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CONVITE À REFLEXÃO 
 

Por Luiz Gonzaga da Rocha 

  

Resumo  

  O presente artigo versa sobre evasão maçônica e apresenta como assertiva, o 
argumento de que o irmão inativo é um irmão insatisfeito; como verificabilidade, a 
confirmação de que 70% dos irmãos inativos demonstram certo grau de dissintonia 
com a Loja, Ordem ou Irmãos; como refutação, a dúvida se 30% dos irmãos inativos 
estão nesta condição por razões como: mudanças de domicílios/empregos, e motivos 
filosóficos, religiosos ou intelectuais; e como conclusão, o argumento de que o irmão 
evasivo é um irmão que pode ser resgatado, e o paradigma (novo) a ser considerado 
pelos Dirigentes Maçônicos esteja eles na base ou ápice da pirâmide: a exigência de se 
ter um objetivo principal definido (OPD), fidelizar os maçons das suas Oficinas, e “ler-
aprender-ensinar”. 

Preâmbulo 

Hoje, Dia dos Pais, muito temos a celebrar: estamos vivos. Hoje, contudo, é um 
dia marcado pela tristeza em nossos olhos, pois o Brasil superou a marca de 100 mil 
mortos em decorrência do vírus SARS-COVID19. As Lojas maçônicas estão com as suas 
portas cerradas. Os Irmãos estão recolhidos e isolados socialmente em seus lares. Do 
outro lado da vida, as “lives” se configuram como o novo normal no cenário maçônico 
e a evasão maçônica desponta entre os temas dominantes. O vírus segue sua trajetória 
expansiva, embora comece a desacelerar a marcha. Então, aproveitamos o momento 
para formular um convite à reflexão  para depois da Pandemia: enfrentar e vencer a 
evasão maçônica, com a adoção de melhores práticas educacionais, instrucionais e 
formativas; valorização e fidelização dos maçons, e mitigação de toda e qualquer 
dissintonia que possa permear as relações maçons e maçonaria. 

O presente texto incorpora reflexões apresentadas em artigo antecedente 
(Aprendendo com Irmãos Inativos) escrito em parceria com o Irmão Narciso Bastos 

Portela. O nosso objetivo bem delineado, antes e agora, é chamar a atenção dos 
Veneráveis Mestres para a necessidade de procurar motivar e fidelizar os irmãos das 
suas Lojas ante o desgaste da evasão e às dificuldades de recuperá-los mais tarde.  
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A Maçonaria cresce e se fortalece à medida que novos membros são iniciados 
ou regularizados (retornam á Ordem). E, de forma contrária, reduz seu tamanho 
enquanto instituição quando seus integrantes morrem, são expulsos, suspensos ou 
abandonam suas Lojas. Nesse sentido, a evasão tem importância destacada, por 
normalmente ser o maior motivo de saídas, bem como por ser uma causa evitável 
(MORAIS, 2017:64-65). 

Aprender com os Irmãos Inativos 

Todos sabem que os esforços para recuperação de Irmãos inativos exigem 
habilidades e o sucesso, normalmente, é efêmero. O aprendizado acerca das 
motivações dos irmãos inativos não tem sido levado em consideração (pelos Dirigentes 
de Lojas) para identificar e analisar os fatores que influenciam no afastamento de 
Maçons do nosso convívio fraterno. É neste propósito que os Dirigentes de Lojas 
devem atuar com o intuito de fidelizar seus filiados. 

 Julgamos ser relevante procurar aprender com os maçons inativos e, 
principalmente, para tentar compreender as motivações pelas quais se afastaram do 
convívio maçônico. Procurar saber se a Loja ofereceu um ambiente estimulante, e 
ainda assim, se o irmão resolveu deixá-la, é preciso identificar os motivos que o 
levaram a tomar a decisão, lembrando, sempre, que “um maçom inativo é um irmão 
insatisfeito”, e a melhor maneira de se compreender as razões da insatisfação é ouvi-lo 
e tentar tirar o máximo de aproveitamento em benefício da Loja e da Ordem. A nossa 
ignorância em relação aos interesses e motivações dos irmãos, aliada à falta de 
conhecimentos para vivenciar as vicissitudes e ansiedades dos irmãos nos parecem ser 
o ponto fulcral da questão a que nos propomos discutir aqui e agora.  

