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GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

RITO DE EMULAÇÃO 
 
 

Grau de  Companheiro 
 

 

JAKIN 
 
 

O vocábulo “JAKIN” representa em nossos Rituais, o aumento de salário que 
recebe o Aprendiz na sua passagem ao Grau de Companheiro. De fato, no 
Primeiro Grau se havia atribuído “BOAZ”, nome de uma das colunas do Templo do 
Rei Salomão, sugerindo-lhe elevar-se, seguindo o simbolismo da coluna, e fazê-lo 
“Com Força”. Apresentando-lhe “JAKIN”, nome da segunda coluna, o Ritual 
premia o Companheiro com a “Estabilidade” que pode fazer o conjunto de duas 
Colunas na edificação de seu Templo. 
 
Repassemos os distintos conceitos relacionados com este vocábulo no nosso 
Ritual de Segundo Grau, a fim de tentarmos estudá-los sistematicamente. 
 
A liturgia Maçônica diz que “JAKIN” é o nome da coluna da direita do pórtico do 
Templo y que seu significado é “Ele Estabelecerá”, que unido ao nome da outra 
Coluna, o significado é “Estabilidade” – pois Deus disse: “É com força que 
estabelecerei esta minha morada firmada para sempre”. 
 
Igualmente se diz que a Coluna foi chamada assim “Porque assim se chamava o 
Grande Sacerdote Adjunto que oficiou na Dedicação do Templo”. 
 
A explicação da Tábua de Delinear do Grau nos dá uma descrição detalhada das 
Colunas e faz uma referência às duas Colunas de Fogo e Fumaça, como feliz 
recordação da liberação dos filhos de Israel, da escravidão no Egito. 
 
 
 Significado de “JAKIN” 
 
Antes de explicar o significado do vocábulo, corrigiremos sua pronuncia 
 
A letra “J” não existe no alfabeta hebraico; o nome da coluna na Bíblia é 
“YAKHIN”, com a letra “Yod” no principio e a letra “Kaf” que dá o som de “Khe”, 
neste caso. Nos antigos gravados maçônicos, as colunas estão sempre marcadas 
com as letras hebraicas “Bet” e “Yod”, o “B” e o “J” são uma transfiguração prática, 
devida à utilização do alfabeto latino.  
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“YAKHIN” é a terceira pessoa do futuro do verbo “Leakhin”, significando preparar, 
fixar, dispor, estabelecer. Se confunde com “Yakin”, do verbo “Leakim”, 
significando levantar, alçar, efetuar e que se escreve com a letra “Kof” (e não a 
Kaf) e a “Mem” final (e não a Nun). 
 
O significado de “Ele Estabelecerá” que dá nosso Ritual para “Jakin” é pois 
totalmente correto e o Maçom perfeccionista unicamente tinha que “hebraizar” sua 
pronuncia. 
 
A raiz do vocábulo são as letras “Kaf) (K ou Kh), “Vav” (vocal) e “Nun” (N). 
 
O significado da raiz KUN é “estado ereto”. KAN (Kaf-Nun) pode ter vários 
sentidos: ereto, posto, construído, fortalecido, sustentado, fundado, criado, 
formado e igualmente: pedestal, bases, cimento. YAKHUNUN (Yod-Kaf-Nun-Vav-
Nun) é formado, moldado. Estamos repassando palavras hebraicas da mesma raiz 
para definir o sentido do “YAKHIN” Bíblico e Maçônico, tal como o entendemos. 
 
Nos momentos sagrados da antigüidade, o símbolo da Força Geradora e Criativa 
da Divindade é o “Phallus”, o “Membrum Virile” e se representa ereto e rígido, 
preparado para criar. 
 
Na Cabala, o “Yesod” (significando cimento, estabilidade) é aplicado ao 
“Membrum Virile” do “Adam Kadmon”, quando se representam os dez Sefirot com 
relação aos órgãos do Homem Arquiteto do misticismo hebreu. 
 
Na Bíblia, o servidor de Abraão agarra seu Membro para jurar fidelidade e é a 
circuncisão o ato que sela a aliança do povo Judeu com o Eterno. A prática de 
marcar o Membro igualmente se observa pelos Maometanos, descendentes 
também do patriarca Abraão. 
 
