
300 PERGUNTAS E RESPOSTAS DA MAÇONARIA 

 

 

 

A MAÇONARIA 

 

 

 

COMO TEM SIDO DEFINIDA A MAÇONARIA? 

É uma associação de homens sábios e virtuosos, que se consideram irmãos entre si, para 

viverem em perfeita igualdade, unidos por estima, confiança e amizade reciprocas, a fim 

de praticarem as virtudes. 

 

QUAL O CONCEITO TRADICIONAL DE MAÇONARIA? 

É a união consciente de homens inteligentes, virtuosos, desinteressados, generosos e 

devotados,  irmãos livres e iguais, ligados por deveres de fraternidade, para se prestarem 

mutua assistência e concorrerem pelo exemplo e pela prática das virtudes, a fim de 

esclarecer os homens e prepará-los para a emancipação  progressiva e pacifica da 

humanidade. 

 

O QUE É A MAÇONARIA?  

É um sistema de moral, velado por alegorias e ilustrado por símbolos. 

 

QUAL A FINALIDADE DA MAÇONARIA? 

Combater a ignorância, os erros e os preconceitos em todas as suas modalidades. 

 

QUAL O PROGRAMA DA MAÇONARIA? 

a) obedecer as leis do País 

b) praticar a justiça 

c) amar o próximo 

d) viver segundo os ditames da honra 

e) trabalhar pela felicidade dos homens. 

 

QUAL É O OBJETIVO DA MAÇONARIA? 

É o aperfeiçoamento social, moral e intelectual da humanidade, procurando 

constantemente a verdade, dentro de uma moral inflexível e da prática da solidariedade. 

 

POR QUE A MAÇONARIA COMBATE A IGNORANCIA? 

Porque ela é a mãe de todos os vícios. 

 

POR QUE A MAÇONARIA COMBATE O FANATISMO? 

Porque a exaltação religiosa ou política perverte a razão. 

 

A MAÇONARIA É POLITICA OU RELIGIOSA? 

Nem política e nem religiosa. Ela se coloca eqüidistante de todos os credos religiosos e 

partidarismos políticos. 

 

 

 

 



A MAÇONARIA IMPOE DETEERMINADO CREDO RELIGIOSO? 

A maçonaria deseja para suas fileiras elementos que saibam dirigir seus passos numa 

crença qualquer, desde que ligada a Deus. Assim, não impõe nem cogita de um 

determinado credo religioso. 

 

O QUE PREGA A MAÇONARIA? 

A crença na existencia do Grande Arquiteto do Universo. Subsidiariamente a essa 

crença, exige-se acreditar em uma vida futura. 

 

QUAIS AS DENOMINAÇOES USUAIS UTILIZADAS NA MAÇONARIA NO 

QUE DIZ RESPEITO AO CRIADOR? 

Grande Arquiteto do Universo, Supremo Construtor e Grande Geometra. 

 

QUAL O MAIS PRECIOSO BEM PARA A MAÇONARIA? 

A liberdade, que é o patrimônio de toda a humanidade. 

 

EM QUE SE BASEIA A MORAL ENSINADA PELA MAÇONARIA? 

No amor ao próximo. 

 

QUAL É O SEGREDO MAÇONICO? 

É a significação profunda de seus simbolos. São os sinais figurativos e as palavras 

sagradas que compõem o linguajar maçônico, para comunicação a uma distancia maior 

e para reconhecimento dos maçons, não importando o idioma que falem. 

 

QUAL A ORIGEM DA MAÇONARIA? 

Sua origem se perde na noite dos tempos. 

 

POR QUE A MAÇONARIA É UMA INSTITUIÇAO? 

Porque tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento de 

costumes, pela tolerância, pela igualdade e pelo respeito à autoridade legalmente 

constituída, às leis do país em que se acha estabelecida, sendo Universal, espalhando-se 

as suas Oficinas por todos os recantos da Terra. 

 

 

 

OS LANDMARKS E OS MANDAMENTOS 

 

 

O QUE SE ENTENDE POR LANDMARKS? 

Os landmarks são considerados como as mais antigas leis que regem a maçonaria 

universal, caracterizando-se por sua antigüidade. 

 

QUAL A DURAÇAO DOS LANDMARKS? 

São eternos e imutáveis. Enquanto a maçonaria existir os landmarks serão os mesmos, 

como o eram há séculos. 

 

QUANTOS SÃO OS LANDMARKS? 

São vinte e cinco e foram colecionados pelo irmão A. Mackey. 

 

 



QUAL O PRIMEIRO LANDMARK DA MAÇONARIA? 

Crer no Grande Arquiteto do Universo. 

 

POR QUE O SIGILO É UM DOS PRINCIPAIS LINDEIROS MAÇONICOS? 

Porque os métodos de reconhecimento e identificação e os trabalhos maçônicos devem 

ser sigilosos. Trata-se de regra que resulta mais dos ensinamentos bíblicos e do culto da 

modéstia e da humildade, do que do receio de indiscrições profanas. 

 

O QUE SÃO REGRAS GERAIS? 

São certas normas tradicionais ainda conservadas nos Regulamentos Maçônicos, quer 

como complemento dos Landmarks, quer como corolário da própria doutrina maçônica. 

 

CONHEÇA CINCO MANDAMENTOS DA MAÇONARIA UNIVERSAL. 

a) adora o Grande Arquiteto do Universo que é Deus 

b) faze o bem pelo próprio bem 

c) ama o teu próximo como a ti mesmo 

d) não faças o mal, embora não esperes o bem 

e) faze do teu corpo um templo, do teu coração um altar e do teu espirito um apostolo 

do amor, da verdade e da justiça 

f)  

NO QUE CONSISTEM AS BOAS OBRAS? 

No verdadeiro culto que se pode tributar ao Grande Arquiteto do Universo que é Deus 

 

 

A MAÇONARIA SIMBOLICA 

 

 

COMO SE DIVIDE A MAÇONARIA SIMBOLICA? 

A maçonaria simbólica se divide nos três primeiros graus universalmente reconhecidos 

e adotados, APRENDIZ, COMAPNHEIRO E MESTRE. 

 

O QUE É UMA LOJA SIMBOLICA? 

É uma entidade jurídica que congrega um numero ilimitado de maçons, com um 

mínimo de sete mestres, sujeita a leis e regulamentos da sua potência e aos princípios da 

maçonaria universal. 

 

EM QUANTAS CATEGORIAS DIVIDEM-SE AS LOJAS SIMBOLICAS? 

Em três categorias. Constituídas, provisórias e ocasionais. 

 

O QUE SE SABE SOBRE A MAÇONARIA SIMBOLICA? 

Embora a maçonaria de qualquer grau se inspire em alegorismo e simbologia, os 

maçons separam a maçonaria simbólica  da maçonaria de perfeição e da maçonaria 

filosófica. 

 

O QUE CONSTITUI A MAÇONARIA SIMBOLICA? 

Constitui a maçonaria básica, essencial e fundamental, só abrangendo os três primeiros 

graus. 

 

 

 



TODO MAÇOM TEM QUE PERTENCER A UMA LOJA SIMBOLICA? 

Sim, todo maçom, mesmo do grau máximo de qualquer rito, tem de pertencer a uma 

loja simbólica. 

 

O QUE OCORRERA SE ELE NÃO PERTENCER A UMA LOJA SIMBOLICA? 

Será considerado irregular e perderá até o direito de freqüentar as reuniões de seu 

próprio grau. 

 

 

O MAÇOM 

 

 

O QUE SIGNIFICA A PALAVRA MAÇOM? 

Trata-se de palavra vinda do francês “maçon” que em português recebe a grafia de 

“maçom” ou “mação” e quer dizer “pedreiro”. 

 

O QUE É UM MAÇOM?  

É maçom todo aquele que for regularmente iniciado nos Augustos Mistérios da Ordem 

Maçônica em Loja Justa e Perfeita. 

 

COMO DEVE SER UM MAÇOM?  

Ser maçom, não é apenas colocar-se dentro de um Templo, devidamente revestido de 

suas insígnias e em postura correta; ser maçom é irradiar as qualidades mentais e 

espirituais adquiridas através de uma vivência maçônica.  

 

O QUE SE ESPERA DE UM MAÇOM? 

O maçom, desde que integrado na essência da iniciação, deve ser bom pai, melhor filho, 

apreciável irmão, ótimo esposo e invejável cidadão. 

