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Meus AAm IIr;  

Por muito tempo, procuro compreender nosso símbolos e analogias aos graus que 

praticamos na maçonaria e descubro a cada pesquisa uma infinidade de relações. 

Mas o que venho apresentar neste trabalho é algo de extrema relevância para a 

compreensão de nossos trabalhos afim de estimular todos os IIr a pesquisarem 

sobre o assunto e aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema. 

É necessário para a evolução maçônica e para a prática profana que 

compreendamos na sua totalidade as relações de nossos símbolos. Para isto temos 

o dever de estudar à fundo, pois o tema é longo e requer muita dedicação. 

Afim de estimular e melhorar prática de nossa ritualística, teremos que primeiro 

conhecer suas origens e suas relações com nossos símbolos. Signos, planetas e 

elementos são apresentados aos IIr na maioria de seus templos maçônicos, 

principalmente nos ritos ditos mais esotéricos ou tradicionais. 

No rito Adonhiramita em especial esta compreensão é de extrema necessidade, pois 

são executados pelo MCer a marcha do Sol em todas as sessões. Esta marcha 

passa por todos os planetas e astros de nosso sistema solar, mas em particular aos 

cargos e planetas representados dentro do templo. 

Somente este exemplo já traz aos IIr á consciência desta compreensão e a real 

necessidade do estudo para as futuras interpretações de uma simples sessão 

maçônica. E para começar este tema, proponho que iniciemos pelos Planetas 

mencionados nas Colunas Zodiacais e seus símbolos, que encontramos 

representados nas maiorias dos templos maçônicos praticados pelo REAA. 

O estudo destes símbolos nos ajudarão a compreender as referências mitológicas, 

astrológicas e ritualísticas para formarmos uma base de conhecimento e melhor 

interpretação de suas aplicações. 

Primeiramente apresento uma tabela para uma simples visualização destes símbolos 

e suas relações, onde são 12 Signos, 7 Planetas, 4 Elementos e suas polaridades: 

Signo Planeta Elemento Polaridade 

Áries Marte Fogo + 

Touro Vênus Terra - 

Gêmios Mercúrio Ar +(-) 

Câncer Lua Água - 

Leão Sol Fogo + 

Virgem Mercúrio Terra - 

Libra Vênus Ar + 

Escorpião Marte Água - 

Sagitário Júpiter Fogo + 

Capricórnio Saturno Terra - 

Aquário Saturno  Ar + 

Peixes Júpiter  Água - 



 



Nos dias atuais, após as descobertas dos planetas Urano, Netuno e Plutão: 

 

Mas a maçonaria e seus ritos foram criados anteriormente a estas descobertas. 

Suas relações com as influências no desenvolvimento humano seguem uma 

hierarquia na astrologia atual, representada abaixo: 

 

 



Esta relação também se apresenta na Cabala, com seus significados, hierarquias e 

relações ao desenvolvimento Humano: 

 



Cada cultura e suas mitologias fazem as menções aos planetas e seus signos, 

contando suas relações da mesma forma hierárquica, mas de maneiras diferentes. A 

mais antiga é a Suméria com seus deuses e planetas relacionados. Diante fartas 

evidências arqueológicas de raríssima preservação, compreende-se diante das 

traduções acerca de suas inscrições, que as divindades sumérias originalmente, 

chamados Anunnaki, ou "Aqueles que dos Céus Vieram", criaram a raça humana 

com a finalidade de que lhes servissem de trabalhadores, atendendo as designações 

dadas pelas divindades. Entretanto, futuramente os libertaram quando se tornaram 

demasiadamente numerosos e difíceis de se manter controle. Mas a que entendi ser 

de maior facilidade para a compreensão destes símbolos é a mitologia grega, por 

estar mais presente em nossa cultura e por fazer parte de nossa simbologia 

maçônica. 

Podemos então dar uma rápida passada as personificações dos planetas para ter 

uma ideia de como eram feitas as analogias fazendo também uma breve menção as 

referências de outras culturas: 

Sol 

Sua influência é considerável, é o pai, o gerador universal em nosso mundo. 

O Sol é conhecido na Mitologia Grega como o Apolo e sua fábula é uma mistura de 
tradição e alusões retiradas da sabedoria astrológica dos antigos povos. 

Simbolizando o homem na sua forma mais elevada, os caldeus e fenícios adoravam-
no sob o nome de Belo; os egípcios o confundiam com Osíris e Hórus; os moabitas o 
chamavam Belfegor; os amonitas o denominavam Moloch e os persas o adoravam 
como Mitra (1400 a.C.). Para os cristãos é a personificação de Jesus Cristo. 

