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O SEGREDO NA ANTIGA GRÉCIA 

 

A prática do segredo é uma das principais ca-
racterísticas que identifica a Maçonaria, 
sendo um dever moral do maçom saber pre-
servar os segredos da Ordem. 

Através dos tempos, o segredo sempre foi 
preconizado pelas organizações que se dedi-
cavam a transmitir conhecimentos superio-
res, tais como as Escolas de Mistérios da An-
tiguidade.  

 

Na Antiga Grécia, encontramos diversas pas-
sagens históricas e lendárias onde o segredo 
sempre é encontrado em lugar de destaque, 
senão vejamos:  

Os Mistérios de ELÊUSIS eram ritos de adora-
ção a divindades, e que tinham esse nome 
porque seus rituais ocorriam em ELÊUSIS, lo-
cal próximo de Atenas. Os rituais eram secre-
tos, só de conhecimento dos Iniciados. Na Ini-
ciação àqueles Mistérios, se colocava uma 
chave de ouro sobre a língua dos Iniciados, 
para simbolizar o Segredo que deveriam res-
peitar.  

Na Escola Pitagórica, fundada por PITÁGO-
RAS, se estudava matemática e física - então 
consideradas ciências sagradas. Seus discípu-
los eram obrigados a passar por um penoso 
estágio, onde permaneciam em silêncio du-
rante longos períodos de tempo, às vezes até 
cinco anos, durante os quais não se podia fa-
lar, apenas ouvir. 

Reza a lenda que ALEXANDRE MAGNO lia car-
tas na presença de seu amigo HEFÉSTION. 
Após ler, pegava o sinete com qual selava 
suas cartas particulares e o colocava sobre os 
lábios de seu confidente, simbolizando o si-
gilo que ele deveria preservar. 

Em Atenas, havia uma estátua diante da qual 
os atenienses se inclinavam, e que fora escul-
pida sem a língua, simbolizando o sigilo. 
Nesta Polis, houve uma lei de autoria de LI-
CURGO, que determinou a manutenção de 
segredo do que havia sido feito ou dito. Por 
isso, em festas, havia o costume do mais an-
tigo anunciar aos que passassem pela porta: 



“Atentai-vos que nenhuma palavra passe para 
fora a partir daqui, de qualquer coisa que aqui 
for feita ou falada”. 

Diz-se que um rei tirano prendeu o filósofo 
ANAXARCO e deixou em suplício, a fim de 
que revelasse seus segredos. Ele, ao invés de 
falar, cortou a própria língua com os dentes 
da frente e a cuspiu no rosto do tirano. 

 

Na Mitologia Grega existia HARPÓCRATES - 
Deus do Silêncio - que era representado com 
o dedo indicador sobre a boca, como sinal do 
segredo. 

Concluímos nossa breve digressão histórica 
helenística fazendo uma citação de ARISTÓ-
TELES, que ao ser questionado sobre o que 
lhe parecia ser mais difícil respondeu: “ser 
discreto e silencioso”. 

 

 


