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Ω Introdução 
 
A pesquisa se inicia na busca por informações sobre a 
Independência dos Estados Unidos da América ocorrida em 4 de 
Julho de 1776, a qual é considerada a primeira rebelião do século 
XVIII,  o século das revoluções ou, também, Século das Luzes. 
Justo, afinal fora a época em que George Washington apareceu 
para a história no cenário mundial. 
 
O fato histórico da Independência dos Estados Unidos coloca 
alguns personagens importantes para aquele país e por quê não 
dizer, para o mundo. Thomas Jefferson redigiu a declaração da 
independência caracterizando o desligamento das 13 colônias 
americanas do jugo Inglês. Um colono chamado George 
Washington foi chamado para comandar um exército montado 
com recursos precários arrecadados da população. Enviado a 
França, Benjamin Franklin foi fundamental na conquista da 
independência, pois convenceu os exércitos Francês e Espanhol a 
apoiar os Estados Unidos para conseguir a sua independência, 
coisa que sem os Franceses, Espanhóis e até Holandeses que 
não reconheciam as colônias, mas tinham motivo de sobra para 
entrar na guerra contra os Ingleses e Alemãs (aliados Ingleses 
com seus mercenários) e sem recursos próprios, impossibilitaria 
tal conquista frente aos Ingleses. Sem falar de Thomas Paine 
idealizador da revolução e da organização dos Estados Unidos 
junto a Benjamin Franklin. 
 
Obs.: A ajuda Francesa foi imortalizada com a Estátua da Liberdade,  
presente dos Franceses para os Americanos após 100 anos de sua 
independência. Vale dizer que a estátua fora concebida por Maçons. 
 
George Washington era um fazendeiro da Virgínia. Lutou nas 
guerras coloniais e adquiriu fama de bom militar. Quando a 
independência aconteceu, tornou-se chefe maior das tropas 
americanas contra as inglesas. 
 
É neste sentido que discorremos a nossa pesquisa, passando 
pela vida, história e atos de George Washington no mundo 
profano, bem como aliando os acontecimentos olhando para o 
George Washington Maçom. Há diversas fontes e informações, 
algumas até citam George Washington como um Militar apenas, 
sem influência alguma Maçônica. Contudo, está muito claro que 
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ele foi um membro efetivo da Maçonaria, uma pessoa mística, 
predestinada e esotérica.  
 

Ω 1. Histórico 
 
George Washington (22 de fevereiro de 1732 — 14 de dezembro 
de 1799) foi um fazendeiro da elite colonial, um político e militar 
americano.  Foi o primeiro presidente constitucional dos Estados 
Unidos de 1789 a 1797, e também foi comandante do Exército 
Continental na Guerra da Independência dos Estados Unidos de 
1775 a 1783. Seu papel na revolução e na subseqüente 
independência e formação dos Estados Unidos foi significativo, e 
é visto pelos americanos como o "Pai da Pátria".  
 
A participação efetiva de George Washington no primeiro e 
segundo congressos Constituintes da Filadélfia não é algo 
estranho. A Independência e a construção do novo regime 
Republicano foi um projeto levado adiante pelas elites das 
colônias. Escravos, mulheres e pobres não são os líderes desse 
movimento, a Independência norte-americana é um fenômeno 
branco, predominantemente masculino e latifundiário ou 
comerciante. Washington é o pai dessa pátria, uma parte da 
nação que, em  1776, identificou-se com a noção de toda a pátria. 
 
George Washington foi um Maçom ilustre na história da Maçonaria 
Americana, será isto que veremos mais aprofundadamente nesta 
pesquisa.  
 
 
 
2. Juventude 
 
George Washington nasceu a 22 de Fevereiro de 1732 em 
Bridges Creek, na Virgínia, descendente de uma família oriunda 
da Inglaterra, que se estabeleceu na América por volta do ano de 
1657. Apesar da boa situação econômica de seus pais, o pequeno 
George só estudou até o curso elementar, que frequentou até os 
16 anos de idade na Escola de Williamsburg. Era filho de 
Augustine Washington e de Mary Ball Washington. Originário de 
uma família tradicional, estável e abastada, família de 
latifundiários proprietários de terras da Virgínia, tornou-se, em 
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1748, zelador das propriedades de Shenandoah Valley 
pertencentes a Lord Fairfax e mais tarde de todo o condado de 
Culpeper. Estudou agrimensura e de 1749 a 1751 ocupou-se do 
levantamento topográfico de extensa região da Virgínia. Em 1752, 
herdou a grande propriedade paterna de Mount Vernon, mesmo 
ano em que foi iniciado na Franco Maçonaria. 
 