Para os gregos Apolo era o filho herdeiro do poder do senhor do Olimpo e foi 
associado ao planeta por sua força, luz e pureza. Governava as estações do ano, a 
agricultura, e era o guardião dos rebanhos e das manadas.  

O planeta, de polaridade masculino-positiva, elétrico, quente e seco, pertence ao 
elemento fogo, luminoso, magnético. Governa tudo o que se relaciona com honras, 
glórias, respeito, dignidade, poder, soberania e riqueza. Determina idealismo e 
lealdade, por sua força vital e por sua energia criativa. Pela manifestação dinâmica, 
é o próprio ego ativo, a síntese da personalidade. 

 Lua 

De grande importância para o homem, é na verdade a matriz astral de todas as 
produções terrestres de que o Sol é o pai vivo. Tudo o que chega à Terra passa pela 
Lua e tudo o que parte da Terra, pela Lua, do mesmo modo, passa. 

A Lua é conhecida na Mitologia Grega como Ártemis, filha de Zeus e irmã de Apolo. 
Teve de Zeus o poder de guardar uma virgindade perpétua. Foi de seu pai, também 
que recebeu arco e flechas douradas para reinar sobre os bosques. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moabitas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belphegor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amonitas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moloch
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua


Os mitos associados com a Lua são raros. Porém em geral ela é considerada 
feminina, associada à virgindade e à pureza. Também vinculada à gravidez, eram-
lhe dedicados sacrifícios sanguinolentos. Estava sempre ligada às manifestações do 
inconsciente individual ou coletivo.  Um planeta de polaridade feminino-negativa, 
magnético, prático, emocional e fecundo; pertence ao elemento água. Governa a 
memória, dinamiza os sentidos interiores e estimula os estados mentais passivos, 
desenvolvendo a imaginação dando tendência ao sonho e à fantasia. 

Ao contrário do Sol, este planeta expressa a força receptiva e dispersiva da 
personalidade. É a base sensível do ego. Representa toda condição emotiva com as 
manifestações exteriores. 

Mercúrio 

O mais próximo do Sol, representa a infância com seu trasbordamento de vitalidade 
e ação.  Mercúrio, também conhecido como Hermes, era outro filho de Zeus. Um deus 
ligado às coisas terrenas, era patrono dos negociantes. O mais ocupado deus do 
Olimpo, era também, o mais eloqüente deste sagrado monte. Mensageiro e 
confidente governava a política dirigia as assembléias e os jogos. Possuindo asas 
nos pés, tinha extrema mobilidade. 

Diz a lenda que foi Mercúrio quem inventou a Lira, a qual fez presente a Apolo. Em 
troca da Lira, Apolo deu a Mercúrio uma vara chamada Caduceu. Conta-se que certa 
vez Mercúrio encontrou duas cobras em luta; pondo o caduceu entre elas separou-
as e conseguiu fazer com que se reconciliassem. Depois disto, Hermes portou esta 
vara como embaixador da Paz, e era com ela que conduzia ao inferno as almas dos 
mortos.  

Mercúrio é um planeta de polaridade neutra, energicamente mutável ou conversível, 
o que significa que absorve polaridade e características dos planetas que lhe enviam 
aspectos e, é influenciado pelo signo que ocupa. Bipolar, nervoso e estéril, pertence 
ao elemento terra. Ativa a palavra, a expressão, a comunicação e os intercâmbios. 
Corresponde aos contatos primários com o mundo externo; o impulso para adquirir 
conhecimento e comunicá-lo. É o principal indicador de inteligência e raciocínio. 

Representa os irmãos, os consortes, os obreiros, os criados, as crianças, o comércio, 
a indústria, a literatura e as ciências. 

Vênus 

Conhecida como a “Estrela da Manhã”, representa a juventude feminina com todas 
as suas faceirices, suas seduções e seus perigos – é a deusa do amor em todas suas 
modalidades.  Filha de Zeus, diz a lenda que foi originada das espumas do mar sobre 
uma concha gigantesca. Vênus a deusa da beleza sem igual, ficou associada à 
Deusa do Amor, influenciando a fertilidade, a sexualidade e a vida familiar.   

De polaridade feminino-negativa, Vênus é magnético, sensível, fecundo, pertencente 
ao elemento ar, suas vibrações atingem a sensibilidade. Refina as sensações e 
emoções, estando associado à beleza, à paz e à harmonia. Afeta as atividades 
artísticas e todas as manifestações de criatividade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_%28planeta%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caduceu
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_%28planeta%29


Simbolizando a atração recíproca dos seres e das aproximações sexuais, Vênus 
representa a esposa, a amante, a jovem, a mãe, a amiga, as artes e o prazer. 

