e que todos os maçons estariam expostos 
à vingança celeste, se eles não se convertessem. Não foi 
difícil  para  o  público  reconhecer  esse  infeliz  Irmão.  O 
pregador caluniou até ao dizer que os maçons não passam 
de  patifes  e  bruxos,  que  faziam  um  sermão  em  sua 
recepção, semelhante ao que prestam os ladrões que foram 
enforcados no país de Bolduc e Fouleaumont. O magistrado 
dessa cidade fez publicar, em 26 de março último (1779), 
um decreto, no qual lembra a excomunhão lançada contra 
os maçons e inflige uma pena de cem florins e ouro, pela 
primeira  vez,  duzentos,  pela  segunda  e  trezentos,  assim 
como a expulsão da cidade, pela terceira vez, para aqueles 
que derem asilo ou permitirem os maçons reunirem-se em 
suas casas, oferecendo a metade da multa àquele que vier 
declarar uma assembléia deles, sob a promessa de calar o 
nome.

O  reverendo  padre  dominicano,  após  ter  louvado  muito 
esse  magistrado  por  suas  sábias  precauções,  para 
exterminar  os maçons,  anunciou,  nesses termos,  em seu 
último sermão: "Vós, Maçons, precursores do Anticristo, Já 
fostes expulsos de um local para outro dessa cidade e sê-Io-
eis ainda. Que partido resta-vos: Aonde ireis? A Brunswick? 
Não, a Babllônia."

Tendo conseguido engajar  o  magistrado a agir  contra os 
maçons,  o  padre convidou o povo a vir  em seu socorro, 
para ajudá-Io a exterminar essa maldita raça. Esse convite 
produziu o efeito que ele esperava. Alguns irmãos Já foram 
insultados nas ruas, embora levemente, o que torna raras a 
nossas saídas, com medo de darmos plena passagem a um 
povo  cheio  de  boa  vontade  para  o  mal  e,  aliás, 
constantemente  encorajado  pelos  sermões  do  Reverendo 
Padre, que assegurou que nem ameaças, nem lisonjas não 
o  impediriam de  perseguir  esses  patifes  e  enganadores, 
visto que o povo o apóia com seu ardor e coragem habitual.

Terminou  dizendo  que  Sodoma  e  Gomorra  tinham  sido 
punidas com uma chuva de fogo: e vós, maçons, eis a sorte 
que vos espera,  acrecentou.  O Padre Schuff,  capuchinho, 
pregador  da  catedral  de  Aix-Ia-Chapelle,  pregou também 



em 11 de abril contra os infelizes Irmãos: iniciou chamando-
os  de  maus  cristãos  e  ímpios:  exortou  todos  os  bons 
cristãos a olhá-Ios como pagãos e publicanos, porque eles 
se  atiraram,  por  sua  maldade  e  suas  assembléias 
diabólicas, a excomunhão. Essas mesmas punições, diz ele, 
estão reservadas aos que os frequentarem: ainda mais, aos 
que trabalhem para eles e para sua Loja; e mesmo aqueles 
que  os  abrigam,  alimentam  e  servem  não  podem  ser 
salvos. Os que tiverem feito sua Páscoa e que não tiverem 
denunciado a seu confessor o comércio que têm tido com 
os  Maçons  são  duplamente  excomungados  e  só  o  papa 
pode absolvê-los, mesmo em seus últimos momentos. E, se 
nesse intervalo, algum deles vier a morrer e ser enterrado 
em terra santa, serão obrigados a desenterrar seu cadáver 
e  tansportá-Io  para  longe  dessa  terra  sagrada  que, 
encontrando-se  manchada,  será  benta  novamente,  etc. 
Enfim, exortou todos os párocos, vigários e confessores a 
recusarem os sacramentos a todos os Maçons, sob qualquer 
pretexto  que  possam  pedir.  Julgai,  Respeitabilíssimos 
Irmãos,  nossa  triste  situação.  Se  esses  monges 
continuarem a pregar,  corremos o risco de sermos todos 
assassinados.  Recorremos  a  vós,  caros  Irmãos:  só  há, 
absolutamente, vossos bons ofícios que possam tirar-nos da 
angústia em que estamos. Vossos corações compadecidos 
e  vosso zelo  pela  arte  real  autorizam-nos  a  esperar  que 
junteis  vossas  orações  às  nossas,  para  que  sejamos 
protegidos. Nessa espera, temos o prazer de sermos, pelo 
N.D.V.O.  (número  de  vosso  oriente)  e  pelas  honras  que 
mereceis, vossos afetuosos Irmãos, etc.