 

COMO DE AGIR UM MAÇOM? 

Deve tornar-se uma criatura transfigurada espiritualmente, pautando sua norma de agir 

dentro dos princípios maçônicos, elegendo sua consciência como guia e proclamando 

sua liberdade como requisito fundamental. 

 

QUAIS SÃO OS VALORES QUE A MAÇONARIA RECONHECE? 

São os sentimentos nobres e as ações altruísticas, únicos valores pessoais que a 

maçonaria reconhece como de alta valia para os homens. 

 

COMO SE DENOMINAM OS ATUAIS MAÇONS? 

Maçons antigos, livres e aceitos. 

 

O QUE SE ENTENDE POR MAÇOM ACEITO? 

São maçons não profissionais ou não operativos, admitidos ou agregados a corporações 

de pedreiros-livres e respectivas fraternidades, nos tempos em que a maçonaria 

operativa passou a congregar nobres, intelectuais e protetores. 

 

O QUE SE ENTENDE PELO ADJUTIVO  “LIVRE” EM MAÇONARIA? 

Designa o homem independente, senhor de si mesmo e que pode, por sua condição, 

pertencer à Ordem Maçônica, sem sacrifício de seu bem-estar pessoal e do sustento de 

sua própria família. 



 

QUAIS OS PRINCIPAIS DIREITOS DE UM MAÇOM? 

a) a justa proteção de sua Loja, da Ordem e dos maçons; 

b) emitir livremente sua opinião, desde que não fira os preceitos da  Ordem; 

c) pugnar pelos seus direitos, exercendo a mais ampla liberdade de defesa; 

d) pedir em qualquer tempo a sua demissão. 

e)  

QUAIS OS PRINCIPAIS DEVERS DE UM MAÇOM? 

a) cumprir e fazer cumprir todas as leis e resoluções emanadas das autoridades 

maçônicas competentes; 

b) instruir-se nos princípios e praticas maçônicos; 

c) ser membro ativo de uma loja e ser assíduo em seus trabalhos; 

d) reunir e discutir assuntos maçônicos somente em lugar vedado à vista e aos ouvidos 

dos não maçons. 

e)  

QUAIS AS OBRIGAÇOES DE UM MAÇOM? 

a) honrar e venerar o GADU que quer dizer: Grande Arquiteto do Universo; 

b) tratar todos os homens como seus iguais; 

c) combater a ambição; 

d) lutar contra a ignorância; 

e) praticar a justiça; 

 

QUAIS SÃO OS DEVERES DE UM MAÇOM PARA COM O GADU? 

Amá-lo sobre todas as coisas, venerando-o com todo o respeito e não tomando o seu 

Santo Nome em vão. 

 

O QUE AMBICIONA O MAÇOM? 

Sendo livre de bons costumes e estando nas trevas, ambiciona ver a luz. 

 

ONDE O MAÇOM É RECEBIDO? 

Em uma Loja justa, perfeita e regular 

 

POR  QUEM O MAÇOM É LEVADO A UMA LOJA? 

Sempre por um amigo que, depois, acaba reconhecendo como irmão. 

 

POR QUE SE USA O TRATAMENTO DE IRMAO? 

Porque os maçons devem amarem-se uns aos outros e serem leais e dedicados 

mutuamente. Traduz uma maneira de proceder muito afetiva e agradável a todos os 

coraçoes dos que militam em seus augustos Templos ou augustos mistérios 

 

QUAL A OBRIGAÇAO QUE ENCERRA O TITULO DE IRMAO? 

Encerra uma obrigação muito séria, que é a de socorrer qualquer outro irmão que se 

achar em situação difícil, desde que não seja originada por sua própria culpa ou 

leviandade. 

 

COMO O MAÇOM SE LIGA A SUBLIME INSTITUIÇAO? 

Por um juramento e uma consagração 

 

QUAL A PROMESSA QUE O MAÇOM FAZ AO SER ADMITIDO? 

Proteger e socorrer a seus irmãos, dentro do que é justo 



 

PARA QUE SERVE O SEGREDO MAÇONICO? 

O segredo e mistério que cobrem os trabalhos maçônicos servem para conservar fora de 

qualquer ostentação os benefícios distribuídos 

 

QUAIS SÃO AS CARACTERISTICAS DE UM BOM MAÇOM? 
Virtude, honra e bondade 

 

QUAIS AS QUALIDADES ESSENCIAIS AO MAÇOM? 

Amor, vontade e inteligência 

 

O QUE É TROLHAMENTO OU TELHAMENTO? 

É a verificação da identidade de um visitante em uma Loja que não seja a sua, quando 

responderá a um questionário que lhe é proposto pelo Venerável Mestre, precedido da 

apresentação de documentos 

 

QUAL A ORIGEM DA IDENTIFICAÇAO MAÇONICA? 

A identificação por meio de Sinais, Toques e Palavras é de origem medieval, praticada 

que era, principalmente, entre os “pedreiros-livres” nas respectivas fraternidades 

 

COMO O MAÇOM SE FAZ RECONHECER? 

Pelos sinais, toques e palavras 

 

O QUE SIGNIFICA O SINAL? 

A honra de guardar o segredo 

 

QUAL O SIGNIFICADO DA PALAVRA SAGRADA? 

Força, Moral e Apoio 

 

O QUE SE ENTENDE POR TOLERANCIA EM MAÇONARIA? 

Entende-se que o comportamento do maçom deve ser de respeito a todas as 

manifestações da consciência 

 

O QUE SIGNIFICA A EXPRESSAO “ENTRE COLUNAS”?  

Significa  “entre irmãos”, ou,” em segredo” e, ainda, em “Loja coberta” 

 

QUAL A VERDADEIRA INSIGNIA DO MAÇOM? 

O Avental 

 

PODE O MAÇOM APRESENTAR-SE EM LOJA SEM A SUA INSIGNIA? 

Em nenhuma sessão poderá o maçom apresentar-se sem estar revestido do avental 

 

POR QUE O MAÇOM DEVE USAR O AVENTAL EM LOJA? 

O maçom trabalha de avental. É ele o símbolo do trabalho e a dignidade do trabalho e 

mais importante que qualquer outro distintivo 

 

POR QUE O APRENDIZ USA O AVENTAL COM A ABETA LEVANTADA? 

A tradição afirma que os aprendizes carregavam pedras junto ao peito. Por isso a 

aprendiz usa o avental com a parte superior levantada 

 



O QUE SIGNIFICAM AS LUVAS BRANCAS TRAZIDAS PELOS MAÇONS? 

Elas são o símbolo da pureza e significam que o maçom deverá Ter sempre suas mãos 

limpas de qualquer impureza 

 

 

A LOJA MAÇÔNICA 

 

 

O QUE DEVE SER UMA LOJA? 

Ela deve ser o reino da harmonia. O modelo da futura sociedade almejada pelos maçons 

 

O QUE É O LOCAL ONDE OS MAÇONS SE REUNEM? 

É o mundo da fraternidade e da justiça social, o local onde os maçons trabalham pela 

futura comunhão universal 

 

O QUE SE ENTENDE POR LOJA CONSTITUIDA? 

São aquelas que possuem Cartas Constitutivas Permanentes, estando investidas na 

plenitude de seus direitos 

 

O QUE É UMA LOJA? 

É o lugar onde se reúnem os maçons periodicamente para praticar as cerimonias 

ritualisticas que lhe são permitidas, num ambiente de fraternidade 

 

O QUE REPRESENTA O RECINTO DE UMA LOJA? 

O recinto de uma Loja Maçônica representa um sodalicio de elevadas experiências 

morais, onde são dosados os caracteres dos homens. É um laboratório de cultura, de 

estudo, de progresso moral e de saber avantajado 

 

PARA QUE OS MAÇONS SE REUNEM EM LOJA? 

Para combater a tirania, a ignorância, os preconceitos e os erros e para glorificar o 

direito, a justiça e a verdade 

 

O QUE PRETENDEM PROMOVER OS MAÇONS REUNIDOS EM LOJA? 

O bem-estar da Pátria e da Humanidade 

 

O QUE SE PRATICA DENTRO DE UMA LOJA? 

Levantam-se Templos à Virtude e cavam-se Masmorras ao Vício 

 

ONDE SE REUNEM OS MAÇONS? 

