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PREVALÊNCIA DO ESPÍRITO SOBRE A MATÉRIA 

Por Luiz Gonzaga da Rocha1 

 

“A Maçonaria não toca o íntimo santuário do espírito, o 

problema ético individual, mas atua laboriosamente 

sobre a república dos espíritos” (FICHTE - 1762/1814). 

RESUMO: A Maçonaria proclama e tem como postulado a prevalência do espírito sobre a matéria2, 

o que implica afirmar que os Maçons estão cientes de que a alma humana é imortal ou no mínimo, 

de que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Entender este postulado é 

entender e ter consciência de que a alma humana transcende ao tempo-espaço e triunfa sobre a 

matéria no plano físico da existência terrena, e isto significa, em instância mínima, alcançar a meta 

do autoconhecimento e o completo encontro consigo mesmo. Em suma: significa o recobrar do 

espírito ao conhecimento da sua essência imortal. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Queridos Irmãos: A consciência, ideia ou o simples pensamento de 

prevalência do espírito sobre a matéria, na maçonaria, não é letra morta como poderá pensar alguns 

dos nossos muitos Irmãos. Por qualquer um dos ângulos em que se procure visualizar o postulado, 

este apresenta um único ponto como fundamental ou essencial, qual seja: o espírito sobrevive à 

matéria. Neste ponto, o processo de iniciação do candidato à ingresso na Maçonaria parece ser a 

chave para a vida e para a morte iniciática3, uma espécie de experiência típica, geradora de 

                                                           
1 Luiz Gonzaga da Rocha (LGR) – Grande Inspetor Geral da Ordem. Escritor. Radicado em Brasília. Coordenador do Curso 

de Pós-Graduação em História da Maçonaria/Unyleya. Texto especialmente preparado para apresentação na ARLS 
Gonçalves Ledo nº 1785 – GOB/DF, em 12092019. 
2 A expressão aparece nas Constituições do GOB, Grandes Lojas e da COMAB. 
3 O tema morte induz o candidato a refletir sobre o que fazer com a sua vida ao morrer para o mundo profano e renascer 
para a Maçonaria. A Maçonaria e o maçom, em particular, acreditam na imortalidade da alma. Quando o neófito entra na 
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metamorfose espiritual, e a Maçonaria e os Maçons, herdeiros das milenares tradições Indo-

Europeia e do Norte da África, notadamente do Egito, perpetua (ainda que vastas camadas de 

maçons não se apercebam desse argumento e se permita associar à sua visão mística o direito de 

acreditar ou simplesmente negar) a consciência de que a vida seja múltipla e existente para o todo 

o sempre. 

Para uma compreensão mais aprofundada, acolhamos como exemplo, primeiro e principalmente, a 

Lenda de Hiram4 e a Lenda de Osíris-Set-Isis5, pois mesmo que possamos recomendar outras lendas, 

como a do Mito da Caverna nos moldes apresentados por Platão; de Lúcifer, de Teseu e o 

Minotauro, ou mesmo a Lenda mitológica do Sol Invicto, as lendas de Hiram Abiff e de Osíris-Ísis 

prevalecem. Segundo, acolhamos as lendas com fulcro na Bíblia, e entre elas, a da Escada de Jacob 

e a da Jerusalém Celeste; ou, ainda, qualquer das leituras bíblicas recitadas na abertura dos 

trabalhos das Lojas e Oficinas Maçônicas em seus Graus iniciais, a exemplo do Salmo 133 (onde o 

Senhor recomenda a vida para sempre); e da leitura do Livro de Eclesiastes, filho de Davi, rei de 

Jerusalém, recomendando que “o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte à Deus, que o deu”. 

Há, contudo, dezenas e dezenas de relatos bíblicos e extra bíblicos alusivos à sobrevivência da alma 

após a desintegração e dispersão da matéria sob as leis que regem os corpos físicos tangíveis e 

intangíveis. Terceiro, e por fim, acolhamos o simbolismo do pavimento de mosaico que com os seus 

ladrilhos brancos e pretos fazendo alusão ao Corpo e ao Espírito, Espiritualidade e Materialidade, 

Bem e o Mal, Luz e Trevas, ou seja, aludindo às dualidades que demonstram o simbolismo inerentes 

à vida e permanência dos homens na Terra. 