Venerabilíssimo  e  RespeitabiIíssimos  Irmãos  da  Loja  da 
Contância, em Aix-Ia-Chapelle, nesse 13 de abril de 1779.

Extraído da Correspondência do Reno, 

21 de maio de 1779

C A R T A



Aos RR, PP. Greinemen, leitor de teologia no convento dos 
Dominicanos  de  Aix-la-Chapelle,  e  Schuff,  Capuchinho, 
pregador na catedral da mesma cidade.

Meus Reverendíssimos Padres,

Diversos  relatórios,  confirmados  pelos  Documentos 
Públicos,  instruíram-me  sobre  o  ardor  com  que  vos 
esforçais para afiar o gládio do fanatismo contra pessoas 
tranquilas,  virtuosas  e  respeitáveis,  chamadas  Maçons; 
devo,  como  antigo  dignatário  de  sua  venerável  Ordem, 
rejeitar,  tanto  quanto  possa,  esta  calúnia  e  esforçar-me 
para tirar-vos dos olhos esta venda tenebrosa que vos fez 
ver e descrever o templo que edificamos às virtudes como 
o receptáculo de todos os vícios.

Ora,  meus  Reverendíssimos  Padres,  quereis  trazer  entre 
nós esses séculos de ignorância e de barbárie, que foram 
por  tão longo tempo o opróbio e  a vergonha do espírito 
humano: Esses tempos de fanatismo para os quais o olho 
da razão não pode retroagir sem horror: Esses tempos onde 
a  hipocrisia,  sobre  o  trono  do  despotismo,  entre  a 
superstição  e  a  ignorância,  dava  ferro  ao  mundo  e 
queimava indiferentemente, sob o nome de bruxos, os que 
sabiam  ler?  Não  somente  injuriais  os  Maçons,  com este 
nome  de  bruxo  (nome  vazio  de  significado,  vergonhoso 
fiador da imbecilidade de nossos ancestrais, que não prova 
nada, a não ser que não sois bruxos), mas acusais ainda de 
serem patifes, sodomitas, ímpios, precursores do anticristo: 
e exortais de maneira caridosa todo um povo a exterminar 
essa raça maldita.

Patifes, meus Reverendos Padres, não fazem, como nós, um 
trabalho  de  assistência  aos  pobres  e  órfãos:  patifes,  ao 
contrário, pedem-lhes contribuicões, pr i vam nos, algumas 
vezes, de suas heranças e enriquecem com os despojos dos 
pobres, no seio da preguiça e da hiprocrisia: patifes, enfim, 
enganam os homens: os Maçons esclarecem-nos.



Sodomitas não são, com certeza, adequados para a função 
de bons pais de família; mas um Maçom, que volta de sua 
Loja,  onde  recebeu  apenas  lições  para  o  bem  da 
humanidade,  em casa,  não é senão melhor pai  e melhor 
marido.  Precursores  do  anticristo  concentrariem,  sem 
dúvida,  todos  os  seus  esForços  para  destruir  a  lei  do 
Altíssimo, e os Maçons não saberiam atentar contra essa 
lei, sem desmoronar, ao mesmo tempo, seu próprio edifício. 
Enfim,  vós  os  tratais  de  raça  maldita,  que  deve  ser 
exterminada. Comparai esse Julgamento com o trazido por 
um  príncipe,  que  os  mais  sábios  do  século  chamaram, 
unanimemente, de “Salomão  do Norte".

" ... S. M., é Fácil assegurar-vos de que ela se interessará 
sempre pela felicidade e prosperidade de uma assembléia 
que  põe  seu  entusiasmo  na  propagação  infatigável  e 
ininterrupta de todas as virtudes do homem honesto e do 
verdadeiro patriota(l)."

