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O presente trabalho fora baseado no simbolismo do Ir. Albert Mackey (1897).
Ressaltamos, desde já que não está escrito na íntegra, mas foi adaptada à forma do ritual
atualmente praticado por nosso Conselho. O simbolismo de outros autores fora também
incorporado. O pensamento deste Conselho, é o de que, se os nossos membros entenderem
o belo simbolismo da nossa Ordem, eles vão se tornar melhores membros de outros corpos
subordinados.
Nós buscamos encorajar os Irmãos no estudo e no aprendizado sobre o nosso grande
Rito, uma vez que não foi possível incluir tudo de interesse e/ou importância neste trabalho.
Aprendemos no grau de Mestre Real, que havia um acordo entre os nossos três mui
excelentes Grandes Mestres, de que a Palavra não seria comunicada aos Obreiros até que o
templo estivesse concluído, e que apenas somente seria comunicada na presença dos três.
Aprendemos no Grau de Mestre Maçom, como perdeu-se a Palavra e, no Grau de Maçom do
Real Arco, como ela fora recuperada.
Nos Graus Simbólicos, temos um relato da perda da Palavra, da sua procura, mas não
da sua descoberta. No Capítulo, nós procuramos e encontramos a Palavra, mas não
entendemos o significado do que encontramos. Deixou-se, portanto aos Graus Crípticos a
responsabilidade para esclarecimento e explicação, sobre como a Palavra foi preservada e o
que isso significa.
No grau de Mestre Real, aprendemos que quaisquer que sejam as incertezas de vida,
a recompensa é certa para os obreiros fiéis. No grau de Mestre Escolhido, nós aprendemos
que a Palavra é para ser preservada no Câmara Secreta da Alma. Enquanto no grau de Super
Excelente Mestre, descobrimos que a catástrofe ultrapassa o infiel, seja ele um príncipe ou
mendigo, e que, sem a fidelidade, o sucesso é impossível.

DO GRAU DE MESTRE REAL - 1ª PARTE
Este grau se passa na Câmara do Conselho e representa o aposento privado do rei
Salomão, no qual ele se reuniu para conversar com seus dois colegas durante a construção do
templo.
Suas cores simbólicas são o preto e o vermelho - o primeiro simbolizando a dor e o
último, o martírio - e ambas referindo-se ao chefe da construção do Templo.
O período de tempo referido na primeira e segunda partes do grau são diferentes. Na
primeira, Hiram Abif está ativo na construção do templo. Na segunda, ele está ausente e o
Templo está bem próximo de ser concluído. Isto fica evidente pela presença da Arca da Aliança
e da investidura de Adoniram na responsabilidade de ser o Mestre Construtor. Sua busca não
está completa e ele é instruído de que, no devido tempo, receberá a sua recompensa, logo
após reassumindo seus trabalhos nos Solos Argilosos.
No simbolismo deste grau, a recompensa fora prometida e já estava chegando o
momento em que a promessa seria cumprida, ou assim Adoniram pensava. Aqui
reconhecemos o Obreiro Especulativo, que, tendo trabalhado para completar seu templo
espiritual, vem perante o Divino Mestre para receber sua recompensa, já que o seu trabalho
fora consumado pela aquisição da Verdade. Mas o templo que ele construiu é o templo da
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vida; o primeiro templo deve ser destruído pela morte para que o segundo templo da vida
futura possa ser construído sobre os seus alicerces.
Neste primeiro templo, a verdade não pode ser encontrada, e temos de nos contentar
com sua substituta.
Esta é uma bela Peça de Trabalho, que representa uma vida pura e completa, oferecida
ao Supremo Arquiteto do Universo, seguida de uma advertência a permanecermos firmes no
nosso propósito para que, no devido tempo, recebamos a nossa recompensa. A recompensa
virá depois que a nossa vida tenha sido concluída, e é ainda simbolizada pela nossa entrada
na 9ª Abóboda, depois de completar todas as instruções simbólicas dos Antigos Ofícios da
Maçonaria. A 9ª Abóboda é geralmente considerada, simbolicamente, como a Porta da Morte.
O meio dia é o momento oportuno para cessar os nossos trabalhos e comungar com o
Supremo Arquiteto do Universo. O número doze é considerado um número sagrado na
mitologia. É explicado por alguns como sendo o produto da multiplicação dos três lados de
um triângulo pelos quatro lados de um quadrado. O triângulo representa os três atributos
iguais da Divindade, Sua Onisciência, Onipresença, e Onipotência (sabedoria universal,
presença e poder). A meia noite consiste nos mesmos números, mas representa a morte ou a
meia noite de vida.
Hiram Abif passa da tábua de traçar espiritual para a tábua de traçar temporal, onde
ele se reúne novamente com o candidato ansioso, que ainda está empenhado em sua busca
pela Verdade Divina. Em seguida, ele tece um comentário sobre a morte, deslocando-se
lentamente ao redor da sala, seguindo a mesma forma e direção da eclíptica, o caminho do
sol. Ele explica que todos os homens são iguais aos olhos de Deus, do mais jovem Aprendiz ao
rei Salomão. Refere-se ao Pavimento Mosaico, lembrando-nos que há muito mal no mundo a
ser superado. É salientado, por último, que embora nós trabalhemos devotamente para
completar o nosso trabalho, nós podemos ser chamados antes de concluirmos o que
começamos.
A recompensa para a bela Peça de Trabalho está aqui descrita. O candidato retorna a
seu lugar de trabalho e Hiram Abif recebe sua recompensa.

DO GRAU DE MESTRE REAL - 2ª PARTE
No início, um alarme é ouvido, e ao ser atendido, verifica-se que é o candidato de novo,
ainda ansioso em sua busca pela Verdade Divina. Ele, agora, está disposto a provar seu valor,
mas ainda tem necessidade de auxílio.