 Estamos convencidos de que podemos aprender muito com os nossos irmãos 
que adormeceram. Cremos que, agindo com conhecimento de causa, flexibilidade, 
inteligência, amor à Ordem e ao nosso irmão, e o desejo para estancar a onda de 
desmotivação que permeia e afeta irremediavelmente o voluntariado no meio 
maçônico, poderemos, com o mesmo esquadro e compasso, fortalecer nossa Ordem, 
fidelizar nossos irmãos ativos e resgatar os irmãos adormecidos, ainda que este possa 
ser um trabalho penoso e oneroso.  

Tomando como base os dado apresentados em pesquisas apresentada no livro 
“Evasão Maçônica”, de autoria do Irmão Cassiano Teixeira de Morais, Past-Master da 
Grande Loja Maçônica do Distrito Federal asserindo que 70% dos irmãos inativos 
demonstram certo grau de dissintonia com a Loja, Ordem ou Irmãos, se enquadrando 
na categoria “quite-placet” e “certificado de desligamento”, e estão nesta condição 
razões como: mudanças de domicílios/empregos, e motivos filosóficos, religiosos ou 
intelectuais. Em suma, saíram voluntariamente; e o restante ou 30% dos irmãos 
inativos saíram porque tiveram os seus direitos maçônicos suspensos, por questões 
diversas como inadimplência, processo disciplinar, excesso de faltas às reuniões ou até 
mesmo expulsões. Esse quadro é sintomático e indicativo de descura na adoção de 
medidas profiláticas adequadas. 

Fidelizar os Maçons 

Estamos convencidos de que a Ordem e as Lojas Maçônicas, em particular, 
necessitam investir na fidelização de seus obreiros e na recuperação de obreiros 
desgarrados. Advogamos a idéia de que os Veneráveis Mestres devam agendar como 
prioridade alta este ponto, sendo necessário ter em mente que não basta tentar 
recuperá-los, é necessário, repita-se, compreender as causas do afastamento, de 
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modo a evitar perdas futuras. A compreensão das da evasão é crucial para a 
sobrevivência de instituições como a Maçonaria (MORAIS, 2017:97). 

  Um maçom inativo é um irmão insatisfeito, e a melhor maneira de se 
compreender as razões da insatisfação é ouvi-lo para descobrir quais são essas 
insatisfações e como trabalhá-las em benefício da Ordem. De posse das informações, 
precisamos avaliar se os irmãos inativos são úteis à Ordem e se devem mesmo ser 
recuperados. Vamos avaliar conjuntamente alguns pontos que julgamos relevantes, 
item por item. Vamos, então, discutir algumas ideias e apontar algumas sugestões. 

  Importa indagar, inicialmente, se as Lojas Maçônicas têm como avaliar o nível 
de satisfação ou insatisfação de seus membros, ou seja, se têm como saber o porquê e 
se estão satisfeitos ou insatisfeitos. Se a Loja tiver como avaliar, tudo bem. Se não tiver 
ficará sem saber exatamente o que fazer para restaurar o grau de satisfação ou para 
elaborar atividades que contemplem as necessidades dos membros da Oficina como 
um todo. Ademais, é relevante indagar se os Veneráveis Mestres dispõem, 
administrativamente, de elementos para avaliar se os membros da sua Oficina estão 
bem entrosados entre si, se conhecem o suficiente a vida de cada um para atender 
suas necessidades individuais, se se visitam uns aos outros em suas residências ou só 
se encontram semanalmente nas reuniões da Loja.  

