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GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

RITO DE EMULAÇÃO 
 
 

NOTAS PARA O MESTRE MAÇOM 
 
 

DEPOIS DO TERCEIRO GRAU 
 

 
(Tradução ao português dos Folhetos de Peterborough. Numero 4) 

 

 
O objetivo desta série de folhetos está em prestar uma ajuda aos Candidatos, em prol da 
compreensão passo a passo da Maçonaria, fomentando seu interesse pela Ordem e 
animando-os a “cada dia progredir na ciência Maçônica”. 
 
Os Folhetos Peterborough 
 
Sempre que não se indique o contrário, os procedimentos descritos nestes folhetos 
correspondem aos vigentes na jurisdição Maçônica da Grande Loja Maçônica do Estado 
de São Paulo. Em outras jurisdições Maçônicas, os procedimentos podem ser distintos. 
 
Os princípios básicos da “Maçonaria Antiga e Aceita” são idênticos em todos os lugares. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A cerimonia do Terceiro Grau tem uma estrutura semelhante às dos Graus precedentes, 
que já haveis passado. Pero tantas são as diferenças e tão dramático soa seu impacto 
que os Candidatos demoram um tempo a entender seus ensinamentos. Não vos estranhe 
que tenhais que presenciá-la varias vezes antes que chegueis a entendê-la por completo. 
A lenda da morte do construtor não está na Bíblia. Pelo que sabemos, foi incorporada ao 
Ritual Maçônico em princípios do século XVIII. Se estais inclinado à história e interessado 
pelas coisas antigas vereis que houveram muitos homens de estudo que lançaram 
hipóteses sobre sua origem e sobre sua incorporação ao Ritual Maçônico. Estas notas 
centraram-se bastante no fondo histórico do desenvolvimento Maçônico no século XVIII, 
posto que muitas das coisas que sucederam então mostram a chave para entender a 
evolução da Ordem. É mais, devereis impor-vos sobre os rudimentos de tudo aquilo se 
não quereis ficar sem compreender muitas vezes, quando estiverdes em conversação 
com outros Irmãos. O que vem a seguir é um relato abreviado e de linhas gerais. Se 
desejais inteirar-vos dos detalhes devereis recorrer aos livros que a seguir se mencionam. 
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A MAÇONARIA PRIMITIVA NA INGLATERRA 
 
Existem diversas teorias que querem explicar o como e o porque do desenvolvimento da 
Maçonaria tal como agora a conhecemos a partir da Maçonaria Operativa na Inglaterra. 
Sabemos que o dia 16 de outubro de 1646, Elias Ashmole, que ao que parece não era 
Maçom Operativo, foi “feito Maçom em Warrington, condado de Lancashire”. Também 
sabemos com certeza que nessa época haviam Lojas Operativas na Escócia que 
“aceitavam” a homens como membros ainda que não fossem operativos. Ashmole 
pertencia ao partido realista, que apoiava a causa do Rei Carlos I. Depois da Restauração 
(de Carlos II) foi nomeado Heraldo de Windson. Era “fellow” da Real Sociedade, fundou o 
Museu Ashmolean  de Oxford. Houve outro heraldo, Randle Holme, que também foi 
Maçom, tendo sido iniciado em Chester ao redor do ano 1665. O doutor Robert Plot, 
historiador e secretario da Real Sociedade, ainda  não Maçom, em seu livros “A História 
Natural do Condado de Stafford” (1686) aludiu à Maçonaria, afirmando que “estava 
estendida mais ou menos por toda a Nação, alcançando pessoas da mais eminente 
posição, que não desdenharam tomar parte dessa companhia”. O Doutor Plot foi, em 
geral, muito meticuloso em suas afirmações, de modo que seu texto constitui uma 
confirmação sólida do alcance que a Ordem tinha tomado. 
 