Neste breve escrito (digamos ser breve por considerar a longevidade do assunto e as múltiplas 

variações do tema sob uma ou outra ótica específica) centraremos especial atenção e foco no 

aspecto estritamente maçônico, servindo-nos de argumentos outros que julgamos úteis para a 

condução do raciocínio acostado no pensamento de que as coisas só existem (para nós) na medida 

em que são percebidas e que só podem ser percebidas pelo espírito (o nosso espírito), e tudo para 

afirmar, ao final, que prevalecendo a matéria sobre o espírito, não teríamos necessidade do GADU, 

e menos ainda, do espírito para tomar conhecimento do que se passa no mundo físico, pois a 

matéria seria o substancial e bastar-se-ia a si própria.  

Pretendemo-nos desgarrar de todas as ideias preconcebidas, inclusive de tudo a respeito que já 

escrevemos antes6, ressaltando, todavia, que nada do que aqui se encontra colocado nos pertence, 

pertenceu ou pertencerá, antes, pertence ao mundo do pensamento livresco (a originalidade talvez 

esteja tão-somente na forma como aqui se apresenta) relacionado ao final, ao campo akáshico 

universal, e as informações que durante nossa vida humana armazenamos na mônada7 espiritual. 

                                                           
Maçonaria, é-lhe perguntado quais são os deveres do homem para com Deus, se crê num Ente Supremo e se acredita na 
imortalidade da alma, por uma razão muito simples: a alma humana [profana] precisa morrer para ceder lugar ao 
nascimento da alma iniciada [maçônica] nos mistérios da Maçonaria. Para quem não sabe, a Maçonaria tem a crença na 
existência do GADU como pedra angular de todo o seu edifício doutrinário. 
4 A título histórico, a Lenda de Hiram não encontra o mínimo apoio, nem na História, nem na própria Bíblia (René Joseph), 
ainda que trate dos mistérios da sobrevivência do espírito. 
5 A Lenda Osíris é a mais elaborada e influente história da mitologia do antigo Egito. 
6 A referência diz respeito aos artigos: Alma Maçônica, e Iniciação e Vida Maçônica, que antecederam a esta escrita 
presente. 
7 Organismo ou unidade orgânica diminuta e muito simples. Átomo inextenso com atividade espiritual. Componente 
básico de toda e qualquer realidade física ou anímica. Partícula que apresenta as características de imaterialidade, 
indivisibilidade e eternidade. 
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Dito de outra forma, tudo pertence ao Universo em que nos inserimos e emprestam rumo aos 

pensamentos que externamos. 

CONCEITOS ESSENCIAIS; Impõe-se, incialmente, apresentar o que entendemos por Alma, Espírito e 

Matéria, colacionando a estes os complementos essenciais. Ressaltamos que os conceitos de Alma 

e Espírito estão intimamente relacionados, são idênticas e significam uma mesma coisa, ainda que 

possamos dizer que a Alma seja o espírito encarnado, portanto, presente nos Seres Vivos, e que o 

Espírito era a Alma antes de se encarnar. O exposto sobre Alma-Espírito carrega consigo a 

necessidade de conceituar (sumariamente e mais aprofundada em outros pontos) perispírito, vida, 

morte, reencarnação e ressureição, e mais adiante, e como essas questões são vistas à luz da ciência, 

da filosofia, das religiões e da maçonaria. 

Assim, podemos conceituar Alma como sendo o Espírito antes de se unir ao corpo físico; o Espírito 

como princípio inteligente do Universo; Matéria como massa agregadora de partículas diversas, o 

laço que aprisiona a Alma (matéria, alma ou espírito são inseparáveis nos métodos e nas linguagens 

destes dois ramos do conhecimento); Perispírito como sendo o elo de ligação entre o espírito (Alma) 

e o Corpo; Vida como o fenômeno que anima a matéria; Morte como sendo a interrupção da vida; 

Reencarnação como sendo o retorno do espírito a um corpo físico; Ressurreição como o retorno do 

espírito à vida como a mesma pessoa; e Alma Maçônica como sendo o espírito em estado de 

encarnação que se submeteu ao processo de iniciação, frequenta Lojas e incorpora a filosofia e 

cultura maçônica em sua prática de vida diária. A Alma maçônica é parte da nossa alma universal e 

destaca a nossa individualidade e realidade terrena.  