Os trabalhos de uma Loja regularmente constituída devem realizar-se em local 

adequado, especialmente construído para essa finalidade, ou devidamente adaptado. 

Este lugar onde os maçons se reúnem para os seus trabalhos chama-se “Templo” 

 

QUAL É O TEMPLO ESPIRITUAL DE UM MAÇOM? 

É o Templo simbólico construído no coração de todos os maçons. É através do 

aperfeiçoamento moral e intelectual de seus membros que a Sublime Instituição 

pretende alcançar a evolução de toda a humanidade 

 

 

 



QUAL A LINGUAGEM QUE PREDOMINA DENTRA DA LOJA? 

A linguagem, dos símbolos, eis que estes falam incessantemente à alma humana o 

idioma da razão, em busca de um grande ideal – a perfeição 

 

QUAL OS TIPOS DE SESSOES QUE UMA LOJA REALIZA? 

Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Magnas 

 

QUANTOS OBREIROS SÃO NECESSARIOS PARA QUE UMA LOJA POSSA 

SE REUNIR? 

Deverão estar presentes pelo menos sete obreiros, dos quais, no mínimo, três Mestres 

Maçons 

 

POR QUE ASSOCIA-SE A LOJA AO TEMPLO DE SALOMAO? 

Na concepção maçônica, ficaram sendo Templos todas as edificações destinadas às 

Lojas, reproduzindo, dessarte, o de Salomão, com as imagens e a idéia do Universo e 

todas as maravilhas da criação 

 

O QUE LEMBRA O DESIGNATIVO “DE SALOMAO”? 

Lembra o vulto de grande monarca que se transformou num símbolo inimitável de 

sabedoria e de justiça. De sua sabedoria invulgar nasceu sua magnifica obra 

arquitetônica, que deu origem ao simbolismo maçônico 

 

QUAL É A FORMA E QUAIS AS DIMENSOES DE UMA LOJA? 

É a de um quadrilongo. Seu comprimento é do Oriente ao Ocidente; sua largura é do 

norte ao sul; sua profundidade é da terra ao Céu 

 

O QUE SIMBOLIZA TAO VASTA EXTENSAO? 

A universalidade da Sublime Instituição 

 

O QUE É UMA LOJA REGULAR? 

É a que obedece a uma Potência Maçônica regular 

 

POR QUE RAZAO A LOJA ESTÁ SITUADA DO ORIENTE PARA O 

OCIDENTE? 

Porque a luz do sol e as luzes do Evangelho da civilização vieram do Oriente 

espalhando-se pelo Ocidente 

 

O QUE SUSTENTA UMA LOJA? 

Três grandes colunas, denominadas: Sabedoria, Força e Beleza 

 

O QUE REPRESENTAM ESSAS TRES COLUNAS? 

Respectivamente: Salomão, Hiram e Hiram Abif 

 

QUAIS ORDENS DE ARQUITETURA FORAM DADAS A ESSAS TRES 

COLUNAS? 

A Jônica para representar a Sabedoria; a Dórica para representar a Força e a Corintia 

para representar a Beleza 

 

O QUE REPRESENTA O TETO DO TEMPLO? 

A abóbada celeste 



 

QUAIS SÃO OS SUSTENTACULOS DA ABOBODA QUE COBRE UMA LOJA? 

Doze lindas colunas que representam os doze signos zodiacais 

 

O QUE SIMBOLIZAM AS RAMAS SOBRE OS CAPITEIS? 

As Lojas e os maçons espalhados pela face da Terra 

 

O QUE LEMBRAM AS SEMENTES? 

Suas sementes unidas lembram a fraternidade e a união entre os homens 

 

O QUE É A SALA DOS PASSOS PERDIDOS? 

É uma sala que existe antes do Templo, devendo ser ato confortável quanto possível, 

servindo para a recepção dos visitantes e permanência dos obreiros 

 

O QUE É O ATRIO? 

Nas Lojas Maçônicas dá-se este nome ao espaço ou sala que existe entre as entradas do 

Templo e a Sala dos Passos Perdidos 

 

COMO É FEITA A CIRCULAÇAO DENTRO DE UM TEMPLO? 

Da esquerda para a direita, no sentido do movimento dos ponteiros do relógio 

 

PARA SE RETIRAR DE UM TEMPLO O QUE SE NECESSITA? 

A permissão do Venerável Mestre, deixando o óbulo na Bolsa de Beneficência e 

jurando nada revelar do que ali foi tratado 

 

QUAL A ORDEM DOS TRABALHOS EM LOJA? 

a) abertura ritualistica; 

b) leitura do Balaustre; 

c) leitura do expediente; 

d) entrada de visitantes; 

e) bolsa de propostas e informações 

f) ordem do dia; bolsa de beneficência; 

g) palavra a bem da ordem geral e do quadro em particular, sem discussão e nem 

dialogo; 

h) saudação dos visitantes; 

i) encerramento ritualistico e  

j) cadeia de união 

 

POR QUE SE ENCONTRA A BANDEIRA NACIONAL DENTRO DO 

TEMPLO? 

Porque o amor, respeito e glorificação da Pátria constituem o apanágio permanente da 

maçonaria. Assim, para que se preste esse culto é que o Pavilhão Nacional encontra-se 

dentro do Templo 

 

QUAL É O TRAJE PARA AS SESSOES MAGNAS? 

É obrigatório o uso de traje a rigor preto ou azul-marinho, gravata, sapatos e meias 

pretos, camisa branca, sendo tolerado, em casos excepcionais, o uso do balandrau pelos 

visitantes 

 

 



O QUE É O BALANDRAU? 

É o traje antigo usado pelos maçons com formato de “opa” ou capote longo, com 

mangas compridas e capuz, hoje simplificado como simples capa ou beca 

 

QUANDO SE PERMITE A PRESENÇA DE NÃO MAÇONS ESPECIALMENTE 

CONVIDADOS NAS SESSOES DAS LOJAS? 

Nas Sessões Magnas Publicas 

 

 

 

A ADMINISTRAÇAO DA LOJA 

 

 

COMO SE COMPOE A ADMINISTRAÇAO DE UMA LOJA? 

Compõe-se de Luzes, Dignidades e Oficiais 

 

QUAIS SÃO AS LUZES DE UMA LOJA? 

O Venerável Mestre e os primeiro e segundo Vigilantes 

 

QUAIS SÃO AS DIGNIDADES DE UMA LOJA? 

Orador, secretario, tesoureiro e chanceler 

 

QUAIS SÃO OS OFICIAIS DE UMA LOJA? 

Mestre de Cerimonias, hospitaleiro, primeiro e segundo diáconos, porta espada, porta 

estandarte, primeiro e segundos expertos, guarda do templo, cobridor, mestre de 

banquetes, mestre de harmonia, arquiteto e bibliotecário 

 

QUAL É A FUNÇAO DO VENERAVEL MESTRE EM UMA LOJA? 

É o seu presidente nato, representando-a junto à sua Potência Maçônica, ao poder civil e 

em suas relações com terceiros em geral. Internamente dirige a Loja 

 

QUAL DEVE SER CONDUTA DO VENERAVEL? 

Deve ser um exemplo aos que dirige de recomendação e prestigio à Maçonaria 

 

QUEM SUBSTITUI O VENERAVEL MESTRE EM SUAS FALTAS OU 

IMPEDIMENTOS? 

Será substituído, observada a seguinte ordem: 

Primeiro vigilante, Segundo vigilante ou “Pastrs-Mestres” mais recente 

 

QUAIS AS FUNÇOES DOS VIGILANTES? 

São responsáveis pela disciplina e ordem em suas colunas, competindo-lhes anunciar, 

cumprir e fazer cumprir as ordens do Venerável Mestre 

 

QUAIS AS FUNÇOES PRINCIPAIS DO PRIMEIRO VIGILANTE? 

Verificar se o Templo está a coberto e se todos os presentes são maçons 

 

QUAIS AS FUNÇOES DO ORADOR? 

O Orador é o principal responsável pelo fiel cumprimento das disposições legais, 

competindo-lhe entre outras, opor-se, de oficio, a toda e qualquer deliberação contrária 

às leis e resoluções emanadas da autoridade competente, interpretando e dirimindo 



dúvidas sobre tais disposições e apresentar as conclusões finais de toda a matéria em 

debate, sem entrar no mérito da questão 

 

QUAL A FUNÇAO DO GUARDA DO TEMPLO? 

