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ALGUMAS DEFINIÇÕES ESPIRITUALISTAS 

 

O conceito de Maçonaria é muitas vezes deturpado aos olhos profanos. Ainda hoje, 
mesmo alguns séculos após o fim da Inquisição, vige na mente de pessoas mal 
informadas a ideia de que a Sublime Ordem possa ter práticas negativas. O fato das 
reuniões serem secretas é fonte de especulações e teorias conspiratórias. 

Como maçons, é imperioso termos algumas definições espiritualistas em nosso 
arsenal teórico, para que possamos fazer uso sempre que necessário, em um 
esclarecimento ou mesmo em defesa da imagem da instituição. Não significa 
revelar os segredos ou fazer uma longa exposição conceitual, mas tão somente 
conhecer algumas definições e ser capaz de dar um conceito correto do que seja a 
maçonaria.  

RELIGIÃO: É um sistema de crenças que se baseia no culto à uma ou várias 
divindades. Geralmente as organizações religiosas possuem um código de 
conduta, como a Bíblia, o Alcorão etc. A religião se propõe ser um elo entre os 
homens e o Criador.  

EXOTERISMO: Significa algo disponível ao público, sem limitações. As religiões em 
geral são exotéricas, pois seus ensinamentos e reuniões são abertas a todos os 
interessados.  

ESOTERISMO: Ensinamento ministrado a um círculo restrito e fechado de ouvintes. 
As reuniões das escolas esotéricas são constituídas por pessoas escolhidas para 
pertencer àquele grupo. Costuma organizar-se através de um sistema de graus, 
onde cada grau corresponde a um nível de conhecimento. 

OCULTISMO: Se refere aos conhecimentos ocultos, ou seja, não revelados, 
secretos, invisíveis. Lida com o estudo e a manipulação de energias do universo. 



MISTICISMO: Busca da comunhão com uma derradeira realidade, divindade ou 
verdade espiritual, através da experiência direta ou intuitiva. Se baseia na 
meditação ou outras formas de transcendência. O misticismo almeja proporcionar 
uma conexão com o Todo. 

MAGIA: Uma forma de ocultismo que estuda os segredos da natureza e do homem. 
As operações mágicas movimentam as forças naturais, com base no conhecimento 
das leis espirituais. Faz uso da força mental e da vontade para realizar suas metas. 
A magia é um conjunto de teorias e práticas que proporcionam o desenvolvimento 
paranormal. 

FILOSOFIA: palavra de origem grega que significa “amor pela sabedoria”. Se funda 
no estudo de problemas relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, 
aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Difere da Religião por sua 
ênfase em argumentos racionais e por se basear na aplicação da Lógica e da razão. 

MAÇONARIA: Instituição que tem como o lema internacional: “Amor, Auxílio e 
Verdade”. Possui uma tripla finalidade: é uma Fraternidade, pratica filantropia e 
estuda Filosofia. É um sistema iniciático de aperfeiçoamento moral, baseado na 
crença em um Princípio Criador. Alguns ritos de origem latina absorveram 
influências de temas do ocultismo, alquimia, astrologia, numerologia e Cabala, ao 
passo que as linhagens anglo-saxãs retiveram uma filosofia mais purista como 
veículo para suas instruções morais.  