3. Carreira militar 
 
Ainda jovem, participou ativamente das guerras contra os índios e 
franceses. Em 1753 foi encarregado de levar um ultimato aos 
franceses que haviam ultrapassado os limites do Ohio. Rejeitada a 
intimação, assumiu o posto de tenente-coronel, no comando de 
150 homens. Servia no Primeiro Regimento de Virgínia (parte do 
exército britânico). Enquanto tentava expulsar os franceses do 
condado de Ohio, Washington ocasionou uma série de eventos 
que, no fim, levaram à Guerra Franco-Indígena (1754-1763). 
Ainda em 1753, George Washington foi elevado e exaltado Mestre 
Maçom.  
Em 1754, recebeu a missão de estabelecer um forte, onde hoje se 
localiza a cidade de Pittsburgh. Iniciava-se a luta contra os 
franceses, que duraria até 1759. Encarregado de tomar a posição 
francesa de Fort Duquesne, em 28 de maio de 1754 Washington 
surpreendeu e derrotou as primeiras forças enviadas a seu 
encontro. Em 3 de Julho, os franceses contra-atacaram,	  venceram 
e concederam-lhe termos honrosos após uma resistência de dez 
horas vagas. George Washington reuniu os sobreviventes e 
procedeu à retirada. Nova derrota em Monongahela, como 
integrante das forças britânicas, não o desanimou. Recrutou um 
contingente de colonos de Virgínia e preparou o ataque, vitorioso, 
contra o Fort Duquesne, em Novembro de 1758. 
Deixou o exército em 1758, no posto de coronel, se casou com 
uma viúva rica, Martha Washington (1759), e se mudou para 
Virgínia com sua esposa e família, onde passou a viver do plantio 
de Tabaco na sua fazenda. Nos anos seguintes, Washington teria 
um significante papel na fundação dos Estados Unidos. 
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4. O caminho para a independência dos Estados 
Unidos 
 
O domínio da Inglaterra sobre as 13 colônias americanas 
começou a causar revoltas, tendo então Washington iniciado a 
sua atividade política na Assembléia de oposição da Virgínia, a 
qual protestava perante o agravamento das tributações impostas e 
falta de liberdade de ação. Politicamente, Washington apoiava a 
resistência às decisões britânicas. Em 1774 foi um dos sete 
delegados que representou a Virgínia no Primeiro Congresso 
Continental de Filadélfia, que se reuniu para discutir as medidas a 
tomar contra os colonizadores. Participou também do Segundo 
Congresso Continental, que se realizou no ano seguinte. Iniciadas 
as Guerra da Independência (1775-1783), em 15 de Junho de 
1775 foi nomeado por John Adams comandante-em-chefe de 
todos os exércitos continentais, posto que assumiu em 
Cambridge, Massachusetts, em 3 de Julho. 
Conseguiu impor alguma ordem entre os 16 mil voluntários e, em 
Março de 1776, expulsou os britânicos de Boston. Em Setembro, 
após uma inepta defesa de Nova York, liderou brilhantemente o 
seu exército. Durante os cinco anos seguintes, estabeleceu um 
"jogo de nervos" com os britânicos em Nova York e Filadélfia, 
estimulando ataques ocasionais e conflitos como o de Trenton 
(1776), Princeton, Brandywine, Germantown (1777) e, 
posteriormente, a campanha do Vale Forge, em Monmouth 
(1778). 
Concluiu, em 6 de Fevereiro de 1778, uma aliança com os 
franceses. Praticou de uma guerra de guerrilha até que a Espanha 
e a França, com Rochambeau, entraram em cena, constituindo 
um decisivo peso para a derrota dos britânicos em Yorktown, 
Virgínia, em 19 de Outubro de 1781, pondo término à Guerra da 
Independência dos EUA. Dois anos depois era reconhecida a 
independência do país. Washington demitiu-se e retirou-se para 
Mount Vernon em 23 de Dezembro de 1783. 
 
Seus discursos durante a guerra se tornaram famosos por serem 
não só uma defesa do patriotismo,mas também um pedido de 
atenção aos valores morais e ao cristianismo, em 1776 escreveu 
que: 
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 “ Enquanto, zelosamente, cumprimos os deveres de bons 
cidadãos e soldados, certamente não podemos estar desatentos 
aos deveres maiores da religião. À qualidade de patriota, seria a 
nossa maior glória, adicionar a qualidade mais distinta de cristão.“ 
— George Washington 

 

5. A constituinte e a eleição presidencial 
 
A maior realização de Washington foi ter conseguido manter a 
união de um exército mal armado, acatando deliberações de um 
congresso dividido. Apreensivo frente à anarquia política pós-
guerra, incentivou a convocação da Constituinte. Washington e 
outros nacionalistas da Virgínia foram os encarregados de 
organizar a Convenção Constituinte de Filadélfia (1787), da qual 
foi presidente. Apoiou a Constituição de 1787 e fez com que ela 
fosse aprovada por todos os estados em 1789. Em 4 de fevereiro 
de 1789, foi eleito por unanimidade para a presidência da União, 
derrotando John Adams. Em 1792 foi reeleito e recusou um 
terceiro mandato "para não dar mau exemplo". 
 Washington tomou posse em 30 de Abril de 1789 e presidiu a 
formação e as operações iniciais do novo governo. Fundou a 
cidade de Washington em 1793 e praticou uma política de 
desenvolvimento econômico com base capitalista e de 
colonização de zonas até então de exclusivo povoamento índio 
(como o Tennessee e o Kentucky). Apesar de tentar manter seu 
cargo acima do jogo político, identificou-se com a política 
federalista, defendendo um governo central forte, com leis internas 
rígidas, bem como a independência financeira do país. 
 