Em 1717, quatro Lojas de Londres reuniram-se com o propósito de fundar uma Grande 
Loja, para reunir-se em “comunicação a cada triMestre” e realizar uma “Assembléia e 
Festejo anual”, na qual se elegeria o Grão Mestre. Assim se fundou a primeira Grande 
Loja do mundo. É conhecida como “Grande Loja Primitiva”. Como já tivestes a 
oportunidade de ler em folhetos desta série, em 1751, se constituiu uma Grande Loja 
rival, sob o argumento de que a Grande Loja Primitiva havia introduzido inovações na 
Maçonaria. Teve a habilidade de atribuir  apelativo de ‘Grande Loja dos Modernos” à 
Grande Loja Primitiva, que era, com certeza, mais antiga, enquanto que assumiu ela 
mesmo a denominação de “Grande Loja dos Antigos”, em um bom golpe de marketing, 
reclamando para si a respeitabilidade dada pela antigüidade e atribuindo à concorrência a 
condição de um atalho de inovadores Maçônicos. Diga-se de passagem, a manobra de 
marketing chegava à ortografia, escrevendo o adjetivo inglês “Antient” (Antigo) de uma 
forma já fora de moda, no lugar do então corrente “Ancient”. A esta segunda Grande Loja 
se conhece também por Grande Loja Athol, visto que houveram vários duques de Athol 
que desempenharam o cargo de Grão Mestre no período de 1771 e 1813, excetuando um 
hiato entre 1782 e 1790. Por sorte, ambas entidades se fundiram em 1813, constituindo a 
“Grande Loja Unida da Inglaterra”, que desde então tem regido a Ordem na Inglaterra. 
 

 

OS ANTIGOS DEVERES 
 
Não sabemos muita coisa sobre a forma em que trabalhavam as Lojas no século XVII. 
Tampouco sabemos se suas sessões eram algo mais que reuniões improvisadas de 
indivíduos investidos como Maçons. Para “fazer” Maçons, parece que era imprescindível 
contar com um exemplar dos “Antigos Deveres” 
 
Tratava-se de um documento que continha uma história tradicional do Grêmio na 
Inglaterra, cheia de aportes míticos. Também continha uma série de regras que os 
Maçons deviam observar em sua conduta, tanto na sua qualidade de agremiados como 
na sua condição de cidadãos. Mais de cem versões destes “Antigos Deveres” chegaram 
até nós. É provável que uma delas estivesse presente quando Elias Ashmole foi “feito” 
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Maçom. São os antecedentes das “Obrigações ou regras para um Maçom” que 
encabeçam a edição da Constituição e Regulamentos Gerais. Existem Lojas nas quais se 
lê um dos “Antigos Deveres” em cada uma das sessões. Mais que guias de nossa história 
e de nossas práticas contemporâneas são um legado venerável de nossos ancestrais. 
 
 
AS LOJAS E SUA NUMERAÇÃO 
 
A Grande Loja fundada em 1717 foi aumentando seu âmbito de autoridade. Em uma data 
posterior começou a emitir Cartas Patentes às Lojas que reconheciam sua jurisdição. 
Numa primeira época, as Lojas eram conhecidas pelo nome do lugar onde se reuniam  
(“A Loja da Oca e da Parrilla”, sendo “A Oca e a Parrilla” o nome da estalagem onde se 
reunia). Logo passaram a adotar um nome próprio. A Grande Loja as numerou. Os 
números são, na verdade, um indicativo de sua antigüidade. O Anuário Maçônico (uma 
cópia do qual uma cópia está em poder do Secretário de vossa Loja) indica o numero 
atual e a data de constituição das Lojas existentes. 
 
A três Lojas que ainda existem do grupo de quatro Lojas que fundaram a Grande Loja em 
1717 (atualmente com os números 2,4 e 12) não têm data de constituição, e gozam do 
caráter de “imemoráveis”. Pode surpreender que estas Lojas não levem os números 1,2 e 
3. A causa está em que cada uma das duas Grande Lojas que se fundiram em 1813 tinha 
já suas Lojas numeradas correlativamente a partir do numero 1. Tiveram que numerar 
novamente a todas as Lojas evitar a duplicidade de números. Decidiu-se que as Lojas 
com o numero 1 de ambos os registros seriam sorteadas para poder usar o novo numero. 
Saiu favorecida a Grande Loja Athol (Antigos), apesar de ser a mais recente, de modo 
que sua “Loja do Grande Mestre” manteve o numero 1, e a Loja mais antiga sob a 
jurisdição inglesa ainda existente, atualmente “Lodge of Antiquity” teve que conformar-se 
com o numero 2, e a seguinte em antigüidade, denominada atualmente “Royal Somerset 
House and Inverness Lodge” passou a ter o numero 4. A terceira Loja, atualmente “Lodge 
of Fortitude and Old Cumberland” aceitou em 1723 uma Carta Patente da Grande Loja, 
apesar de não estar obrigada a isso. Logo a devolveu e recuperou seu caráter 
“Imemorável”, mas perdeu seu lugar na escala, sendo atualmente a numero 12. 
 
