
 
Cum Panis Maçônico 
Compartilhando o Rito de York americano 

 

A ESTRELA FLAMEJANTE 

 

Nas Salas das Lojas do Rito de York, a Estrela 
Flamejante está situada em regra no centro 
do Pavimento Mosaico. 

 

Em Templos do Rito Escocês Antigo e Aceito, 
este símbolo pode ser encontrado suspenso 
por um fio, acima da cabeça do 2º Vigilante, 
ou em alguma outra posição no Templo.  

Como todo Símbolo, a “Estrela” comporta 
inúmeras interpretações, que variam de 
acordo com a fonte de conhecimento pesqui-
sado. Assim, pode ser estudado pela ótica 
ocultista, astronômica, geométrica, mágica, 
etc. Porém, o estudo que fazemos em Maço-
naria não é simplesmente de uma Estrela, 
mas sim um símbolo específico, denominado 
Estrela Flamejante. 

A Estrela Flamejante é conhecida por diver-
sas outras denominações, dentre as quais 

destacamos: Estrela Flamígera, Estrela Res-
plandecente, Estrela Rutilante, Pentalfa, Pen-
tagrama etc. 
 
Originalmente, a sua forma é de uma Estrela 
de cinco pontas com a Letra G no centro, po-
rém pode ser representada de outras formas, 
até mesmo por um lustre ou uma lâmpada, 
como ocorre em Lojas americanas, pois o im-
portante é a presença do símbolo em Loja. 
 

Como símbolo maçônico, a Estrela Flame-
jante possui uma ponta única voltada para 
cima. 
 



No caso da Estrela invertida, em que duas 
pontas estão voltadas para cima, não se trata 
de um símbolo maçônico, mas um símbolo de 
magia, representativa da impureza animal. 

 
O significado das 5 pontas e da letra “G” no 
centro da Estrela são estudados no grau de 
Companheiro Maçom.  

A simbologia da Estrela de 5 pontas remonta 
à Antiguidade, sendo encontrada na Meso-
potâmia, Babilônia, Egito, e foi estudada por 
Pitágoras. Todavia, é importante esclarecer 
que o significado maçônico da Estrela não ne-
cessariamente está relacionado com todas 
essas culturas. 

De acordo com THEOBALDO VAROLLI, a Es-
trela Flamígera não é um símbolo maçônico 
tradicional, pois teria sido introduzido na Or-
dem pelo Barão de Tschoudy, criador do Rito 
da Ordem da Estrela Flamejante, na França, 
no século XVIII.  

Os Pedreiros-Livres, que eram o Maçons da 
Idade Média, não conheciam este símbolo, 
pois na época os símbolos tradicionais da Or-
dem eram, como continuam sendo, os obje-
tos e instrumentos de construção. A Estrela 
Flamígera não constava na simbologia Maçô-
nica quando da fundação da Grande Loja de 
Londres, por exemplo. 

Tschoudy teria se baseado na antiga socie-
dade “Ordem da Estrela Flamígera”, que era 
um ramo dos Cavaleiros Templários, e teria 
existido na Europa até o início do Século XIV.  

Entre os Templários, teria existido o “Distin-
tivo dos Comandantes das Cruzadas”, que 
era composto de uma estrela de 5 pontas 
com a letra “G” ao centro, cujo significado na 
época era apenas a inicial da palavra “Gene-
ral”. 

Com o tempo, a Estrela Flamejante ingressou 
nos mistérios maçônicos por possuir os notá-
veis significados filosóficos e efeitos iniciáti-
cos que atualmente estudamos em Loja. 