Potzdam, 7 de Fevereiro de 1778.

Assinado, Frederico.

(1} O Original desta carta, dirigida à Loja da Amizade, em 
Berlim,  encontra-se  nos  seus  arquivos  e  uma  cópia, 
completa, na Gazeta Literária dessa cidade, folha 726, de 
fevereiro de 1778.

Este  estilo  é  bem  diferente  do  vosso,  meus 
Reverendíssimos  Padres,  e  se  um dos  maiores  príncipes 
testemunhou,  tão  precisamente,  que  a  Maçonaria  é  a 
escola de todas as virtudes do homem honesto,  em que 
classe  serão  agrupados  os  que  a  perseguem  e  gritam: 
"convertei vos"? A quem meus Reverendos Padres, conviria 
dizer  aqui  para  converter-se?  Aos  que,  reunindo-se  para 
provar a bondade mais pura da humanidade, recomendam 
sem cessar a união, a paz e o amor fraternal, ou aos que 
dizem:  "ajudai-nos  a  exterminar"?  Foi  o  amor  à  paz,  oh 



Ministros de um Deus de paz, que vos fez comprometer, em 
pleno auditório, membros de vossa regência, perguntando 
ao  povo  reunido  se  a  justiça  podia  ser-lhe  bem 
administrada  por  eles?  A  indulgência  de  vossos 
magistrados,  nessa ocasião,  prova,  pelo menos,  que eles 
são mais pacíficos que vós; mas, sem perturbar a questão, 
se é permitido ao ministro da religião eleger-se tribuno do 
povo,  aprendei,  meus  Reverendíssimos  Padres,  que  os 
Maçons Juraram todos manter e seguir as leis, serem fiéis à 
sua Pátria,  e  que o  primeiro  Juramento de um Maçom é 
cumprir  os deveres  do Estado,  onde o céu o fez  nascer. 
Vede,  aí,  que nosso sermão não é um pacto de ladrões, 
como  ousastes  afirmar  no  púlpito;  e  se  tivesseis  sido 
melhor instruído sobre nossos estatutos teríeis, sem dúvida, 
imitado os Maçons, que deixam o mundo em paz.

Não,  meus  Reverendos  Padres,  nunca  os  Maçons 
tumultuaram  o  Estado,  mas  sim  os  fanáticos;  nunca 
mandaram degolar os que não pensavam como eles: eles 
os respeitam e nunca contaram com Jacques Clément entre 
seus  lrmãos  ...  Deveríeis  ter  pensado  que,  entre  esses 
mesmos  Maçons  que  tratais  de  patifes,  estão  todos  os 
príncipes  da  Europa,  com as  mais  poderosas  e  honestas 
pessoas de seus Estados. O Rei de Nápoles, responder-me-
eis,  permitiu  que  os  Maçons  fossem  perseguidos:  isto  é 
verdade:  mas  ele  ainda  não  era  irmão  desses  Maçons: 
tornou-se depois e protege-os. As potências seculares não 
são as únicas das quais a Maçonaria possa honrar-se:  e, 
certamente,  vós  não  duvidais,  meus  Reverendíssímos 
Padres,  de  que ela  conta,  entre  os  seus,  com um papa, 
cardeais, dominicanos e até capuchinhos. Frequentemente 
encontrei-me na Loja com religiosos de todas as Ordens. 
Encontrei  pregadores hábeis  e  pessoas honestas que,  ao 
sairem  de  nossa  Loja,  iam  edificar  seus  auditórios,  aos 
quais não diziam: "ajudai-me a exterminar", etc.

Estou,  e  faço  questão  de  estar,  com  essa  candura 
inseparável  da  boa  e  franca  Maçonaria,  meus 
Reverendíssimos Padres, S∴ F∴ B∴

O Mestre de púlpito de uma Loja situada a quatro mil de 
Babilônia, neste 16º do 5º do ano da grande luz 5779.



ESTROFES

Ditadas por um Irmão numa Loja de Adoção

ARIA: Vós quereis fazer-me cantar.

