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Maçonaria 
Executiva

Um novo ciclo



zOs Ciclos da Maçonaria:
Tudo em nossas vidas é composto por ciclos: Dia: Manhã-

Tarde-Noite; Sol: Aurora-Zênite-Ocaso; Mês; Ano; 

Estações; aliás, a vida é um ciclo: Nascer-Viver-Morrer; 

Infância-Adolescência-Juventude-Maturidade.

Nestes ciclos, podemos dividir a maçonaria em 3 (três) 

Períodos ou Ciclos:

1 - A Maçonaria Primitiva ou Pré-Maçonaria;

2 - A Maçonaria Operativa;

3 - A Especulativa.



zO Ciclo Primitivo:

A Maçonaria Primitiva ou Pré-Maçonaria (Mistérios Persas 

(Zoroastro ou Zatustra); Os Mistérios Hindus; Mistérios 

Egípcios; Mistérios Gregos dos Cabires; Mistérios Gregos de 

Ceres ou Demeter; Mistérios Gregos de Pitágoras; Mistérios 

Gregos de Orfeu; Mistérios Judaicos de Salomão (Lenda de 

Enoch, Lenda de Hiram Abi, Lendas de Salomão e 

Zorobabel); Mistérios dos Essênios; e Mistérios Romanos).

A Maçonaria Primitiva se estende até o início da Maçonaria 

Operativa com a organização de construtores em castas. 

Não se sabe precisar a data.
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O Ciclo Operativo:

A Maçonaria Operativa - Que se estende desde a Idade Média e 

a Renascença e termina com a fundação da Grande Loja de 

Londres em 1717;

- Collegia Fabrorum – Associação Romana 500 a.C. - Colégio 

dos Artífices de Dionísio;

- Guildas de Pedreiros na Europa;

- Grandes construções de palácios, castelos e catedrais;

- Leonardo da Vinci, a Paulo Toscanelli, famoso arquiteto da 

Renascença, e ao navegador Américo Vespúcio fundam a 

Academia de Arquitetura em Milão no Início do século XVI.



z O Ciclo Especulativo:

O marco histórico foi a fundação da Grande Loja de Londres em 

24 de junho de 1717 determinando, portanto, o fim da Maçonaria 

Operativa e marcando o início do terceiro período da história da 

Maçonaria, a Maçonaria Especulativa ou Maçonaria dos Aceitos 

ou, ainda, como disse Nicola Aslan, “da Maçonaria em seu 

aspecto atual de associação civil, filosófica e humanitária”.

Embora tenhamos relatos de que já no século XIV, XV e XVI a 

maçonaria especulativa já existisse, inclusive com várias Lojas 

formadas e trabalhando, onde 4 dessas fundaram a Grande Loja 

de Londres. 



z O Ciclo Especulativo:

▪ “A esta transformação os ingleses dão a denominação de 

Revival, que significa renovação, renascimento, datando-a 

de 1717. O adjetivo “especulativo” só foi aplicado aos 

Maçons “Aceitos” em meados do século XVIII. Esta 

denominação de “especulativo” era dada, no século XVII, a 

toda pessoa propensa à contemplação e à meditação. O 

“especulativo” era um idealista e não um homem de ação ou 

profissional. Eram homens cultos, naturalistas, eruditos, 

poetas, médicos, cientistas, burgueses, clérigos e 

historiadores.” (Vanildo Senna).
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Os Ciclos:

▪ Como dito 

anteriormente, tudo 

em nossas vidas é 

composto por ciclos, 

uns mais duradouros 

e outros menos, vai 

depender de alguns 

fatores.

▪ Conhecendo um 

pouco sobre o estudo 

das ondas.

T = Período

f = Frequência = 1/T



z O Novo Ciclo:
▪ É baseado nesta expressão: O Especulativo era um IDEALISTA e 

não HOMEM DE AÇÃO. Que vamos basear o nosso trabalho 

sobre a MAÇONARIA EXECUTIVA.

