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GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

RITO DE EMULAÇÃO 
 
 

Grau de  APRENDIZ 

 
 

BOAZ 
 
 

O vocábulo “Boaz”, de suma importância nos nossos Rituais de Primeiro Grau, 
merece um estudo profundo, ampliando os conceitos que com ele se relacionam 
durante a cerimonia de Iniciação. 
 
O Ritual nos diz que a palavra BOAZ provem da Coluna esquerda que adornava o 
pórtico ou entrada do Templo do Rei Salomão, que foi chamada assim porque 
assim se chamava o bisavô de Davi, Príncipe e Caudilho de Israel, e que seu 
significado é ‘COM FORÇA’. 

 
A COLUNA “B” – BOAZ: COM FORÇA 

 
A Bíblia, em vários de seus Livros, menciona as duas colunas erigidas no pórtico 
do primeiro Templo de Jerusalém, ou Templo do Rei Salomão. Encontramo-las 
nos Livros I Reis, Crônicas, e em Jeremias. Se menciona que as colunas foram 
feitas por Hiram, Huram ou Huram-Abi, variando o nome segundo o Livro. São 
dadas descrições muito detalhadas das colunas, de seus adornos e de suas 
dimensões. Os textos Maçônicos adotam a descrição do Livro de Jeremias, 
concretamente no que se refere às dimensões. Não ampliaremos este tema que 
poderá ser estudado dentro de outro contexto. Mencionaremos somente a única 
divergência aparente: as duas esferas mencionadas nos textos Maçônicos não 
aparecem em nenhum texto Bíblico. Cremos, portanto, que estas esferas são fruto 
da literatura maçônica de data muito mais recente. 
 
 O que comentaremos, sim,  é o dito em I Reis, Cap. 7 “Erigiu as colunas no 
pórtico do Templo; erigiu a coluna da direita e a chamou Jakin e depois erigiu a 
coluna da esquerda e a chamou Boaz”. A mesma ordem é seguida também em 
Crônicas II. Se mandasse a lógica – e somente a lógica – seria mais correto que o 
Ritual apresentasse ao neófito a coluna “J” e não a coluna “B”, seguindo a ordem 
da Bíblia. Cabe apontar que outros Ritos (O Rito Moderno Francês por exemplo) 
seguem esta lógica e trocam a função das colunas em seus rituais. Nossa meta 
não é objetar contra esta postura que merece todo nosso respeito. Não Obstante, 
não queremos tampouco,  refugiarmo-nos no lema tradicionalista maçônico de 
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“Em minha Loja se costuma fazer assim”. Tentaremos dar uma explicação 
coerente ao feito de que a coluna “B” seja a do Aprendiz 

 
A letra Bet, que corresponde à letra B latina, é a segunda letra do alfabeto 
Hebraico. As Santas Escrituras nos dizem que Deus criou o Universo com e pelo 
Verbo ou a Palavra, e o misticismo Hebreu se estende em que as letras foram 
chamadas ante o Eterno uma a uma para receber  Dele seu papel na obra da 
Criação. Não aprofundaremos neste tema pela sua profundidade e extensão. 
Unicamente destacaremos que o Livro de Gênesis (da Criação) começa com a 
letra Bet, segunda letra do alfabeto, utilizada duas vezes, e somente depois é 
utilizada a Alef (A latina), a primeira letra, também repetida. “Bereshit Bara Elohim 
Et hashamain ve há aretz” (No principio Deus criou os Céus e a Terra). 
Assinalamos que as palavras “Elohim” e “Et” se escrevem com Alef como primeira 
letra. Se dão várias explicações a este fato. As que mais terão que nos interessar  
são  a que a letra Bet tenha sido utilizada para formar a palavra “Baruch” 
(santificado) e a palavra “Bara” (de criar). 

 
No umbral de sua vida maçônica, em sua Iniciação, apresentamos ao neófito o L. 
da L.S. como nossa Luz principal, exortando-o a “reger todas as suas ações em 
função dos sagrados preceitos que contem”. Se é a letra Bet-B a que encontra 
como primeira letra do L.da L.S. e também Bet-B é a primeira letra que vê ao abrir 
seus olhos no Evangelho de São João, cremos que é a coluna Bet-B a que lhe 
corresponde. 

 
BOAZ – Bisavô de Davi 
 
Quem era Boaz? Leiamos a Bíblia. Está escrito no cap. 21 do Livros de Rute: “ 
Naomi tinha um familiar de seu marido. Era um homem poderoso e rico da família 
de Elimelech e se chamava Boaz”. Elimelech (significando: Deus meu o piedoso), 
da tribo de Judá, foi um dos representantes de sua tribo quando Moisés reuniu aos 
elegidos das doze tribos de Israel para apresentar-lhes as Tábuas dos 
Mandamentos. Segundo o relato do livro de Rute, em uma época de grande seca, 
Elimelech e sua esposa Naomi emigraram ao país de Moab. Ali seus dois filhos 
tomaram por mulher as dos Moabitas; uma delas era Rute. Ao morrerem 
Elimelech e seus dois filhos, a viúva Noemi voltou a Judá, terra de seus 
antepassados, acompanhada da moabita Rute, que venerava a mãe de seu 
passado marido e se dedicava a seu cuidado. Já em Judá, Rute atrai a atenção de 
Boaz, “homem poderoso e rico”, por suas virtudes e louvável atitude com Noemi. 
Boaz a toma por esposa, cumprindo com as normas e as tradições de seu povo. 
 
Boaz, dizem as Escrituras, tinha 80 anos quando tomou por esposa a Rute, e esta 
tinha 40. Ele morreu em seguida depois de seu matrimonio mas Rute havia sido 
abençoada pelo Eterno, gerando a Obed , o filho de Boaz. Obed foi o pai de Isai e 
o avô de Davi, Rei de Israel, e ele por sua vez pai do Rei Salomão. 
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No cap. 41 do mesmo Livro, lemos que ao tomar Rute como esposa, o povo disse 
a Boaz: “Manifesta tua Força em Ephrata e faz-te um nome em Belém”. 
 
Fazer-se um nome era: chegar à plenitude e realizar-se; segundo a mística 
Hebraica, ninguém se realiza totalmente se não tem descendência. Cremos que 
neste caso o que o povo disse a Boaz é que devia manifestar sua virilidade, sua 
Força de criação, a fim de ter descendência e dar assim continuidade a seu nome. 
 
 
 
(Autor: Ir.: Nedim Bali, Loja de Estudos e Pesquisas Duque de Wharton 
       Grande Loja da Espanha) 