 Em segundo plano, é imprescindível que o Venerável Mestre mantenha 
vigilância constante sobre a presença dos obreiros em Loja, e que o Chanceler informe 
se os Obreiros estão freqüentando menos do que deveriam e as normas legais 
permitam, e a partir da constatação, procurar saber o que faz com que deixassem de 
freqüentar a Loja, ou indagar o que a Loja fez de errado ou deixou de fazer para 
[des]motivar seus Obreiros. O Venerável Mestre, em que pese a rotatividade 
administrativa, precisa tomar para si a responsabilidade pela promoção, avaliação e 
acompanhamento do crescimento evolutivo e cultural dos seus membros, em especial 
dos Aprendizes e Companheiros. 

 A preocupação constante com a instrução e formação dos maçons se afigura 
como o ponto sobre o qual os Dirigentes de Loja não pode descuidar nunca. Fora da 
Educação formativa não há salvação. Ler-Estudar-Ensinar representa a chave para 
condução da instrução e formação dos maçons.  

 Por fim, é preciso enfrentar a questão dos irmãos inativos. Vamos tomar como 
referência a situação atual da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal [GLMDF] e do 
Grande Oriente do Distrito Federal [GODF]. A GLMB no conjunto das suas 41 Lojas 
Jurisdicionadas possui 1.120 membros e o GODF no conjunto das suas 89 Lojas 
Jurisdicionadas 2.741 Obreiros ativos (Cf. List of Lodges Masonic - 2019). Não temos 
informações do número de obreiros inativos, que avaliamos seja igual ou superior ao 
número de Obreiros ativos, considerando que em 2017 a Grande Loja possuíam 38 
Lojas e 1.105 Obreiros, e que o GODF, possuía 83 Lojas e 2.547 afiliados, ou seja, em 
face da evasão, o crescimento foi vegetativo, o que supomos representar algo próximo 
de um irmão ativo para cada irmão inativo. Ademais, a Grande Loja Maçônica do 
Distrito Federal e o Grande Oriente do Distrito Federal não possuem projeto de 
resgate dos irmãos inativos. O Grande Oriente do Distrito Federal até que pensou na 
implantação de um projeto denominado “Volta ao Lar – Despertando os Irmãos para a 
Consciência Maçônica”. E, enfrentando dificuldades e resistência na sua implantação, 
abandonou o projeto.  



 
4 

Visivelmente, algo está errado em nossas Lojas ou entre os Maçons e os 
Maçons. Os números não mentem. Daí a preocupação central deste artigo, e a 
proposta de se procurar soluções ao invés da crítica pela crítica e do discurso pelo 
discurso. 

Enfrentar a evasão 

 Para analisar o universo maçônico no contexto abalizado é preciso que cada 
irmão ativo se coloque, pessoalmente, no lugar do irmão inativo para poder tentar 
entender as razões da inativação a partir do ponto de vista do irmão inativo. 
Precisamos nos colocar no lugar dos nossos irmãos inativos e procurar aprender com 
eles. É necessário avaliar os erros cometidos e não descuidar do processo de 
fidelização. Precisamos saber amiúde de que eles se queixam? Qual a reclamação 
específica? Necessitamos, urgentemente, verificar as reclamações desses irmãos, pois 
se os irmãos inativos estiverem dispostos a reclamar, é um ótimo sinal, pois quem 
reclama está disposto a tentar novamente. 

  Com as respostas em mente, vamos nos deter em analisar cada aspecto 
levantado e identificar possíveis falhas cometidas, seja na ritualística; seja nas 
instruções ministradas; seja por cobranças devidas ou indevidas; seja no atendimento 
de procedimentos internos ou externos; seja na solução de problemas ou das 
promessas não cumpridas. Depois, é preciso saber, com exatidão, se a Loja vai tentar 
recuperar esses irmãos, e recuperando-os, como vai proceder para mantê-los ativos 
doravante. Por outro lado, é preciso que a Loja avalie se os irmãos inativos não 
alimentarão expectativas que os irmãos ativos não poderão atender no futuro e/ou se 
não prometerão o que não poderá ser cumprindo e com isso afastá-los de vez e para 
sempre. É relevante ressaltar que qualquer procedimento equivocado ou erro 
cometido durante esse processo fará com que o irmão vá embora novamente – e para 
sempre. É preciso, e importante, que se invista no retorno dos irmãos, desde que não 
se descontente os irmãos da Loja com esse retorno, e que busque assegurar a 
permanência do irmão recém-ativado em nossas Lojas Maçônicas. 