O número cinco é nesses lugares(!) 

O número que se prefere,

Sim, minhas Irmãs, ele oferece a nossos olhos 

Uma lição bem cara;

Ele diz neste templo divino, 

Onde candura nos reúne:

Como os cinco dedos da mão 

Sejamos unidos todos.

Nós temos de combinar 

Nessa conjuntura:

Faz-se em vão, para encantar-vos, 

Os cinco sentidos da natureza.

O sentido dos olhos tem tanto atrativo, 

Para quem fixa os vossos,



Que nós poderíamos, nesse clima, 

Esquerer os quatro outros.

Por cinco vezes dá-se um beIjo; 

Este ponto me embaraça:

Não sei como dlstribuí-Ios;

Instruí-me de graça.

Em cada face um, isto faz dois, 

Se acredito em minha tabuada:

Dois outros vão procurar os olhos; Onde dar o quinto?

(1) Ver  a  nota  do  tradutor  relativa  ao  "Cântlco  de 
Fechamento", na Loja de Mesa.

CANÇÃO

Cantada por uma Irmã.

ARIA: Durante os jogos no Vilarejo.

Há festa mais charmosa 

Que a dos bons Maçons?



Alhures é a felicidade que se decanta, 

Aqui é ela que degustamos.

A cada instante, este nome tão suave, 

O nome de Irmão repetido

Com prazer é ouvido,

E dito com verdade.

A candura reina em nossos asilos; 

A paz em nossos divertimentos; 

Para sermos simples e tranquilos, 

Os prazeres são menos picantes? 

Aqui o coração não tem fraqueza,

 Pelo o amor ele não é ligado

Mas se ele se fecha à ternura,

É para abrir-se à amizade.

ESTROFES

ARIA: de Jocode



De uma amável fraternidade 

Para desfrutar as delícias, 

Para gozar de uma volúpia

Que foge da sombra dos vícios; 

Para encontrar cpstumes e leis 

Para amar-se nos outros,

Meus irmãos, enfim, julgo

Que é preciso ser um dos vossos.

Da felicidade de estar Junto a vós, 

Sinto a excelência:

Por vossos sentimentos Julgai todos 

Com meu reconhecimento.

Do paraíso voluptuoso, 

Morada do primeiro homem, 

Torno-me o habitante feliz, 

Sem temer a maçã.



Tal como o hebreu encantado

Num carro de luz,

Um maçon, orgulhoso de seu destino, 

Começa sua carreira;

Ele deixa, feliz e contente, 

Seu despojo vulgar,

E orna-se, mais resplandecente, 

Com o belo título de Irmão.

Profano como eu era antes, 

Insultava vossas festas;

É preciso, para saber seu preço, 

Ser o que sois:

Eu o sou, vós estais vjngados, 

Estou contente de sê-Io.

Perdão se eu vos julguei, 



Foi sem vos conhecer.

OUTRAS

ARIA: Como estimo meu caro Vizinho.

Neste doce e charmoso festim 

Onde reina a inocência, 

Cada Maçom, com um copo à mão, 

Bendiz a inteligência.

A virtude que reina nestes lugares, 

De nossa arte faz o elogio;

Ela é vista também nos olhos

Do Mestre da Loja.

Aos que recebemos,

Bebamos nosso acordo, meus Irmãos, 

E que os movimentos conhecidos



Sejam marcados por nossos copos.

OUTRAS

Sobre a ARIA: Da Divisa.

Aquele que se chama Maçom 

É homem honesto;

Ele é conhecido por sua lição 

E eis como

Em tudo ele é sábio e discreto,

Seja o que for que se diga:

Não trair nunca seu segredo; 

É sua divisa.

II

Ele baseia todos seus sentimentos 

Sobre a eqüidade,



Não é visto em seus sermões 

Nenhum parjúrio;

Pouco sensível a meus discursos, 

Ele despreza-os;

Aos infelizes prestar socorro 

É sua divisa.

I I I

Sabendo domar os vãos desejos, 

Ele é modesto:

Renunciando a todos os falsos prazeres, 

Ele detesta-os:

Nunca combatido pelo remorso, 

Cheio de franqueza:

Prezar em todo lugar a virtude 

É sua divisa.



