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Um tratado sobre história, funcionamento e ensinamentos dos 33 graus do REAA – Rito
Escocês Antigo e Aceito – alicerçado nas principais obras nacionais e internacionais escritas
sobre o tema nos últimos 200 anos.Prefaciada pelo Soberano Grande Comendador do
Supremo Conselho do Grau 33 do REAA da Maçonaria para a República Federativa do Brasil,
Jorge Lins, a obra descreve a incrível história do REAA, seu desenvolvimento até chegar ao
Brasil, como é seu funcionamento no país e no mundo, e então decodifica grau por grau, do 1
ao 33, cada lenda, principais símbolos, filosofia, teologia e princípios éticos e morais contidos,
revelando as ligações ocultas entre eles e os objetivos a serem inculcados em cada grupo de
graus.

“Here, for our age, is [Marcus’s] great work presented in its entirety, strongly introduced and
freshly, elegantly translated.” —Robert FaglesFrom the Trade Paperback edition.One measure,
perhaps, of a book's worth, is its intergenerational pliancy: do new readers acquire it and
interpret it afresh down through the ages? The Meditations of Marcus Aurelius, translated and
introduced by Gregory Hays, by that standard, is very worthwhile, indeed. Hays suggests that
its most recent incarnation--as a self-help book--is not only valid, but may be close to the
author's intent. The book, which Hays calls, fondly, a "haphazard set of notes," is indicative of
the role of philosophy among the ancients in that it is "expected to provide a 'design for living.'"
And it does, both aphoristically ("Think of yourself as dead. You have lived your life. Now take
what's left and live it properly.") and rhetorically ("What is it in ourselves that we should
prize?"). Whether these, and other entries ("Enough of this wretched, whining monkey life.")
sound life-changing or like entries in a teenager's diary is up to the individual reader, as it
should be. Hays's introduction, which sketches the life of Marcus Aurelius (emperor of Rome
A.D. 161-180) as well as the basic tenets of stoicism, is accessible and jaunty. --H. O'Billovich --
This text refers to an alternate kindle_edition edition.From the Back CoverThe Roman emperor
Marcus Aurelius Antoninus embodied in his person that deeply cherished, ideal figure of
antiquity, the philosopher-king. His Meditations, written in moments snatched from military
campaigns and the rigors of politics, reveal a mind of exceptional clarity and originality, and a
spirit attuned to both the particulars of human destiny and the vast patterns which underlie it. --
This text refers to an alternate kindle_edition edition.Review“The emperor Marcus Aurelius, the
proverbial philosopher-king, produced in Greek a Roman manual of piety, the Meditations,
whose impact has been felt for ages since. Here, for our age, is his great work presented in its
entirety, strongly introduced and freshly, elegantly translated by Gregory Hays for the Modern
Library.”—Robert Fagles --This text refers to an alternate kindle_edition edition.From the Inside
FlapIntroduction by D. A. Rees; Translation by A. S. L. Farquarson --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.About the AuthorMarcus Aurelius Antoninus was born to an
upper-class Roman family in A.D. 121 and was later adopted by the future emperor Antoninus
Pius, whom he succeeded in 161. His reign was marked by a successful campaign against
Parthia, but was overshadowed in later years by plague, an abortive revolt in the eastern
provinces, and the deaths of friends and family, including his co-emperor Lucius Verus. A
student of philosophy from his earliest youth, he was especially influenced by the first-century
Stoic thinker Epictetus. His later reputation rests on his Meditations, written during his later
years and never meant for formal publication. He died in 180, while campaigning against the



barbarian tribes on Rome’s northern frontier.A. S. L. Farquharson (1871—1942) spent a
lifetime on his edition of the Meditations, which is one of the outstanding twentieth-century
achievements of classical scholarship. All the notes to the Farquharson translation, amplifying
the twelve books of the Meditations, are included in this volume. --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights reserved.Book
1Debts and Lessons1. My grandfather VerusCharacter and self-control.2. My father (from my
own memories andhis reputation)Integrity and manliness.3. My motherHer reverence for the
divine, her generosity, her inability not only to do wrong but even to conceive of doing it. And
the simple way she lived-not in the least like the rich.4. My great-grandfatherTo avoid the public
schools, to hire good private teachers, and to accept the resulting costs as money well-spent.5.
My first teacherNot to support this side or that in chariot-racing, this fighter or that in the
games. To put up with discomfort and not make demands. To do my own work, mind my own
business, and have no time for slanderers.6. DiognetusNot to waste time on nonsense. Not to
be taken in by conjurors and hoodoo artists with their talk about incantations and exorcism and
all the rest of it. Not to be obsessed with quail-fighting or other crazes like that. To hear
unwelcome truths. To practice philosophy, and to study with Baccheius, and then with Tandasis
and Marcianus. To write dialogues as a student. To choose the Greek lifestyle-the camp-bed
and the cloak.7. RusticusThe recognition that I needed to train and discipline my character.Not
to be sidetracked by my interest in rhetoric. Not to write treatises on abstract questions, or
deliver moralizing little sermons, or compose imaginary descriptions of The Simple Life or The
Man Who Lives Only for Others. To steer clear of oratory, poetry and belles lettres.Not to dress
up just to stroll around the house, or things like that. To write straightforward letters (like the
one he sent my mother from Sinuessa). And to behave in a conciliatory way when people who
have angered or annoyed us want to make up.To read attentively-not to be satisfied with "just
getting the gist of it." And not to fall for every smooth talker.And for introducing me to
Epictetus's lectures-and loaning me his own copy.8. ApolloniusIndependence and unvarying
reliability, and to pay attention to nothing, no matter how fleetingly, except the logos. And to be
the same in all circumstances-intense pain, the loss of a child, chronic illness. And to see
clearly, from his example, that a man can show both strength and flexibility.His patience in
teaching. And to have seen someone who clearly viewed his expertise and ability as a teacher
as the humblest of virtues.And to have learned how to accept favors from friends without losing
your self-respect or appearing ungrateful.9. SextusKindness.An example of fatherly authority in
the home. What it means to live as nature requires.Gravity without airs.To show intuitive
sympathy for friends, tolerance to amateurs and sloppy thinkers. His ability to get along with
everyone: sharing his company was the highest of compliments, and the opportunity an honor
for those around him.To investigate and analyze, with understanding and logic, the principles
we ought to live by.Not to display anger or other emotions. To be free of passion and yet full of
love.To praise without bombast; to display expertise without pretension.10. The literary critic
AlexanderNot to be constantly correcting people, and in particular not to jump on them
whenever they make an error of usage or a grammatical mistake or mispronounce something,
but just answer their question or add another example, or debate the issue itself (not their
phrasing), or make some other contribution to the discussion-and casually insert the correct
expression.11. FrontoTo recognize the malice, cunning and hypocrisy that power produces,
and the peculiar ruthlessness often shown by people from "good families."12. Alexander the
PlatonistNot to be constantly telling people (or writing them) that I'm too busy, unless I really
am. Similarly, not to be always ducking my responsibilities to the people around me because of
"pressing business."13. CatulusNot to shrug off a friend's resentment-even unjustified