▪ Entendemos que um novo Ciclo se aproxima e Maçonaria deva se 

adaptar a essas mudanças. Não são mudanças significativas, pois 

a essência se mantém. Serão mudanças de procedimentos, de 

comportamentos e a inclusão da maçonaria na era digital e no 

século XXI.

▪ E a este novo Ciclo ou Período, vamos chamar de MAÇONARIA 

EXECUTIVA, mas pode ser outro nome. Não vamos aqui ditar 

regras, mas mostrar a realidade e a necessidade de mudanças.
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Uma Nova Onda, um Novo Ciclo

Vale

Crista Crista Crista

Vale
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O que nos leva a crer nesta decadência:

1. O encolhimento 

da maçonaria e o 

baixo número de 

membros, a 

chamada EVASÃO 

MAÇÔNICA.
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O que nos leva a crer nesta decadência:

2. O baixo 

Conhecimento e o 

Conceito ruim da 

maçonaria perante 

a sociedade.
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O que nos leva a crer nesta decadência:

3. A inversão da Pirâmide Populacional.
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O que nos leva a crer nesta decadência:

4. Conflito Tradição x Modernidade.
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O que nos leva a crer nesta decadência:

5. Pouca Participação Social.
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O que nos leva a crer nesta decadência:

6. Escassa Difusão de Atividades.
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O que nos leva a crer nesta decadência:

7. Estamos Priorizando Problemas.

• Problemas de 

relacionamento;

• Vaidades, Invejas, 

Ostentação;

• Problemas 

administrativos;

• Não fazer planejamento 

estratégico;

• Não planejar as sessões;

• Pouca participação 

individual e Coletiva;

• Falta de 

comprometimento.
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Mas o que é 
Maçonaria
Executiva?



z A Maçonaria Executiva:

▪ A Maçonaria Executiva é uma nova visão da nossa atual 

Maçonaria, ou um novo jeito de fazer Maçonaria, 

repensando as nossas práticas, cavando masmorras para o 

que deu errado e edificando templos ao que deu certo e que 

a Maçonaria tem de melhor, sem perder o cerne das nossas 

tradições, Landmarks, rituais, cerimônias, instruções e 

ensinamentos. PASSARMOS A SER HOMENS DE AÇÃO, 

EXECUTORES. Executores do saber, edificadores do 

Templo Interior e construtores sociais, inserindo a 

maçonaria no século XXI.

▪ Afinal a Maçonaria que temos é excelente, só precisamos 

de novas atitudes.
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Mr. Thomas 
Jackson

Em 13 de maio de 2011 na 

Conferência Mundial realizada em 

Cartagena de Indias (Colômbia), o 

Muito Respeitável Irmão Thomas 

Jackson, Secretário Ad Vitam da 

Conferência, disse que:

“A Maçonaria é uma das 

organizações mais brilhantes que a 

mente humana poderia ter 

concebido”.



zAs Vertentes da Maçonaria Executiva:

Vamos dividir nosso estudo em duas vertentes para 

facilitar o entendimento:

▪ 1. Vertente Interna (Organizar a Casa):

1.1 Preparar A Loja para o futuro. 

1.2 Preparar as Pessoas para o futuro. 

1.3 Preparar a Loja para receber pessoas; e

▪ 2. Vertente Externa (Sair das quatro paredes):

2.1 A Loja atuando na sociedade.
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Trabalhos Internos (Organizar a Casa):

Preparar a Loja para o Futuro:

▪ Toda Loja é uma Empresa Jurídica, estabelecida, pelo Código Civil 

Brasileiro, na forma de ASSOCIAÇÕES (Tem CNPJ e Obrigações: 

Declaração de Imposto de Renda, Contabilidade, Balanço, Livro Diário, 

Livro Razão, Declaração de Bens e Direitos no Exterior (DBE/BACEN), 

Livro de Inspeção do Trabalho, Livro Registro de Inventário,  Livro 

Registro de Empregados, Folha de Pagamento, GPS, GFIP, GRFC, 

CAGED, RAIS, Contribuição Sindical, Informes de Rendimentos das 

Pessoas Físicas, Informes de Rendimentos das Pessoas Jurídicas, 

Publicações Obrigatórias nas Empresas Limitadas.