Marte 

O mais próximo da Terra. É a própria imagem do homem de guerra. Possui a 
coragem, a energia, a cólera e a violência. Irmão de Vênus, Marte foi educado por 
Príapo que lhe ensinou a dança e os exercícios corporais. Crescendo forte e valente, 
desde cedo se especializou nas artes guerreiras. 

Diz a lenda, que muitos foram os amores de Marte; o mais conhecido foi o que 
manteve com sua irmã Vênus, que era esposa do Deus das Forjas, Vulcano. Por isto 
foi preso numa rede invisível, juntamente com Vênus, para que outros deuses vissem 
o ultraje. Este planeta vermelho, de polaridade masculino-positiva, é elétrico, 
enérgico, expansivo e estéril. Seu elemento é o fogo. Pode-se dizer que é a fonte de 
energia da dinâmica corporal; dá o impulso de lutar, dominar, construir ou destruir e 
seu domínio é o vigor físico, mental e os impulsos instintivos. 

Sua influência confere a vontade de expandir-se, conquistar e possuir. É a vibração 
que dele emana o que determina a combatividade, agressividade, coragem e 
confiança. Proporcionando grande força muscular, exalta o desejo sexual e os 
instintos materiais. 

Ao contrário de Vênus, Marte governa a paixão, mas não o amor; é sexual, mas não 
fecundo. Inclina para a verdade, a liberdade e a realidade e repele toda forma de 
sujeição, fantasia ou romantismo. 

Embora Marte proporcione a vitalidade e a saúde, é sobre sua influência que se tem 
a destruição do corpo físico; sendo responsável pela morte violenta, provocada por 
mãos humanas, desde o assassinato até a guerra.  

Júpiter 

Calmo e metódico é a imagem do homem de razão e de vontade, no qual as 
violências e arrebatamentos da juventude estão domados, sendo verdadeiramente 
senhor de si mesmo.  Júpiter, chamado pelos gregos de Zeus, era filho de Saturno – 
o senhor do tempo – e de Réia. 

Antes desta divindade, todas as lendas narram personagens que são caracterizados 
por uma linha caótica. Assim, antes de Júpiter reinava a confusão e só a partir de seu 
evento é que tem início a hierarquia do “Céu Grego”. Conhecido como o “deus dos 
deuses”, foi a partir dele que o mundo teve uma ordem. 

Diz a lenda que Júpiter escapou à sorte de seus irmãos, que eram devorados pelo 
pai ao nascer. Uma profecia dizia que Saturno seria destronado por um de seus 
filhos; assim o “deus do tempo”, Cronos, procurando assegurar-se de que isto não 
ocorresse, comia-os a todos, logo após o seu nascimento. Porém, ao dar à luz a 
Júpiter, sua mãe imaginou um meio de fazer com que seu filho escapasse e entregou 
a Saturno algumas pedras embrulhadas num pano. E, conforme a profecia, o menino 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marte_%28planeta%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Priapo
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_%28planeta%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus


cresceu e ao atingir a maioridade, destronou Saturno. Estabeleceu-se Júpiter no 
Olimpo, cercado por outros onze deuses. 

A partir de Júpiter, o mundo teve uma ordem e foi dividido em três, cabendo a ele e 
seus dois irmãos Netuno e Plutão – que também vieram a sobreviver – governarem 
o mundo. Sua autoridade suprema sempre se fez valer; entre as divindades, Júpiter 
sempre ocupou o primeiro lugar. 

Representado sob a aparência de um homem maduro, de grandes barbas e grande 
cabeleira, sentado num trono tendo ao lado a águia e na mão um feixe de raios, na 
Líbia foi conhecido por Júpiter-Amon; no Egito por Júpiter-Serapis; (templos) na 
Assíria por Júpiter-Bel e em Creta por Júpiter-Astério (Astério -Grego- Brilhante 
como um astro). 

Um planeta de princípio quente e seco, sua polaridade é masculino-positiva; elétrico, 
vitalizante e fecundo. Domina sobre a ordem, a cultura, a lei e a hierarquia; seu 
elemento é o fogo. 

Os códigos e as leis que visam estruturar a sociedade humana são criados sob sua 
influência; e é sob sua influência, também, que a fé se reveste com os paramentos 
da liturgia e se encastela atrás da rigidez dos dogmas, transformando-se em religião. 