IV

Vítima de um falso preconceito, 

Ele é denunciado:

Mas encontra-se vingado da avania:

A sinceridade de seu coração 

Tranquiliza-o:

Agir apenas segundo a candura, 

É sua divisa.

OUTRAS

ARIA: Nós estamos contentes em nossos lugarejos.

Por ver-me unido aos Maçons 

Como tenho a alma feliz!

Regulamentarei sobre suas lições 

Os atos de minha vida:



É pela virtude e candura,

Que eles se fazem reconhecer:

Eles souberam corrigir meu coração, 

Sou um novo ser.

A mais perfeita caridade 

Conduz estes homens sábios:

Encontra-se a verdade

Em suas menores linguagens:

Feliz aquele que pode de seus segredos 

Penetrar no mistério:

mais feliz quem segue seus decretos

Vivendo como Irmão digno.

Da lei da igualdade 

Conhece-se a vantagem,



E a charmosa urbanidade 

Do chefe é o quinhão:

Se ele é obrigado a punir 

Algum leve capricho, 

Testemunhando arrependimento 

Cede sua justiça.

Das regras da humanidade 

Cada um segue as máximas:

Arma-se de severidade 

Contra os mínimos crimes, 

O virtuoso é admirado,

Prezado e amado:

Expulsa-se o viciado 

Deixando-o a si próprio.

Astro cujos traços radiosos 

Ornam o santuário

Deste templo maraviIhoso 



Que todo sábio venera!

Com um brilho sempre novo

Tu encantas todos nossos Irmãos 

És tu que nos dás a chama

Paraa nossos mistérios secretos.

OUTRAS

ARIA: Vós que vedes as Senhoras.

A ordem que nos une

É um presente dos deuses:

Celebremos todos juntos 

Nossos prazeres virtuosos.

(Todos juntos)

Cantemos com um coração feliz, 



Apesar dos invejosos, 

Regozijemo-nos em toda parte 

De bens deliciosos.

A doce inteligência 

Aqui nos torna feliz; 

A amizade dispensa-nos 

Mil dons preciosos.

Cantemos, etc.

Os preceitos de um sábio(1) 

Abrem-nos os olhos:

Mas uma espessa nuvem 

Encobre-nos dos curiosos.

Cantemos, etc.

ARIA: De todos os Capuchinhos do mundo.

Belo espírito, soberbo gênio, 

Respeital a Maçonaria,



Por seus preceitos maravilhosos. 

Todo homem aprende a conhecer-se; Quem, entre nós, não 
é feliz,

Não pode nunca pretender sê-lo.

Os mais doces momentos da vida 

Deve-se à Maçonaria:

Com ela aprende-se a pensar,

Com ela não se faz nada de infame, 

E com ela vê-se eclipsar-se

Tudo o que pode aviltar a alma.

O U T R A 5

ARIA: Da Primavera, contradança.

Experimentemos neste retiro 

O fruto de um doce lazer:



Sobre nossa doçura perfeita 

Nada pode trair-nos:

Vem, deus do prazer,

Nossas irmãs não são indiscretas:

Vem, deus do prazer,

Completar seu inocente desejo.

(Todos juntos)

Experimentemos neste retiro, etc.

(1) Salomão 

Os felizes pastores, 

Com os oboés e as gaitas:



Os felizes pastores 

Cantam prazeres passageiros.

Experimentemos, etc.

Nossa Ordem charmosa

Sabe deixar as bocas caladas:

Nossa Ordem charmosa 

Faz despontar o sentimento 

Experimentemos, etc.

Dois sexos unidos

Têm as virtudes como intérpretes; 

Dois sexos unidos

Vivem juntos como verdadeiros amigos.

Experimentemos nestes retiros 

Os frutos de um doce lazer; 

Sobre nossa doçura perfeita 



Nada pode trair-nos.

A UNIÃO DA SABEDORIA E DO PRAZER

CANTICO para o dia de São João.

ARIA: Viva Henrique, viva Henrique.

