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Luzes na Maçonaria 
 

Esta Pílula foi condensada de um artigo do livro “Holy Bible” – Heirloom Bible 
Publishers – Kansas EUA, que se inicia com a seguinte pergunta: “quais são os 
simbolismos da Luz na Maçonaria? 

Em resposta, nos é dito que Luz é, de longe, o mais importante e misterioso termo 
na Maçonaria o qual é entendido pela maioria dos membros da Ordem. É o primeiro dos 
Símbolos apresentado para o Aprendiz na sua Iniciação, e continua estando presente para 
ele, de várias formas, durante todo seu futuro progresso em sua carreira Maçônica. 

A Luz representa, como é geralmente entendida na Ordem, o “Conhecimento”, 
“Verdade” ou “Sabedoria”, mas ela contém, dentro de si mesmo, a parte mais difícil de 
entender e longínqua alusão da verdadeira essência da Maçonaria Especulativa, e aceita, 
dentro de si ampla significação,  todos os outros Símbolos da Ordem. 

Maçons são enfaticamente chamados de “Filhos da Luz” porque eles estão, ou 
deveriam estar, de posse do verdadeiro significado do Símbolo: enquanto o profano ou o 
não-iniciado, por uma analogia de expressão, estão na “escuridão”. 

Em todos os antigos sistemas de religião e em todos os mistérios antigos, a 
reverência pela Luz, como uma representação emblemática do principio Eterno de Deus, é 
predominante. Isso sempre foi verdade no Judaísmo e é, também, verdade no Cristianismo. 

E é verdade, do começo ao fim, nos Rituais da Maçonaria, no mais predominante 
sentido. A maior Luz da Maçonaria é a Palavra de Deus;   

Maçons estão empenhados de procurar nesta fonte de verdadeira luz e dos 
princípios da Ordem, um sempre crescente avanço na direção da Luz. 

A fonte original da verdadeira Luz Maçônica é Deus. Somente os homens que 
caminham em sua direção, evitando a escuridão, são chamados de “Filhos da Luz”. 
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