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Maçonaria é religião? 
 

Como as Pílulas Maçônicas são voltadas principalmente para os Aprendizes e 
Companheiros, vamos voltar nesse assunto. 

Muitos críticos e detratores da Maçonaria afirmam, a muito tempo, que a Ordem 
Maçônica é uma religião. Entretanto, ainda que a Maçonaria é por tradição uma sociedade 
de homens religiosos, categoricamente não é uma religião e nem pretende ser. 

Não tem teologia, não oferece sacramentos, não garante e nem promete salvação 
da alma após a morte. Apesar de que seus ensinamentos são interpretados dentro de um 
clima espiritual, é esperado que os Obreiros pratiquem esses ensinamentos dentro do 
contexto de suas próprias religiões. 

É sabido que algumas atividades maçônicas parecem ser religiosas. Como 
exemplo, temos a “Cerimônia de Casamento Maçônico”. Muitas vezes e em muitos 
lugares é feito esse tipo de cerimônia. Na verdade, é só uma confirmação, dentro do 
ambiente Maçônico, de duas pessoas já legalmente casadas. O Venerável Mestre de uma 
Loja não é uma pessoa autorizada para celebrar um matrimônio e, consequentemente, o par 
em questão, já é casado. 

Portanto, é um ato feito unicamente com a finalidade de comemorar, ou celebrar, 
entre Obreiros de uma ou mais Lojas, a união legal  anteriormente realizada. 

Existe, também, a “Cerimônia Fúnebre” onde a Loja se reúne para recordar os 
bons momentos que teve com o Obreiro falecido, suas boas obras, e para uma última, 
simbólica, despedida. Não é um sacramento nem substitui a um funeral religioso.  

O Templo, onde as Lojas se reúnem, não é um lugar sagrado, apesar de muitos 
Maçons pensarem dessa forma. A “Sagração” de um Templo Maçônico, levando em 
consideração que a Maçonaria não é uma religião, é simplesmente um reconhecimento 
Maçônico, por todos os maçons presentes no ato de que, aquele local, tem a dignidade de 
um Templo Maçônico e será sempre usado para as atividades Maçônicas (ver Pílula 
Maçônica nº103 – Sagração). O objetivo principal é a realização de cerimoniais maçônicos 
e atividades administrativas. Não tem um motivo especial para ser religioso. 
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