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A SIMBOLOGIA DO TEMPO 

 

Ao ingressarmos na Sublime Ordem, toma-
mos conhecimento da régua de 24 polega-
das. Trata-se de um instrumento dos maçons 
operativos, que hoje representa o propósito 
de dividir o tempo, onde somos instruídos de 
que o tempo deve ser divido em três partes: 
08 horas para o serviço de Deus ou de um Ir-
mão necessitado; 08 horas para nossas voca-
ções habituais e 08 horas para o lazer e o des-
canso.  

 

O tempo a serviço de Deus ou de um Irmão 
necessitado podem ser aquele dedicado às 
atividades religiosas, filantrópicas ou outras 
em prol de nossos semelhantes. Nesse 
campo podemos incluir as atividades maçôni-
cas, pois é uma instituição cuja obra é o aper-
feiçoamento humano e da sociedade, atu-
ando a serviço e à Glória do Grande Geôme-
tra. 

As horas dedicadas às nossas vocações habi-
tuais são aquelas destinadas à nossa profis-
são, pois “o trabalho dignifica o homem”, e 
também a outras atividades produtivas que 
podemos desempenhar, como o estudo etc. 

As horas dedicadas ao lazer e ao descanso se 
referem ao tempo de sono, período em que 
recuperamos as energias gastas nas outras 
atividades, além de outras atividades de la-
zer, que colaboram para nossa saúde física, 
emocional e mental. 

Voltando à simbologia maçônica, temos o 
símbolo da Ampulheta, que encontramos 
tanto no Rito de York como na Câmara de Re-
flexões existente em diversos ritos maçôni-
cos, usada por ocasião da Iniciação.  

A ampulheta, com a areia que se esvai em seu 
interior, representa a vida humana, que da 
mesma forma se esvai com a passagem do 
tempo. Como as areias que quase impercep-
tivelmente escorrem, o tempo também 
passa sem cessar, mesmo que não perceba-
mos. 

A Foice ou Alfanje é outro símbolo maçônico 
deveras marcante. Ele nos lembra da morte, 
destino inescapável de todos os seres viven-
tes. Símbolo do tempo, representa o instru-
mento que corta o fio da vida. 

As areias da Ampulheta e a Foice se ligam à 

seguinte passagem bíblica:  



“Sim, com certeza, lembra-te de Deus, antes que 

se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça 

de ouro; antes que o cântaro se despedace junto 

à fonte, a roda se quebre junto ao poço; o pó re-

torne à terra, de onde veio, e o espírito volte a 

Deus, que o concedeu” (Eclesiastes, 12:6-7). 

 

 

A simbologia ora analisada nos induz ao en-
tendimento de que devemos buscar fazer o 
melhor uso possível do tempo à nossa dispo-
sição. Há coisas que, quando passam, não 
voltam mais, e há outras que retornam cicli-
camente. 

Mesmo sabendo que a alma é imortal, só te-
mos uma chance nessa vida de deixar algo 
em prol da humanidade e de nossa família, 
por isso não podemos desperdiçar o tempo. 
Cabe perguntar a si mesmo: o que já realizei? 
Se a morte me encontrar, que legado deixei? 
Serei lembrado ou logo esquecido?   

Concluímos nosso breve estudo com o se-
guinte hino de sabedoria e esperança:  

“Para todas as realizações há um momento 
certo; existe sempre um tempo apropriado para 
todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de 
nascer e a época de morrer, tempo de plantar e 
tempo de arrancar o que se plantou; tempo de 
matar e tempo de curar, tempo de derrubar e 
tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de 

rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, 
tempo de atirar pedras e tempo de guardar as 
pedras; tempo de abraçar e tempo de se apartar 
do abraço, tempo de buscar, e tempo de desistir, 
tempo de conservar e tempo de jogar fora, 
tempo de rasgar e tempo de costurar; tempo de 
ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, 
tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar 
e tempo de estabelecer a paz.” (Eclesiastes 3:1-
8). 

 