Júpiter é o conhecimento mais avançado, representa a autoridade maior. Embora 
não dê excepcional poder criador, dá grande habilidade para realizar, administrar e 
aperfeiçoar o que os outros criam. É indicador de boas qualidades mentais e morais, 
saúde, ambição nobre e generosidade. É a figura arquetípica do pai; representa o 
dono, o chefe, o diretor, o protetor, o amigo generoso, o poder, a honra, a fortuna e 
a riqueza. 

Saturno 

Indica o homem triste, porém de grande experiência. Sua energia conduz a um 
comportamento restritivo-pessimista e acompanha a introversão e o isolamento. 

 É o mais antigo dos deuses da teologia helênica, Saturno, ou Cronos – o senhor do 
tempo. A condição para Saturno governar o mundo era jamais ter filhos homens, por 
esta razão, logo que sua mulher dava à luz um filho varão, ele o devorava. Usando o 
estratagema que já vimos, Réia, sua esposa, conseguiu subtrair ao marido o menino 
Júpiter que veio a ser o deus dos deuses. 

Depois de destronado, foi mandado para a Terra e foi louvado pelos homens, sendo 
erigidos vários templos para a sua adoração. Por isto, nas asas do Tempo, a Terra 
percorre os caminhos sem fim do espaço sideral. Sua imagem é a de um velho com 
asas, tendo à mão uma foice ou uma ampulheta. Na Babilônia, conhecido por Assur, 
era simbolizado por um velho, tendo ao seu redor um círculo que representava o 
tempo, sem começo ou sem fim. Os egípcios o chamavam de “O Gerador Superior”, 
Hórus. 

De polaridade masculino-positiva, é elétrico, coesivo e estéril. Frio e seco, seu 
elemento é a terra. Sua força represa, restringe e limita, determinando melancolia, 

http://historiadageologia.blogspot.com/2006/06/o-templo-de-serapis.html
http://www.ostia-antica.org/regio3/17/17-4.htm
http://www.pbase.com/bmcmorrow/image/79213453
https://www.algosobre.com.br/mitologia/zeus.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saturno_%28planeta%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assur_%28deus_ass%C3%ADrio%29


solidão, ausência de movimentos, sons e cores; repele tudo o que é pueril, ruidoso, 
policromo e alegre. 

É este planeta, também chamado “grande maléfico”, que determina prudência, 
calma, reflexão, modéstia, castidade, laboriosidade, construtividade, paciência, 
constância e ambição. 

Embora não dê ao intelecto o brilho de Júpiter, ou a versatilidade de Mercúrio, torna 
a inteligência profunda, fria e extremamente poderosa. 

Saturno indica a circunspecção, a concentração, a reflexão, a perseverança, a 
melancolia, a solidão, o celibato, a castidade e a sobriedade. Representa os avôs, os 
sogros, os inimigos ocultos, as pessoas austeras, solitárias, velhas; as ruínas, os 
hospitais e os cemitérios. 

 

 

Deste modo, encerra-se o Setenário Astrológico, determinado por muitos autores 

como uma fase ou ciclo. Como se vê Sol, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno 
representam os diferentes estágios da vida humana, desde a infância até a velhice, 
além de indicar o caráter moral e intelectual em cada um destes períodos que o ente 
humano atravessa. 

Quanto à Lua e Vênus, especificamente, estes se relacionam com o feminino, 
representando suas duas grandes modalidades; a maternidade e o amor. 

Do oitavo planeta em diante, os chamados trans-saturninos, inicia-se uma nova série 
que representa outro ciclo mais elevado de influências astrais. 

Assim, temos uma trilogia intimamente ligada às forças que constantemente impelem 
à mudança psicológica; à transformação que leva ao desenvolvimento humano. 

Urano 

Representa a energia explosiva do redemoinho caótico. É a força que se manifesta 
em mudanças súbitas, nos planos do ser. É o intelecto ligado aos planos superiores 
da iniciação. 

https://books.google.com.br/books?id=A_Q3BQAAQBAJ&pg=PA80&lpg=PA80&dq=seten%C3%A1rio+astrologico&source=bl&ots=UzSYzArN2L&sig=uAxKr2ZoJLW3lG7rhsGU9XiknA0&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiNr7uy6MXTAhXDnJAKHZiyA_oQ6AEIWjAJ#v=onepage&q=seten%C3%A1rio%20astrologico&f=false
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urano_%28planeta%29


Netuno 

Representa a sublimação e o preparo ao retorno da espiritualidade incorporal, pois 
sua força age através do mais puro amor, levado ao idealismo que transcende em 
beleza. 

