
 
 
 
 
 
 
A IGREJA CATÓLICA E A 
MAÇONARIA 



Cronologia 

¨  1646: Iniciação de Elias Ashmole (Warrington, Lancashire) 
¨  1717: Fundação da Grande Loja de Inglaterra 
¨  1723: “Book of Constitutions”, de James Anderson 
¨  1725: Primeira Loja em França (Paris) 
¨  1733: Primeira Loja em Itália (Florença - Toscânia) 
¨  1737: Discurso de Ramsay (cavalaria, cruzadas) 
¨  1738: Bula “In Eminenti”, do Papa Clemente XII 
¨  1738: “Book of Constitutions” (2ª ed.), de James Anderson 
¨  1740: Primeira Loja na Alemanha (Berlim) 
¨  1782: Convénio de Wilhelmsbad (altos graus) 
¨  1789-99: Revolução Francesa 



A maçonaria operativa 

¨  Confrarias medievais de pedreiros profissionais 
¨  Os pedreiros tinham uma missa anual em conjunto 
¨  Funcionavam como uma corporação profissional de entre-ajuda 
¨  Protecção dos segredos do “mister” através de palavras-passe 
¨  O “pedreiro-livre” (de “freestone mason”) era o que trabalhava a 

“pedra franca”, a pedra de melhor qualidade 
¨  Os documentos desta fase operativa chamam-se “old charges”: 

¤  Manuscrito “Regius” (c. 1390), manuscrito Cooke (c. 1420) 
¤  Manuscrito “Grand Lodge n.º 1 (25 de Dezembro de 1583) 

¨  Práticas católicas presentes nas “old charges”: orações à Santíssima 
Trindade, à Virgem Maria, referências à Santa Igreja 

¨  A maçonaria na Escócia foi operativa até muito tarde, quando em 
Inglaterra já existiam lojas especulativas 

¨  A maçonaria operativa, numa fase tardia, aceitava membros que não 
eram pedreiros profissionais: “accepted masons” 



“Goose and Gridiron” (Londres) 



“Goose and Gridiron” (Londres) 
¨  Nesta taberna londrina, a 24 de Junho de 1717, reúnem-se os membros de 

quatro lojas especulativas londrinas: 
¤  Loja 1: Na cervejaria (“ale house”) “Goose and Gridiron”, no pátio de St. Paul’s; 

datará de 1691 
¤  Loja 2: Na cervejaria “Crown”, em Parker’s Lane, Lincoln’s Inn Field, perto de 

Drury Lane; em 1724, esta Loja muda o local das reuniões para o “Queen’s 
Head”, em Turnstile; desaparece em 1736; datará de 1712 

¤  Loja 3: Na taberna (“tavern”) “Apple Tree”, em Charles Street, Covent Garden; 
em 1724, esta Loja muda o local das reuniões para o “Queen’s Head”, em 
Knave’s Acre; desconhece-se a data de fundação 

¤  Loja 4: Na taberna “Rummer and Grapes”, em Channel Row, Westminster; em 
1724, esta Loja muda o local das reuniões para o “Horne” em Westminster; 
desconhece-se a data de fundação 

¨  É nesta data que é fundada a Grande Loja de Inglaterra 
¨  Não se conhecem outras lojas maçónicas em Londres antes desta data 
¨  Não há provas de passado operativo de qualquer uma destas lojas 
¨  Durante os primeiros quatro anos, a Grande Loja de Inglaterra apenas terá 

reunido uma vez por ano para o banquete anual de 24 de Junho 



O “Book of Constitutions” (1723) 

I - Of GOD and RELIGION. 
A Mason is obliged by his Tenure, to obey the moral law; 
and if he rightly understands the Art, he will never be a 
stupid Atheist nor an irreligious Libertine. But though in 
ancient times Masons were charged in every country to be 
of the religion of that country or nation, whatever it was, 
yet it is now thought more expedient only to oblige them to 
that religion in which all men agree, leaving their 
particular Opinions to themselves: that is, to be Good men 
and True, or Men of Honour and Honesty, by whatever 
Denomination or Persuasion they may be distinguished; 
whereby Masonry becomes the Centre of Union and the 
Means of conciliating true Friendship among persons that 
must have remained at a perpetual distance. 