resentment-but try to put things right.To show your teachers ungrudging respect (the Domitius
and Athenodotus story), and your children unfeigned love.14. [My brother] SeverusTo love my
family, truth and justice. It was through him that I encountered Thrasea, Helvidius, Cato, Dion
and Brutus, and conceived of a society of equal laws, governed by equality of status and of
speech, and of rulers who respect the liberty of their subjects above all else.And from him as
well, to be steady and consistent in valuing philosophy.And to help others and be eager to
share, not to be a pessimist, and never to doubt your friends' affection for you. And that when
people incurred his disapproval, they always knew it. And that his friends never had to
speculate about his attitude to anything: it was always clear.15. MaximusSelf-control and
resistance to distractions.Optimism in adversity-especially illness.A personality in balance:
dignity and grace together.Doing your job without whining.Other people's certainty that what he
said was what he thought, and what he did was done without malice.Never taken aback or
apprehensive. Neither rash nor hesitant-or bewildered, or at a loss. Not obsequious-but not
aggressive or paranoid either.Generosity, charity, honesty.The sense he gave of staying on the
path rather than being kept on it.That no one could ever have felt patronized by him-or in a
position to patronize him.A sense of humor.16. My adopted fatherCompassion. Unwavering
adherence to decisions, once he'd reached them. Indifference to superficial honors. Hard work.
Persistence.Listening to anyone who could contribute to the public good.His dogged
determination to treat people as they deserved.A sense of when to push and when to back
off.Putting a stop to the pursuit of boys.His altruism. Not expecting his friends to keep him
entertained at dinner or to travel with him (unless they wanted to). And anyone who had to stay
behind to take care of something always found him the same when he returned.His searching
questions at meetings. A kind of single-mindedness, almost, never content with first
impressions, or breaking off the discussion prematurely.His constancy to friends-never getting
fed up with them, or playing favorites.Self-reliance, always. And cheerfulness.And his advance
planning (well in advance) and his discreet attention to even minor things.His restrictions on
acclamations-and all attempts to flatter him.His constant devotion to the empire's needs. His
stewardship of the treasury. His willingness to take responsibility-and blame-for both.His
attitude to the gods: no superstitiousness. And his attitude to men: no demagoguery, no
currying favor, no pandering. Always sober, always steady, and never vulgar or a prey to
fads.The way he handled the material comforts that fortune had supplied him in such
abundance-without arrogance and without apology. If they were there, he took advantage of
them. If not, he didn't miss them.No one ever called him glib, or shameless, or pedantic. They
saw him for what he was: a man tested by life, accomplished, unswayed by flattery, qualified to
govern both himself and them.His respect for people who practiced philosophy-at least, those
who were sincere about it. But without denigrating the others-or listening to them.His ability to
feel at ease with people-and put them at their ease, without being pushy.His willingness to take
adequate care of himself. Not a hypochondriac or obsessed with his appearance, but not
ignoring things either. With the result that he hardly ever needed medical attention, or drugs or
any sort of salve or ointment.This, in particular: his willingness to yield the floor to experts-in
oratory, law, psychology, whatever-and to support them energetically, so that each of them
could fulfil his potential.That he respected tradition without needing to constantly congratulate
himself for Safeguarding Our Traditional Values.Not prone to go off on tangents, or pulled in all
directions, but sticking with the same old places and the same old things.The way he could
have one of his migraines and then go right back to what he was doing-fresh and at the top of
his game.That he had so few secrets-only state secrets, in fact, and not all that many of
those.The way he kept public actions within reasonable bounds-games, building projects,



distributions of money and so on-because he looked to what needed doing and not the credit
to be gained from doing it.No bathing at strange hours, no self-indulgent building projects, no
concern for food, or the cut and color of his clothes, or having attractive slaves. (The robe from
his farm at Lorium, most of the things at Lanuvium, the way he accepted the customs agent's
apology at Tusculum, etc.)He never exhibited rudeness, lost control of himself, or turned
violent. No one ever saw him sweat. Everything was to be approached logically and with due
consideration, in a calm and orderly fashion but decisively, and with no loose ends.You could
have said of him (as they say of Socrates) that he knew how to enjoy and abstain from things
that most people find it hard to abstain from and all too easy to enjoy. Strength, perseverance,
self-control in both areas: the mark of a soul in readiness-indomitable.(Maximus's illness.)17.
The GodsThat I had good grandparents, a good mother and father, a good sister, good
teachers, good servants, relatives, friends-almost without exception. And that I never lost
control of myself with any of them, although I had it in me to do that, and I might have, easily.
But thanks to the gods, I was never put in that position, and so escaped the test.That I wasn't
raised by my grandfather's girlfriend for longer than I was. That I didn't lose my virginity too
early, and didn't enter adulthood until it was time-put it off, even.That I had someone-as a ruler
and as a father-who could keep me from being arrogant and make me realize that even at
court you can live without a troop of bodyguards, and gorgeous clothes, lamps, sculpture-the
whole charade. That you can behave almost like an ordinary person without seeming slovenly
or careless as a ruler or when carrying out official obligations.That I had the kind of brother I
did. One whose character challenged me to improve my own. One whose love and affection
enriched my life.That my children weren't born stupid or physically deformed.That I wasn't
more talented in rhetoric or poetry, or other areas. If I'd felt that I was making better progress I
might never have given them up.That I conferred on the people who brought me up the honors
they seemed to want early on, instead of putting them off (since they were still young) with the
hope that I'd do it later.That I knew Apollonius, and Rusticus, and Maximus.That I saw was
shown clearly and often what it would be like to live as nature requires. The gods did all they
could-through their gifts, their help, their inspiration-to ensure that I could live as nature
demands. And if I've failed, it's no one's fault but mine. Because I didn't pay attention to what
they told me-to what they taught me, practically, step by step.That my body has held out,
especially considering the life I've led.That I never laid a finger on Benedicta or on Theodotus.
And that even later, when I was overcome by passion, I recovered from it.That even though I
was often upset with Rusticus I never did anything I would have regretted later.That even
though she died young, at least my mother spent her last years with me.That whenever I felt
like helping someone who was short of money, or otherwise in need, I never had to be told that
I had no resources to do it with. And that I was never put in that position myself-of having to
take something from someone else.That I have the wife I do: obedient, loving, humble.That
children had competent teachers.Remedies granted through dreams-when I was coughing
blood, for instance, and having fits of dizziness. And the one at Caieta.That when I became
interested in philosophy I didn't fall into the hands of charlatans, and didn't get bogged down in
writing treatises, or become absorbed by logic-chopping, or preoccupied with physics.All things
for which "we need the help of fortune and the gods." --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.Read more
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Kennyo Ismail ORDEMSOBREOCAOS© 2020 by Kennyo IsmailTodos os direitos
reservados. Prefácio:Jorge Luiz de Andrade Lins Capa:Felipe Bandeira de
Medeiros Ilustrações do miolo:João Guilherme da Cruz Ribeiro Revisão:Eduardo
IsmailRubens Caldeira Monteiro Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
(CIP)I83o Ismail, KennyoOrdem sobre o
caos / Kennyo Ismail - Brasília: No Esquadro, 2020.300 p. impresso em 16 x 23 cm. 1.
Maçonaria 2. Rito 3. Rito Escocês Antigo e Aceito.I.
Título. CDD:
366.1 CDU:
061.25 Proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a permissão do detentor dos
direitos. Nenhuma parte desta obra pode ser disponibilizada eletronicamente, em qualquer
formato ou meio, sem a permissão do mesmo. No EsquadroAOS 1, Bloco A, Apto. 602CEP:
70660-011Brasília - DFnoesquadro.com.br AGRADECIMENTOSAo irmão Jorge Luiz de
Andrade Lins, pela honra que me deu ao dedicar várias horas de seu escasso tempo para ler
esta obra e escrever seu prefácio; aos saudosos irmãos Carlos Roberto Roque e Rubens
Marques dos Santos, pela amizade fraterna, que faz falta, mas ainda incentiva e inspira; e aos
irmãos Anderson Verçosa, Cassiano Teixeira de Morais, Cesar Mendes Correa, Germano
Cesar de Oliveira Cardoso, Marco Antônio de Moraes, Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira,
Rafael Dias Carrijo, Reginaldo Sardinha, Rodolfo Germano, Rubens Caldeira Monteiro, Társis
Valentim Pinchemel e Victor Henrique de Sicco Vianna, por todo apoio dado à execução deste
projeto. Joubert entendia que a palavra empolga, o exemplo ensina. Schweitzer
concordava, defendendo que o exemplo é o único modo de influenciar os outros. Burke
pensava o mesmo, assim como Séneca, Locke e tantos outros. Para Goethe, o exemplo torna
fácil o difícil. E o evangelho de João traz a lição de Jesus, que ensinou pelo exemplo, ao lavar
os pés de seus discípulos.Minha experiência como professor e como maçom também me diz
o mesmo. Por essa razão, dedico este livro aos dois homens de minha família que me
serviram de exemplo, Camarada e Eduardo; e aos dois para os quais devo servir de exemplo,
Mateus e Dudu. PREFÁCIO Durante a XLVIII Assembleia Geral Ordinária da Confederação
da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB, realizada em Brasília, no período de 03 a 07 de
julho de 2019, fui procurado pelo jovem escritor e pesquisador maçônico, nosso Irmão Kennyo
Ismail. Naquela ocasião, o Kennyo me entregou um manuscrito do seu novo livro, intitulado
ORDEM SOBRE O CAOS, pedindo-me para que redigisse seu prefácio.Conhecia o autor de
minha atividade junto à Ordem DeMolay, de alguns excelentes artigos publicados em seu
"blog" e dos comentários, sempre positivos, de alguns Irmãos sobre sua produção literária.
Pensei: “será mesmo sobre o Rito Escocês Antigo e Aceito?” Não tinha notícia do Kennyo
navegando pelas praias deste Rito. Cauteloso, avisei: "Tudo bem, redijo o prefácio, mas tem de
ter paciência, pois vou ler toda a obra e disponho, devido ao meu trabalho, de muito pouco
tempo". Esclareci, também, que sou contra prefácios longos e enfadonhos, que parecem
querer descrever o livro inteiro, substituindo a leitura da própria obra.Li, cuidadosamente,
embora, com muitas interrupções, o trabalho apresentado. Confesso, fiquei surpreso!
Algumas partes do texto traduzem, com clareza, exatamente, meu pensamento a respeito;
outras me fariam gosto de tê-las escrito; e outras, ainda, revelam-se como o resultado de um
trabalho de pesquisa em fontes isentas, sérias, confiáveis e apresentadas de forma simples e
inteligível.Uma mentira, repetida vezes pronunciada, pode parecer verdade, mas, sempre,
será uma mentira. Assim, o autor esclarece aspectos de nossa história, escrita por autores