 Nos interessa deste ponto em diante discorrer sobre os mecanismos da vida e das suas 

interrelações sociais, especialmente as relações entre maçons, para firmar o entendimento de o 

espírito é eterno, existente desde muito para muito, como bem explicitou Alexis Carrel, ao afirmar 

que o espírito do homem se estende, além do espaço e do tempo, em um outro mundo. E deste 

mundo, que é ele mesmo, ele pode, se tiver vontade, percorrer os ciclos infinitos  (CARREL, 1951), 

ou como assinalou Jean E. Charon, este espírito que chamamos “nosso” vive o que vive o Universo, 

cada um de nós possui um “Eu” coextensivo à eternidade do tempo, no passado assim como no 

futuro (CHARON, 1986:33). O nosso entendimento é o de pedir para aceitarmos que o espírito de 

cada homem é eterno e subsiste no espaço e no tempo eternamente [Schlosser, 2001] e que após 

a morte física, como sempre, existimos como mônadas quânticas desencarnadas [Goswani, 2005]. 

Então, para continuarmos sobre a questão da prevalência do espírito sobre a matéria vamos 

prosseguir discorrendo sobre a universalidade do espírito e da matéria, sem críticas ao materialismo 

que para afastar o GADU das explicações da Ciência, expulsaram igualmente tudo o se referia ao 

espírito. Sem críticas aos mentores religiosos que substituíram o termo reencarnação por 

ressureição, ou, ainda, sem críticas a todos aqueles que, com ou sem razão, se recusam a entender 

que estaremos vivos depois da morte, e para sempre vivos, como os nossos ancestrais, como os 

nossos descendentes e como todos os demais seres humanos. E assim entendendo, estaremos a 

entender o perfeito sentido da expressão prevalência do espírito sobre a matéria, proclamação e 

postulado maçônico trazida não sabemos por quem para o seio da maçonaria e dos seus catecismos. 

UNIVERSALIDADE DO ESPÍRITO E DA MATÉRIA: Nesses dois planos em que a Maçonaria, no dizer 

de J. G. Fichte não toca os íntimos santuários, a universalidade da matéria e do espírito, que são 

coisas distintas e inseparáveis em seus fundamentos, reclamam por melhor compreensão, e assim 
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permanecerão, independentemente do conhecimento que deles se possa ter, mas, para o 

estudante maçom, eis a grande questão que se apresenta: se ninguém lhe apontar o 

caminho, a chave do mistério continuará velada no Átrio da Aprendizagem. E os 

conhecimentos maçônicos permanecerão figurando como polígonos de mais de seis lados, 

ou seja, sem utilização na Maçonaria. 

Vejamos, então, o que nos disse R. Emmanuel no livro, Reconciliação com a vida: o homem 

é o espectador de um grandioso drama que ele sofre há milênios: agora o homem quer 

saber, quer conhecer as razões profundas do drama. E vejamos o que nos disse Foster 

Bailey, no livro, O Espírito da Maçonaria: o mistério do espírito, o mistério da luz, o mistério 

da nossa relação com Deus e com o próximo, o mistério da nossa busca da verdade e 

experiência divina e o mistério da imortalidade e ressurreição deve aparecer no seu lugar 

verdadeiro. Por óbvio, nenhum dos dois autores apontam caminhos para a universalidade 

da matéria e do espírito, embora seja por eles que pretendemos avançar até chegarmos a 

Amit Goswami (A Física da Alma; Deus não está morto; O Universo Autoconsciente) e a 

Fritjof Capra e Pier Luigi Luisi (A Visão Sistêmica da Vida) e revelar-lhes o que temos por 

bem guardado em nosso pensamento. 

Cremos, e queremos fazer crer, que o cerne da proclamação e do postulado maçônico da 

prevalência do espírito sobre a matéria resida na crença da existência de Deus e na crença da 

imortalidade da alma, embora a questão essencial que colocamos à análise, doravante, é saber 

como esta questão foi introduzida nos Catecismos Maçônicos, por quem e quando, e ademais, como 

esta questão foi e está sendo tratado pelos Maçons na Maçonaria. Por certo, não será tarefa fácil 

clarificar estes pontos, mas, na medida do possível, é o desiderato a que nos propomos e o caminho 

por onde pretendemos caminhar. 