Verificar se, realmente, o Templo está coberto, zelando para que ninguém venha 

perturbar a sessão 

 

O QUE SIMBOLIZA O MESTRE DE CERIMONIAS? 

Simboliza o ordenamento do caos e a criação do Universo, tendo a missão de compor a 

Loja, preenchendo os cargos 

 

O QUE SIMBOLIZAM OS BASTOES USADOS PELO MESTRE DE 

CERIMONIAS E PELOS DIACONOS? 

Os três bastões simbolizam o poder da união, já que, juntos, não poderão ser quebrados 

com facilidade. São o símbolo da autoridade moral e da fortaleza material da Loja 

 

O QUE É PRECISO PARA QUE UMA LOJA SEJA JUSTA E PERFEITA? 

Que três a governem, cinco a componham e sete a completem 

 

O QUE REPRESENTAM AS COLUNAS DA LOJA? 

Jônica – sabedoria – venerável – oriente; 

Dórica – beleza – primeiro vigilante – ocidente 

Corintia – beleza – segundo vigilante – sul 

 

POR QUE O VENERAVEL ,ESTRE REPRESENTA O PILAR DA 

SABEDORIA? 

Porque dirige os obreiros 

 

POR QUE O PRIMEIRO VIGILANTE REPRESENTA O PILAR DA FORÇA? 

Porque paga o salário aos obreiros, que é a força e a manutenção da existência 

 

POR QUE O SEGUNDO VIGILANTE REPRESENTA O PILAR DA BELEZA? 

Porque faz repousar os obreiros e fiscaliza-os no trabalho 

 

QUAIS SÃO AS JOIAS MOVEIS DA LOJA? 

O esquadro, o nível e o prumo, porque são transferidas a cada ano aos novos dirigentes 

 

O QUE SIGNIFICA O ESQUADRO NO COLAR DO VENERAVEL MESTRE? 

Que deve agir com retidão, obedecendo os Estatutos da Ordem 

 

O QUE SIGNIFICA O NIVEL TRAZIDO PELO PRIMEIRO VIGILANTE? 

Significa a igualdade social, base do direito natural 

 

O QUE SIGNIFICA O PRUMO TRAZIDO PELO SEGUNDO VIGILANTE? 

Que o maçom deve ser reto em seu julgamento 

DURANTE OS TRABALHOS QUEM PODE FALAR SENTADO? 

O Venerável Mestre, os ex-Veneraveis e os vigilantes 

 

 

 



QUEM MAIS PODE FALAR SENTADO DURANTE OS TRABALHOS? 

O Orador ao fazer as suas conclusões e o secretario ao fazer a leitura do Balaustre e do 

Expediente 

 

O QUE SIMBOLIZA O CHAPEU QUE O VENERAVEL MESTRE USA EM 

LOJA? 

É o símbolo da superioridade e da autoridade. A origem deste costume está na corte 

onde o rei era o único que mantinha sua cabeça coberta, enquanto os demais 

mantinham-se descobertos em sinal de respeito 

 

 

OS SIMBOLOS MAÇONICOS 

 

 

O QUE É O SIMBOLO NA MAÇONARIA? 

Entre a maçonaria antiga e a maçonaria moderna existe um ponto fundamental e 

comum: o símbolo. O símbolo é a própria essência, a razão de ser da maçonaria. O 

visível é o reflexo do invisível. 

 

QUAL A FINALIDADE DOS SIMBOLOS? 

Sua finalidade é de selecionar aqueles que os integrando sejam dignos da verdade 

 

O QUE SE SABE A RESPEITO DOS SIMBOLOS NA MAÇONARIA? 

A maçonaria possui inúmeros símbolos, emblemas e adornos, cada qual com seu 

significado especial, destinados ao uso de seus obreiros 

 

QUAL A FUNÇAO DOS SIMBOLOS MAÇONICOS? 

A função dos símbolos não é a de ocultar. Tem a finalidade de levar aos adeptos da 

maçonaria os mais sábios ensinamentos, por meio de instrumentos, sinais, figuras e 

alegorias que, em conjunto, se resumem num elevado sistema de moral 

 

NO QUE SE INSPIRA A MAÇONARIA QUANDO ADOTA OS SIMBOLOS? 

Inspira-se em alto grau na ciência simbólica, sugerindo que o homem aprende melhor 

por meio de comparações, do que por qualquer outro método 

 

O QUE TRANSMITEM OS SIMBOLOS NA MAÇONARIA? 

Num templo maçônico não há adornos supérfluos, mas, sim, uma série de símbolos, 

cada um deles contendo uma transcendente mensagem que deverá ser decifrada e 

entendida para que se possa, realmente, saber o que é a maçonaria 

 

O QUE CONSTITUEM AS LOJAS SIMBOLICAS? 

Constituem incontestavelmente o alicerce sobre o qual s apoia toda a estrutura da 

pirâmide maçônica 

 

QUAIS SÃO AS TRES GRANDES LUZES EMBLEMATICAS DA 

MAÇONARIA? 

O livro da lei, o esquadro e o compasso 

 

O QUE SIGNIFICA O LIVRO DA LEI? 

Significa o traçado espiritual para o aperfeiçoamento do maçom 



 

O QUE REPRESENTA O LIVRO DA LEI? 

O código de moral, a fé que governa e anima a todos os maçons 

 

O QUE PRESCREVE O COMPASSO? 

Como emblema da precessão e da exatidão, prescreve aos verdadeiros maçons – com o 

circulo que traça – nada empreender que não seja justo 

 

O QUE REPRESENTA O ESQUADRO? 

Representa o símbolo da retidão, da justiça e da equidade 

 

POR QUE O VENERAVEL MESTRE USA O ESQUADRO NO COLAR? 

Porque ele deve ser o maçom mais reto e mais justo da Loja 

 

O QUE SIMBOLIZAM AS PONTAS DO COMPASSO OCULTAS SOB O 

ESQUADRO? 

Simbolizam que o Aprendiz, trabalhando na Pedra Bruta, embora consciente da 

existencia do Compasso, não o pode usar, enquanto sua obra não estiver perfeitamente 

acabada, polida e esquadrejada 

 

O QUE REPRESENTAM O COMPASSO E O ESQUADRO UNIDOS? 

A medida justa que deve presidir todas as ações dos maçons 

 

DURANTE QUE TEMPO O COMPASSO E O ESQUADRO PERMANECEM 

UNIDOS EM LOJA? 

Permanecem unidos, enquanto a Loja estiver em funcionamento 

 

O QUE RECORDAM O ESQUADRO, O COMPASSO, O NIVEL E O PRUMO? 

Recordam o papel de construtor social que compete a todos os maçons, traçando as 

normas pelas quais devem se conduzir 

 

O QUE ESSES INSTRUMENTOS REPRESENTAM AINDA? 

O esquadro representa a retidão; 

O compasso representa a justa medida; 

O nível representa a igualdade e 

O prumo representa a justiça 

 

O QUE REPRESENTA O DELTA SAGRADO? 

Representa o Grande Arquiteto do Universo, a Suprema Perfeição e a Divina 

Providencia 

 

O QUE LEMBRA O TRIANGULO? 

Considera-se o triângulo a figura mais perfeita para lembrar AQUELE QUE FOI, QUE 

É E QUE SERÁ 

 

QUAL O PRINCIPAL SIMBOLO DO ORIENTE? 

É o Delta, ou Triângulo Radiante, representando no alto do Painel do Trono, de modo 

que os obreiros possam contemplá-lo sempre, sem esquecer jamais o Grande Arquiteto 

do Universo 

 



O QUE SE ENCONTRA NO CENTRO DO DELTA? 

A letra IOD, inicial do tetragrama IEVE, símbolo da Grande Evolução ( do que existiu, 

do que existe e do existira) 

 

O QUE É O ALTAR DOS JURAMENTOS? 

O altar dos juramentos é a parte mais sagrada de uma Loja. Representa um altar de 

sacrifícios, eis que o neófito deixará, quando de seu juramento, todos os seus vícios e as 

suas paixões aí, oferenda ao Grande Arquiteto do Universo 

 

O QUE SE ENCONTRA SOBRE O ALTAR DOS JURAMENTOS? 