Sua rigorosa dignidade e sentido de decência contiveram o 
partidarismo que caracterizaria as administrações de seus três 
sucessores: John Adams, Thomas Jefferson e James Madison. 
Mesmo assim, tomou várias decisões que tiveram vital 
importância a longo prazo. Instituiu o gabinete, apesar da 
Constituição contemplar a formação do dito corpo e actuou de 
forma independente no Congresso, evitando assim o 
desenvolvimento de facções. Com a nomeação de Alexander 
Hamilton como secretário do Tesouro e Thomas Jefferson como 
secretário de Estado, pôs as duas figuras mais capacitadas e 
relevantes da geração revolucionária nos postos de maior 
responsabilidade. Washington apoiou as inovações na política 
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fiscal e financeira propostas por Hamilton, com a criação de uma 
tarifa alfandegária e de um banco do estado para emissão de 
moeda. Igualmente, permitiu a Jefferson realizar uma política que 
favorecia o comércio e a cooperação com todos os estados 
europeus. 
Reeleito presidente por unanimidade em Novembro de 1792, 
iniciou o segundo mandato presidencial em Janeiro de 1793. 
Nesse novo mandato, a explosão da guerra entre a França 
revolucionária e a colisão integrada pela Grã-Bretanha, Prússia e 
Áustria em 1793, pôs em perigo a política externa norte-
americana. 
Reprimiu a Revolta do Whisky (1794, contra imposição de taxas 
sobre esse produto), recusou apoio à França revolucionária e 
aprovou um acordo de paz com a Reino Unido da Grã-Bretanha 
em 1794, o chamado Tratado de Jay (Jay's Treaty), para assentar 
assuntos pendentes com a antiga metrópole depois da Guerra da 
Independência. Estes actos provocaram o descontentamento do 
partido democrata republicano liderado por Thomas Jefferson por 
considerar tal tratado uma ingratidão com os franceses (que 
tinham prestado auxílio durante a Guerra da Independência) e 
subserviente em relação aos antigos colonizadores. 
 

6. A retirada 
 
Recusou-se a concorrer ao terceiro mandato, o que estabeleceu 
uma norma na vida eleitoral americana. Após um discurso de 
adeus ao povo americano, em 19 de Setembro de 1796, retirou-se 
da vida pública em 3 de Março de 1797, quando acabou o seu 
segundo mandato, retirando-se para a propriedade herdada do 
meio-irmão em Mount Vernon, e, com simplicidade digna, voltou 
aos seus trabalhos agrícolas. Em seu discurso de despedida, 
deplorava o partidarismo e clamava pela neutralidade norte-
americana em assuntos externos. 
Em 1798, entretanto, a ameaça de guerra com a França levou-o a 
aceitar, em 3 de Julho, a comissão de tenente-general e a chefia 
do comando do Exército, postos que conservou até morrer. 
George Washington faleceu em Mount Vernon, em 14 de 
Dezembro de 1799. Foi "o primeiro na guerra, o primeiro na paz e 
o primeiro no coração de seus concidadãos", disse Henry Lee, um 
de seus contemporâneos no dia de sua morte. É considerado o 
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"Pai dos Estados Unidos". 

 
7. Memoriais 
 
A face e imagem de George Washington é usada com frequência 
nos símbolos oficiais dos Estados Unidos. A capital dos Estados 
Unidos, Washington, DC, é assim chamada em sua homenagem. 
Possivelmente a mais proeminente comemoração de seu legado é 
o uso de sua imagem na nota de um dólar e na moeda de 25 
cents. Washington, juntamente com Theodore Roosevelt, Thomas 
Jefferson e Abraham Lincoln, está representado no Monte 
Rushmore. 

 
Na sequência: George Washington, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln 

 
 
Uma das mais respeitadas universidades do mundo, a 
Universidade George Washington, localizada em Washington, DC, 
teve o terreno do seu campus principal doado por George 
Washington, que expressou a necessidade de se ter uma 
universidade e centro de pesquisas de alto nível na capital do 
país. 
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O Capitólio 
 

 
 
George Washington estabeleceu a pedra fundamental em 18 de 
setembro de 1793 durante uma cerimônia inovadora para a 
construção do Capitólio. A pedra está localizada perto da antiga 
sede da Suprema Corte, ao longo de uma passagem tomadas por 
pessoas que visitam a galeria do Senado. Não se sabe se esta é 
realmente a pedra fundamental original, mas foi gravado com um 
símbolo maçônico e encomendado em 1893 (100 anos após a sua 
colocação). A pedra angular foi deslocada de seu local original. 
 
Nas portas do Capitólio, em Washington,  capital dos Estados 
Unidos e cujo nome é herdado de seu fundador George 
Washington, há uma apresentação de uma cerimônia Maçônica 
que aconteceu em 1793, quando George Washington deitou a 
pedra fundamental da construção. Se contemplarmos os projetos 
de Washington para a capital, com este prédio em seu centro, 
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podemos começar a entender os planos secretos da Maçonaria 
para a época. A chave para esta compreensão – talvez chocante 
para os preferem ver Washington como um modelo de devoção 
cristã – é a astrologia. 
 