tendenciosos, comparando com autores modernos e à luz de documentos isentos, trazendo a
verdade à tona, de forma inquestionável.Descreve com clareza e de forma bastante didática
aspectos do nascimento do Rito, sua história, a trajetória no Brasil, a Grande Cisão de 1927, a
criação das Grandes Lojas, a estrutura do Rito no Brasil e, na parte final, um estudo
interessante sobre cada grau, envolvendo a cronologia alegórica, a lenda, a moral, a
simbologia e passagens bíblicas, à luz de sua visão.Enfim, ao intitular sua obra com a
tradução do dístico latino Ordo Ab Chao, o autor, de fato, coloca ordem e desmitifica, com
imparcialidade, os mais variados temas, elucidando o leitor que busca a veracidade dos fatos!
Rio de Janeiro, primavera de 2019. JORGE LUIZ DE ANDRADE LINS, 33ºSoberano Grande
Comendador1. INTRODUÇÃONão há como chegar ao Rito Escocês Antigo e Aceito sem
atravessar a ponte da Maçonaria. Mas o que é a Maçonaria? Infelizmente, a maioria dos
maçons brasileiros não sabe dizer. Em 2018, uma pesquisa encomendada pela CMI -
Confederação Maçônica Interamericana, realizada com mais de doze mil maçons brasileiros,
revelou um dado importante e preocupante: menos de 5% dos maçons brasileiros sabem qual
é realmente o objetivo institucional da Maçonaria, sua razão de existir. Por esse motivo, não
seria prudente tratar do Rito Escocês Antigo e Aceito sem antes garantir certo nivelamento de
informação sobre definição e finalidade da Maçonaria, mesmo com o risco de monotonia
àqueles leitores inclusos nesses menos de 5%. Se você é um deles, espero que
compreenda.A definição mais comum em uso no mundo maçônico afirma que a Maçonaria é
“um belo sistema de moralidade velado em alegoria e ilustrado por símbolos”.[1] Trata-se de
uma definição simplificada do conceito apresentado por William Preston, em sua obra
clássica, Esclarecimentos de Maçonaria[i], que considera a Maçonaria “um sistema regular de
moralidade, concebido em uma tensão de interessantes alegorias, que desdobra suas belezas
ao requerente sincero e trabalhador”.[2]Já a respeitada Coil’s Masonic Encyclopedia
apresenta esse conceito de sistema de moralidade de maneira bastante didática: Maçonaria,
em seu sentido mais amplo e abrangente, é um sistema de moralidade e ética social, e uma
filosofia de vida, de caráter simples e fundamental, incorporando um humanitarismo amplo e,
embora tratando a vida como uma experiência prática, subordina o material ao espiritual; é
moral, mas não farisaica; exige sanidade em vez de santidade; é tolerante, mas não
indiferente; busca a verdade, mas não define a verdade; incentiva seus adeptos a pensar, mas
não diz a eles o que pensar (...).[3] Vê-se, nessas definições, a Maçonaria como um sistema
de ensino de moralidade. E quando se consulta outros autores renomados sobre o mesmo
assunto, frases muito similares se replicam. Christopher Hodapp, em sua famosa obra,
Maçonaria para Leigos, afirma que a Maçonaria "é uma filosofia e um sistema de moralidade
e ética e é bem básica nisso" e ainda que ela "ensina lições de virtudes sociais e morais
baseadas no simbolismo das ferramentas e na linguagem do antigo ofício de construção".
[4]Conforme Jay Kinney, em sua célebre obra, O Mito Maçônico, a Grande Loja Unida da
Inglaterra declara que a Maçonaria é: uma sociedade de homens preocupados com valores
morais e espirituais. Seus membros aprendem os seus preceitos através de uma série de
peças rituais, as quais seguem fórmulas antigas e usam costumes e ferramentas dos maçons
como guias alegóricos (UGLE apud KINNEY, 2010, p.24).[5] Tem-se também o conceito
disponível no ritual do Rito Escocês Antigo e Aceito de 1928 para as primeiras Grandes Lojas
brasileiras, também conhecido como o "Ritual de Behring": É, pois, um systema e uma escola,
não só de Moral como de Philosophia social e espiritual, reveladas por allegorias e ensinadas
por symbolos, guiando seus adeptos à prática e ao aperfeiçoamento dos mais elevados
deveres do homem-cidadão, patriota e soldado.[6][ii] Assim, conforme esses conceitos e
definições congruentes apresentados, pode-se afirmar que a Maçonaria é,



