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É um fato conhecido que grande parte de nossos Rituais Maçônicos foram elaborados por 
Pastores Protestantes no século XVIII. Cremos que esta é a razão principal de que 
episódios e palavras do Primeiro Testamento foram utilizados com tantã freqüência nos 
Rituais da Maçonaria Anglo-Saxônica. 
 
A palavra “SCHIBOLETH” também tem sua origem na Bíblia. 
 
Nosso Ritual lhe dá como significado “Abundância”, quer seja em seu texto ou quer seja 
na Tábua de Delinear do Segundo Grau, a representa como “Uma espiga de trigo ou uma 
cascata de água”. Na explicação da Tábua, se faz um relato dos fatos que deram origem 
à palavra “SCHIBOLETH”, fiel transcrição do capítulo 12 do Livro dos Juízes. 
 
 
“SCHIBOLET” – palavra Maçônica 
 
Temos duvidas de que esta palavra, no sentido de sua pronuncia por dois povos Bíblicos 
diferentes, possa ter um simbolismo e um sentido especifico no Passe a Companheiro 
nas Lojas Maçônicas. 
 
Respeitamos o simbolismo de madureza, fecundidade e outros que se lhe outorga, como 
atributos do Candidato ao Passe do Primeiro ao Segundo Grau. Nem por isso aceitamos 
esta idéia como razão de ser principal da palavra nos textos Maçônicos. Mas bem 
estaríamos inclinados a admitir a alusão feita por Albert Pike, em seu livros “Book of 
Words” (Livro das Palavras), sugerindo que a diferença de pronuncia podia referir-se aos 
ingleses e aos escoceses. “SCHIBOLET” podia ter sido adotada na Inglaterra como 
palavra de passe dos Stuardistas ou dos Hanoverianos, quando da morte da Rainha Ana, 
os favoráveis a dinastia de Hanover tomaram posse da Maçonaria, mudando suas 
formulas e utilizando-a como uma associação política. Os Efrainitas  representariam, 
neste caso aos “Highlanders” partidários do Príncipe, chamado “O Pretendente” pelos de 
Hanover. 

 
Referimo-nos concretamente ao inicio do que foi a grande divisão da Maçonaria na 
Inglaterra e que deu lugar às Grandes Lojas dos “Antiens” e dos “Moderns”. Certamente 
as duas pronuncias de “SCHIBOLET” indicavam o caráter altamente político da Maçonaria 
daquele momento, no sentido de sua divisão partidista entre ingleses e escoceses. A 
referência ao Rio Jordão podia perfeitamente aplicar-se ao Rio Tweed que separa a 



Inglaterra da Escócia. Também é conhecido que os Highlanders, igual que os Efrainitas, 
eram uma tribo turbulenta e alvoroçada. 
 
 
Significado de “SCHIBOLET”: 
 
Consultemos a Bíblia para tentar definir seu significado. 
 
As traduções do Antigo Testamento para o grego, latim e outros idiomas deixaram tal e 
qual as vozes de “SCHIBOLETH” e “SIBOLETH”, no Livro dos Juízes, afim de dar ênfase 
à diferença de pronuncia, que é o que interessa. Não obstante, encontramos a mesma 
palavra em outras partes da Bíblia onde seu significado é bem definido. No capitulo 24 de 
Jó, significa “Espiga de Trigo”; no capitulo 4 de Zacarias a encontramos como “Ramo de 
Oliva” e no capitulo 27 de Isaías, não há duvida que seu significado é “Corrente de Água”. 
 
O Ritual Maçônico uniu os dois significados e representa a “SCHIBOLETH” como “Uma 
espiga de Trigo junto a uma Cascata de Água”. 
 
Pouca coerência tem o sentido “Abundância” da palavra, a não ser por sua similitude com 
o vocábulo hebreu “Shabaa” (Shin-Bet-Ayin) que efetivamente tem este significado. A raiz 
de “SCHIBOLETH” é Shin ( a voz SCHE), Bet (B) e Lamed (L). Esta raiz significa 
“Progredir”; “Ir até diante” no que se refere a águas, ou seja “Fluir”. Pelo tanto “Cascata de 
Água” é correto mas “SHIBOLETH” também poderia significar “corrente” ou “rio”. 
 

A falta de pontuação, como é habitual na escrita hebraica, a letra Shin é a mesma que a letra 
Sin (S) e esta podia ser, ademais da pronuncia equivocada, uma razão para o “SIBOLETH” 
que dizia a gente de Efraim na passagem do Jordão. Poderíamos pensar no porque da 
escolha desta palavra no relato Bíblico. Por um lado, se nos trasladássemos ao local dos 
fatos, nos encontraríamos nas ribeiras do Rio Jordão, e não seria nenhuma fantasia que aos 
soldados de Galaad se lhes ocorresse uma palavra que significa “Rio” para pôr à prova a 
pronuncia de seus inimigos; igualmente que podiam ter utilizado esta palavra no seu sentido 
“Espiga de Trigo” se os Efrainitas tivessem que cruzar um campo de trigo. Por outro lado, a 
palavra “SIBOLETH” (com a letra Samah e não a Sin) significa ‘Tolerância”. 
 