O interesse da Maçonaria na astrologia tem Raízes na Royal 
Society. Exemplo da criação da Bolsa de Valores de Londres e da 
Igreja de St.Paul, ambos em Londres, e que se utilizou da 
astrologia para sua construção. Washington, seguindo o exemplo, 
quis uma previsão astrológica para a fundação do Capitólio, agia 
de acordo com uma tradição Maçônica solene que registrava a 
história da humanidade segundo os movimentos das estrelas e 
dos planetas. (Seria o Capitólio, um grande Templo Maçônico?). O 
ato em si, de consagram a pedra fundamental do Capitólio em um 
momento astrológico propício significava convidar as hierarquias 
de seres celestiais a participar da cerimônia. 
 
 

Ω 8. George Washington Maçom 
 
Mackey's Revised Encyclopedia of Freemasonry (1966) 
claramente mostra que George Washington foi membro influente 
na ordem. 
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Washington foi iniciado em 1752 na Lodge at Fredericksburg, 
Virginia, onde nos registros da loja constam os seguintes 
acontecimentos: 

"04 de Novembro de 1752.  Nesta tarde o Sr. George Washington 
foi iniciado como Aprendiz" recibo de entrada fec, pagamento de 
£23s.. Em  3 de Março do ano seguinte , registra-se: "Sr. George 
Washington" está registrado como tendo passado a Fellow Craft e 
em 4 de Agosto no período da tarde, no mesmo ano de 1753, os 
registros apontam para sua exaltação como Mestre Maçom.” 

 

O General Lafayette (General Francês que apoiou à 
Independência dos EUA com forte influência do também Maçon 
Benjamin Franklin) e general Washington compartilharam não 
apenas uma amizade estreita, mas a adesão na Maçonaria. Em 
duas ocasiões General Lafayette apresentou aventais maçônicos 
a Washington. Um desses aventais, bordado em sedas coloridas 
por Madame Lafayette, suportou os emblemas do grau Holy Royal 
Arch. (Grau extremamente espiritualizado) 
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Em 1774, Benjamin Franklin, conheceu Thomas Paine em uma 
loja Maçônica de Londres e o instou a emigrar para a América. 
Adorador da Palavra do profeta Isaías, Paine tornou-se o grande 
profeta da Revolução, propondo uma federação de estados e 
cunhando a expressão “Os Estados Unidos da America”. Ele 
defendeu a abolição da escravatura e o financiamento estatal da 
educação dos pobres. 

Fato Curioso: Em 1775 membros do Congresso Colonial e um professor 
desconhecido, porém com conhecimento respeitável pelos demais, estavam 
hospedados em Massachusetts com intuito único de criar uma bandeira Americana. 
Estranhamente, George Washington e Benjamin Franklin, líderes à época, 
condescendiam com tudo o que o sênior professor dizia. Definida a Bandeira com 13 
linhas simbolizando as colônias e com número de 13 estrelas conforme 
reconhecimento dos estados americanos. Atualmente são 50 estrelas. Nunca mais 
se teve notícias do velho professor. 

Enquanto foi comandante, chefe dos exércitos norte-americanos 
durante a Guerra Revolucionária, Washington frequentava as 
reuniões das lojas militares. Ele presidiu as cerimônias maçônicas 
de iniciação de seus oficiais e frequentava as reuniões dos 
Irmãos. Washington foi nomeado para Grão Mestre da Grande 
Loja independente, cargo que recusou. Em 1805, a loja foi 
rebatizada para Alexandria Washington em sua honra. Para 
autoridades maçônicas, a evidência é muito clara de que 
Washington foi um mestre maçom ativo. Testemunho dado por 
Timothy Bigelow em um elogio feito na Grande Loja de 
Massachusetts dois meses depois da morte de Washington, indica 
que a experiência maçônica de Washington foi mais do que 
superficial. 
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“As informações recebidas de nossos irmãos que tiveram a 
felicidade de ser membros da Loja que ele presidia por muitos 
anos, e de que morreu como Mestre, fornece provas abundantes 
de seu zelo perseverante para a prosperidade da instituição. 
Constante e pontual em sua presença, escrupuloso em sua 
observância dos regulamentos da Loja, e solícito em todos os 
momentos para comunicar luz e instrução, ele se desligou das 
funções de Presidente com dignidade e inteligência incomum .” 
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Em suas cartas endereçadas à Maçonaria, Washington repetiu a 
sua profunda estima por seus princípios. Em 1797, ele se dirigiu a 
Grande Loja de Massachusetts: "Minha ligação com a sociedade 
da qual somos membros irá dispor-me sempre a contribuir meus 
melhores esforços para promover a honra e a prosperidade da 
Arte" (Sachse, 1915). Mais tarde, no mesmo discurso, ele disse 
ser a instituição maçônica liberal, cujos princípios baseiam-se nas 
leis imutáveis da verdade e da justiça e cujo grande objetivo é 
promover a felicidade da raça humana. Apenas 13 meses antes 
de sua morte, ele declarou para a Grande Loja de Maryland, "Até 
onde eu estou familiarizado com as doutrinas e princípios da 
Maçonaria, eu a concebo a ser fundamentada na benevolência, e 
para ser exercida apenas para o bem da humanidade. Não posso, 
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portanto, sobre esta terra, retirar a minha aprovação para tal 
"(Mackey, 1966, 1095), em todos os mistérios da nossa arte. 
 