essencialmente: um sistema de moralidade...que é ensinado e aprendido...por meio de um
método próprio de ensino (alegorias e símbolos). A partir desse entendimento, pode-se
afirmar a Maçonaria como uma ciência, no sentido amplo da palavra: um corpo sistematizado
de conhecimento. E essa compreensão da Maçonaria não é algo novo, já constando em obras
clássicas da Ordem, escritas há mais de dois séculos, como na Ahiman Rezon, de Laurence
Dermott, quando registra que lojas irregulares são "incapazes de dar instruções adequadas
aos seus alunos".[7]O próprio termo pelo qual a Maçonaria é historicamente chamada, Arte
Real, denota essa natureza de ciência, visto que o termo "Arte", originado do latim, "Ars",
tinha por significado algo similar ao que hoje é chamado de "Ciência Aplicada".[iii]E, enquanto
ciência ou sistema de moralidade, os ritos maçônicos, dentre eles o Rito Escocês Antigo e
Aceito, atuam como cursos, com currículos próprios para ensinar esse conhecimento
maçônico sistematizado. Esses cursos têm diferentes módulos ou séries (graus) e seus
próprios livros didáticos (rituais). Um curso não é igual a outro, apesar de, em alguns casos,
possuírem uma ou outra disciplina em comum ou similar. O mesmo ocorre em alguns ritos
maçônicos, que possuem um grau ou outro com a mesma origem. No entanto, isso não é
justificativa plausível para a prática brasileira de equivalência entre ritos, que é quando um
irmão colado no último grau de um rito solicita ser reconhecido como detentor do último grau
de um outro rito que ele não cursou.Como ilustração, se você é formado em Direito, não pode
exigir o diploma de Administração somente porque no curso de Administração há duas
disciplinas de Direito. Você terá que ingressar no curso de Administração e cursar suas
disciplinas. Até mesmo as disciplinas de Direito deverão ser cursadas se não tiverem a mesma
carga horária e ementa de disciplinas de seu curso anterior. Burlar isso pode ser considerado
compra de diploma, que é crime. Mesmo que na Maçonaria não seja ilegal como no mundo
"profano", em ambos os casos é imoral. E, em uma escola de moralidade, isso deveria
significar algo.Explorando ainda mais a alegoria de um curso superior, tem-se, de um modo
geral, dois tipos de pessoas que ingressam, por exemplo, em um curso de Medicina: aqueles
que querem salvar vidas e aqueles que querem ganhar dinheiro. Algo similar ocorre na Ordem
Maçônica. Essa obra é voltada para quem está na Maçonaria para desenvolver-se moralmente
e escolheu o Rito Escocês Antigo e Aceito, não por suas comendas, diplomas e títulos; mas
por seu conteúdo, valores e princípios.
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Andrade Lins, pela honra que me deu ao dedicar várias horas de seu escasso tempo para ler
esta obra e escrever seu prefácio; aos saudosos irmãos Carlos Roberto Roque e Rubens
Marques dos Santos, pela amizade fraterna, que faz falta, mas ainda incentiva e inspira; e aos



irmãos Anderson Verçosa, Cassiano Teixeira de Morais, Cesar Mendes Correa, Germano
Cesar de Oliveira Cardoso, Marco Antônio de Moraes, Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira,
Rafael Dias Carrijo, Reginaldo Sardinha, Rodolfo Germano, Rubens Caldeira Monteiro, Társis
Valentim Pinchemel e Victor Henrique de Sicco Vianna, por todo apoio dado à execução deste
projeto. Joubert entendia que a palavra empolga, o exemplo ensina. Schweitzer
concordava, defendendo que o exemplo é o único modo de influenciar os outros. Burke
pensava o mesmo, assim como Séneca, Locke e tantos outros. Para Goethe, o exemplo torna
fácil o difícil. E o evangelho de João traz a lição de Jesus, que ensinou pelo exemplo, ao lavar
os pés de seus discípulos.Minha experiência como professor e como maçom também me diz
o mesmo. Por essa razão, dedico este livro aos dois homens de minha família que me
serviram de exemplo, Camarada e Eduardo; e aos dois para os quais devo servir de exemplo,
Mateus e Dudu. PREFÁCIO Durante a XLVIII Assembleia Geral Ordinária da Confederação
da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB, realizada em Brasília, no período de 03 a 07 de
julho de 2019, fui procurado pelo jovem escritor e pesquisador maçônico, nosso Irmão Kennyo
Ismail. Naquela ocasião, o Kennyo me entregou um manuscrito do seu novo livro, intitulado
ORDEM SOBRE O CAOS, pedindo-me para que redigisse seu prefácio.Conhecia o autor de
minha atividade junto à Ordem DeMolay, de alguns excelentes artigos publicados em seu
"blog" e dos comentários, sempre positivos, de alguns Irmãos sobre sua produção literária.
Pensei: “será mesmo sobre o Rito Escocês Antigo e Aceito?” Não tinha notícia do Kennyo
navegando pelas praias deste Rito. Cauteloso, avisei: "Tudo bem, redijo o prefácio, mas tem de
ter paciência, pois vou ler toda a obra e disponho, devido ao meu trabalho, de muito pouco
tempo". Esclareci, também, que sou contra prefácios longos e enfadonhos, que parecem
querer descrever o livro inteiro, substituindo a leitura da própria obra.Li, cuidadosamente,
embora, com muitas interrupções, o trabalho apresentado. Confesso, fiquei surpreso!
Algumas partes do texto traduzem, com clareza, exatamente, meu pensamento a respeito;
outras me fariam gosto de tê-las escrito; e outras, ainda, revelam-se como o resultado de um
trabalho de pesquisa em fontes isentas, sérias, confiáveis e apresentadas de forma simples e
inteligível.Uma mentira, repetida vezes pronunciada, pode parecer verdade, mas, sempre,
será uma mentira. Assim, o autor esclarece aspectos de nossa história, escrita por autores
tendenciosos, comparando com autores modernos e à luz de documentos isentos, trazendo a
verdade à tona, de forma inquestionável.Descreve com clareza e de forma bastante didática
aspectos do nascimento do Rito, sua história, a trajetória no Brasil, a Grande Cisão de 1927, a
criação das Grandes Lojas, a estrutura do Rito no Brasil e, na parte final, um estudo
interessante sobre cada grau, envolvendo a cronologia alegórica, a lenda, a moral, a
simbologia e passagens bíblicas, à luz de sua visão.Enfim, ao intitular sua obra com a
tradução do dístico latino Ordo Ab Chao, o autor, de fato, coloca ordem e desmitifica, com
imparcialidade, os mais variados temas, elucidando o leitor que busca a veracidade dos fatos!
Rio de Janeiro, primavera de 2019. JORGE LUIZ DE ANDRADE LINS, 33ºSoberano Grande
Comendador1. INTRODUÇÃONão há como chegar ao Rito Escocês Antigo e Aceito sem
atravessar a ponte da Maçonaria. Mas o que é a Maçonaria? Infelizmente, a maioria dos
maçons brasileiros não sabe dizer. Em 2018, uma pesquisa encomendada pela CMI -
Confederação Maçônica Interamericana, realizada com mais de doze mil maçons brasileiros,
revelou um dado importante e preocupante: menos de 5% dos maçons brasileiros sabem qual
é realmente o objetivo institucional da Maçonaria, sua razão de existir. Por esse motivo, não
seria prudente tratar do Rito Escocês Antigo e Aceito sem antes garantir certo nivelamento de
informação sobre definição e finalidade da Maçonaria, mesmo com o risco de monotonia
àqueles leitores inclusos nesses menos de 5%. Se você é um deles, espero que