  Em nosso parco entendimento, o foco há que se centrar na Loja e nos Obreiros 
Ativos do Quadro. A Loja não pode se desestruturar com o retorno dos irmãos inativos. 
Se a Oficina errou ou deixou de ofertar algo que gerou a insatisfação do irmão, que 
ofereça algo que simbolize um pedido de desculpas. E, uma vez acesa novamente a 
chama do relacionamento, o irmão precisa ser bem cuidado e todos precisam saber 
que o irmão foi recuperado e que não pode ser decepcionado. Todos os irmãos e todas 
as lojas jurisdicionadas devem estar comprometidas com o sucesso desse novo 
relacionamento. E vale citar aqui as palavras de Henri Ford: “Estar juntos é o começo, 
permanecer juntos é o progresso, e trabalhar juntos é o êxito”.  

Ler-Estudar-Ensinar 

  Veneráveis Mestres! Agora que consideramos a necessidade de aprender com 
os irmãos inativos, precisamos, antes de investir no processo de recuperação desses 
irmãos, aprender a evitar novas perdas, e o primeiro passo é procurar adotar atitudes 
comportamentais que conquistem a lealdade daqueles que permanecem ativos.  

  Fidelizar maçons é a palavra de ordem que se propõe nesta oportunidade. Para 
isso vamos colocar em prática tudo o que possamos ter aprendido e vamos, 
primeiramente, procurar agir de forma diferente com os irmãos ativos. Experimentem 
ficar no lugar de seus irmãos em todas as situações que ele possa passar - “o momento 
da verdade” - com a sua Oficina. Teste pessoalmente todos os canais de comunicação 
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disponíveis. Execute as práticas ritualísticas e ministre as instruções com carinho e 
atenção. Ensinem aos membros da sua Oficina sobre o alto custo de se perder e de se 
recuperar irmãos. Preocupem-se com o bem-estar maçônico e social dos membros da 
sua Oficina. Surpreendam seus irmãos, satisfazendo-os acima de suas expectativas. 
Sejam criativos e lembre-se que os irmãos cansam e suas necessidades e desejos 
mudam.  

  E, por fim, saibam que ninguém se impressiona por ter que receber 
informações desencontradas ou equivocadas, ninguém se surpreende por receber os 
mesmos “ensinamentos" por uma segunda ou terceira vez, o que surpreende é a 
constatação de que as instruções são repassadas inúmeras vezes e de forma diferente 
em cada oportunidade, o que significa dizer que os irmãos que ministram os 
ensinamentos nada aprenderam e consequentemente nada podem ensinar. Em 
pesquisas, este fato aparece como causador de evasão maçônica. 

 Veneráveis Mestres! Tenham em mente que a era do conhecimento em que 
vivemos empresta destaque à avaliação do saber institucionalizado e que o 
aprimoramento cultural dos irmãos é o investimento mais valorizado do ativo 
intelectual da Loja. Lembrem-se que o capital intelectual da Loja é um valor de poder 
imaterial determinável. E, este conhecimento é extremamente valorizado na medida 
em que pode gerar satisfação ou insatisfação do meio maçônico. Lembrem-se, por fim, 
“o que é importante é que haja a conscientização da necessidade de aprimoramento 
do conhecimento do pessoal para vitalizar a dinâmica do meio maçônico” e dois 
fatores, neste particular, podem ser destacados: o conhecimento maçônico individual 
e o conhecimento maçônico coletivo.  