Encontra-se o Livro da Lei, um Esquadro com seus ramos voltados para o Oriente e um 

Compasso aberto com as pontas voltadas para o Ocidente 

 

O QUE REPRESENTAM OS CANDELABROS DE TRES LUZES QUE ESTAO 

EM CIMA DOS ALTARES? 

Os candelabros de três luzes representam os três aspectos do Logos, a Trindade Divina, 

manifestada no poder do Pai, na solicitude do Filho e na sabedoria do Espirito Santo, 

que devem presidir os trabalhos da Loja 

 

O QUE REPRESENTA O MAÇO? 

É o símbolo da decisão voluntária que impele o cinzel em sua obra de aperfeiçoamento. 

É o instrumento indicado para trabalhar a Pedra Bruta, representando as resoluções 

retidas em nosso espírito 

 

O QUE REPRESENTA O MALHETE QUE ESTA SOBRE O ALTAR DO 

VENERAVEL MESTRE? 

Ele representa a vontade quando bem dirigida; a força que age sob a direção do espirito, 

da sabedoria e da ciência 

 

NAS MAOS DO VENERAVEL MESTRE O QUE REPRESENTA O MALHETE? 

Nas mãos do Venerável é o símbolo da autoridade e do poder. Às suas pancadas a Loja 

pára ou se movimenta, segundo a sabedoria do Mestre 

 

QUE INTERPRETAÇAO SE DÁ A MOVIMENTAÇAO DAS COLUNAS NOS 

ALTARES DOS VIGILANTES? 

Sendo o primeiro vigilante o encarregado de velar para que os trabalhos transcorram 

com disciplina e ordem, sua coluna deve ser levantada enquanto têm lugar as trabalhos 

maçônicos. Quando, porém cessam estes trabalhos, ou para recreação ou para seu 

término definitivo, os irmãos passam à responsabilidade do segundo vigilante que, 

então, levantará a sua coluna para mostrar a sua autoridade 

 

O QUE SIGNIFICA A ESPADA FLAMIGERA? 

É o emblema da Justiça do Ser Supremo 

 

O QUE SIMBOLIZAM AS ESPADAS? 

O símbolo da lealdade e da honra. Elas são o símbolo da proteção contra o mundo 

profano. São símbolos de combatividade e de igualdade 

 

 

 



POR QUE A ESPADA É UMA INSIGNIA MAÇONICA? 

A espada, além de simbolizar a harmonia e o valor, é a insígnia do poder e do mando, 

lembrando aos maçons o dever que têm de proteger-se contra os opressores e a tirania 

 

QUANTOS TIPOS DE PAINEIS EXISTEM? 

Na maçonaria simbólica a cada grau corresponde um painel próprio. Há dois tipos de 

painéis: o painel simbólico e o painel alegórico 

 

O QUE REPRESENTA O PAINEL PARA A LOJA? 

É uma de suas jóias fixas e varia conforme os ritos e graus 

 

O QUE É O PAINEL SIMBOLICO? 

É o conjunto de símbolos, jóias e alegorias do grau 

 

COMO É TAMBEM CONHECIDO O PAINEL ALEGORICO DO GRAU DE 

APRENDIZ? 

O painel alegórico é mais sugestivo e é também conhecido por “tábua de traçar” 

 

ONDE É COLOCADO O PAINEL ALEGORICO DURANTE AS REUNIOES DA 

LOJA? 

Geralmente é pintado ou bordado e é colocado, normalmente, em frente ao Ara, em 

lugar visível, porque contém todos os símbolos maçônicos do grau 

 

QUAIS SÃO AS JOIAS FIXA DA LOJA? 

A prancheta da Loja, a pedra bruta e a pedra polida ou cúbica 

 

O QUE CONTEM O PAINEL DA LOJA? 

Nele se condensam todos os símbolos que o maçom deve conhecer 

 

O QUE SIMBOLIZA A PEDRA BRUTA? 

A inteligência e o sentimento do homem no estado primitivo, áspero e despolido 

 

O QUE REPRESENTA A PEDRA BRUTA? 

O homem sem instrução, com as suas asperezas de caráter, devidas a ignorância em que 

se encontra e as paixões que o dominam 

 

O QUE SIMBOLIZA A PEDRA POLIDA? 

Simboliza o saber do homem no fim da vida, quando a aplicou em atos de piedade e de 

virtude 

 

O QUE REPRESENTA A PEDRA POLIDA? 

O homem instruído, que dominou as paixões e abandonou os preconceitos 

 

O QUE É A ESCADA DE JACÓ? 

É o caminho do céu. A escada de Jacó sugere como alegoria o verdadeiro caminho 

iniciatico da perfectibilidade 

 

O QUE REPRESENTAM OS DEGRAUS DESSA ESCADA? 

Representam as virtudes que um verdadeiro maçom deve possuir 

 



QUE SIMBOLOS APARECEM NESSA ESCADA? 

A cruz, a âncora e o cálice 

 

QUE SIGNIFICA A CRUZ? 

Significa a fé, ou seja, os sentimentos de confiança e certeza e a convicção da existencia 

do Grande Arquiteto do Universo 

 

O QUE SIGNIFICA A ÂNCORA?  
A âncora que simboliza a esperança sugere aos maçons a segurança com que se pode 

alcançar os verdadeiros objetivos da vida 

 

O QUE SIGNIFICA O CALICE? 

A caridade, representada pelo cálice, significa o verdadeiro amor que o maçom deve 

dedicar ao próximo, cuja prática está na disposição de auxiliar o nosso semelhante 

 

O QUE SIMBOLIZA O SOL? 

Simboliza a principal luz da Loja, lembrando a Glória do Criador. Representa também a 

Caridade 

 

POR QUE O SOL E A LUA FORAM COLOCADOS NO TEMPLO 

MAÇONICO? 

Porque sendo a Loja a imagem do Universo nela devem estar representados os astros 

 

POR QUE A LUA SE APRESENTA NO SEU QUARTO CRESCENTE? 

É a maneira de lembrar ao maçom o dever de aumentar os conhecimentos que recebe 

 

A ABOBADA ESTRELADA É EXCLUSIVA DOS TEMPLOS MAÇONICOS? 

Não. Assim eram decorados os Templos da antigüidade e também numerosas igrejas 

antigas. Se o Templo representa o Universo, seu teto figura o firmamento. Por isso 

mesmo tem a forma de abobada, pintada de azul celeste e semeada de estrelas 

 

POR QUE O MAÇOM CONTEMPLA EM LOJA O CEU ESTRELADO? 

Porque contemplar o céu estrelado estampado no teto da Loja transmite grande quietude 

de espirito e incita à meditação 

 

QUAL O SIGNIFICADO DA PALAVRA ESTRELA? 

Maçonicamente, o termo é aplicado para definir o que é chamado tocha, de que se mune 

o maçom de comissão para recepcionar visitantes e autoridades 

 

O QUE SIMBOLIZA A ESTRELA DE CINCO PONTAS? 

O homem espiritual, reflexo da verdade, sabedoria e amor de Deus 

 

O QUE SIMBOLIZA A ESTRELA DE SETE PONTAS QUE ENCIMA A 

ESCADA DE JACÓ? 

Simboliza as setes principais direções em que, lentamente, se move toda vida até entrar 

em harmonia com a vontade do Grande Arquiteto do Universo 

 

O QUE INDICA A ESTRELA DE SETE PONTAS? 

As sete maneiras através das quais o homem pode atingir a perfeição 

 



O QUE REPRESENTA O PAVIMENTO MOSAICO? 

Representa a união de todos os maçons 

 

O QUE SIMBOLIZA O PAVIMENTO MOSAICO? 

Simboliza a diversidade dos homens e de todos os seres, animados ou inanimados, 

entrelaçando-se o espirito com a matéria 

 

O QUE REPRESENTA AINDA O PAVIMENTO MOSAICO? 

Com seus ladrilhos unidos e simétricos representa a harmonia universal, a união de 

homens de todas as raças e crenças e a afirmação de que a maçonaria não admite 

preconceitos 

 

O QUE LEMBRA O PAVIMENTO MOSAICO? 

Lembra que apesar da diversidade do antagonismo das coisas da natureza, em tudo 

reside a mais perfeita harmonia 

 

O QUE REPRESENTA A ORLA DENTADA? 

Ela representa a atração universal, simbolizada no amor 

 

O QUE SIMBOLIZA A ORLA DENTADA? 