Nas Lojas sob a jurisdição da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, a 
numeração é atribuída em ordem numérica de acordo com a data de fundação da Loja, 
recebendo cada Loja seu numero após a autorização provisória para funcionamento dada 
pelo Grão Mestre. Após a Carta Patente definitiva as Loja mantêm o mesmo numero 
recebido quando da autorização provisória. 
 
 
A LOJA DOS GRANDES MESTRES DE BANQUETES (GRAND STEWARDS LODGES) 
 
Esta Loja encabeça o escalão de Lojas da Inglaterra. Figura no inicio da lista, sem 
numero, no Anuário Maçônico. 
 
Houve um tempo em que os grandes oficiais eram escolhidos entre os que tinham 
desempenhado o cargo de Grande Mestre de Banquetes (Grand Steward). O Avental cor 
de vinho, característico desses Irmãos, sempre foi considerado como um símbolo de 
posição na Grande Loja Unida da Inglaterra. Era natural, por conseguinte, que os Grande 
Mestres de banquetes quisessem ter sua própria Loja, e que reclamaram uma categoria 
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para ela. O problema se resolveu concedendo a esta Loja o direito de encabeçar o 
escalão de Lojas, sem numero. 
 
 
LIVRO DAS CONSTITUIÇÕES 
 
Ao aumentar sua importância, a nova Grande Loja teve que dotar-se de umas regras para 
seu governo. O Doutor James Anderson, ministro presbiteriano de uma Capela situada 
em Swallow Street, no bairro de Piccadilly em Londres, obteve em 1723 a permissão da 
Grande Loja para publicar umas “Constituições” para o governo do Grêmio. O termo 
“Constituições” era utilizado pela London Company of Mason (Companhia Londrina de 
Maçons, um dos grêmios com participação reconhecida no Governo Municipal da cidade 
de Londres) em relação a seu exemplar dos “Antigos Deveres”. Desta maneira nos foram 
legadas as “Constituições” que constituem um elo entre os Antigos Deveres dos Maçons 
medievais  e os Maçons “livres e aceitos” da atualidade. 
 
O primeiro livro das Constituições resume a história (mitificada) da Ordem. Em sua capa 
aparece um diagrama da quadragésima sétima proposição de Euclides com o qualificativo 
de “fundamento de toda maçonaria, sagrada, civil e militar”. O diagrama, como já tivemos 
ocasião de ver, passou a constituir a “jóia” que usam os Past Masters 
 
O livro atual da Constituição deriva desta origem. 
 
 
LIÇÕES DO GRAU 
 
O Terceiro Grau, em contrário ao que alguns dizem, não é um “Rito de ressurreição”. 
Lembra enfaticamente, de modo teatral, que é preferível a morte “à traição e à desonra”. 
A Elevação não é uma ressurreição. Somente representa a forma em que, supostamente, 
se desterrou um cadáver que estava enterrado provisoriamente para dar-lhe um enterro 
mais decoroso. Os gestos que ali se fizeram foram tomados como sinais do Grau. 
 
O Grau nos dá uma lição de lealdade a todos nossos semelhantes, particularmente aos 
demais Mestres Maçons, supondo que isso não implique numa quebra “dos 
mandamentos de Deus” ou “das leis do País”, qualificação esta que nem sempre é levada 
em conta por nossos críticos. Nenhum Irmão tem direito, nestes casos, a pedir-vos que 
vos abstenhais de denunciá-los ou a que, do modo que seja, vos comporteis de maneira 
contraria às obrigações de todo bom cidadão. Somente estais obrigado a guardar seus 
segredos legítimos. Vossa responsabilidade Maçônica ficou perfeitamente definida 
quando se vos conferiu o primeiro Grau: cumprir vossas obrigações com Deus, com vosso 
próximo e convosco mesmo. Nestes casos temos um código disciplinar estrito: todo 
comportamento que possa redundar em descrédito da Maçonaria será contundentemente 
sancionado. 
 