Os historiadores têm muitas razões em não acreditar no fato 
isolado de que um esfarrapado exército americano, liderado por 
um general que tinha que ir para a biblioteca para retocar em 
táticas de batalha, poderia derrotar a maior potência militar do 
mundo. Muitos fatores válidos foram citados, a barreira do Oceano 
Atlântico, a fraqueza do rei George e seus problemas em casa, as 
táticas de guerrilha do exército americano, etc, mas o que foi 
esquecido é a influência das sociedades secretas, especialmente 
a Maçonaria , os líderes da América. Alguns historiadores 
esotéricos (Hall, 1951; Case, 1935) citam que, dos 56 signatários 
da Declaração de Independência, pelo menos 50 eram maçons. 
Se isto é um fato ou não, não pode ser corroborado atualmente, 
mas a informação substancial sustenta que muitas dos oficiais e 
homens alistados no serviço militar americano eram maçons e 
muitos praticaram os seus ofícios em lojas. Segundo o general 
Lafayette (maçom), Washington "nunca deu voz de comando 
independente para os oficiais que não eram maçons. Quase todos 
os membros de sua família oficial, assim como a maioria dos 
outros funcionários que compartilhavam sua confiança íntima, 
foram seus irmãos de laço místico "(Morse, 1924, ix). 

A Maçonaria permitiu a Washington maior controle e influência 
sobre o seu exército. Aqueles que violavam os segredos militares 
e maçônicos enfrentaram a pena de morte. Manly Hall (1951) e 
Paul F. Case (1935) relataram que 12 dos generais de 
Washington eram maçons, e que isso, em parte foi responsável 
por sua fidelidade forte durante as horas mais escuras da 
América. 
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A filosofia subjacente da Maçonaria ("A irmandade do homem e a 
paternidade de Deus") foi a fundação da reforma política, 
religiosa, social e educacional, o que foi contestado pelas 
monarquias da Europa e das autoridades eclesiásticas também. A 
liderança de Washington e de envolvimento com a arte real deu-
lhe a confiança de que os segredos militares dos EUA estavam a 
salvo. Seu envolvimento na maçonaria, como Mestre da Loja, lhe 
proporcionou mais confiança, pois a função ritualistica foi usada 
para elevar a consciência dos participantes. 
 

Um grupo de maçons experimentando os rituais e as iniciações 
em um estado alterado de consciência, desde a força interna e 
fortaleza para compreender a importância da experiência 
revolucionária Americana e seu significado para a humanidade 
como um todo, foi realmente importante para as pretensões de 
George Washington. Assim o Oceano Atlântico, táticas de 
guerrilha e conflitos do Rei George contribuiu para a derrota do 
exército Inglês, assim como a experiência maçônica. Isto forneceu 
a Washington a vontade e capacidade para derrotar o Rei George, 
quando o mundo esperava a derrota dos Estados Unidos. 

Washington reputa envolvimento no Conselho Supremo 
Rosacruzista Americano o qual está documentado em uma conta 
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intitulada "O Cumprimento da Profecia, a consagração de 
Washington, o Libertador, o Wissahickon". O Wissahickon, um 
riacho, na Filadélfia, tem um significado especial para os 
Rosacruzes. 

Wissahickon é muito mais do que uma palavra, ou o nome de um 
pequeno rio, no entanto muito bonito. Para o verdadeiro 
americano é sinônimo de uma religião pura e mística, com a 
liberdade de todas as seitas religiosas, pois foi nela que muitos 
dos sectários se estabeleceram com a fundação da República 
Americana, porque nela foi concebida a Constituição, e nela foi 
realizado o primeiro Conselho Supremo Rosacruz Americano, nela 
estava Washington, um dos seus acólitos consagrados, e nela 
formou-se o Grande Templo Rosa Cruz. “Wissahickon é o belo, e 
para muitos de nós, sagrado, como o é Ganges para os Hindus”. 
(Clymer e Ricchio, 1972) 

Na história de Atlântida, ou de os Três Passos, descreve em parte 
os místicos de Wissahickon jogados na fundação da América. Não 
pode haver dúvidas de que Washington estava familiarizado com 
o tema e admirou vários destes místicos e ocultistas (como Peter 
Miller, que traduziu a Declaração de Independência em línguas 
europeias, e Beissel Conrad), pois foi Miller quem convenceu o 
general Washington a não permanecer aliado a um dos primeiros 
traidores da América. A familiaridade com as políticas de 
Washington para com traidores da causa americana permite uma 
apreciação da magnitude a favor de Washington. Parece claro que 
Washington respeitou Miller e os místicos da Wissahickon, mas a 
natureza da amizade continua um mistério. 