O homem, por suas crenças religiosas, admite ter sido criado à semelhança de 
Deus e não pode ter vergonha de seu Órgão Criador. Ao contrário o “Phallus” tem 
sido objeto de adoração em todas as nações antigas, e seu símbolo por 
excelência tem sido a coluna. Prova disso são as colunas fálicas encontradas nos 
vestígios de antigas civilizações em distintas partes do mundo. 
 
As colunas do Templo de Salomão não tinham a forma do “Phallus”, mas o 
representavam, simbolizando a Força Criadora do Eterno. A liturgia maçônica 
define este feito ao atribuir ao Criador a afirmação: “É com Força que 
Estabelecerei”. 
 
A interpretação que damos aos nomes das Colunas não é uma revelação pessoal, 
nem muito menos uma afirmação de safra própria. São vários os religiosos, 
místicos e também estudiosos da Maçonaria que a compartem. Não cremos na 
utilidade de citá-los e ampliar o tema com o pensamento de cada um para dar 
mais coerência a esta interpretação. 
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Mencionaremos somente uma tese que encontramos muito significativa, apesar de 
não ter provas Bíblicas que a apoiem. Nos referimos ao que pretende R.B.Y. Scott 
(1939) ao sugerir que a “Bet” – “Beoz” e a “Yod – “Yakhin” poderiam ser as 
primeiras letras e as duas primeiras palavras de duas frases gravadas nas colunas 
como dedicatória: “Beoz Hi yismah há Meleh” NA FORÇA  de Deus, o Rei se 
alegrará; “YAKHIN Hi kise David ve mlahto lezrao as ulam” – Possa Deus 
ESTABELECER  o trono da Davi e seu reino por sua “Semente” para sempre. A 
alusão à “Força”, ao “Estabelecer” e à “Semente” é claríssima.  
 
 
As duas Colunas 
 
No nosso trabalho sobre “BOAZ”  mencionávamos as descrições das colunas na 
Bíblia, em Reis I, Crônicas e em Jeremias. Apontávamos também que a descrição 
do Ritual se assemelha mais à do Livros de Jeremias. 
 
Existem certas confusões nestas descrições. A altura das colunas é de 18 
cotovelos em Reis I e Jeremias quando em Crônicas II lemos “duas colunas de 35 
cotovelos de altura”. Nosso ritual que nos dá a cifra de 17 cotovelos e meio, se 
refere seguramente aos 35 cotovelos de Crônicas II e curiosamente interpreta que 
a altura das colunas sendo de 35 cotovelos, cada uma media 17 e meio. 
 
Outra confusão se nota no alto do capitel. Os três Livros o dão por 5 cotovelos e 
assim o relata também nosso Ritual. Mas em Reis II, no relato da destruição do 
Templo,  os capitéis são de 3 cotovelos. 
 
Igualmente em Jeremias se diz que as colunas eram ocas e que as paredes 
tinham uma espessura de quatro dedos. Nos outros Livros e dá claramente a 
sensação de colunas maciças, de fundição. 
 
A explicação mais coerente a estas divergências que temos encontramos é que as 
colunas foram varias vezes restauradas e até possivelmente refundidas, mudando 
as dimensões e a estrutura das mesmas com estas operações. 
 
O Ritual maçônico, igual que a Bíblia, nos relata a construção do templo com 
grande ênfase sobre as colunas. É interessante saber que a mesma ênfase se dá 
no relato da destruição do Templo (Reis II.). 
 
Ao conquistar Jerusalém, o rei da Babilônia Nabucodonosor, seu chefe de guardas 
Nabuzaradan queima a Casa de Deus, a casa do Rei e destroi as muralhas da 
Cidade Santa, mas se diz também que os Caldeus rompem as Colunas e levam o 
bronze para a Babilônia. A destruição do Templo e das colunas foi um feito que 
marcou profundamente ao povo Hebreu, e ainda hoje todos os Judeus do mundo 
observam lástima no nono dia do mês de AV, dia em que os símbolos mais 
sagrados de sua aliança com o Eterno desapareceram. 
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O Grande Sacerdote Adjunto 
 
YAKIN era um dos Sacrificadores (Sacerdotes) que habitavam Jerusalém e que se 
dedicavam ao serviço da Casa do Eterno (Crônicas 9). A Bíblia o cita também em 
Crônicas 24, como descendente de Aam, quando o Rei Davi classifica aos 
Sacrificadores para o serviço do Templo. Dos 24 Sacerdotes classificados, YAKIN 
é o 121. Curiosamente, na listagem, com o numero 21 aparece o nome YAKIM. 
Certamente esta é a razão da confusão que mencionamos anteriormente. 
 