Neste banquete onde a alegria 

Jorra do seio da amizade,

E o prazer, é a sabedoria

Que devem reinar juntos.

De seu acordo sublime, 

Experimentemos o charme encantador, 

E repitamos com voz unânime:

É São João, é São João. 

É São João, é São João. 

Esta festa era, na casa de nossos pais, 



Uma mistura deliciosa

De raras virtudes, de mistérios,

De prazeres puros, de amáveis Jogos.

De seu acordo sublime, etc.

Sem o prazer, a virtude fere, 

Por seu excesso de austeridade. 

Mas o prazer, sem a sabedoria, 

Tem apenas uma falsa volúpia.

De seu acordo sublime, etc.

O  prazer eliminando a tristeza, 

A virtude regrando o desejo,

O prazer é para a sabedoria

O que a sabedoria é para o prazer.

De seu acordo sublime, etc.



Sabedoria desce em nossas almas; 

Prazer, vem carregar nossos canhões; 

E a mistura de vossas chamas

Que faz a felicidade dos Maçons.

De seu acordo sublime, etc.

OUTRA

Sobre a mesma árla, que deve ser cantada na recepção de 
um Aprendiz e por este que o apresenta.

De vossa terrível carreIra

O maior tormento foi a noite:

O doce presente da luz,

De vossos trabalhos torna-se o fruto.

Vossa alma está satisfelta.



A nossa o é em uníssono;

Com arrebatamento aqui cada um repete:

Ele é Maçom, ele é Maçom. Ele é Maçom, ele é Maçom.

Este título é uma quimera 

Quando a virtude faz sua beleza, 

E podia ele não agradar-vos

já que vós o havíeis merecido?

Vossa alma está satisfeita, etc.

O  gosto pala Maçonaria

Pressionava vivamente vosso coração; 

A sabedoria ao talento unida,

Fez vossos direitos neste favor.

Vossa alma está satisfeita, etc.



Feliz garantia para nossa obra, 

Meus aplausos duplos,

A arte real dou um sábio, 

Ponho-vos em nosso elemento.

Vossa alma está satisfeita, etc.

OUTRA

Cantemos sobre a ária de "O Filli":

O Mestre nos reúne aqui,

Para um trabalho que nos agradará, 

Aleluia.

Façamos um templo ao Eterno, 

Nossos corações servirão de altar, 

A caridade sustenta-lo-á.

Aleluia.

Para embelezar este prédio 



E fundá-Io com solidez

Ele pousará sobre as virtudes.

Aleluia.

Eliminaremos desta morada 

O turbulento deus do amor, 

A amizade substituí-lo-á.

Aleluia.

De todo risco, de todo perigo, 

Onde nos conduz este deus leve, 

Somente ela salvar-nos-á.

Aleluia.

Os momentos que se deve empregar 

Devem servir para corrigir

Os defeitos que cada um terá.

Aleluia.

É preciso, sobretudo, aplicar-nos 

A repreender sem criticar:

A doçura será usada.



Aleluia.

Guardemo-nos para não recairmos 

Nos vícios, nos preconceitos, 

Onde o mundo levar-nos-á.

Aleluia.

Na Loja, quando cedermos

Aos mais virtuosos dos maçons, 

Todo mundo aprovará.

Aleluia.

RETRATO DO MAÇOM

ACRÓSTICO (1)

Formar sobre a virtude se coração e sua razão

Reconhecer das leis a sabedoria suprema,

 Abominar o imposto assim como sua lição,

Nlo prejudicar o próximo, amá-Io como a se próprio; 

São estes os segredos que possui um Maçom.

MortaI que goza de um bem tão deseJado,



Ensinai aos humanos tornarem-se felizes;

Conduzi-me de graça ao templo respeitável,

Onde possa convosco pelo órgão dos deuses

Não falar doravante senão sua lígua adorável.

Fim da Primeira Parte.

--------------------------------------------------------

(1)  Nota  da  tradução:  no  original  francês,  o  acróstico 
reporta-se a “FRANC-MAÇON”,  denomInação  dada  ao 
Maçon, nessa lígua.
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