Os pontos de vista de Washington sobre o Illuminati, no entanto, 
são muito claros. Ele condenou-os como "sociedade auto-criada" 
e tratou de um golpe que os levou ao desaparecimento. Quando 
questionado sobre se ou não o Iluminismo havia se espalhado 
pela Maçonaria nos Estados Unidos, Washington respondeu que 
"não acredita que as lojas de maçons no país eram como 
sociedades, esforçou-se para propagar a doutrina diabólica da 
antiga [Illuminati] e seus princípios perniciosos do antigo 
jacobinismo "(Sparks, 1848, 11: 577). 

Inclinações metafísicas de George Washington são bastante 
conhecidas, já a profundidade de sua espiritualidade é menos 
conhecida. Durante o episódio de Valley Forge sua força interior 
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foi, talvez, o fator decisivo em sua capacidade de manter junto o 
que restava de seu exército ( por vezes referidos como seus 
"soldados cristãos"). Washington passou um longo tempo de cada 
dia em oração e meditação. Este seu hábito foi bem conhecido, e 
gravuras de Washington sobre os joelhos em árvores de Valley 
Forge são comuns. Ele levou sua prática diária da oração para a 
vida de seus soldados, ordenando orações para a serem feitas 
pelo exército todas as manhãs. Aos domingo, quando não estava 
disponível um capelão, ele lia a Bíblia para seus homens e 
conduzia as orações si mesmo (Heline, 1949) 

Discursos de Washington correspondiam às indicações de sua 
natureza espiritual. Escrevendo para o governador de 
Connecticut, Trumbull, Washington confessa que ele poderia 
"quase traçar o dedo da Providência Divina" através desses dias 
sombrios e misteriosos que levaram os colonos a se reunir em 
convenção, lançando assim as bases para a prosperidade. À 
época, ele tinha muitas razões para : “ temer que a miséria e 
confusão estavam chegando rapidamente sobre nós. " 

A tradição esotérica reconhece duas profecias relacionadas com 
Washington. Um deles é uma visão possível que ele tinha em 
Valley Forge, durante o qual um "anjo" mostrou a ele o futuro da 
América. Outro relato é uma suposta profecia indiana dado a 
Washington por um velho chefe em 1770. O velho teria acreditado 
que o Grande Espírito protegia e orientava os passos de 
Washington através das provações da vida, e que Washington 
seria o chefe de muitas nações de um povo que ainda não havia 
nascido, saudado como o fundador de um império poderoso 
(Lawrence, 1931). 

O mapa astrológico de George Washington computado em 22 de 
fevereiro de 1732, 10:15 da manhã, também suporta as 
inclinações espirituais de Washington e um acesso direto ao seu 
subconsciente e inconsciente, tornando-o propenso à visão 
inesperada e consciência expandida. No nascimento de 
Washington o sol estava no signo de Peixes, o que predispõe os 
nativos de uma interface intuitiva, orientação mística religiosa. 
Essas habilidades foram temperadas e estruturadas pela sua 
colocação lunar no signo de Capricórnio, o signo de forma 
hierárquica estruturada, que deu a Washington estabilidade 
organizacional. A capacidade de ter idéias abstratas e estruturá-
las em um sistema filosófico de vida é mostrada pela Lua na nona 
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casa, a casa da mente superior e filosofica. 

Uma influência adicional terrena, está presente no signo 
ascendente de Washington, Touro. Touro como um ascendente, 
fazia com que o presidente tivesse um comportamento lento, 
minucioso, e paciente. Contudo uma outra vigorosa idéia mística 
cria forma tendo a lua alinhada com o ascendente. 

Um místico é aquele que tem intuições ou intimações da 
existência de mundos interiores e espirituais, e que tenta entrar 
em auto-consciente comunhão com eles. Um ocultista estuda os 
aspectos ocultos de ser, a ciência da vida ou da natureza 
universal. É aquele que estuda a estrutura e operações, bem 
como a origem eo destino do cosmos. Misticismo é um produto do 
coração, enquanto ocultismo é essencialmente um produto da 
mente. 

As inclinações metafísicas de George Washington foram 
decididamente mais mística do que mental ou oculta; Washington 
foi centrado no coração e não da mente centrada. As Tendências 
metafísicas de Benjamin Franklin, em contraste, foram mental e 
prático. 

As duas Lojas mais estreitamente associados com George 
Washington são Fredericksburg Lodge em Fredericksburg, 
Virgínia, sua loja mãe, e Alexandria-Washington Lodge, em 
Alexandria, Virginia, onde foi Mestre sob os auspícios da Grande 
Loja da Virgínia. A data de sua primeira reunião é geralmente 
atribuída a 01 de setembro de 1752. Foi concedida uma carta em 
21 de julho de 1758, pela Grande Loja da Escócia, para sua Loja. 
Washington foi iniciado Aprendiz em 1752, passou a Companheiro 
em 3 de março de 1753, e elevou a Mestre Maçom em 4 de 
agosto de 1753. 