COACHS MAÇÔNICOS: Estão estes guias espirituais da maçonaria a recomendar que partamos antes 

da apresentação das questões mais complexas para as mais fáceis, desafiando o intelecto do maçom 

para o entendimento de que a proclamação e postulado da prevalência do espírito sobre a matéria, 

tal qual como colocado nos catecismos maçônicos modernos se assenta nos fundamentos essenciais 

da ciência física e no que a ciência resolveu designar como metafísica, portanto, no conjunto do que 

passamos a denominar em termos científicos e filosóficos como Deus, Alma, Vida, Morte, Vida pós-

morte, Vida antes da vida (por que não!), Reencarnação e Ressurreição do Espírito. Conjunto que 

no campo da matéria não é objeto da ciência física e das realidades que transcendem a experiência 

sensível, mas que no campo da metafísica continuam a desafiar a sabedoria dos cientistas. A 

questão que se coloca inicialmente, é como este conjunto de “coisas” vieram adentrar na 

Maçonaria. 

Pois bem, enveredando pelos antigos catecismos maçônicos ou documentos primordiais da 

maçonaria operativa em comparação com os documentos existenciais da maçonaria moderna ou 

especulativa, não lograremos êxito em identificar os autores, mas, chegaremos à duas singelas 

conclusões: a maçonaria é altamente espiritualizada, e a descristianização, ritualistamente, não 

afastou as digressões metafísicas e filosóficas relativa a Deus e à religião, e a melhor prova dessa 

nossa alegação repousa na Constituição de Anderson de 1723, na parte em que trata das questões 

à cerca de Deus e da Religião, de onde destacamos: “um Maçom (...) se compreender corretamente 
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a Arte (...), não será nunca um ateu estúpido nem um libertino irreligioso”. Por outro lado, a crença 

no GADU e na Imortalidade da Alma salta aos olhos em cada Old Charges, nos Landmarks e nas 

Constituições de Andersons, 

MATANDO A MORTE: Neófito, não há morte, assim poetizou Fernando Pessoa. Destacamos, então, 

que a morte para o Espírito não existe. Morrer e nascer é um par de opostos. A morte é nada além 

de uma saída por uma porta aberta, ou a outra face da moeda. Assim, portanto, podemos 

proclamar: morte, eis aqui a sua derrota! Ou seja, a morte, tal qual a conhecemos, somente afeta a 

matéria, isto é, o corpo que é o recipiente da Alma, como foi dito por Aristóteles, que chegou ao 

ponto de estabelecer diferença entre Alma e Espírito, nos seguintes termos: a alma é a essência 

imaterial do corpo humano, o sopro vital; o espírito, a substância incorpórea e consciente de si 

mesma. O que sobrevive a morte e o difícil problema da ideia de reencarnação, como disse Amit 

Goswami, foi resolvido. Alguém interessado? (GOSWAMI, 2005) 

Em Platão, um dos diálogos mais famosos, é aquele em que descreve a morte de Sócrates (Fédon) 

com a afirmação da imortalidade da Alma, apresentando argumentos de que os mortos vêm dos 

vivos e os vivos dos mortos, dizendo tratar-se de um fenômeno de ocorrência cíclica, como dormir, 

acordar e dormir novamente. Os argumentos avançados sobre a preexistência da alma são ideias 

que desde então se tornaram famosas como parte da filosofia platônica. 

A palavra portuguesa "alma" vem, ou do hebraico "nephesh", ou do grego "psychê", mas é um termo 

originário do latim “Ănima”, fazendo referência ao princípio que dá movimento ao que é vivo. 

Filosófica e religiosamente é definida como a parte espiritual do Homem, que se julga continuar viva 

após a morte do corpo físico. Platão, em sua humilde sabedoria, abalou o mundo com suas 

afirmações de que o homem é um ser holístico, dotado de corpo e alma, e daí nasceu a visão 

eurocêntrica de que existem mais mistérios entre o céu e a terra que possa sonhar nossa vã filosofia. 

Aqui entre nós, ousaria dizer que alma é a personagem humana em seu conjunto intelecto-emoções, 

excluído o corpo denso e as sensações do duplo etérico. Daí a definição da resposta 134 do Livro 

dos Espíritos: "alma é o espírito encarnado", isto é, a personagem humana que habita no corpo 

denso. A morte não nos livra de nossa existência [Goswani] e a vida é apenas um curto capítulo na 

trajetória do espírito encarnado. 