▪ Contratem um contador.
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Trabalhos Internos (Organizar a Casa):

Preparar a Loja para o Futuro:

▪ Agilidade nos registros das atas de eleição e posse (verificar exigências 

dos cartórios locais).

▪ Alteração do responsável na SRF;

▪ Alterações de titularidade bancária;

▪ Aprovação de Orçamento anual (controle de gastos: receitas x 

despesas);

▪ Aprovação de contas trimestral e anual;

▪ Transparência fiscal e administrativa;

▪ Relatórios e estatísticas;

▪ Mais uma vez.... Contratem um contador.
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Trabalhos Internos (Organizar a Casa):

Preparar a Loja para o Futuro:

▪ Planejamento Estratégico (Missão, Visão e Valores);

▪ Planejamento das sessões (aumentar o tempo de estudos, investir na 

transformação do Homem);

▪ Retirar leitura de balaústres, atos, decretos, boletins, editais e etc.

▪ Preparar as futuras administrações com cursos e treinamentos 

(Gestão de Pessoas, Gestão Financeira e Fiscal);

▪ Organizar o espaço físico (Salas, armários, copa cozinha);

▪ Adquirir material ritualístico;

▪ Enfim..... Fazer diferente.
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Trabalhos Internos (Organizar a Casa):

Preparar as Pessoas para o futuro:

▪ Melhorar a indicação de Profanos;

▪ Melhorar os Processos de Sindicância;

▪ Repensar o Papel do Padrinho;

▪ Conflitos Pessoais: vaidades, brigas por cargo, eleições, 

internalizar problemas profanos, desrespeito à legislação, 

seriedade administrativa, falta de transparência, eventos, reuniões 

administrativas;

▪ Investir nas Ordens Associadas (DeMolay, Arco Íris, Filhas de Jó e 

outras);

▪ Controlar o uso de bebidas enervantes nas dependências da Loja.
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Trabalhos Internos (Organizar a Casa):

Preparar as Pessoas para o futuro:

▪ Transformar o Homem (Objetivo da Maçonaria).

▪ Aproveitar o aumento do tempo de estudos de forma eficiente;

▪ Fazer o planejamento das sessões, melhorar as instruções em Loja, 

promover cursos e palestras;

▪ Investir no crescimento Moral (Aprendiz), Espiritual (Companheiro) e 

Intelectual (Mestre) dos Irmãos. VITRIOL; Não queimar etapas;

▪ Retirar discussões administrativas de dentro dos nossos Templos;

▪ Criar Líderes;

▪ Preservar a egrégora em Loja;
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Trabalhos Internos (Organizar a Casa):

Preparar a Loja para receber Pessoas:

▪ Trabalhar o conflito: Tradição x Modernidade;

▪ Trabalhar os Conflitos de Gerações;

▪ Promover a quebra de paradigmas (Maçonaria Inovadora, 

Participativa e Colaborativa);

▪ Loja disruptiva;

▪ Promover o trabalho virtual;

▪ Loja motivada;

▪ Loja preparada para o Futuro;
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Trabalhos Externos (Sair de Casa):

Loja atuando junto à sociedade:

▪ É o homem quem transforma o mundo e não a Maçonaria;

▪ Precisamos aumentar as Atividades Sociais (Escassa difusão de atividades), 

cada Loja deveria adotar uma instituição: Creche, Lar de Idoso, Escolas e 

etc.;

▪ Aumentar a participação em órgãos e organismos públicos (Conselhos 

estaduais e municipais), federações.