Dar a volta ao Altar durante uma cerimônia é um dos costumes mais antigos conhecidos pelo
homem. Nas primeiras religiões estes altares eram o fogo e o sol. A adoração do sol no céu
era realizada, simbolicamente, pela adoração do fogo sobre pilhas de pedras, que foram os
primeiros Altares. O sol parece passear de leste a oeste, passando pelo sul. O homem primitivo
iniciado circulava o Altar na mesma forma que o Sol.
Os Querubins são posicionados como linhas atravessando a sala, tornando-se
necessário para o candidato passar por baixo das suas asas estendidas durante suas
circunvoluções pelo ambiente. Como o Shekinah, ou Presença Divina, habitou sob as asas de
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os Querubins no propiciatório, parece apropriado que o buscador da luz e da Verdade Divina
deva ser recebido sob as asas estendidas dos Querubins, colocando-se, assim, sob a proteção
do Poder Divino, que é a única verdade, e somente de Quem a única verdade pode ser obtida.
Assim como a primeira luz do dia vem do Oriente, somos ensinados a olhar para o Leste
para a iluminação.
A marcha simboliza a reverência em direção ao Altar. Nós alternarmos os passos
quando passamos através dos graus, até, e inclusive, o grau de Mestre Real. Acredita-se que
isso faz uma alusão ao caminho do sol atravessando os Hemisférios Norte e Sul, entre os dois
signos do zodíaco, Capricórnio e Câncer. Quando os dois hemisférios são dispostos de ponta
a ponta, ladeados por duas linhas paralelas, formam um quadrado oblongo, ou a forma de
uma Loja.
Alpha é a primeira e Omega é a última letra do Grego alfabeto, equivalendo ao início e
o fim de qualquer coisa. Alfa e Ômega são adotadas como símbolo da Divindade. Esta
passagem do Livro das Revelações, ou Apocalipse, é lida durante as circunvoluções.
O triângulo equilátero representa nossos três Grandes mestres neste ponto do ritual.
O triângulo quebrado representa a alegoria da vida. Alguns devem partir enquanto outros
devem permanecer e seguir em frente.
O triângulo equilátero poderia muito bem ter evoluído a partir do triângulo retângulo
citado no terceiro grau. O problema de número 47 de Euclides, ou Teorema de Pitágoras, se
refere a um triângulo retângulo. Alguns simbolistas dizem que um triângulo retângulo
representa o homem completo. A base do triângulo representa o físico; a linha vertical, o
mental; e a hipotenusa, a parte espiritual do homem. O triângulo equilátero, porém,
representa o homem perfeito quando a base está na parte inferior, com a ponta para cima.
Isto significa que uma vez que o triângulo equilátero tem os mesmos atributos, físicos, mentais
e espirituais que o triângulo retângulo, mas todos os seus lados são iguais, pois somente
quando a mente e corpo do homem respondem igualmente ao espírito é que o homem
completo se torna o homem perfeito. Quando o triângulo equilátero tem o lado liso na parte
superior, com o ponto para baixo, ele simboliza a Divindade. São três lados iguais que
representam onisciência, onipresença e onipotência.
O castiçal de sete braços é descrito em Êxodo XXV: 31-37. Sua altura é de cerca de
cinco pés, com três e meio de largura; foi colocado no lado sul do Santuário e em frente à
mesa dos Pães Sagrados no santuário de Tabernáculo. No Templo do Rei Salomão foi
substituído por candelabros de cinco braços, um de cada lado. Quando o Templo de Zorobabel
foi concluído, um único candelabro de sete braços foi novamente utilizado. As velas eram
acesas pelos sacerdotes menores todas as noites e apagadas a cada manhã. O castiçal de sete
braços é importante no grau de Mui Excelente Mestre. O número sete era sagrado nas
escrituras e cerimônias hebraicas. O sétimo dia é o dia do Sabat; Salomão levou sete anos para
construir o Templo; havia sete anos sabáticos; sete dias normalmente constituíam os períodos
de festa; e sete representa a completude.
É um símbolo do espírito do Senhor e da luz do Seu semblante brilhando sobre nós
através de Seus olhos, vendo e encorajando-nos na nobre e gloriosa obra de ajustar-nos como
pedras vivas nesse edifício espiritual, que deve ser nossa morada eterna.
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Os pitagóricos chamam o número sete de número perfeito, porque é formado pelo
três e pelo quatro, do triângulo e do quadrado, que são duas figuras perfeitas.
No Templo, doze pães eram mantidos sempre em cima de uma mesa no santuário
(provavelmente representando as doze tribos de Israel). Simbolizavam o pão da vida eterna,
pelo qual somos levados à presença de Deus.
O principal artigo do Templo de Salomão em Jerusalém era a Arca da Aliança. Era
encimada por dois Querubins e entre a asas destes personagens lendários se encontrava o
Shekinah ou nuvem perpétua, de onde o BathKol, a Voz de Deus, era emanado quando
consultado pelo Sumo Sacerdote.
A Arca foi feita por Aoliabe e Bezalel sob o comando de Moisés. Depois da destruição
do primeiro Templo, não houve nenhum registro sobre o que aconteceu à Arca.
O Altar dos Incensos era feito de madeira e coberto com ouro, como eram os demais
itens de mobiliário do Templo. Em seus quatro cantos eram encontrados chifres, como de
carneiro. Um incensário estava colocado no centro da parte superior do Altar, onde um doce
incenso era queimado todas as manhãs.
Sobre a mesa de vasos sagrados estavam panelas, pás, bacias, garfos e braseiros, bem
como todos os outros recipientes ou utensílios necessários para os serviços no altar. Estes
eram feitos de ouro e de bronze.
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