DA MORTE À IMORTALIDADE: Nietzsche (1844-1900), o filósofo materialista que matou Deus, em 

sua teoria do eterno retorno, disse que a vida que vivemos será vivida repetida vezes, do mesmo 

modo, até a eternidade. Albert Pike (1809-1981) e Albert Mackey (1807-1881) classificam como 

verdadeiros Landmarques, dentre outros, a crença no Grande Arquiteto do Universo e a crença vida 

futura, isto é, a crença na imortalidade da alma.  

Amit Goswami (1936), um dos mais originais pensadores e escritores contemporâneos nos campos 

da física e a consciência, em seu livro A Física da Alma, que estamos a recomendar a leitura, carrega 

importantes explicações científicas para as questões relativas a reencarnação e a imortalidade da 

alma. E talvez, o maçom não necessite enveredar por este caminho, pois a crença na imortalidade 

da alma se constitui um dos postulados básicos da maçonaria, sendo aceito pelos maçons desde o 

primeiro momento, no ato da representação da morte iniciática, e nos Graus seguintes. 

Diante do exposto, podemos afirmar que o homem-maçom, assim como todo os demais, tem 
natureza dual. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, pela Alma, participa da natureza dos 
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espíritos. Do ponto de vista da materialidade, são desiguais entre si em inteligência, virtude, 
compreensão, moralidade, bens e aptidões. Do ponto de vista espiritual, são iguais, vez que todos 
tendem para o mesmo fim e as leis de Deus são válidas para todos. Para a Divindade, o homem nada 
significa em seu aspecto físico. A importância de nossa vida física reduz-se praticamente a nada 
[Taimni, 1969] e Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, 
nem pela morte: todos, aos seus olhos, são iguais [Kardec, 1857]. É essa dualidade que encanta e 
desafia nossas mentes. Pela classificação lingüística, ser humano [homem] é qualquer indivíduo da 
espécie animal que apresenta o maior grau de complexidade na escala evolutiva, portanto, 
classificar o homem é simplesmente adjetivar seu modo de vida, mas nem por isso a vida deixa de 
ser um enigma intrigante. Mas voltando ao tema Alma. O homem nada mais é que seu corpo físico 
e quaisquer que sejam as expressões mentais que possam acontecer através dele são subprodutos 
de seu funcionamento físico [Taimni].  

A UNICIDADE E UNIVERSALIDADE DO ESPÍRITO: O filósofo David Hume disse certa feita que duas 
maçãs colocadas diante dos nossos olhos se distinguem de todas as outras classes de frutas, mas 
cada maçã é numérica e objetivamente diferente de suas congêneres. Assim, os homens podem se 
distinguir uns dos outros por seus bens, trabalho, lazer, criatividade e aptidões, mas diante da 
Divindade é um todo igual. Tentarei explicar: a diferença que se pode visualizar é de dois tipos, 
enquanto oposta seja à individualidade, seja à semelhança. A primeira situa-se num campo 
estritamente materialista e a segunda, espiritualista. [Hume afirmou ser a primeira chamada 
diferença de número e a segunda, de gênero. T.N.H. 1,1.6]. 

Não estaria Hume a nos ensinar que o espírito é único em cada Ser e como tal se distingue dos 
bilhões de outros Seres? Na literatura bíblica e extra bíblica, na literatura universal, nos relatos 
históricos e filosóficos, desde as mais remotas antiguidades, encontram-se, em abundância, relatos 
de casos e estudos apontado para a unicidade e a universalidade do espírito. Sócrates, Fílon e 
Plotino comunicavam-se com seus guias espirituais, a que chamavam “gênios”; Cícero Informa 
que seu amigo Ápio conversava frequentemente com os trespassados (“De Devinatione”); Plínio, 
o Antigo, narra que Tibério também se dava à prática de evocar e confabular com os Espíritos 
(“História”, XXX, 6); Apolônio de Tiana informou sobre a morte de César estando a milhares de 
quilômetros de distância deste; e O Mestre Jesus nos parecer ser o exemplo mais perfeito: Eu Sou; 
Eu e o Pai Somos Um.  