Contornando o painel, ela simboliza os astros gravitando em torno do Sol 

 

SIMBOLICAMENTE, O QUE LEMBRA A ORLA DENTADA? 

O símbolo lembra a família e a Pátria, isto é, os filhos reunidos em torno dos pais e cada 

nação reunida em torno do respectivo chefe 

 

O QUE REPRESENTAM AS BORLAS QUE APARECEM EM CADA CANTO 

DO PAINEL? 

As virtudes que devem existir em todos os maçons: temperança, coragem, justiça e 

prudência 

 

QUEM PODE PISAR O PAVIMENTO MOSAICO? 

Somente o Oficiante poderá pisar o Pavimento Mosaico na abertura e no encerramento 

dos trabalhos 

 

QUAIS SÃO OS UTENCILIOS DE TRABALHO DO APRENDIZ? 

A régua de 24 polegadas, o maço e o cinzel 

 

O QUE REPRESENTAM O MAÇO E O CINZEL? 

A inteligência e a razão que tornam o maçom capaz de discernir o bem do mal, o justo 

do injusto 

 

O QUE SIMBOLIZA A TROLHA? 

Os sentimentos e a indulgencia que devem animar a todos os homens esclarecidos e de 

boa vontade 

 

O QUE SIMBOLIZA A REGUA? 

A retidão dos princípios maçônicos e a retidão da conduta que deve ser observada por 

todos  os maçons 

 



QUAL O SIMBOLISMO DA ABOBADA DE AÇO? 

Instrui os maçons que a integram, indicando que os mesmos, em tal atitude, colocam 

sua força a serviço de quem eles honram com a cerimonia 

 

  

 

A INICIAÇAO 

 

 

O QUE É O RITUAL DE INICIAÇAO? 

É o resultado de numerosos mitos esotéricos da antigüidade e mantém no mundo 

ocidental as formas primordiais da espiritualidade elaborada pelos antigos 

 

A INICIAÇAO É EXCLUSIVA DA MAÇONARIA? 

Não. Em todas as escolas herméticas há uma cerimonia com a qual se recebe o 

candidato chamada de iniciação. É um ato muito significativo, cuja real importância está 

oculta sob a verdadeira aparência do véu exterior 

 

COMO DEVE SER A INICIAÇAO? 

A iniciação é um ato ritualistico e litúrgico que deve cercar-se do mais absoluto 

respeito. Durante ela devem ouvir-se unicamente as vozes dos que nela intervém, 

guardando os demais assistentes completo silencio e respeitosa atitude 

 

O QUE SE PRETENDE ATRAVES DA INICIAÇAO? 

Pretende-se dar ao iniciado uma responsabilidade maior não somente como ser humano 

com vida espiritual, mas também como homem e cidadão. Procura-se despertar nele 

uma vida interior mais intensa e uma compreensão melhor da vida 

 

A INICIAÇAO É MISTICA? 

Sim, pois em não possuindo o homem, em geral, dotes intelectuais capazes de fazê-lo 

conhecer-se a si próprio e de compreender o grande mistério do Universo, somente 

através do misticismo poderá ele alcançar o Desconhecido, desde que o anime a crença 

no Grande Arquiteto do Universo 

 

QUE REQUISITOS DEVE PREENCHER O CANDIDATO A INICIAÇAO? 

a) ter instrução e qualidades morais suficientes para compreender e praticar os 

ensinamentos maçônicos 

b) Ter meios honestos e suficientes de subsistência 

c) Ter reputação ilibada 

d) Ter no mínimo 21 anos 

 

O QUE É NECESSARIO PARA SE TRONAR MAÇOM? 

É necessario que o candidato seja proposto por um mestre Maçom, membro ativo da 

mesma Loja 

 

COMO O CANDIDATO SE TORNA MAÇOM? 

A admissão será sempre através de iniciação, filiação ou regularização, de acordo com 

os rituais 

 

 



O QUE DEVEM OS CANDIDATOS À MAÇONARIA POSSUIR? 

Devem ser livres e de bons costumes, capazes de direito e de assumir obrigações, 

isentos de defeitos físicos que os impossibilitem de se dedicar às práticas maçônicas 

 

O QUE PRETENDE O INICIADO QUANDO DE SEU INGRESSO NA 

MAÇONARIA? 

O ingresso na maçonaria implica o primeiro passo na senda infinita que busca a 

perfeição humana, aspiração fundamental de todo o maçom, significando que o objetivo 

principal de todo o iniciado é converter-se em um modelo útil e proveitoso para a 

sociedade, para a família, à pátria e a humanidade 

 

COMO O CANDIDATO É RECEBIDO? 

Nem nu nem vestido, despojado de todos os metais e com os olhos vendados 

 

O QUE SGNIFICA NEM NÚ NEM VESTIDO? 

Vestido desta maneira um tanto bizarra o candidato é, em si mesmo, uma preciosa lição 

de respeito e humildade. Simbolicamente nu ele se sente fraternalmente igual a todos, 

desaparecendo as distinções sociais 

 

COMO O SIMBOLISMO EXPLICA ISTO? 

Explica como uma preparação para o desnudamento completo da alma que só será 

sentido e compreendido pelo candidato quando ele se der conta de que há um real 

desnudamento do corpo 

 

O QUE SIGNIFICA A VENDA SOBRE OS OLHOS? 

Significa as trevas e os preconceitos do mundo profano e a necessidade que têm os 

homens de procurar a luz entre os iniciados 

 

O QUE MAIS LEMBRA A OBSCURIDADE? 

Lembra o homem primitivo na ignorância de todas as coisas 

 

O QUE LEMBRA A PRIVAÇAO DOS METAIS? 

Ela lembra ao homem o seu estado natural antes da civilização 

 

QUAL O PRIMEIRO CONTATO QUE O POSTULANTE TEM COM A 

MAÇONARIA? 

O primeiro contato real se dá através da câmara de reflexões 

 

PARA QUE SERVE A CAMARA DE REFLEXOES? 

Conduz à meditação, permitindo ao homem o acesso à sua própria alma e à sua 

consciência. A meditação profunda é o único caminho capaz de levar o homem a um 

reencontro consigo mesmo 

 

O QUE OFERECE A CAMARA DE REFLEXOES? 

Oferece a sensação de silencio, penumbra e paz, além de um conjunto de símbolos 

capazes de levar o postulante mais rápida e profundamente à meditação. 

 

O CANDIDATO AO SER INICIADO QUANTAS VIAGENS PRATICA? 

Depois de colocado entre colunas, fazem-no praticar três viagens, para que se recorde 

das dificuldades e atribulações da vida 



 

O QUE SIMBOLIZAM ESSAS VIAGENS? 
As três viagens simbolizam a conquista de novos conhecimentos. Elas oferecem à 

consideração dos maçons a personalidade do candidato que procede dos planos das 

trevas e da ignorância em busca da Luz e do verdadeiro Saber 

 

POR ONDE VIAJA O INICIANTE? 

Viaja do Ocidente para o Oriente e do Oriente para o Ocidente, primeiro por um 

caminho em meio de ruídos e trovões. Depois por outra estrada ouvindo o tilintar de 

armas. Finalmente, por uma terceira estrada de caminho plano e suave 

 

QUE SIGNIFICAM OS RUIDOS E TROVOES DA PRIMEIRA VIAGEM? 

Significam, fisicamente, o caos e, moralmente, os primeiros anos do homem e os 

primeiros tempos da mocidade 

 

QUE REPRESENTA O RUIDO DAS ARMAS? 

Representa a idade da ambição, os combates que a sociedade é obrigada a sustentar, as 

lutas que o homem trava 

 

POR QUE SE ENCONTRAM FACILIDADES NA TERCEIRA VIAGEM? 

Porque mostra o estado de paz e tranqüilidade quando se está protegido pelos irmãos 

 

ONDE TERMINOU CADA UMA DESSAS VIAGENS? 

Cada uma terminou em uma porta 

 

ONDE SE ACHAM SITUADAS ESSAS PORTAS? 

A primeira no sul, a Segunda no Ocidente e a terceira no Oriente 

 

O QUE É DITO AO INICIADO QUANDO BATE EM CADA UMA DESSAS 

PORTAS? 