Curiosa coincidência que nos leva a pensar sobre o que não está escrito na Bíblia nem no 
Ritual; os rebeldes fugitivos estavam derrotados e encurralados e ante sua morte já prevista, 
podia ser o caso que estivessem utilizando a palavra “SIBOLETH” – Tolerância, para pedir 
clemência a seus inimigos. 
 
O relato Bíblico: 
 
Antes de ampliar a seqüência de Juízes 12, parte de nosso Ritual, e comentar sobre a 
figura de Jefté citemos uma curiosidade deste relato: Quarenta e dois mil Efrainitas 
caíram naquele dia”, nos dizem os textos. ´E um numero evidentemente exagerado, vista 
a época em que se desenrola o episódio, na qual povos e nações eram muito reduzidos, 
em comparação aos critérios da era atual. Façamos referência a uma tese que parece ter 
bastante lógica. Quarenta e dois mil são em hebraico “Arbaim-u-shtaim-elef”. A 
peculiaridade do idioma torna possível a interpretação de que se trate de “Arbaim ve 
Shtaim Elef”, significando quarenta mais dos mil ou seja dos mil quarenta, que seria uma 
cifra muito mais aceitável neste caso. 
 



Falemos de Jefté. O Ritual nos apresenta como “ilustre chefe” da gente de Gallad. De 
inicio o chamaremos por seu verdadeiro nome ou daremos a seu nome sua correta 
pronuncia “Yiftah”, abreviado de Yiftah-El ou Yiftah-Yah. Seu significado é “abrir” (abrir Ele 
– O Eterno). Este mesmo nome é citado também como nome de uma localidade no 
capitulo 15 de Josué. 
 
Não podemos considerar muito afortunada a escolha deste personagem para ser citado 
nos textos Maçônicos, qualificando-o de “ilustre” e “glorioso”. 
 
O simbolismo é parte essencial do Ritual e poderíamos cair no erro de considerar a esta 
figura como um símbolo positivo. 
 
A Bíblia nos disse que Yiftah era filho de Gallaad e de uma prostituta. À morte de seu pai. 
os filhos legítimos lhe negaram participar da herança e o expulsam da casa paterna. 
Yiftah estabelece-se em Tob e se faz chefe da um grupo de aventureiros. Ao declarar 
guerra a Israel os filhos de Ammon, os anciãos de Galaad vão buscá-lo para que Yiftah 
seja seu chefe nesta luta. O renegado ante a descrição de um mercenário, homem de 
guerra, valente, mas com pouco sentido moral. Sai vitorioso nesta guerra e ma guerra 
narrada no texto Maçônico, mas sua crueldade contra seus inimigos vencidos é óbvia. O 
episódio, origem da palavra “SCHIBOLETH”, descreve um massacre e dá provas de uma 
falta de tolerância por parte do guerreiro Yiftah. Seus feitos negativos são múltiplos.. 
 
Conta a Bíblia, que Yiftah fez uma promessa ao Eterno quando marchava contra os 
Ammoniles. Se comprometia a sacrificar  à Sua Glória o primeiro ser que saísse de sua 
casa para recebê-lo, se o Eterno o premiasse com a vitória na batalha. À sua volta 
gloriosa a casa e para sua grande consternação, é sua filha única a primeira que o recebe 
no portal, com bailes e a ritmo de tambores. A jovem submete-se ao sacrifício contraído 
por seu pai e somente lhe pede dois meses mais de vida para ir às montanhas com suas 
companheiras, para “chorar sua virgindade”. À sua volta a casa, é sacrificada. O relato de 
Yifath e sua filha é muito conhecido na tradição hebraica e tem servido de tema a bailes 
folclóricos, pinturas, composições musicais, etc... O sacrifício de serem humanos não era 
uma característica das tribos de Israel e a tradição hebraica condenou a Yifath pela sua 
solene mas imprudente promessa. Ele que havia imolado a sua filha é prova de sua 
ignorância e de seu orgulho. Não sabia que podia pagar uma compensação à tesouraria 
do Templo para desfazer-se de seu compromisso e que o Grande Sacerdote Pinhas podia 
liberá-lo de sua promessa. Ambos recusaram entrevistar-se, considerando como uma 
falta de dignidade. 
 
Yifath chegou a ser Juiz, com Gideão e Sansão, como um dos Juízes menos importantes 
de Israel. Teve uma morte trágica, o corpo destroçado, o que a tradição considera como o 
castigo pelo pecado de ter sacrificado a sua filha. 
 
Mencionemos, para terminar, que o vocábulo “SCHIBOLET” tem sido também utilizado 
nas liturgias de outros Ritos e de outros Graus Maçônicos. Poder-se-ia citar o ritual do 
Grau 14 do Rito Escocês Antigo e Aceito, mas isto nos trasladaria a um contexto com 
parâmetros que não têm cabimento neste trabalho. 
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