¨  James Anderson (pastor escocês presbiteriano), George Payne e 
Théophile Désaguliers (cientista e assistente de Isaac Newton) 



O “Book of Constitutions” (1723) 
¨  Esta obra define e organiza a maçonaria moderna (especulativa) 
¨  Apesar de se inspirar na maçonaria operativa, as teorias de transição da 

maçonaria operativa para a especulativa são muito frágeis: são duas realidades 
históricas muito diferentes 

¨  A maçonaria moderna quer ser uma elite moral e intelectual 
¨  Quer ser neutra em termos religiosos: 

¤  Anderson faz cair a regra “to be true to God and the Holy Church” das “old charges” 
¨  Matrizes que definem a maçonaria moderna: 

¤  Matriz cristã, mas interconfessional (sobretudo calvinistas e anglicanos) 
¤  Matriz intelectual (científica), com a presença de cientistas da Royal Society 
¤  Matriz burguesa (escassez de aristocracia durante os primeiros anos) 
¤  Matriz hermética (introduzida pelas Constituições de Anderson, 2ª ed. 1738): 

n  Invenção do ritual do 3º grau: lenda de Hiram Abiff e respectiva interpretação alquímica 
n  Importância dos alquimistas e rosa-cruzes ingleses do século XVII: Thomas Vaughan, Sir Robert 

Moray, Elias Ashmole (cuja iniciação em 1646 está documentada e constitui a mais antiga prova 
documental de uma iniciação maçónica) 

n  O drama e o mistério do 3ª grau explicam a importação da Maçonaria inglesa pela Europa 
continental: a Grande Loja de Inglaterra não planeava expandir-se para fora de Inglaterra 



O “Book of Constitutions” (2ª ed. 1738) 



O “Book of Constitutions” (1738) 
¨  Na segunda edição, surge a mitologia maçónica 
¨  No prefácio da segunda edição, Anderson faz as origens da 

maçonaria remontarem a Adão e apresenta Moisés, Salomão e 
Nabucodonosor como Grão-Mestres 

¨  Esta mitologia, de inspiração bíblica (1º Reis e 2º Crónicas), contém a 
lenda maçónica criada em torno de Hiram, o construtor do Templo de 
Salomão (e não Hiram, o Rei de Tiro) 

¨  Segundo a lenda na base do ritual do 3º grau, Hiram é assassinado 
por três pedreiros que lhe queriam arrancar o segredo do Mestre 

¨  Hiram é atacado com um martelo, com um esquadro e com uma régua, 
e é sepultado pelos seus assassinos fora de Jerusalém, no monte Mória 

¨  Sobre a sepultura de Hiram nasce uma acácia, sinal que ajuda os 
servos de Salomão a encontrarem o cadáver e a trazerem-no de volta 

¨  Salomão persegue os assassinos de Hiram e manda executá-los 
¨  A lenda de Hiram é uma alegoria de morte e ressurreição 

(simbolizada na acácia) que tem uma interpretação alquímica 



Isaac Newton (1643-1727), cientista, 
teólogo e alquimista 
¨  Diagrama do Templo de Salomão, da obra The Chronology of Ancient Kingdoms (1728) 
¨  Théophile Désaguliers, colaborador de Anderson, era secretário de Isaac Newton 



A condenação do Magistério 

¨  1738: Bula do Papa Clemente XII (1652-1740),    
“In eminenti apostolatus specula” 

“Chegou aos nossos ouvidos que certas sociedades, 
assembleias, círculos, congregações, ajuntamentos ou 
conventículos, com o nome de Liberi Muratori ou Francs 
Massons, ou outro equivalente de acordo com as várias 
línguas, se estão a espalhar largamente e a crescer 
diariamente em força; e admitem-se nelas, 
indiferentemente, pessoas de todas as religiões e de 
todas as seitas. E essas pessoas (…) estabeleceram 
para si determinadas leis e estatutos que as ligam 
umas às outras e que, em particular, as obrigam, sob as 
penas mais graves, em virtude de um juramento 
prestado sobre a Bíblia, a guardar um segredo 
inv io lável acerca de quanto se passa nas 
assembleias…” 



A condenação do Magistério 

¨  As razões de Clemente XII 
¤  Proibições “prudentes” noutros estados 

n  Holanda (1735) 
n  Genebra e Polícia de Paris (1737) 
n  Palatinado do Reno (1737) 
n  Magistratura de Hamburgo (1738) 