compreenda.A definição mais comum em uso no mundo maçônico afirma que a Maçonaria é
“um belo sistema de moralidade velado em alegoria e ilustrado por símbolos”.[1] Trata-se de
uma definição simplificada do conceito apresentado por William Preston, em sua obra
clássica, Esclarecimentos de Maçonaria[i], que considera a Maçonaria “um sistema regular de
moralidade, concebido em uma tensão de interessantes alegorias, que desdobra suas belezas
ao requerente sincero e trabalhador”.[2]Já a respeitada Coil’s Masonic Encyclopedia
apresenta esse conceito de sistema de moralidade de maneira bastante didática: Maçonaria,
em seu sentido mais amplo e abrangente, é um sistema de moralidade e ética social, e uma
filosofia de vida, de caráter simples e fundamental, incorporando um humanitarismo amplo e,
embora tratando a vida como uma experiência prática, subordina o material ao espiritual; é
moral, mas não farisaica; exige sanidade em vez de santidade; é tolerante, mas não
indiferente; busca a verdade, mas não define a verdade; incentiva seus adeptos a pensar, mas
não diz a eles o que pensar (...).[3] Vê-se, nessas definições, a Maçonaria como um sistema
de ensino de moralidade. E quando se consulta outros autores renomados sobre o mesmo
assunto, frases muito similares se replicam. Christopher Hodapp, em sua famosa obra,
Maçonaria para Leigos, afirma que a Maçonaria "é uma filosofia e um sistema de moralidade
e ética e é bem básica nisso" e ainda que ela "ensina lições de virtudes sociais e morais
baseadas no simbolismo das ferramentas e na linguagem do antigo ofício de construção".
[4]Conforme Jay Kinney, em sua célebre obra, O Mito Maçônico, a Grande Loja Unida da
Inglaterra declara que a Maçonaria é: uma sociedade de homens preocupados com valores
morais e espirituais. Seus membros aprendem os seus preceitos através de uma série de
peças rituais, as quais seguem fórmulas antigas e usam costumes e ferramentas dos maçons
como guias alegóricos (UGLE apud KINNEY, 2010, p.24).[5] Tem-se também o conceito
disponível no ritual do Rito Escocês Antigo e Aceito de 1928 para as primeiras Grandes Lojas
brasileiras, também conhecido como o "Ritual de Behring": É, pois, um systema e uma escola,
não só de Moral como de Philosophia social e espiritual, reveladas por allegorias e ensinadas
por symbolos, guiando seus adeptos à prática e ao aperfeiçoamento dos mais elevados
deveres do homem-cidadão, patriota e soldado.[6][ii] Assim, conforme esses conceitos e
definições congruentes apresentados, pode-se afirmar que a Maçonaria é,
essencialmente: um sistema de moralidade...que é ensinado e aprendido...por meio de um
método próprio de ensino (alegorias e símbolos). A partir desse entendimento, pode-se
afirmar a Maçonaria como uma ciência, no sentido amplo da palavra: um corpo sistematizado
de conhecimento. E essa compreensão da Maçonaria não é algo novo, já constando em obras
clássicas da Ordem, escritas há mais de dois séculos, como na Ahiman Rezon, de Laurence
Dermott, quando registra que lojas irregulares são "incapazes de dar instruções adequadas
aos seus alunos".[7]O próprio termo pelo qual a Maçonaria é historicamente chamada, Arte
Real, denota essa natureza de ciência, visto que o termo "Arte", originado do latim, "Ars",
tinha por significado algo similar ao que hoje é chamado de "Ciência Aplicada".[iii]E, enquanto
ciência ou sistema de moralidade, os ritos maçônicos, dentre eles o Rito Escocês Antigo e
Aceito, atuam como cursos, com currículos próprios para ensinar esse conhecimento
maçônico sistematizado. Esses cursos têm diferentes módulos ou séries (graus) e seus
próprios livros didáticos (rituais). Um curso não é igual a outro, apesar de, em alguns casos,
possuírem uma ou outra disciplina em comum ou similar. O mesmo ocorre em alguns ritos
maçônicos, que possuem um grau ou outro com a mesma origem. No entanto, isso não é
justificativa plausível para a prática brasileira de equivalência entre ritos, que é quando um
irmão colado no último grau de um rito solicita ser reconhecido como detentor do último grau
de um outro rito que ele não cursou.Como ilustração, se você é formado em Direito, não pode



exigir o diploma de Administração somente porque no curso de Administração há duas
disciplinas de Direito. Você terá que ingressar no curso de Administração e cursar suas
disciplinas. Até mesmo as disciplinas de Direito deverão ser cursadas se não tiverem a mesma
carga horária e ementa de disciplinas de seu curso anterior. Burlar isso pode ser considerado
compra de diploma, que é crime. Mesmo que na Maçonaria não seja ilegal como no mundo
"profano", em ambos os casos é imoral. E, em uma escola de moralidade, isso deveria
significar algo.Explorando ainda mais a alegoria de um curso superior, tem-se, de um modo
geral, dois tipos de pessoas que ingressam, por exemplo, em um curso de Medicina: aqueles
que querem salvar vidas e aqueles que querem ganhar dinheiro. Algo similar ocorre na Ordem
Maçônica. Essa obra é voltada para quem está na Maçonaria para desenvolver-se moralmente
e escolheu o Rito Escocês Antigo e Aceito, não por suas comendas, diplomas e títulos; mas
por seu conteúdo, valores e princípios.
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moralidade velado em alegoria e ilustrado por símbolos”.[1] Trata-se de uma definição
simplificada do conceito apresentado por William Preston, em sua obra clássica,
Esclarecimentos de Maçonaria[i], que considera a Maçonaria “um sistema regular de
moralidade, concebido em uma tensão de interessantes alegorias, que desdobra suas belezas
ao requerente sincero e trabalhador”.[2]Já a respeitada Coil’s Masonic Encyclopedia
apresenta esse conceito de sistema de moralidade de maneira bastante didática: Maçonaria,
em seu sentido mais amplo e abrangente, é um sistema de moralidade e ética social, e uma
filosofia de vida, de caráter simples e fundamental, incorporando um humanitarismo amplo e,
embora tratando a vida como uma experiência prática, subordina o material ao espiritual; é
moral, mas não farisaica; exige sanidade em vez de santidade; é tolerante, mas não
indiferente; busca a verdade, mas não define a verdade; incentiva seus adeptos a pensar, mas
não diz a eles o que pensar (...).[3] Vê-se, nessas definições, a Maçonaria como um sistema
de ensino de moralidade. E quando se consulta outros autores renomados sobre o mesmo
assunto, frases muito similares se replicam. Christopher Hodapp, em sua famosa obra,
Maçonaria para Leigos, afirma que a Maçonaria "é uma filosofia e um sistema de moralidade
e ética e é bem básica nisso" e ainda que ela "ensina lições de virtudes sociais e morais



baseadas no simbolismo das ferramentas e na linguagem do antigo ofício de construção".
[4]Conforme Jay Kinney, em sua célebre obra, O Mito Maçônico, a Grande Loja Unida da
Inglaterra declara que a Maçonaria é: uma sociedade de homens preocupados com valores
morais e espirituais. Seus membros aprendem os seus preceitos através de uma série de
peças rituais, as quais seguem fórmulas antigas e usam costumes e ferramentas dos maçons
como guias alegóricos (UGLE apud KINNEY, 2010, p.24).[5] Tem-se também o conceito
disponível no ritual do Rito Escocês Antigo e Aceito de 1928 para as primeiras Grandes Lojas
brasileiras, também conhecido como o "Ritual de Behring": É, pois, um systema e uma escola,
não só de Moral como de Philosophia social e espiritual, reveladas por allegorias e ensinadas
por symbolos, guiando seus adeptos à prática e ao aperfeiçoamento dos mais elevados
deveres do homem-cidadão, patriota e soldado.[6][ii] Assim, conforme esses conceitos e
definições congruentes apresentados, pode-se afirmar que a Maçonaria é,
essencialmente: um sistema de moralidade...que é ensinado e aprendido...por meio de um
método próprio de ensino (alegorias e símbolos). A partir desse entendimento, pode-se
afirmar a Maçonaria como uma ciência, no sentido amplo da palavra: um corpo sistematizado
de conhecimento. E essa compreensão da Maçonaria não é algo novo, já constando em obras
clássicas da Ordem, escritas há mais de dois séculos, como na Ahiman Rezon, de Laurence
Dermott, quando registra que lojas irregulares são "incapazes de dar instruções adequadas
aos seus alunos".[7]O próprio termo pelo qual a Maçonaria é historicamente chamada, Arte
Real, denota essa natureza de ciência, visto que o termo "Arte", originado do latim, "Ars",
tinha por significado algo similar ao que hoje é chamado de "Ciência Aplicada".[iii]E, enquanto
ciência ou sistema de moralidade, os ritos maçônicos, dentre eles o Rito Escocês Antigo e
Aceito, atuam como cursos, com currículos próprios para ensinar esse conhecimento
maçônico sistematizado. Esses cursos têm diferentes módulos ou séries (graus) e seus
próprios livros didáticos (rituais). Um curso não é igual a outro, apesar de, em alguns casos,
possuírem uma ou outra disciplina em comum ou similar. O mesmo ocorre em alguns ritos
maçônicos, que possuem um grau ou outro com a mesma origem. No entanto, isso não é
justificativa plausível para a prática brasileira de equivalência entre ritos, que é quando um
irmão colado no último grau de um rito solicita ser reconhecido como detentor do último grau
de um outro rito que ele não cursou.Como ilustração, se você é formado em Direito, não pode
exigir o diploma de Administração somente porque no curso de Administração há duas
disciplinas de Direito. Você terá que ingressar no curso de Administração e cursar suas
disciplinas. Até mesmo as disciplinas de Direito deverão ser cursadas se não tiverem a mesma
carga horária e ementa de disciplinas de seu curso anterior. Burlar isso pode ser considerado
compra de diploma, que é crime. Mesmo que na Maçonaria não seja ilegal como no mundo
"profano", em ambos os casos é imoral. E, em uma escola de moralidade, isso deveria
significar algo.Explorando ainda mais a alegoria de um curso superior, tem-se, de um modo
geral, dois tipos de pessoas que ingressam, por exemplo, em um curso de Medicina: aqueles
que querem salvar vidas e aqueles que querem ganhar dinheiro. Algo similar ocorre na Ordem
Maçônica. Essa obra é voltada para quem está na Maçonaria para desenvolver-se moralmente
e escolheu o Rito Escocês Antigo e Aceito, não por suas comendas, diplomas e títulos; mas
por seu conteúdo, valores e princípios.Justificar a importância do estudo dos graus do Rito
Escocês Antigo e Aceito além da simples iniciação nos mesmos e leitura de seus rituais é algo
um tanto quanto simples. Esse belíssimo e, ao mesmo tempo, complexo curso (REAA) é
concedido por diferentes instituições de ensino (Supremos Conselhos) por todo o mundo.
Basicamente, o curso é o mesmo, havendo apenas algumas pequenas variações em algumas
disciplinas (graus) ou na ordem em que elas são cursadas. Além disso, apesar do método