Dizemos, simplesmente, a unicidade e a universalidade do espírito se demonstra pela ação de 
nascer de novo na matéria, ou seja, pelo retorno do espírito a um novo corpo. E dizemos, ainda, 
que quem crê na reencarnação não nega a ressurreição, pois acreditam em mais de uma 
ressurreição, ou seja, a ressurreição do espírito no mundo espiritual, após a morte do seu corpo 
físico, a ressurreição do espírito na sua nova reencarnação, num novo corpo que nasce, e a 
ressurreição definitiva do espírito no mundo espiritual, quando de sua libertação da matéria 
carnal no nosso Planeta Terra.  

DEUS: Acreditamos que todos os Maçons saibam, sem exceções, que a Maçonaria tem a crença na 
existência do GADU como pedra angular de todo o seu edifício doutrinário. A propósito de Deus – 
O Supremo Arquiteto dos Mundos ou o Grande Arquiteto do Universo, como solenemente o 
designamos – o escritor francês R. Emmanuel, escreveu: uma representação de Deus é impossível, 
pois é um espírito puro e o infinito não pode encontrar representação em nossa Inteligência; a maior 
medida (mesmo aproximada) que temos é do tamanho do nosso zodíaco, e esse zodíaco é um 
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átomo infinito8 (EMMANUEL, 1980). Veremos que ao escritor francês assiste razão ao apontar que 
o Infinito (Apeiron) não pode encontrar representação em nossa inteligência. 

Observem que o distintivo A.G.D.G.A.D.U. ou G.A.D.U. é usada pelos maçons para reverenciar o SER 

SUPREMO, o Autor e Ordenador de Tudo e de Todas as Coisas, demonstrando que os Maçons são 

beneficiados pela simples reverência ao nome de Deus. A denominação Deus é uma das múltiplas 

concepções de divindade9, um conceito denotativo do Ser Supremo presente nas religiões 

(monoteístas, henoteístas e politeístas), usualmente definido como o espírito infinito e eterno, 

criador e preservador do Universo. Evocando o nome do Gr. Arq. do Un., antes de concluir, cabe 

apontar que os nomes de Deus somente são contáveis em sucessivas dezenas de religião para 

religião, de grupos humanos para grupos humanos, de estado-nação para estado-nação, 

prevalecendo no meio maçônico, além de Grande Arquiteto do Universo e de Supremo Arquiteto 

do Universo ou Senhor e Arquiteto dos Mundos, os títulos e expressões de O Alfa e o Ômega, Javé, 

Jeová, Elohim, Adonai, YHWH e YAHWEH. Mas, Deus é inominável e não poderia afirmar que a 

denominação GADU seja a mais adequada para nominar o Ser que em cada um dos homens se fez 

imagem e semelhança. 

A MAÇONARIA E O MAÇOM: “A Maçonaria é uma Instituição essencialmente iniciática, filosófica, 
filantrópica, progressista e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Pugna 
pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade por meio do cumprimento 
inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da 
verdade. Seus fins supremos são: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.” O texto que acabou de ser 
lido consta das Constituições das Ordens Maçônicas e é apresentado e utilizado, com frequência, 
ao mundo profano como definição do que seja a Maçonaria. 

Como tudo isto veio adentrar na Maçonaria é uma questão quase-que-insolúvel, pois desde que o 
homem se reconhece como homem, as questões metafísicas envolvendo Deus como Apeiron (o 
Ilimitado que é a origem de todos as coisas do Universo, o elemento primordial a partir do qual 
todos os seres foram gerados e para o qual todos retornam após a sua dissolução física) foi objeto 
de especulações, cuja aceitação e incorporação espiritual se processa por caminhos os mais 
diversos.  

Quanto ao problema da origem da expressão “prevalência do espírito sobre a matéria”, sempre 
parece-nos ser algo tipicamente luso-brasileiro, consta, tanto na Constituição do GOB, como na das 
Grandes Lojas e da Confederação Maçônica do Brasil (COMAB), entretanto, consultando o escritor 
maçônico José Filardo, este nos mostra, em destaque, que a expressão aparece em LERA, com Angel 
Maria, no livro O Regresso da Maçonaria (Lisboa: Bertrand, 1984), na forma relacionada com o 
número sete: 

"The number seven was considered sacred not only by all the ancient nations of 
antiquity from the East,but was as well held in the greatest reverence by later nations 
of the West. Consisting of a union between the number three (the symbol of the 
Divine Trinity and the three elements that make up matter) and of four (the symbol 
of the cosmic forces or elements), the number seven points out symbolically to the 
union of the Deity with the universe.  This number, which also represents the *triumph 
of the Spirit over Matter* and the fullness of Divine Mysteries, corresponds to the 