A Loja de Alexandria, Virginia, foi inicialmente reconhecida pela 
Grande Loja Provincial da Pensilvânia em 3 de fevereiro de 1783, 
como Loja No. 39. George Washington participou de uma 
Celebração de Batismo na loja, em junho de 1784. Mais tarde ele 
foi nomeado membro honorário da Loja. Em 22 de abril de 1788, a 
Loja recebeu a Carta Constitutiva da Grande Loja da Virgínia 
como Alexandria Lodge No. 22. A loja pediu a Washington para 
ser seu Mestre e ele concordou. Washington foi empossado como 
o primeiro presidente dos Estados Unidos em 30 de abril de 1789, 
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mantendo o cargo de Mestre na Alexandria Lodge. Depois de sua 
morte em 14 de dezembro de 1799, a Loja foi rebatizada 
Alexandria Washington Lodge n º 22, pela Grande Loja da 
Virgínia. 

Através da generosidade da família de Washington e amigos, a 
Loja Alexandria Washington tornou-se o repositório de muitos 
artefatos de Washington e da família Washington. Os quartos da 
loja eram inadequados para a exibição e armazenamento das 
recordações, em 1871, um incêncio destruiu muitos dos artefatos 
inestimáveis e significativos de Washington. 

A história está repleta de homens que, por necessidade, surgem 
para realizar um grande empreendimento. Para esta ocasião, foi 
Charles H. Callahan, que em 1909, enquanto Warden, sênior 
membro da Alexandria Washington Lodge, comprou vários lotes 
em Shuters Hill, o qual concedeu para a loja, desta vez à prova de 
fogo. Após consulta e com a insistência da loja, Joseph W. 
Eggleston, o Grão-Mestre da Virgínia, convidou todos os Grand 
Masters nos Estados Unidos para se reunirem na Alexandria 
Washington Lodge em 22 de fevereiro de 1910 com o propósito de 
formar uma associação para planejar e construir um memorial 
adequado para George Washington, o Maçom. Representantes 
das 26 Grandes Lojas fez montar, aprovar e apoiar a construção 
do Memorial, e The George Washington Masonic National 
Memorial Association foi formada. Thomas Shryock, Grão-Mestre 
de Maryland, foi eleito o primeiro presidente da Associação 
Memorial. 

Dez anos após a primeira reunião oficial da associação, o conceito 
de um colossal edifício como um memorial "farol" para 
Washington foi aprovado pelas Grandes Lojas dos Estados 
Unidos. O local foi escolhido porque ele seguiu a tradição antiga 
para a localização de templos em colinas ou montanhas. Também 
foi localizado em terra com a qual o general Washington era 
familiar, foi o local  uma vez proposto por Thomas Jefferson como 
o local ideal para a capital da nação. 

A cerimônia teve lugar em 5 de junho de 1922. Louis A. Watres, 
Presidente da Associação Memorial e Past Grão-Mestre  da 
Pensilvânia, e Charles H. Callahan, Past Master da Lodge 
Alexandria Washington 22, e futuro Grão-Mestre da Virginia , 
participaram da cerimônia. Apesar da grande despesa, a 
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Associação estava determinada a não pedir dinheiro emprestado. 
Logo, a construção só começou quando o dinheiro foi coletado 
para cada etapa do projeto. 

Em 1 de novembro de 1923, pedra fundamental do Memorial foi 
dedicada em uma cerimônia maçônica. Presidente Calvin 
Coolidge, ex-presidente e Chief Justice William H. Taft e inúmeros 
outros dignitários realizaram a cerimônia diante de uma multidão 
de milhares de maçons de todo o país. Por mais de 10 anos, os 
maçons de forma constante e fielmente contribuíram para a 
construção do Memorial. Em 12 de maio de 1932, o ano do 
bicentenário de nascimento de George Washington, a dedicação 
do Memorial ocorreu com a participação do presidente Herbert 
Hoover. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o trabalho sobre o interior do 
Memorial começou a sério. Em 1970, a George Washington 
Masonic Memorial foi concluída. Em 1999, a grande praça e 
bússolas foram adicionados ao gramado da frente, um sinal visível 
da natureza maçônica do Memorial. Um repositório de muitos 
artefatos e da história dos maçons americanos, o Memorial 
continua a ser um monumento duradouro a George Washington, o 
homem, o Maçom, e Pai dos EUA. 
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A Nota de Dólar 
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Curiosidade:  A expressão “Annuit Coeptis, que paira no alto da 
pirâmide da cédula de 1 dólar é adaptada de uma frase de a Eneida, de 
Virgílio – “Júpiter, favoreça-nos em nosso empreendimento.” E por quê 
esta frase está na cédula? Porque se trata de um ligação direta com a 
fundação do Capitólio, repleta de mística Maçônica, onde Júpiter estava 
surgindo no Leste. 
 
A expressão “Novus Ordo Seclorum”, também conhecida na cédula de 
dólar  e que preocupa tanto os teóricos de conspiração, é, da mesma 
maneira, adaptada de Virgílio. Nas Éclogas, ele anseia por uma nova 
era, quando as pessoas voltarão a estar reunidas com os deuses de 
forma que não haverá necessidade de religião. Na cédula de dólar, 
portanto, anseia-se pelo fim do domínio da Igreja Católica no mundo e 
pelo início de uma nova era espiritual. Repleta de simbolismo esotérico, 
ela foi desenhada sob a égide do presidente Roosevelt, um Maçom de 
33o. Grau, que se aconselhou sobre o simbolismo oculto com seu vice-
presidente, Henry Wallace, Maçom e discípulo do teosofista e artista 
Nicholas Roerich. 
 