pedagógico (alegorias e símbolos) ser basicamente o mesmo, há diferentes abordagens e
essas variações impactam na aprendizagem dos alunos.Antes, faz-se necessário conceituar
essas duas colunas de sustentação do método pedagógico maçônico. Alegorias são as lendas
de cada grau; e os símbolos são sinais, imagens ou objetos que representam atividades,
comportamentos ou sentimentos. As alegorias são o cerne da aprendizagem das lições
morais, enquanto que os símbolos são a âncora da memória das mesmas. Eles estão
intimamente ligados e, juntos, formam o todo da educação maçônica. São como o miolo e a
casca de uma fruta, ou o recheio e a cobertura de um bolo. Por meio das alegorias que o
maçom aprende as lições maçônicas, e pelos símbolos ele as guarda e relembra. Um símbolo
presente em um grau tem um significado e relevância para o maçom iniciado nele que não
terá a um não-iniciado, visto que será o gatilho da lembrança da alegoria daquele grau e,
consequentemente, das lições morais nela veladas. Assim, na ausência de alegorias, o
maçom não aprende as lições morais; e na ausência de símbolos, ele não as lembra. Na
prática, o resultado moral é basicamente o mesmo: nenhum.Nesse contexto, há jurisdições,
como a Jurisdição Sul dos EUA, que priorizam a alegoria em seus rituais; e outras, como a
brasileira, que priorizam o símbolo. Não é incomum encontrar um irmão norte-americano que
se maravilhou com as encenações dos altos graus do REAA, mas não se lembra das lições
morais da maioria delas. Por outro lado, não é raro testemunhar irmãos brasileiros que saem
de uma cerimônia bombardeados por símbolos, mas sem compreenderem sua narrativa e as
lições morais nela veladas. No primeiro caso, falta a fixação das lendas e suas lições por meio
dos símbolos. No segundo, falta a clareza na transmissão das lendas, tão veladas em alguns
casos quanto as lições que deveriam ensinar, convertendo os símbolos desses graus em
fórmulas vazias. Essa "calibragem" entre alegorias e símbolos é alcançada, no caso dos EUA,
por meio de reuniões de instruções complementares, livros e programas de EaD[iv], como o
Scottish Rite Master Craftsman Program (Jurisdição Sul) e o Hauts Grades Academy
(Jurisdição Norte).[8] E esta obra é uma proposta de calibragem para a realidade
brasileira.Aqui, será revelada a origem do REAA; sua expansão pelo mundo até chegar ao
Brasil; sua história em nosso país; a estrutura e funcionamento do rito; e cada grau será
decifrado e decodificado, expondo a cronologia da narrativa, a lenda e curiosidades do grau,
comentários sobre diferentes versões e relações com outros graus, as lições morais nele
veladas, os principais símbolos e seus significados, bem como a passagem bíblica que o
ilustra. Então, cada grupo de graus será analisado em conjunto e de forma holística,
compreendendo seu papel no rito. 2. A INCRÍVEL HISTÓRIA DO RITO ESCOCÊS ANTIGO
E ACEITO Para se discorrer sobre a história do Rito Escocês Antigo e Aceito, tem-se que
voltar a quase dois séculos antes de seu "nascimento" de fato, e viajar durante anos por
países de diferentes continentes, apenas vislumbrando o vulto de pessoas cujos resumos de
suas vidas já poderiam render volumosos livros. Além disso, essa viagem no tempo e espaço
é feita com a limitação das informações disponíveis, de modo que, enquanto viajantes
dimensionais em alta velocidade, sabemos que aqueles poucos segundos em que se observa
um acontecimento à sua direita significa a perda de tudo que está se passando à esquerda.
Assim, escolhas tiveram que ser feitas, na esperança de terem sido, pelo menos, satisfatórias
para discorrer sobre essa saga vitoriosa. 2.1. Origem e desenvolvimento embrionário do
REAA Afinal, qual é a origem do Rito Escocês Antigo e Aceito? Ele é Escocês, Francês ou
Americano? Muitos são os maçons que afirmam, sem pestanejar: “É francês!” Mas veremos
que tudo depende do que você considera por “origem”.Se você responder que a origem do
REAA é escocesa, você não estará de todo errado. A base do Rito é historicamente tida como
levada pelos Stuarts e sua corte, quando exilados na França. Todos eram de famílias