O conhecimento maçônico individual é aquele que se acha representado pela 
educação, experiência, habilidades e atitudes de cada um dos irmãos que estão 
presentes nas Lojas. A soma das habilidades intelectivas de cada um dos irmãos que 
compõem a célula sócio-cultural maçônica será o conhecimento coletivo. O 
conhecimento maçônico coletivo pode ser entendido, pois, como sendo o conjunto 
formado por parcelas de intelectualidades individuais moldado pela filosofia maçônica 
e, enriquecida pelo conhecimento tecnológico globalizado. O conhecimento individual 
e coletivo não poderá ser considerado propriedade da Ordem Maçônica, pois, se 
reveste e tem caráter subjetivo.  

O conhecimento maçônico individual e coletivo pode [e deve] ser apropriado e 
utilizado pela Ordem, vez que a constituição do conhecimento individual e a massa 
cultural individual podem ser ampliadas pelos ensinamentos ministrados pelas Lojas 
Maçônicas através dos seus Veneráveis Mestres e Obreiros. Este ativo imaterial fará 
diferença na satisfação ou não de cada parcela da célula social maçônica, pois não 
podemos deixar de considerar que há interesse na atualização/ampliação do 
conhecimento maçônico individual por meio de implantação nas Lojas de “tempo de 
estudos”, “quarto de hora”, de palestras, leituras, cursos, seminários e ou encontros 
que resultem em valorização do ativo intelectual individual e em incentivo ao interesse 
pessoal na cultura da célula social maçônica.  

A Loja, por sua vez, é o conjunto dos homens-iniciados maçons e do seu 
patrimônio cultural. Quanto maior o conhecimento coletivo nas Lojas, maior a 
probabilidade de eficácia e satisfação individual dos seus Obreiros. O elemento 
humano sem o patrimônio maçônico não constitui uma célula social maçônica e, o 
patrimônio maçônico sem o elemento humano não constitui uma sociedade maçônica 
forte e bem estruturada. Cada obreiro com sua cultura é importante na célula social 
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maçônica, pois cada um tem uma função a cumprir do mais humilde ao mais graduado. 
Cada um tem a sua participação no bom andamento do todo da Ordem Maçônica. 
Estas são verdades que tem evidência por si mesma não necessitando de 
demonstração. São axiomáticas. 

Conclusão 

  O conhecimento maçônico que gera bem-estar social é a chave do êxito da 
célula social que compete no contexto maçônico, social, político e tecnológico do 
nosso tempo e cujo papel no futuro tende a ser cada vez mais relevante. Obviamente, 
as cautelas nos cálculos de avaliação para determinação do verdadeiro poder 
intelectual maçônico exigem que o conhecimento doutrinário esteja somado a outros 
de sensibilidade dos maçons ativos e especialmente na conduta ética que visa a 
sinceridade das evidências. A chave está em criar uma cultura de valorização do 
Obreiro como elemento gerador de cultura maçônica e dar a cada um dos obreiros a 
oportunidade de realização de sua capacidade intelectiva. Esta força intelectual vai 
influenciar positivamente na dinâmica do patrimônio cultural da Ordem Maçônica 
como um todo.  

  O Dirigente de Loja que tem um objetivo principal definido (OPD) libera a 
multiplicam as energias, mobiliza forças que nem suspeitava possuir. Sem OPD é uma 
sombra se arrastando pela vida e tendendo a manifestar o seu lado pequeno, podendo 
se perder nas flores da vulgaridade em que a quase totalidade dos seres vegetam, 
como no exemplo da história da lagarta em meio a floresta amazônica. 

  Por isso proclamamos, desde o início, que a Loja deve criar, manter e estreitar 
vínculos sócio-cultural-maçônico com cada um de seus Obreiros. Fidelizar maçons, em 
outras palavras. Quem estiver disposto a assumir o desafio e aprender com ele, será 
um vencedor que conquistará o coração de todos os irmãos do quadro. O sinal verde, 
por enquanto, está aceso e a situação recomenda atenção especial a cada um dos 
obreiros em particular, antes que passe para o amarelo e depois para o vermelho. 

Muita Paz. 

Brasília/DF, 09 de agosto de 2020. 
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