 
 

Ω 9. Conclusão 
 
George Washington veio de uma família abastada originária da 
Inglaterra com altos investimentos feitos nos Estados Unidos 
como era comum à época para um país colonizado principalmente 
pelos Ingleses e Franceses, ainda em formação, sem identidade 
formada e carente de liderança.  
 
Me intrigou o fato de George Washington ter em alguns momentos 
renegado sua origem Inglesa e lutado contra a Inglaterra em 
busca da independência de seu novo país. O fato de ter 
concebido a ideologia de independência oriunda dos latifundiários 
e comerciantes. Todavia, em um outro momento, George foi 
contra os aliados Franceses e a favor dos Ingleses. Estas 
decisões foram todas embasadas principalmente na busca pela 
fraternidade, igualdade e pela liberdade, não obstante o lema 
da então Revolução Francesa.  
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Foi no exército, embasado por ensinamentos Maçônicos, que 
George Washington conseguiu se encontrar enquanto líder a ser 
seguido, formador de opinião e estrategista militar.  
 
Todavia, ficou clara a influência de Benjamin Franklin e Thomas 
Paine na construção ideológica, filosófica e na estratégia da 
revolução americana contra os Ingleses, e posterior criação dos 
estados, antes colônias, e da constituinte. Acho até que ambos 
poderiam ter sido considerados os verdadeiros Pais da Pátria”, 
afinal sem o apoio dos Franceses principalmente, não haveria 
Estados Unidos hoje. Contudo, historicamente, a humanidade 
reconhece o executor e não o orquestrador o criador da idéia e da 
estratégia (salvo raras exceções como Steve Jobs). Quem pouco 
conhece música reconhece de fato os instrumentistas e pouco o 
Maestro. Outro fato muito discutido é o fato de o primeiro homem 
pisar na lua ter sido Neil Armstrong, teoricamente o menos 
importante, “dispensável”, na expedição à lua, mas foi ele quem 
foi escolhido para descer e pisar no inóspito chão lunar. Imaginem 
se um monstro lunar os atacassem? O plano de vôo para retornar 
à Terra estava sob os auspícios da cabine e seu comandante-
piloto e co-piloto, logo retornariam sãos e salvos. 
 
George Washington foi ilustre Maçom. Participou efetivamente da 
vida Maçônica dos EUA, me deixou impressionado o fato de 
mesmo distante, em guerra, comandando um exército em busca 
da liberdade de seu país, honrando sua pátria e repleto de 
convicções patrióticas, não deixou de praticar a Maçonaria, pelo 
contrário, se fez valer da Maçonaria para trazer os seus 
comandados para próximos de si. 
 
George Washington era uma pessoa intuitiva, mística e religiosa. 
Vide a concepção do projeto do Capitólio e da capital Washington 
DC. Eu não conhecia este lado do líder americano, o que foi 
surpreendente para mim e combinou perfeitamente com o nosso 
Rito Adonhiramita. 
 
Diz no ritual de aprendiz do Rito Adonhiramita, de que um nome 
histórico deve ser utilizado em loja pelo Ir.: A escolha do nome 
deve ter o preceito de ter pertencido a um Maçom ilustre que 
tenha sido influente na ordem, tenha feito a diferença em sua área 
de atuação e tenha proporcionado bem-feitorias para a 
Humanidade.  
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George Washington foi reconhecidamente um grande Maçom, um 
grande líder, reconhecido por seu país como o pai da pátria. Foi 
um ser religioso, místico e teve forte influência sobre a Maçonaria 
nos EUA. 
 
Considerando que a Revolução Americana liderada por George 
Washington inspirou outras revoluções e potencializou a 
Revolução Francesa, pode-se dizer que George Washington 
ajudou a desenvolver outros Estados maiores e ao mesmo tempo 
inspirou outros líderes a buscar sua liberdade e de seus povos. 
 
Deste modo, creio que fiz uma excelente escolha em poder ter 
com humildade o espírito de George Washington a meu lado, me 
guiando e me orientando na vida Maçônica, o que classifico ser 
único e de grande importância para mim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   27	  

 
 

Ω 10. Bibliografia 
 
Internet 
 

• http://www.reversespins.com/masons.html 
• http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Washington 
• http://gwmemorial.org/history.php 

	  
 
Livros 
 

• Cartilha Maçônica – 2010, Madras Editora Ltda – João 
Francisco Guimarães - Pág 390 

 
• A História Secreta do Mundo – 2207, Editora Rocco – Autor: 

Jonathan Black - Págs 400 e 401 
 

• História dos Estados Unidos – 2007, Ed.Contexto – Autores: 
Leandro Karnal, Sean Purdy, Luiz Estevam Fernandes, 
Larcus Vinícius de Morais - Pags 90, 91, 92 E 93 

 