escocesas.James VI era rei da Escócia em 1601 quando, com 35 anos de idade,
supostamente foi iniciado na maçonaria escocesa, na Loja “Perth and Scone”.[9][10] É o
primeiro Chefe de Estado que se tem notícia (ou boato) da iniciação na Maçonaria.[v] Dois
anos após sua iniciação, ele assumiu também o trono da Inglaterra e Irlanda, passando a ser
para esses “James I” e iniciando assim a “Era Stuartista”. O Rei James I ficou conhecido por
ter idealizado e patrocinado a tradução da Bíblia para a língua inglesa, a qual até hoje é
descrita como versão autorizada pelo Rei James. Acredita-se que todos os homens da família
e nobres de sua corte tradicionalmente ingressavam na Maçonaria.Resumindo um pouco a
história, de forma a focarmos no que realmente interessa à Maçonaria, em 1715, os Stuarts
foram exilados na França, mais precisamente em Bar le Duc. Nesse mesmo ano, James
Radclyffe, conde e melhor amigo do pretendente ao trono, James III, “The Old Pretender”,
acompanhado de seu irmão Charles Radclyffe, ambos fiéis declarados à causa Stuart,
retornaram à Escócia para participarem de uma rebelião. A rebelião fracassou e ambos foram
presos, sendo que o Conde James Radclyffe foi executado e Charles Radclyffe conseguiu
fugir e retornar à França.Dez anos depois, Charles Radclyffe, então secretário do Príncipe
Charles Edward Stuart, conhecido como “The Young Pretender”, na França, atendendo o
desejo do príncipe e de sua corte, funda a 1ª Loja Maçônica “Escocesa” em território francês.
[11] Através de sua liderança, as Lojas jacobitas, logo chamadas na França de “Lojas
Escocesas” rapidamente se proliferam em território francês. E, na mesma intensidade da
proliferação de Lojas, ocorreu a proliferação de graus e de ritos, graças a outro escocês
jacobita: Ramsay.Andrew Michael Ramsay era um nobre escocês bem quisto pela nobreza
francesa, a ponto de ganhar o almejado título de "Chevalier" da França. Chegou a ser, por um
curto período, tutor do príncipe Charles Edward Stuart. Ramsay havia sido iniciado na
Maçonaria em 1730, através da Loja “Horn” de Westminster, na mesma época da introdução
do Grau de Mestre Maçom. Já em 1736, colaborando com o desenvolvimento das "Lojas
Escocesas" na França, Ramsay foi convidado a proferir um discurso a um grupo de iniciados
quando de uma grande iniciação, que ocorreria em 26 de dezembro daquele ano.[12] Não se
sabe se o discurso, mais conhecido como “Oração de Ramsay”, chegou realmente a ser lido
por Ramsay em Loja ou se chegou a ser, de alguma forma, editado e distribuído aos
presentes quando de tal iniciação. O que se sabe é que o mesmo foi impresso de alguma
forma, espalhando-se entre as lojas da região, até ser publicado em um folhetim profano, em
1741, o que lhe rendeu muita atenção e atraiu candidatos.Segue alguns trechos interessantes
do discurso: Nossos ancestrais, os cruzados, reunidos de todas as partes da cristandade na
Terra Santa, desejavam reunir em uma única Fraternidade os indivíduos de todas as nações…
Nossos fundadores não eram simples trabalhadores em pedra, nem curiosos gênios. Eles não
eram apenas arquitetos qualificados, empenhados na construção de templos materiais, mas
também religiosos e príncipes guerreiros que planejaram, edificaram e protegeram os Templos
do Altíssimo.Rei Salomão escreveu em caracteres hieroglíficos nossos estatutos, nossas
máximas e os nossos mistérios, e este livro antigo é o Código original da nossa Ordem. …
Após a destruição do primeiro Templo… Zorobabel foi nomeado como Grão-Mestre da Loja de
Jerusalém e instruiu o lançamento das bases do Segundo Templo, onde o misterioso livro de
Salomão foi depositado. … Este livro foi perdido… …até o tempo das Cruzadas, quando uma
parte dele foi redescoberto depois da rendição de Jerusalém.Reis, príncipes e senhores
retornaram da Palestina para suas próprias terras e ali estabeleceram diversas Lojas…
Nossos graus, nossas Lojas e nossos ritos foram negligenciados na maioria dos lugares. …
No entanto, foi preservado o seu esplendor entre os escoceses, a quem os reis da França
confidenciaram durante muitos séculos a salvaguarda da sua família real (ISMAIL, K.



Debatendo Tabus Maçônicos. Londrina: A Trolha, 2016, p. 158). Vê-se claramente no discurso
o intuito de desvincular a imagem do maçom a de um pedreiro e vinculá-la a de um nobre
guerreiro, em especial pela prática maçônica escocesa na França em contrapartida à prática
inglesa ("moderna") que coexistia em território francês. Outro ponto interessante é que, em
nenhum momento, Ramsay menciona a Ordem do Templo, mas seu discurso foi a chama
inicial da ideia de que a Maçonaria era a sucessora direta dos Templários, o que se viu
refletido em inúmeros graus.Mas há quem defenda que Ramsay e seus compatriotas não se
restringiram tão somente à valorização de sua maçonaria escocesa, mas utilizaram da mesma
para fins políticos (e monetários). Esse "uso" da Maçonaria com finalidade jacobita (stuartista)
na França foi alvo de atenção de alguns escritores, como Clavel[13] e Mackey.[vi] Clavel
credita aos Stuarts o formato final da lenda do grau de Mestre Maçom: Vimos que os
refugiados da corte do rei James e os defensores de seu filho, Francis Edward Stuart,
tentaram usar a Maçonaria para um propósito político. A primeira maneira que eles usaram foi
atribuir aos símbolos e alegorias dos três graus, um sentido apropriado às suas opiniões.
Assim, eles alegaram que a associação maçônica não era continuação das irmandades de
trabalhadores da construção, mas que constituía uma nova agregação, uma verdadeira
conspiração para facilitar a restauração da casa de Stuart no trono da Inglaterra. Segundo
essa doutrina, o assassinato de Hiram-Abiff aludiu à trágica morte de Carlos I e os maus
companheiros representavam Cromwell e os outros chefes do Parlamento (CLAVEL, F. T. B.
Histoire pittoresque de la Franc-Maçonnerie et des Sociétés Secrètes Anciennes et Modernes.
Paris: Deuxième Édition, 1843, p. 228-229). Mackey segue pelo mesmo raciocínio, sugerindo o
uso de anagramas em substituição aos nomes dos partidários e adversários nos diferentes
graus desenvolvidos: O mesmo método (anagrama) foi adotado pelos adeptos da casa de
Stuart quando eles fabricaram seu sistema de altos graus como motor político, e assim, sob
uma forma anagramática, fizeram muitas palavras para designar seus amigos ou,
principalmente, seus inimigos do partido oposto. A maioria dessas palavras tornou-se
impossível para restaurar a sua forma original, mas várias são prontamente decifráveis. Assim,
entre os Assassinos do Terceiro Grau, que simbolizaram, com eles, os inimigos da monarquia,
reconhecemos Romvel como Cromwell e Hoben como Bohun, Conde de Essex. É somente
assim que podemos sempre esperar traçar a origem de tais palavras em altos graus como
Tercy, Stolkin, Morphey, etc. Procurá-las em qualquer raiz hebraica seria uma tarefa infrutífera.
A derivação de muitas delas, por causa da obscuridade das pessoas a quem elas se referem,
está, talvez, perdida para sempre; mas de outras, a pesquisa para seu significado pode ser
mais bem-sucedida (MACKEY, A. G. An Encyclopedia of Freemasonry and tis Kindred
Sciences. New York e Londres: The Masonic History Company, 1914, p. 54-55). Em outro
verbete, Mackey vai mais longe, aprofundando-se em sua teoria: Os nomes dados aos
Assassinos do terceiro grau por alguns dos inventores dos altos graus, são de forma tão
singular que quase irresistivelmente levou-me à conclusão de que esses nomes foram
concedidos pelos adeptos da casa de Stuart sobre alguns de seus inimigos como marcas de
infâmia. Um exemplo é Romvel, o nome de um dos Assassinos em certos graus escoceses, o
que é provavelmente uma corrupção de Cromwell. Jubelum Guibbs, outro nome de um desses
traidores, tem intrigado muito os etimologistas maçônicos. Eu acho que encontrei sua origem
no nome do Rev. Adam Gib, que era um clérigo antiburquês de Edimburgo. Quando essa
cidade foi tomada pelo jovem pretendente, Charles Edward, em 1745, o clero fugiu. Mas Gib
vai para apenas três milhas da cidade, onde, reunindo sua congregação leal, ele lançou
anátemas por cinco domingos sucessivos contra o pretendente e corajosamente rezou para a
queda da rebelião. Ele posteriormente se juntou ao exército leal, e em Falkirk fez um rebelde