Na primeira mandam-no passar, na Segunda é purificado pela água e, na terceira, é 

purificado pela fogo 

 

QUE SIGNIFICAM ESSAS PURIFICAÇOES? 

Que o homem deve desvencilhar-se de todos os preconceitos sociais ou de educação, 

procurando a sabedoria 

 

O QUE DEMONSTRAM ESSAS PURIFICAÇOES? 

As purificações demonstram que para estar em condições de receber a Luz da Verdade, 

torna-se necessario abrir mão de todos os preconceitos sociais e culturais para, aliviado 

dessa carga, sair em busca da sabedoria 

 

QUAL A FINALIDADE DA PURIFICAÇAO PELA ÁGUA? 

Tem a finalidade de limpar ou liberar o espirito humano de suas arestas e imperfeições 

morais 

 

O QUE SIGNIFICA A PURIFICAÇAO PELO FOGO? 

Significa a eliminação das nódoas do vicio. As chamas simbolizam também as 

aspirações, o fervor e o zelo 

 



QUE REPRESENTAM AS TRES PORTAS ONDE BATE O INICIANDO? 

As três disposições necessárias à busca da verdade: sinceridade, coragem  e 

perseverança 

 

O QUE LEMBRA AO INICIANDO O CONTEUDO DA TAÇA SAGRADA? 

Lembra-lhe que o maçom deve gozar os prazeres da vida com moderação, não fazendo 

ostentação do bem que goza 

 

POR QUE SE FAZ A PRECE DA INICIAÇAO? 

Porque os maçons não se empenham em empresa importante sem primeiro invocarem o 

Grande Arquiteto do Universo 

 

O QUE É O JURAMENTO MAÇONICO 

O juramento é um compromisso de honra selado pelo coração aberto e a consciência 

livre, um corolário de discrição e fidelidade 

 

QUAL A CONDIÇAO ESSENCIAL PARA QUE O JURAMENTO SEJA 

TOMADO? 

Constitui condição essencial do juramento ser o mesmo pronunciado na presença do 

grande Arquiteto do Universo 

 

O QUE É DADO DEPOIS AO INICIADO? 

A  luz espiritual, ou seja, a verdade divina 

 

O QUE VE ENTAO O INICIADO? 

Raios cintilantes ferem-lhe a vista. Vê então que são espadas empunhadas por seus 

irmãos e apontadas para ele 

 

QUAL O SIGNIFICADO DISTO? 

As espadas refletem a Luz da Verdade e estão prontas a acudir em auxilio do irmão, 

desde que paute sua vida com base na honra, na justiça e na prática do bem 

 

 

 

O APRENDIZ MAÇOM 

 

 

O QUE ACONTECE QUANDO O APRENDIZ MAÇOM RECEBE A LUZ? 

Passa a trabalhar para a futura sociedade na qual os homens se dedicarão ao trabalho e à 

justiça 

 

DURANTE QUE PERIODO TRABALHA O APRENDIZ MAÇOM? 

Do meio-dia a meia-noite 

 

O QUE SIGNIFICA A EXPRESSAO MEIO-DIA? 

Como sinônima da divisão do tempo, eqüivale a doze horas, marca do instante teórico 

em que o Sol se acha no zênite do lugar considerado como centro da abobada celeste 

 

 

 



O QUE SIGNIFICA A EXPRESSAO MEIA-NOITE? 

Significa a hora do repouso material e espiritual do homem, bem como da própria 

natureza 

 

O QUE INDICA O PERIODO DE TEMPO COMPREENDIDO ENTRE O MEIO-

DIA E A MEIA-NOITE? 

Começando os trabalhos ao meio-dia simbólico e prolongando-se durante doze horas 

figuradas, indicam que o maçom deve empregar metade do seu tempo em tarefas úteis, 

instruindo-se fundamentalmente 

 

POR QUE OS APRENDIZES TRABALHAM DO MEIO-DIA A MEIA-NOITE? 

Porque Zoroastro, um dos primeiros fundadores dos mistérios da antigüidade, reunia 

secretamente seus discípulos ao meio-dia e terminava seus trabalhos à meia-noite, 

depois de uma ceia fraternal 

 

O QUE PRETENDE DEMONSTRAR A MAÇONARIA DURANTE AS DOZE 

HORAS SIMBOLICAS DE TRABALHO? 

Quer apresentar aos maçons as chaves de todos os segredos de sua doutrina. Combate a 

ignorância, a tirania e os preconceitos, glorificando o direito e a justiça, levantando 

templos à virtude e cavando masmorras ao vicio 

 

O QUE É O GRAU DE APRENDIZ? 

É o marco inicial de toda carreira maçônica. Constitui o pedestal de toda filosofia 

desenvolvida nos outros graus que o seguem 

 

COMO UM APRENDIZ PROVA QUE É MAÇOM? 

Pelas provas de sua iniciação e outras circunstancias, prestando-se sempre a rigoroso 

exame, desde que seja regularmente exigido 

 

QUAL A IDADE DO APRENDIZ MAÇOM? 

Três anos 

 

COMO DEVE TRABALHAR UM APRENDIZ MAÇOM? 

Com independência, fervor, devotamento e inteligência 

 

O QUE DEVE PROCURAR O APRENDIZ MAÇOM? 

Aproximar-se da verdade do cosmo, convencendo-se de que a investigação da verdade 

não deve Ter limites, senão aqueles dirigidos pelo bom senso, pela moral e pela razão 

 

QUANTO TEMPO DEVE UM APRENDIZ TRABALHAR PARA OBTER 

AUMENTO DO GRAU? 

Antigamente, sete anos. Atualmente, no mínimo, sete meses 

 

O QUE SE ENTENDE POR AUMENTO DE SALARIO? 

Aumento de salário, maçonicamente, significa aumento de grau. Assim, completado o 

seu tempo de serviço, receberá em retribuição, como aumento, o grau de companheiro.  

Esotericamente, representa a evolução que o maçom obtêm pelo seu próprio esforço 

 

 



QUAIS AS EXIGENCIAS PARA QUE UM APRENDIZ RECEBA O SEU 

AUMENTO DE SALARIO? 

a) Deverá estar colado no grau, no mínimo, há sete meses 

b) Deverá Ter assistido pelo menos a 80% das sessões de seu grau realizadas pela Loja 

c) Deverá estar em dia com suas obrigações junto a tesouraria da Loja 

d) Deverá demonstrar conhecimento do simbolismo do grau e das Leis que regem a 

Ordem, por questionário e verbalmente, a critério da Loja 

e) Deverá apresentar trabalho por escrito sob tema fixado pelo Venerável Mestre da 

Loja 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇOES 

 

 

O QUE É A CADEIA DE UNIAO? 

É uma tradicional pratica de fraternidade que deve realizar-se, principalmente depois de 

terminados os trabalhos de uma Loja 

 

PARA QUE É REALIZADA A CADEIA DE UNIAO? 

Para comunicação da palavra semestral fornecida pelo grão-mestre 

 

QUE OUTRA FINALIDADE POSSUI A CADEIA DE UNIAO? 

Dar regularidade aos obreiros 

 

POR QUE A CADEIA DE UNIAO É A APOTEOSE DA INICIAÇAO? 

Porque os irmãos se congraçam cingidos pela vontade plena de solidarizarem-se 

fortalecendo-se numa total coesão de entusiasmo pelo ideal maçônico 

 

DE ONDE SE ORIGINA A CADEIA DE UNIAO? 

A sua tradição foi colhida pela maçonaria nos santuários do Egito, dedicados aos 

pequenos e grandes mistérios 

 

O QUE SIMBOLIZA A CADEIA DE UNIAO? 

Simboliza a união que deve reinar entre todos os maçons e o meio de conservá-la para 

sempre consiste na amizade, na concordia e na tolerância 

 

QUAL A META DA REVOLUÇAO FRANCESA ADOTADA PELA 

MAÇONARIA> 

A revolução francesa promulgou a fórmula Liberdade, Igualdade e Fraternidade como 

uma de suas metas, tendo a maçonaria adotado referida fórmula 

 

O QUE SE ENTENDE POR ARTE REAL? 

É o titulo que se dá à maçonaria para comemorar o apoio que lhe deram os monarcas 

antigos nas corporações de obreiros, das quais, segundo muitos historiadores, provem a 

maçonaria 

 

A MAÇONARIA É REGIONAL? 