▪ Aumentar os posicionamentos públicos, fiscalização (Observatórios Sociais);

▪ Combater a Ignorância, o Fanatismo, as Superstições e os erros (Setores 

Radicais, sobretudo de instituições religiosas);

▪ Trabalhar a fraternidade em todos os níveis.
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Trabalhos Externos (Sair de Casa):

Loja atuando junto à sociedade:

▪ Implementar um processo de transformação e integração 

(econômico, social e político) através do desenvolvimento de políticas 

para públicas e projetos para os municípios e estados;

▪ Gerar consensos globais sobre o pensamento e a ação maçônica, 

defendendo a liberdade, a democracia, os direitos humanos, a justiça, 

a verdade, a paz, a solidariedade, a ecologia, a união entre os povos 

e FRATERNIDADE em todos os níveis;

▪ Desenvolver sistemas modernos de educação e docência maçônica 

(Videoconferência e outros);

▪ Enfim, realizar o trabalho milenar da maçonaria.
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▪ A maçonaria moderna (Executiva), precisa promover uma 

grande quebra de paradigmas. Temos que começar a pensar 

e a praticar uma Maçonaria mais Participativa, Colaborativa, 

Evolutiva e Disruptiva, agindo de forma proativa;

▪ Para isso temos que rapidamente investir em: Sistemas de 

Comunicação, Plataformas Virtuais, Dados Estatísticos, 

Redes Colaborativas, Relações Globais e estatísticas;

▪ Não podemos acompanhar a evolução (que acontece de 

forma cada vez mais rápida) mas sim fazer parte desta 

evolução.

Uma nova maçonaria



• UM NOVO MUNDO!

• UM MUNDO EM

RÁPIDA

TRANSFORMAÇÃO E

MUITAS INCERTEZAS.

“A melhor maneira de 

prever o futuro é criá-lo”
(Peter Drucker)

“... Criar o futuro é trabalho

para verdadeiros líderes!”



PRECISAMOS NOS REINVENTAR A CADA DIA.
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Temos que deixar de 

viver no passado e seguir 

em frente. Para todos 

nós, o futuro é muito mais 

importante que o 

passado.
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“Se queremos progredir, devemos 

respeitar a história, mas devemos 

também fazer uma nova história”.

Primeira Ministra Hindú, Indira Gandhi
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Portanto meus Irmãos, precisamos mudar 
foco. Enxergar além do que é permitido hoje.
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Isso é evolução.
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Precisamos renascer.... e com pressa.
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▪ O principal investimento é no ser humano, escolhendo bem 

na sociedade e trabalhando a sua transformação para que 

possa atuar como construtor social, caso contrário não 

teremos mão-de-obra de qualidade capaz de fazer as 

mudanças necessárias.

▪ Não podemos mais ter maçons dos tipos que ouvi certa vez 

de um decano, quando ele dizia, em Loja: “Existem 4 

(quatro) tipos de Maçons: o que trabalha, o que não trabalha, 

o que atrapalha e o que dá trabalho”.

▪ Esses maçons muitas vezes são frutos da própria Loja.

Uma nova maçonaria
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Uma nova Maçonaria.
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Lembram da inversão da Pirâmide Populacional?



M
a

p
a

 d
a

 I
n

te
rn

e
t

2003 2010 2015

Essa nova maçonaria tem que se reinventar e se redescobrir 
dentro deste turbilhão de mudanças que irão afetar 

profundamente todos os passageiros desta nave mãe 
chamada TERRA.

Uma nova Maçonaria.
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Uma nova maçonaria

▪“Aquele que não luta pelo 

futuro que quer, deve aceitar o 

futuro que vier”
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A Fraternidade nos une, a União nos Fortalece.



Aldino Brasil de Souza, MI, 33º, Grão-Mestre Ad Vitam da GLOMARON 

+55 69 99986-2070 (WhatsApp) – aldinobrasil@gmail.com
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