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A SIMBOLOGIA DA ESCADA DE 
JACÓ 

 

A Ordem Maçônica, como escola de filosofia, 

tem como uma de suas alegorias a Escada de 

Jacó, que representa o caminho pelo qual os 

maçons aspiram chegar ao Céu. 

A Escada de Jacó está descrita no Livro das Sa-

gradas Escrituras, em Gênesis 28:10, e foi re-

velada a Jacó em um sonho, senão vejamos: 

"Jacó deixou Bersabéia e partiu para Harã. Coin-

cidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a 

noite, pois o sol havia-se posto. Tomou uma das 

pedras do lugar, colocou-a sob a cabeça e dormiu 

nesse lugar. Teve um sonho: eis que uma escada 

se erguia sobre a terra e seu topo atingia o céu, 

e anjos de Deus subiam e desciam por Ela! E eis 

que Iahweh estava de pé diante dele e lhe disse 

“Eu sou Iahweh, o Deus de Abraão, teu pai, e o 

Deus de Isaac (...)’. Jacó acordou de seu sonho e 

disse: ‘Na verdade Iahweh está neste lugar e eu 

não sabia!’ Teve medo e disse: ‘Este lugar é terrí-

vel! Não é nada menos que uma casa de Deus, e a 

porta do céu! (...) A este lugar deu o nome de Be-

tel (...)”. 

Os três primeiros degraus da escada repre-

sentam as três virtudes teologais: fé, espe-

rança e caridade (amor). Os quatro degraus 

subsequentes simbolizam as quatro virtudes 

cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e 

a temperança. 

 

Algumas ilustrações simbólicas da escada, 

como as do Rito Escocês Antigo e Aceito, 

contém as figuras de uma Cruz, de uma Ân-

cora e de uma Taça. Tais emblemas represen-

tam as três Virtudes Teologais. 

A Cruz representa a Fé, que é o traço de união 

entre o homem e o Criador. Está relacionada 

com O Pilar da Sabedoria. Sem Sabedoria, 

nada poderemos alcançar. É sábio aquele 

que tem fé no Grande Geômetra do Universo. 

A Cruz, na base da escada, também pode sig-

nificar a morte para o mundo profano e o re-

nascimento e ascensão ao mundo iniciático 

da Maçonaria. 



A Âncora representa a Esperança. Através da 

Fé, podemos ter Esperança em dias melho-

res. A Esperança é uma Âncora para o espírito 

humano. A Âncora traduz firmeza e segu-

rança. Por isso, tem ligação com a Força, a 

energia que nos anima na jornada, ajudando 

a vencer as dificuldades da subida. 

A Taça representa a Caridade (amor). Esta 
uma soberana virtude do homem benevo-
lente. Por meio dela, o verdadeiro maçom dá 
efetiva prova de seu amor à humanidade e 
colabora na Obra do Criador. Vincula-se ao Pi-
lar da Beleza, pois a Caridade orna o coração 
dos homens de sentimentos puros, sendo a 
maior das três virtudes, pois seus efeitos se 
estendem além-túmulo. A Taça ou Cálice tam-
bém pode ser interpretada como emblema 
das provações pelas quais passamos até che-
gar ao Paraíso. 

Muitas representações desta Taça são com 
uma Mão a segurando, e isso significa a cari-
dade do Maçom que estende sua mão aos ne-
cessitados, auxiliando aqueles que precisam, 
pois esta é uma das principais finalidades da 
Maçonaria.  

Em outras imagens, porém, há em lugar da 

Taça um coração, que assume o mesmo sig-

nificado de Caridade (amor). 

A Escada de Jacó se apoia sobre o Livro das 
Sagradas Escrituras, que simboliza o Código 
Moral que seguimos, os ensinamentos nos 
quais devemos nos apoiar para alcançar a 
Luz. 

A Escada de Jacó eleva-se até o Céu, repre-

sentado pela Abóbada Celeste que cobre o 

Templo Maçônico. A Abóbada Celeste tam-

bém simboliza o Infinito. 

No ápice da escada, há uma radiosa Estrela 
(ou pequenas estrelas), que estende seus 
raios de Luz em direção à escada, iluminando 
o caminho a subir para se chegar ao Paraíso.  

A imagem da escada como um todo repre-
senta a viagem que empreendemos em dire-
ção ao Paraíso, a peregrinação do homem, da 
Terra ao Céu.   

 


