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Decálogo  da Maçonaria 
 

Para este ano de 2013 que começa hoje, após a não ocorrência do “fim do mundo” 

em 21/12/2012, nada melhor do que algumas lições (mandamentos) de moral, ética e boa 

conduta, servindo para Maçons ou profanos. 

Este Decálogo foi extraído de livros de origem inglesa, que, por sua vez, 

aparentemente, devem ter se baseado nos “Dez Mandamentos” da Bíblia, quanto ao 

número e forma, porém, na verdade, são bem mais do que “10 lições”. 

Coincidentemente, no dia 29/12/2012 o Ir.V.A Anibal da ARLS Cavaleiros 

Templários, lançou um texto na Internet  com este assunto, bem mais longo que esta Pílula, 

extraído do livro “Moral e Dogma” de Albert Pike, americano. Não sei dizer se os autores 

ingleses se basearam em Albert Pike, ou vice versa. Obviamente, devido traduções por 

pessoas diferentes, em épocas diferentes, as palavras são diferentes mas o sentido é o 

mesmo. 

 

I – Deus é a sabedoria eterna, onipotente e imutável, suprema inteligência e 
inextinguível amor. Deves adorá-Lo, reverenciá-Lo e amá-Lo. Praticando as virtudes, 
muito O honrarás. 

II – Tua religião consistirá em fazer o bem, por ser um prazer para ti e não 
unicamente um dever. Constitui-te em amigo do homem sábio e obedece aos seus 
preceitos. Tua alma é imortal, nada farás que a desagrade. 

III – Combaterás, incessantemente, todos os vícios. Não farás a outrem o que 
não queres que te façam. Deverás ser prudente com a Fortuna e conservar sempre 
vivo o fogo da Prudência  e da Sabedoria. 

IV – Honrarás a teus pais, respeitarás e tributarás homenagens aos anciãos de 
vida passada ilibada. Instruirás e orientarás os jovens. 

V – Honrarás tua mulher e filhos. Amarás tua pátria e obedecerás suas leis. 
VI – Teu amigo será, para ti, tua própria imagem. O infortúnio não te 

afastará de seu lado. E farás, por sua memória, o que farias por ele em vida. 
VII – Evitarás e fugirás de amigos falsos, assim como, quanto possível, dos 

excessos da vida. Temerás ser a causa de uma mancha em tua memória. 
VIII – Não permitirás que as paixões te dominem. Obterás, das paixões dos 

demais, lições de proveito para ti mesmo. Serás indulgente com o erro, mas não 
permissivo em excesso.. 

IX – Ouvirás muito, falarás pouco e trabalharás bastante. Olvidarás as 
injúrias, darás o bem em troca do mal, não abusarás de tua força ou superioridade. 

X – Estudarás o conhecimento dos homens. Buscarás sempre as virtudes. 
Serás justo. Evitarás a ociosidade. 
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