 
AS FERRAMENTAS 
 
Neste Grau nos lembram a responsabilidade que temos de nossos atos diante de Deus. 
Não se trata de substitutivo dos ensinamentos de vossa religião com respeito à salvação. 
A Maçonaria vos prescreve obediência à lei moral e vos encarece a que useis de vossos 
talentos à maior glória de Deus e para o maior proveito de vossos semelhantes, tudo isso 
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no contexto de vossa religião. Não aspira a dar-vos a vida eterna nem a salvação. 
Enfatiza em que – se nos permite uma expressão de origem cristã – se bem a fé é o 
primordial, temos que adotar uma atitude construtiva ante a vida, e nossas obras devem 
ser de acordo com nossa fé. 
 
 
HOSPITALEIRO 
 
O Hospitaleiro se ocupa das obras de caridade da Loja. Se preocupa com os Irmãos e 
suas famílias que estejam em alguma adversidade, seja esta uma falta de saúde, ou um 
estado de dificuldade econômica, ou a morte de um ente querido, ou qualquer outro 
contratempo. Em especial, tem a seu cargo a visita e a atenção às viúvas dos membros 
da Loja já falecidos. Inclusive no caso em que o Irmão tenha abandonado a Ordem de 
forma pouco clara, o Hospitaleiro tentará manter o contato com ele e com sua família. 
 
 
LOJA DE INSTRUÇÃO 
 
Já vistes que, em questões de Maçonaria, vos resta muito por ver. O Ritual e as 
cerimônias são uma parte importante do que tendes que aprender. As Lojas de Instrução 
existem para ensinar-vos. Agora que já sois Mestre Maçom vos darão a oportunidade de 
praticar o papel de todos os cargos da Loja. O Irmão que propôs vossa admissão poderá 
colocar-vos em contato com uma dessas Lojas e vos explicara o costume de vossa 
própria Loja neste aspecto. Se vos interessam as investigações Maçônicas, podeis 
colocar-vos em contato com  Lojas de Pesquisas e outros organismos doutras 
Obediências da Amizade, que se dedicam a este mister. 
 
 
O PRÓXIMO PASSO 
 
Com toda segurança, quando mediteis sobre o Terceiro Grau, vos assaltará a idéia de 
que como “sistema moral” lhe falta algo. 
 
Os ensinamentos da Maçonaria de ofício culminam em desastre, morte ou desaparição. O 
Maçom que pense seriamente na Ordem, não pode ficar satisfeito. A Grande Loja Unida 
da Inglaterra, na “declaração preliminar” de suas Constituições, estabelece que “no solene 
ato de união das Grandes Lojas de Maçons da Inglaterra, que teve lugar em dezembro de 
1813, se declarou e estabeleceu que a pura Maçonaria consiste somente em três Graus, 
a saber: Aprendiz, Companheiro e Mestre Maçom, que inclui a Ordem Suprema do Santo 
Real Arco. 
 
Real Arco (que às vezes ouvireis chamado genericamente como “o Capítulo” visto que os 
organismos que o compões não se denominam Lojas, mas sim Capítulos) é o ápice da 
Maçonaria de Oficio. Situa os ensinamentos morais do Oficio na perspectiva da 
eternidade. Haveis aprendido neste Grau os cinco pontos que vos mostram a forma em 
que deveis relacionar-vos com vossos semelhantes. Os cinco sinais do Real Arco fazem 
referência à relação do homem com Deus. São recordatórios do marco de eternidade 
dentro da qual têm lugar nossas vidas mortais.   
 