Plutão 

Representa o grande princípio masculino. Muitos astrólogos são concordes em 
afirmar que Plutão simboliza dimensão tão complexa que está envolto em uma aura 
misteriosa. Está relacionado aos mais profundos ideais espirituais. Representa, 
também, o impulso vital em busca da forma. Marca os passos evolutivos da 
humanidade. 

Cargos em Loja e suas relações: 

 Venerável Mestre – assimilado ao planeta Júpiter, (número 6) que no panteão 
dos deuses babilônicos, simbolizava a sabedoria. Rege a visão, a 
prosperidade, a misericórdia, a liturgia, o sacerdócio, o mestre e a felicidade. 
 

 Orador – está relacionado com Mercúrio (número 2) o planeta que rege a 
expressão da Verdade, pois é o “enviado de Deus”. Mercúrio tem asas nos 
pés e é o porta-voz, aquele que dá as boas vindas e domina os escritos. 
Associado ao Sol, pois dele emana a Luz, como guarda da lei maçônica que é 
além de responsável pelas peças de arquitetura. 
 

 1º Vigilante – associado ao planeta Marte, que era o senhor da guerra, 
simbolizando a força. Marte rege o início, a coragem, o pioneirismo e o 
impulso. 
 

 2o Vigilante – assimilado ao planeta Vênus, feminilizado na mitologia 
babilônica e que, sendo a deusa mágica da fertilidade e do amor, simboliza a 
beleza. Vênus rege a harmonia, o prazer, a alegria, e a beleza como reflexo 

da manifestação do GAD U. 
 

 Secretário – relaciona-se com o planeta Saturno (número 7). É ele o 
responsável de gravar para a eternidade os fatos de forma fria e exata. Ele é 
o controlador rígido da ordem dos processos e cioso pela documentação 
dentro das normas. Assimilado à Lua, pois reflete as conclusões legais do 
Orador. 

 

 Tesoureiro – associado à Cronos (Saturno, para os romanos), pai de Zeus e 
filho de Urano, um dos deuses primordiais, que, com Gaia (a Terra) estava no 
início de todas as coisas, simboliza a riqueza. Recebe a simbologia da Lua 
(número 1) em sua atividade. A atividade de receber os metais e de organizar 
o movimento financeiro da Loja é considerada por lidar com a frieza dos 
números, frio e calculista além de inflexível. A Lua rege a família, a cidade, o 
lar e o corpo; portanto rege o Templo. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neptuno_%28planeta%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%A3o


 Mestre de Cerimônias – assimilado ao planeta Mercúrio, o deus veloz e 
astuto. Está relacionado ao planeta Sol. O Sol (número 4) caminha 
diariamente pelo Céu, levando e trazendo a existência, a verdade e a justiça. 
É ele que anima a vida e que circula no oriente e no ocidente. 
 

Com isto, meus AAm IIr, espero que de maneira breve mas não tão superficial, 
possa despertar em vossos ânimos, com uma centelha de conhecimento, nortear-
vos para os estudos e aguçar a curiosidade coletiva. Afim de crescermos cada vez 
mais neste caminho e conscientizar aos novos e velhos sobre a real importância de 
nossas práticas litúrgicas e ritualísticas. 
Sem dúvida que existem muito mais a ser dito à respeito deste assunto, mas 

seguiremos em uma outra oportunidade, dando aos AAmIIr tempo para os 
questionamentos e uma melhor compreensão. 
 
Obrigado pela atenção de todos! 
Por hora é só! 

Tenho dito VM 
 

Am IrLuiz Carlos Fuzaro – MI - Membro das lojas no Oriente de São Paulo – SP: 

 ARLS Arquitetos do Monte Sinai n. 4119 – GOB/GOSP 

 ARLSUnião, Harmonia e Fraternidade n. 3582 – GOB/GOSP 

 ARLSUrim e Tumim n. 4294 – GOB/GOSP 

 Excelso Conselho da Maçonaria Adonhiramita – Sublime Iniciado ou 
Grande Preceptor - Grau 31. 

 Grande Priorado das Ordens Unidas – Religiosas, Militares e 
Maçônicas – do Templo e de São João de Jerusalém, Palestina, 
Rodes e Malta, do GOB. 

 Grande Loja de Mestres Maçons da Marca do Brasil 

 Supremo Grande Capítulo dos Maçons do Arco Real do Brasil – GOB. 

 Antiga e Honrosa Fraternidade de Nautas da Arca Real – GOB. 
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