                                                           
8 Une représentation de Dieu est impossible puisque c’est un pur Esprit et l’infini ne peut trouver de représentation dans 
notre intelligence; la plus vaste mesure (pas même aprroximative) que nous possédons est la taille de notre  zodiaque, et 
ce zodiaque est un atome dans l’inifini. 
9 Ser sagrado, que provém de Deus ou a Ele se refere, o próprio Deus. 
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Hebrew letter Zain. The number seven is universal, like Zain which is considered to 
be the Letter of the Universe." 

Traduzido, temos: 

"O número sete foi considerado sagrado não apenas por todas as nações antigas 
da antiguidade do Oriente, mas também foi mantido em grande reverência pelas 
nações posteriores do Ocidente. Consistindo em uma união entre o número três (o 
símbolo do Divino Trindade e os três elementos que compõem a matéria) e de 
quatro (o símbolo das forças ou elementos cósmicos), o número sete aponta 
simbolicamente para a união da Deidade com o universo. Este número, que também 
representa o *triunfo do Espírito sobre a matéria* e a plenitude dos mistérios divinos, 
correspondem à letra hebraica Zain. O número sete é universal, como Zain, que é 
considerado a letra do universo ". 

Os atributos da expressão – prevalência do espírito sobre a matéria – contudo, é farto em toda a 
literatura maçônica nacional e estrangeira, figurando livremente nos Old Charges. Landmarques e 
nas Constituições de Anderson, ora como: A Crença em Deus; e a Crença na Imortalidade da Alma; 
ou como: A Crença no Grande Arquiteto do Universo; e numa vida futura. Na França, as 
Constituições excluíram toda e qualquer referência à Deus e à Religião, omitindo, 
consequentemente, alusões no tocante à imortalidade da alma ou à vida futura, o que gerou 
conflitos com a Maçonaria inglesa, e adaptações posteriores, com o fito de regularidade. 

CONCLUSÃO:  Reconheço que, fazendo uso de palavras que não são minhas10, que não me foi e não 
me será tarefa fácil tentar abrir-lhe os olhos filosóficos, e mais difícil ainda abrir-lhe a mente para o 
entendimento da imortalidade da vida. Mas esta não será uma tarefa só minha, mas nossa, pois a 
partir do momento em que você decidiu fazer a leitura, começou a sua caminhada rumo ao abrir 
olhos e mentes para a filosofia maçônica. 

As questões relativas aos temas matéria e espírito foram e continuarão sendo objeto de discussões 
e controvérsias, e ambas fornecem ao homem elementos quase que infinitos para investigação 
sobre o mundo material e espiritual. E tanta é a influência da matéria sobre o espírito que o homem 
(e o maçom) acaba por relevar que é um ser de natureza espiritual. Nasce, cresce e morre em meio 
a uma multidão de fenômenos próprios do mundo físico, afastando-se da sua missão encarnatória, 
embora as demonstrações da vida que se desdobra além da matéria, teima em continuar com os 
olhos vedados.  

A mensagem maçônica aponta para a transcendência do Ser, e para que, assim supomos, o maçom 

supere os limites da matéria e se eleve às culminâncias da espiritualidade, e repetimos o que já 

dissemos antes, prevalecendo a matéria sobre o espírito, não teríamos necessidade do GADU, da 

Maçonaria e do conjunto de regras ético-morais que a maçonaria propaga, e menos ainda, do 

espírito para tomar conhecimento do que se passa no mundo físico, pois a matéria seria o 

substancial e bastar-se-ia a si própria. Neste diapasão, a vida e consciência da vida perderiam sua 

razão de existir, fazendo o homem regredir ao estágio antes do pecado original de desfrutar do 

conhecimento e sabedoria do Bem e do Mal. 

É o que tenho a vós apresentar nesta noite/dia em que um novo nível de consciência se abre à nossa 

frente e que somente por decisão própria podemos acessar. Boa Noite. E que o Grande Arquiteto 

do Universo nos envolva com o seu manto de paz, amor, sabedoria e compreensão interior. 

                                                           
10 Confesso que no presente momento não sei como dar o merecido crédito ao autor. 
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