Os membros desta Ordem (que entre eles se dão o tratamento de “Companheiros”) 
quando estão em Loja usam pendente do peito uma jóia, formada por triângulos 
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entrelaçados dentro de uma circunferência, tudo isso suspenso de uma fita cuja cor pode 
ser branca, carmesim ou uma combinação de azul escuro, azul claro e carmesim, 
segundo a categoria do Companheiro que a use. Podeis ser admitido quando tenhas 
cumprido quatro semanas de vossa elevação ao Terceiro Grau. Entretanto, é preferível 
que aguardeis durante uns meses, antes de pedir vossa admissão, porque desta forma 
estareis mais familiarizado com vossa nova condição de Mestre Maçom. No caso de que 
vossa Loja esteja vinculada a um Capítulo concreto, normalmente será nele onde teríeis 
vossa admissão, ainda que, desde logo, pode ser em qualquer outro Capítulo. Não tereis 
dificuldade em encontrar a dois Irmãos que já sejam Companheiros no Real Arco e que 
aceitem a propor a vossa admissão (propondo e secundando a correspondente moção). 
Qualquer Irmão que as a jóia do Real Arca estará encantado de dar-vos maiores 
informações. 
 
 
MAIS INFORMAÇÃO 
 
Existe um grande numero de livros sobre temas da Maçonaria que estão ao alcance de 
quem quer queira ampliar seus conhecimentos sobre ela. Vos propomos, para começar, 
os seguintes: 
 
“The Craft”,  (O Ofício) de John Hamill 
“The Freemason at Work” (O Maçom no Trabalho) de Harry Car 
“The Freemasons’ Guide na Compendium” (O Guia e Compêndio do Maçom) de Bernard 
Jones 
“The Freemasons’s Pocket Reference Book” (O Livro de Bolso de Referencia do Maçom) 
de Pick e Knight 
“The Pocket History of Freemasonry” (A História de Bolso da Maçonaria” de Picky e 
Knight 
“The Rise and Development of Organized Freemasoney” ( A Ascenção e 
Desenvolvimento da Maçonaria Organizada” de R.A.R. Wells 
 
Estes livros se podem obter de diversas formas. Uma forma de obtê-los (reservada a seus 
membros) é através do Circulo de Correspondência da Loja Quatuor Coronati, que tem 
uma companhia mercantil filial, denominada “Q.CCC Ltd” localizada no seguinte 
endereço: 
 

Freemason’s Hall 
60, Great Queen Street 

London, WC2B 5AZ 
Reino Unido 

 
Existe uma série de folhetos que podeis obter escrevendo à Grande Loja Unida da 
Inglaterra no endereço mencionado.  
 
Estes folhetos são os seguintes: 
 
“What is Freemasonry” ( O que é a Maçonaria) 
“Freemasonry and Religion” (Maçonaria e Religião) 
“Freemasonry and Society” (Maçonaria e Sociedade) 
“Freemasonry’s External Relations” (Relações Externas da Maçonaria) – que versa sobre 
a relação com outros corpos Maçônicos. 
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Gozando já da condição de Mestre Maçom, podeis ser membro de QCCC Ltd., o que vos 
dará o direito a ser informado de suas publicações e a receber um exemplar de sus 
anuário “Ars Quatuor Coronatorum” (AQC). Podeis também participar das reuniões da 
Quatuor Coronati Lodge nr. 2076, que têm lugar também no endereço mencionado, em 
Londres. Se tendes oportunidade, ide ao “Freemanson Hall” e preguntai ali pela oficina 
“Quatuor Coronati Corresponde Circle”, ou então escrevei diretamente a QCCC Ltda. 
 
Podeis também ser membro do Circulo de Correspondência da Loja de Estudos e 
Investigações Duque de Wharton nr. 18, da Grande Loja da Espanha A cota anual, de 
módico valor, vos dará direito a receber o correspondente anuário.  
 
 
E PARA TERMINAR 
 
Estais na Maçonaria para desfrutá-la. Tudo nela: cerimonias. simbolismo, ensinamentos, 
companheirismo. Deveis situá-la no contexto global de vossa vida cotidiana , e deveis 
desfrutá-la sem descuidardes de outras obrigações e devoções que reclamam vosso 
tempo: vossa família, vosso negócio ou profissão. A Maçonaria vos lembra que deveis ser 
perseverante na prática de vossa religião e que deveis ater-vos a vosso deveres 
familiares e cívicos. Vos encarece a prestar vossa ajuda ao necessitado, onde quer que o 
encontreis. Vos incita a dedicar esforço e dinheiro a obras de caridade. Por ultimo, 
também vos requer a que assumais o papel que na Loja vos corresponde. Tereis  por 
pagamento a amizade, o interesse mútuo e a satisfação até o ultimo dia de vossa vida 
 
Passai  bem como Maçom 
 