prisioneiro. Tão ativo foi Gib em sua oposição à causa da casa de Stuart, e tão desagradável
ele se tornou, que várias tentativas foram feitas pelos rebeldes para tirar sua vida. No retorno
de Charles Edward à França, ele ergueu, em 1747, seu "Capítulo Primordial" em Arras, e na
composição dos altos graus praticados, é muito provável que ele tenha concedido o nome de
seu velho inimigo Gib no mais atroz dos Assassinos que figuram na lenda do Terceiro Grau. A
letra u foi, sem dúvida, inserida para impedir que os franceses, ao pronunciar o nome,
caíssem no suave som do G, chamando-o de Jib. A adição de um b e um s foi resultado
natural e comum de uma tentativa francesa de soletrar um nome próprio estrangeiro
(MACKEY, A. G. An Encyclopedia of Freemasonry and tis Kindred Sciences. New York e
Londres: The Masonic History Company, 1914, p. 311-312). Ainda em sua enciclopédia,
Mackey faz outras menções ao uso da Maçonaria e a criação de altos graus pelos jacobitas na
França, sugerindo que a fundação de várias organizações maçônicas teve essa finalidade,
como o mencionado Capítulo Primordial, o Colégio de Clermont, o Capítulo Metropolitano da
França, dentre outros. Há controvérsias se alguns desses corpos, como o Capítulo Primordial,
realmente existiram. Outros, de fato, existiram, como é o caso do Colégio (ou Capítulo) de
Clermont, e muitos deles criaram graus que faziam menção direta ao Príncipe Charles
Edward, a James VI e a outros personagens jacobitas reais, bem como tinham por costume
criar graus cujos títulos usavam o termo "Ecossais", que em francês significa "Escocês":
Mestre Escocês, Grande Escocês, Grão-Mestre Escocês, Cavaleiro Escocês, Grande
Arquiteto Escocês, Perfeito Escocês, são apenas alguns exemplos de graus que compunham
uma série de ritos "escoceses".Uma suposta herança desse "jacobismo" nos graus escoceses
estaria preservado no famoso grau de vingança do REAA, o 30º grau, de Cavaleiro da Águia
Branca e Preta, que era o penúltimo grau (24º) do Rito de Heredom. Nele, pode-se encontrar o
fruto de Ramsay e o sonho dos jacobitas: os maçons vingando a morte do último Grão-Mestre
dos Templários, Jacques de Molay, traído pelo Estado e pela Igreja. Seria uma alegoria para
uma almejada vingança da morte do rei Carlos I, morto a mando do Parlamento, e de Jaime II,
destronado por intolerância religiosa.Entretanto, no que tange à lenda do terceiro grau,
considerando os indícios históricos de seu surgimento, é mais plausível supor que os
ritualistas jacobitas buscaram interpretar uma história mais antiga sob um prisma partidário,
do que supor que teriam realmente criado o terceiro grau.De toda forma, em 1745, apoiando
uma frustrada tentativa dos Stuarts de retomada do trono da Inglaterra, o Conde Charles
Radclyffe é capturado e executado em Londres. Porém, sua iniciativa maçônica foi o embrião
do que viria a se tornar, dentre vários ritos maçônicos, o Rito de Heredom.Nos anos 1750, a
"maçonaria escocesa" e seus graus estavam se desenvolvendo rapidamente, dominando a
política interna da Maçonaria naquele país. Foi então que, em 1756, surgiu o “Conselho dos
Cavaleiros do Oriente”, dirigido por maçons da classe média (burgueses), com o intuito de
organizar os Altos Graus do rito. Já os maçons de classe mais alta e da nobreza, liderados por
Stephen Morin e não desejando ficar para trás dos burgueses, criaram o “Supremo Conselho
de Imperadores do Oriente e do Ocidente”, em 1758.[14]Ambos eram frutos do Capítulo de
Clermont.[15]Ora, um “Supremo Conselho“ soa maior do que um simples ”Conselho”, e
“Imperadores” são logicamente superiores do que simples ”Cavaleiros”. Além disso, ”Oriente e
Ocidente“ é o dobro do que apenas ”Oriente”! Dessa forma, esse Supremo Conselho de
Imperadores do Oriente e do Ocidente conseguiu prevalecer sobre o semanticamente
diminuído Conselho dos Cavaleiros do Oriente, se tornando a legítima “incubadora” do Rito de
Heredom, aparentemente concluído no formato de 25 graus no início dos anos 60 daquele
século, e inventando a patente de Morin que garantiu a exportação do rito para o novo
continente.Como emblema, esse Supremo Conselho de Imperadores do Oriente e do



Ocidente buscou inspiração no Império Romano que, em seu auge, governou o Oriente e o
Ocidente e adotou um sistema de dois governantes simultâneos. Nessa fase do Império
Romano, adotou-se a águia bicéfala para simbolizá-lo.[16] O Supremo Conselho encontrou na
águia bicéfala o símbolo ideal para “Oriente e Ocidente” e acrescentou uma coroa sobre
ambas as cabeças da águia para simbolizar a realeza, afinal de contas, tratava-se de um
Conselho de “Imperadores”.Já a partir do Rito de Heredom, se você responder que a origem
do REAA é francesa, isso não será de todo um equívoco. Os 25 graus do Rito de Heredom e
sua difusão nos Estados Unidos é que deram origem ao REAA. Entretanto, temos aí uma
diferença de oito graus entre o Rito de Heredom (25 graus) e o Rito Escocês Antigo e Aceito
(33 graus). Que maçom nunca se perguntou quais seriam esses oito graus, não é mesmo?
Para desvendar esse mistério, apresento uma tabela comparativa entre os 25 Graus que
formavam o Rito de Heredom e os 33 Graus que formam o Rito Escocês Antigo e
Aceito:TABELA COMPARATIVA – RITO DE HEREDOM X RITO ESCOCÊS ANTIGO E
ACEITORITO DE HEREDOM[17]RITO ESCOCÊS ANTIGO E
ACEITO1ºAprendiz1ºAprendiz2ºCompanheiro2ºCompanheiro3ºMestre3ºMestre4ºMestre
Secreto4ºMestre Secreto5ºMestre Perfeito5ºMestre Perfeito6ºSecretário Íntimo6ºSecretário
Íntimo7ºIntendente dos Edifícios7ºPreboste e Juiz*8ºPreboste e Juiz8ºIntendente dos
Edifícios*9ºEleito dos Nove9ºEleito dos Nove10ºEleito dos Quinze10ºIlustre Eleito dos
Quinze11ºIlustre Eleito Chefe das Doze Tribos11ºSublime Cavaleiro Eleito12ºGrande Mestre
Arquiteto12ºGrande Mestre Arquiteto13ºReal Arco de Salomão13ºCavaleiro do Real
Arco14ºGrande Eleito Antigo e Perfeito Mestre14ºGrande Eleito ou Perfeito e Sublime
Maçom15ºCavaleiro da Espada15ºCavaleiro do Oriente ou da Espada16ºPríncipe de
Jerusalém16ºPríncipe de Jerusalém17ºCavaleiro do Oriente e do Ocidente17ºCavaleiro do
Oriente e do Ocidente18ºCavaleiro Rosa-Cruz18ºCavaleiro Rosa-Cruz19ºGrande
Pontífice19ºGrande Pontífice ou Sublime Escocês20ºNoaquita ou Cavaleiro
Prussiano20ºMestre Ad Vitam ou Sob. Príncipe da Maç.*21ºGrande Patriarca21ºNoaquita ou
Cavaleiro Prussiano*22ºPríncipe do Líbano22ºCav. do Real Machado ou Príncipe do
Líbano 23ºChefe do Tabernáculo 24ºPríncipe do Tabernáculo 25ºCavaleiro da Serpente de
Bronze 26ºPríncipe da Mercê ou Escocês Trinitário 27ºGrande Comandante do
Templo23ºCavaleiro do Sol ou Sob. Príncipe Adepto28ºCavaleiro do Sol ou Príncipe
Adepto 29ºGrande Cavaleiro Escocês de Santo André24ºIlustre Cavaleiro Comandante da
Águia Branca e Negra30ºCav. Kadosh ou Cav. da Águia Branca e Negra 31ºGrande Inspetor
Inquisidor25ºGrande Cav. Comandante do Real Segredo32ºSublime Príncipe do Real
Segredo  33ºGrande Inspetor Geral da Ordem
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Andre dos Santos oliveira, “Ordem sobre a desordem. Bom resumo do rito, o autor mostra no
título do livro que seu trabalho vai por ordem , numa suposta situação negativa na maçonaria
e seu trabalho mostra o básico daquilo que é maçonaria”
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