¤  Promiscuidade de religiões e seitas 
¤  Inviolabilidade do segredo maçónico 
¤  “perversões” e “iniquidades” praticadas no seu seio 
¤  “outras razões de nós conhecidas, igualmente justas e bem 

fundadas” 
n  Estas razões ocultas terão a ver com a questão da loja de Florença 



A condenação do Magistério 

¨  Francisco I de Lorena (1708-1765) 
¤  Sucede ao último Medici, Gian Gastone 
¤ Grão-Duque da Toscânia (1728-37) 
¤  Iniciado na maçonaria inglesa, em 1731, 

em Haia, em casa do Embaixador Philip 
Stanhope, estando presente Désaguliers 

¤ A presença de um maçon num cargo 
político tão importante alarmou a cúria 
romana 

¤ Como curiosidade, Francisco I é o pai de 
Maria Antonieta, que viria a ser mulher de 
Luís XVI de França 



A condenação do Magistério 

¨  Barão Phillip von Stosch (1691-1757) 
¤ Espião inglês, ou seja, ao serviço da dinastia Hanover, 

foi desmascarado em Roma por espiar, a mando de Sir 
Robert Walpole, os Stuart ali exilados 

¤ Refugia-se na corte florentina em 1731 
¤ Deísta e libertino homossexual, figura de proa da 

intelectualidade florentina da época 
¤ Co-fundador da primeira loja maçónica italiana, em 

Florença (1733) 



A condenação do Magistério 

¨  O Cardeal Neri Maria Corsini sobre Stosch… 
 

“(…) homem sem costumes nem religião, para 
impedir que se investigue o que acontece nesta 
Sociedade que introduziu em sua casa, deu-lhe o 
nome de franco-mações. Com esse expediente, 
dissimulou-a aos olhos de quantos sabem que esta 
sociedade se formou em Inglaterra como uma 
espécie de jogo ou honesta diversão, mas ignoram 
até que ponto degenerou em Itália e se converteu 
numa escola de impiedade… 
Se se tornasse impossível manter um núncio em 
Florença, os protectores da libertinagem triunfariam 
e os pobres eclesiásticos não poderiam fazer-se 
ouvir e seriam facilmente oprimidos” 



A condenação do Magistério 
Documentos principais (20 dos quais são textos papais) 
¨  Clemente XII: 1 Bula 
¨  Bento XIV: 1 Constituição Apostólica 
¨  Pio VII: 1 Bula 
¨  Leão XII: 1 Constituição Apostólica 
¨  Pio VIII: 1 Encíclica e 1 Carta 
¨  Gregório XVI: 1 Encíclica 
¨  Pio IX: 3 Encíclicas, 2 Alocuções 
¨  Leão XIII: 7 Encíclicas, 1 Carta Apostólica 
¨  1917 (Bento XV): Código de Direito Canónico, cânone 2335 

(proibição explícita de pertença a organizações maçónicas) 
¨  1983 (João Paulo II): Código de Direito Canónico, cânone 1374 

(proibição não explícita) 
¨  Congregação para a Doutrina da Fé: 3 Declarações e 1 “Reflexão” 



Incompatibilidade 

“As divergências verificadas 
incidem sobre os próprios 
fundamentos da existência 
c r i s t ã . E a s p e s q u i s a s 
efectuadas sobre os rituais e a 
espir i tual idade maçónicos 
evidenciam claramente que 
permanece excluída toda a 
adesão simultânea à Igreja 
Católica e à Maçonaria.” –  
Declaração dos Bispos da 
Alemanha, 12 de Maio de 
1980 

¤  Relativismo filosófico 
n  Rejeição (dogmática!) de dogmas 
n  Cada maçon tem a “sua” verdade 

¤  Relativismo religioso 
n  Pede-se ao maçon regular que 

adira à religião “em que todos os 
homens estão de acordo” 

n  Todas as religiões são caminhos 
espirituais válidos para um maçon 

n  Gnose (hermética, esotérica): 
n  A iniciação maçónica coloca-se 

acima da cristã 
n  O progresso espiritual obtém-se 

pelo conhecimento maçónico 
n  O maçon “salva-se” a si mesmo 
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