Não. Ela é Universal e suas Oficinas espalham-se por todos os recantos da Terra, sem 

preconceitos de fronteiras e de raças 



 

O QUE É A VIRTUDE? 

É uma disposição da alma que induz a praticar o bem 

 

COMO CONCEITUAR A VIRTUDE? 

É a força moral que homologa  todas as ações condignas e puras. É a melhor credencial 

do homem, impondo-o ao respeito de todos os demais 

 

O QUE SE DEVE ESPERAR NA PRATICA DA CARIDADE? 

Nela os atos devem ser efetivados com o pensamento em ofertar a outros aquilo que de 

boa mente se destina para tal, sem nada pedir ou esperar em troca 

 

O QUE É A CARIDADE? 

É uma virtude que dignifica o espirito. Praticar-se-á ministrando-se auxilio moral ou 

material a outrem. 

É um dever que alcança todos os corações dos maçons. Não obstante é preciso saber 

dar, socorrer ou auxiliar, nada devendo ser esperado em retribuição, muitas vezes, nem 

mesmo o reconhecimento 

 

O QUE O MAÇOM ENTENDE POR CARIDADE? 

É um sentimento sublime que empresta à humanidade apoio inesperado e revela-lhe o 

mais belo caráter de sua natureza divinizada 

 

O QUE É O VICIO? 

É tudo que avilta o homem 

 

O QUE REPRESENTA O VICIO? 

É a imperfeição que alcança e domina a alma débil, obstaculizando suas tendências mais 

puras. É a propensão habitual para a pratica daquilo que é errado 

 

O QUE O VICIO FAZ AO HOMEM? 

Torna o indivíduo impróprio para o fim a que foi destinado na ordem da criação divina. 

Torna-se um empecilho que veda o homem de se pontificar num caráter digno de toda 

admiração 

 

O QUE O VICIO PRODUZ? 

Desabona o bom conceito moral, social, familiar e comercial daquele que luta para 

vencer as dificuldades naturais da vida; impede a pessoa de fazer-se um exemplo 

edificante junto aos seus semelhantes 

 

O QUE O MAÇOM VE NO VICIO? 

Vê a periculosidade do vicio, exigindo de si mesmo uma linha de conduta irrepreensível 

sem resvalos 

 

QUAL O LAÇO SAGRADO QUE UNE OS MAÇONS? 

A solidariedade 

 

QUE ESPECIE DE SOLIDARIEDADE DEVE EXISTIR ENTRE OS MAÇONS? 

É a solidariedade mais pura e fraternal, dirigida aos que praticam o bem ou onde estiver 

uma causa justa 



 

PARA QUE SERVE A BENEFICENCIA MAÇONICA? 

Ela serve para transformar os sentimentos pessoais de cada um de seus membros. 

Aprimora o coração do iniciado nas instituições da bondade. Encarna a grande mestra 

da piedade humana pelos males alheios 

 

PARA QUE SERVE O ÓBULO RECOLHIDO EM ASSEMBLEIA? 

Serve para consolar muitos desesperados, de minorar muitas dores, de estancar muitas 

lagrimas, de alimentar muitas bocas famintas, de sustentar muitos ófãos 

 

O QUE EXTERIORIZA O TRIPLICE ABRAÇO MAÇONICO? 

Exterioriza profunda amizade e imedivel confiança que selam os laços afetuosos que 

devem unir os irmãos, dentro e fora do templo 

 

O QUE REPRESENTA O TRIPLICE ABRAÇO? 

A prova máxima da verdadeira fraternidade maçônica. Pode ser traduzido nas palavras: 

Paz, Confiança e Solidariedade 

 

POR QUE O MAÇOM DEVE SER ASSIDUO EM LOJA? 

Somente pela assiduidade e pela intelectualização que adquirir na escola do progresso 

maçônico, é que o iniciado poderá dirigir suas inclinações, seus desejos e propósitos 

sociais e templários 

 

O QUE EXPRIME A ASSIDUIDADE? 

Exprime atividade constante, positiva, sem quebra da continuidade do curso de 

conhecimentos 

 

COMO DEVE SER O LINGUAJAR DENTRO DO TEMPLO? 

O linguajar merece a maior atenção: deve ser correto e agradável, cauteloso e 

entusiástico, nunca deslizando para a terminologia baixa. Deve primar-se nas atitudes 

dignas e sérias 

 

O QUE SIGNIFICAM AS PALAVRAS GOTEIRA E CHOVE? 

Elas surgem quando numa roda formada por maçons surgem profanos. São usadas para 

indicar a presença desses profanos. Os maçons para se prevenirem contra a curiosidade 

dos não iniciados usam então essas expressões 

 

O QUE ESSAS PALAVRAS TRADUZEM? 

Traduzem uma cautela astuciosa que corrige o modo de falar ou comportar-se, evitando 

qualquer profano saber ou entender qualquer circunstancia que não convenha ser 

propalada 

 

ONDE SE LOCALIZA O ALTAR DAS ABLUÇOES? 

A frente do Altar do primeiro vigilante, à direita, está o altar das Abluções sobre o qual 

fica o Mar de Bronze, onde o neófito é purificado pela água 

 

QUAL O VERSICULO BIBLICO QUE É UTILIZADO NOS TRABALHOS DO 

PRIMEIRO GRAU? 

São os versículos 1,2 e 3 do capitulo CXXXIII de Salmos, que diz: 

 



“Oh! Como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um 

óleo puríssimo derramado sobre a fronte. E que desce sobre a barba, a barba de Aarão, 

para correr em seguida até a orla de seu manto, é como o orvalho do Hermom, que 

desce pela colina de Sião. Pois ali derrama o Senhor a sua bênção e a vida para todo o 

sempre 

 

O QUE REPRESENTA O SALMO 133? 

Este é um poema sobre simpatia comunal e gentileza fraterna 

 

POR QUE SE USA UMA SACOLA PARA COLETA DAS PROPOSTAS E 

INFORMAÇOES? 

A sacola tem sido a maneira mais singela da coleta, porque a mão que deposita a oferta 

permanece oculta dentro da bolsa, deixando de constranger a quem nada deposita e, ao 

mesmo tempo, evita conhecer quem entrega a proposta ou informação 

 

O QUE SIMBOLIZA A CORDA DE 81 NÓS? 

Simboliza o sentimento de igualdade e união dos maçons espalhados pela superfície da 

terra 

 

O QUE SIGNIFICA A EXCLAMAÇAO HUZZE, HUZZE, HUZZE? 

É o grito ou exclamação de alegria e contentamento dos maçons 

 

QUANDO SE COMEMORA A PASSAGEM DOS SOLSTICIOS? 

Nos dias 24 de junho e 27 de dezembro 

 

QUANDO, OBRIGATORIAMENTE, DEVEM OS MAÇONS REUNIR-SE EM 

BANQUETE? 

A maçonaria possui os seus dias festivos. Entretanto, são obrigatórios e os maçons 

devem reunir-se em banquete nos dias 24 de junho, data do nascimento de São João 

Batista e em 27 de dezembro, data do nascimento de São João Evangelista 

 

QUAIS OS TIPOS DE BANQUETE QUE OS MAÇONS REALIZAM? 

Dois tipos de banquete: o Liturgico, que é um complemento à iniciação, e o Festivo 

 

O QUE SE ENTENDE POR MESTRE INSTALADO? 

Chama-se Mestre Instalado aquele que já foi consagrado, como tal, para poder exercer o 

cargo de venerável 

 

O QUE SE ENTENDE POR LOWTON? 

Por Lowton entende-se o filho, descendente ou dependente de maçom, adotado por uma 

Loja, durante a menoridade 

 

O QUE É A ADOÇAO DE LOWTON? 

Eqüivale a um compromisso publico da Loja, que deverá proteger o adotado, como se 

um filho fosse 

 

QUAIS AS PRERROGATIVAS DO LOWTON? 

Tem o direito de ser iniciado com menos idade do que aquela exigida para os profanos. 

Assim, poderá receber a Luz maçônica ao atingir dezoito anos de idade 

 



QUAIS SÃO OS DEVERES DO HOMEM PARA COM O SEU SEMELHANTE? 

Deve ajudar seus semelhantes a realizarem o seu próprio destino, impelindo-os na busca 

da Luz e da Verdade, a fim de que alcancem o fim nobre e altruísta almejado por todos 

os seres. 