A Bíblia, em Reis I e em Crônicas II, ao relatar a Dedicação do Templo, cita ao Rei 
Salomão, aos Anciãos, aos chefes das Tribos e das famílias de Israel, aos 
Sacrificadores e aos levitas. Não se menciona p Grande sacerdote Adjunto ou 
outro Sacrificador em particular. A impressão que  nos dão os textos é que o Rei 
Salomão, ele mesmo, oficia a Cerimônia. 
 
Citemos o Livro de Reis: “O Rei e todos os filhos de Israel fizeram a dedicatória da 
Casa do Eterno” 
 
Deduzimos que a figura do Grande Sacerdote Adjunto deve ser atribuída à 
literatura Maçônica. Não cremos que seja significativo o fato de que a coluna 
tenha o mesmo nome que um dos Sacerdotes do Templo. 
 
Mencionemos igualmente que o personagem YAKHIN aparece no Antigo 
Testamento, em Genesis:46 e Números: 26 como filho de Simeão e neto de Jacó. 
Patriarca da família dos Yakhinitas, se trata de uma figura que não tem nada que 
ver com o Templo. 
 
 
As colunas de fogo e de fumaça: 
 
O Ritual se refere ao relato de Êxodo, quando os Filhos de Israel, fugiam da 
escravidão no Egito. Disse o texto que iam pelo deserto, “O Eterno ia adiante 
deles, de dia em uma coluna de fumaça para guiá-los e de noite em uma coluna 
de fogo para dar-lhes luz, afim de que pudessem andar de dia e de noite”. Podia 
tratar-se de duas colunas ou de uma só, visto que em uma seqüência do relato se 
fala de uma coluna, escura em sua parte de frete para s Egípcios e luminosa no 
lados dos Filhos de Israel. Lemos que a fumaça e o fogo moviam-se para interpor-
se entre os grupos quando estes acampavam e impediam ao exército do faraó de 
acercar-se ao acampamento dos fugitivos. Noutra parte do relato se disse: ”Pela 
manhã, o Eterno, da coluna de fogo e de fumaça, observou ao acampamento dos 
Egípcios e o desordenou; desmontou as rodas dos carros e lhes dificultou a 
marcha. 
 
Os Egípcios disseram então; “retiremo-nos ante Israel porque o Eterno combate 
por eles e contra nós” 
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O relato é significativo no eu se refere à FORÇA do Eterno. Se manifesta neste 
caso como em muitas outras citações da Bíblia onde atuas “Be yad hazaka” – 
Com Mão Forte. A referência maçônica às colunas no deserto coincide com a 
coluna BOAZ (Com Força ou Nele a Força). 
 
A Bíblia nos fala de outras duas Colunas de Fogo e Fumaça, precisamente no 
relato da Dedicação do templo, em Reis I e Crônicas II. Citemos Reis I: “Quando 
os Sacrificadores saíram do Santo Santorum, uma coluna de fumaça encheu a 
Casa do Eterno. Os Sacrificadores não puderam ficar e oficiar por causa da 
fumaça, porque a Glória do Eterno enchia sua Casa” E a citação de Cônicas II: 
“Quando Salomão terminou sua oração, uma nuvem de fogo baixou do céu e 
consumou o holocausto e os sacrifícios e a Glória do Eterno encheu a Casa”. 
 
Ao nosso entender, estas duas ultimas colunas de fogo e de fumaça afirmam o 
significado da coluna “JAKIN”, e tenham sido uma referência adicional e 
certamente muito afortunada para o ritual Maçônico. 
 
 Dissemos “Passai BOAZ” ao Aprendiz e dissemos “Passai JAKIN” ao 
Companheiro. Mostramos que isto tem continuidade. Sigamos pois estudando. 
 
 
(Autor: Ir.: Nedim Bali, Loja de Estudos e Pesquisas Duque de Wharton Grande 
Loja da Espanha) 
 


