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A VERDADE 

 

O conceito de verdade é abstrato e comporta 
várias dimensões de entendimento. Rios de 
tinta já foram escritos no escopo de tentar 
explicá-la, e um tempo incontável já foi gasto 
pelas reflexões dos maiores gênios da huma-
nidade em busca de compreendê-la. 

Para Sócrates, a ideia de verdade se confunde 
com a de sabedoria. A ele é atribuída a fa-
mosa frase: “só sei que nada sei, e o fato de 
saber isso, me coloca em vantagem sobre 
aqueles que acham que sabem alguma coisa”. 

No estudo da filosofia, existem diversas teo-
rias e classificações de tipos de verdade, as 
quais não abordaremos por fugirem do obje-
tivo deste trabalho. 

A palavra verdade possui três origens distin-
tas. Do grego aletheia, que se refere ao não 
oculto, ou descoberto; do latim veritas, que 
se refere à exatidão, precisão, rigor; e do he-
braico emunah, que se refere a confiança. 

Nicola Aslan foi capaz de fazer uma clara sín-
tese do tema, assim resumindo a verdade: 
Em metafísica, define-se a verdade como o 
que realmente é; em Lógica, a conformidade 
do pensamento com o seu objeto, em oposi-
ção ao erro; em Moral, a conformidade de 

uma afirmação com o pensamento, em oposi-
ção à mentira. Esclarece ainda que “a ver-
dade tem por caráter a evidência, e produz 
no espírito que a possui a certeza. A coorde-
nação das verdades constitui a ciência”. 

 

Na mitologia greco-romana, a verdade era 
personificada por uma deusa chamada Veri-
tas, pelos romanos, e Aletheia, pelos gregos. 
Era filha de Saturno, ou seja, filha do Tempo, 
e mãe da Justiça. Era retratada segurando 
um espelho ou um facho, ou como uma jo-
vem virgem vestida de branco. Acreditava-se 
que ela havia se escondido no fundo de um 
poço sagrado, porque era muito pura. 



 

Na mitologia egípcia, a verdade e a justiça era 
personificada pela deusa Maat, representada 
como uma jovem ostentando uma pluma de 
avestruz na cabeça, a qual era pesada contra 
o coração do morto no julgamento de Osíris. 

 

No Antigo Egito, ao lado das múmias, era de-
positado o Livro dos Mortos, onde constava 
a Confissão a Maat, para que o morto a reci-
tasse diante do Tribunal de Osíris. Vejamos o 
seu texto: 

“Glória a Ti, Ó Grande Deus, Mestre de toda Verdade! 
Venho à Tua presença,  Ó meu Deus, para diante de Ti 
tomar consciência de Teus decretos./ Eu Te conheço e 
comungo contigo e com Tuas Quarenta e Duas leis que 
habitam contigo nesta Câmara de Maat... / E nessa ver-
dade que venho comungar contigo, e Maat está em 
meu pensamento e em minha alma. /  Por ti destruí a 
maldade. / Não fiz nenhum mal à humanidade. / Não 
oprimi os membros de minha família. / Não forjei o mal 
em lugar da Justiça e da Verdade. / Não convivi com ho-
mens indignos. / Não pedi para ser considerado o pri-
meiro. / Não obriguei pessoa alguma a um trabalho ex-
cessivo em meu favor. / Não apresentei meu nome 
para ser objeto de honrarias. / Não espoliei os pobres 
tomando seus bens. / Não fiz homem algum passar 
fome. / Não fiz ninguém chorar. / Não infligi qualquer 
sofrimento a um homem ou animal. / Não espoliei ne-
nhum templo de suas oblações. / Não adulterei ne-
nhum padrão de medida. / Não invadi os terrenos de 
outros. / Não roubei terras. / Não adulterei os pesos da 
balança para enganar o vendedor. / Não falsifiquei a in-
dicação do ponteiro para enganar o comprador. / Não 
tirei o leite da boca das crianças. / Não desviei a água 
de onde ela devia correr. / Não apaguei a chama 
quando ela devia queimar. / Não repeli Deus em Suas 
manifestações.” / “Sou puro! Sou puro! Sou puro! / Mi-
nha pureza é a pureza da Divindade do Templo Sa-
grado. / Por isso o mal não me acometerá neste 
mundo, eis que conheço as leis de Deus que são Deus. / 
Cro-Maat!” 

A expressão CRO-MAAT significa “a verdade 
prevalecerá”. 

A Maçonaria, como escola de filosofia, tem 
como postulado “a livre investigação da Ver-
dade, e para garantia dessa liberdade, é que 
exige a maior tolerância dos maçons”. Assim é 
que a caminhada iniciática na Ordem é pela 
busca incessante da Verdade, desde o grau 
de Aprendiz aos mais altos graus. 

A divisa internacional da Maçonaria é Amor, 
Amparo e Verdade. Na ilustração maçônica 
acima, vemos a verdade retratada como uma 
jovem seminua segurando uma lâmpada, 
símbolo da iluminação. 

Há, outrossim, uma verdade que proclama-
mos: a existência de um Grande Arquiteto, 
Criador de tudo que é, foi e será. A Ele rende-
mos culto e n’Ele buscamos inspiração em 
nossas empresas. 

De outro ponto de vista, a Ordem ensina aos 
seus adeptos, por intermédio de símbolos e 
alegorias, que a Verdade é um atributo divino 
e o fundamento da virtude. Inobstante, per-
mite a cada um que, pelo estudo, pesquisa e 
meditação, encontre a sua Verdade, guiados 
pelas setas da Moral e da Razão. 

Para concluir esta exposição, citamos um ver-
sículo do Livro das Sagradas Escrituras:  

“Faze-me conhecer, ó SENHOR, os teus caminhos, en-
sina-me a trilhar tua vereda. Orienta-me a seguir a tua 
verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu é o Deus da 
minha Salvação e minha esperança está em ti todos os 
dias. (Salmo 25, 4-5). 


