
PÍLULA MAÇÔNICA Nº 234 
 

Abreviaturas Maçônicas 
 
 Antes de falar sobre a correta forma de fazer as abreviaturas maçônicas, há que 
ser apresentada a seguinte questão: Por que são utilizadas abreviaturas na Maçonaria? 
Para que expressões maçônicas, principalmente aquelas contidas nos Rituais não 
sejam entendidas por profanos. Desta forma, a abreviatura é realizada por intermédio 
de apócope de palavras escritas, colocando três pontos, em formato de delta, logo 
após o corte na palavra. Manifestamente, as palavras que são abreviadas devem ser 
compreendidas pelos Maçons, para tal objetivo existe uma regra que deve ser 
conhecida pelos Obreiros da Arte Real. 
 Nos valendo do Mestre Castellani, como é feito regularmente pelo Irm∴ Alfério, 

salientamos que para formar as abreviaturas maçônicas, temos duas regras básicas 
que devem ser seguidas, a saber: 
a) o corte deve ser realizado entre uma consoante e uma vogal.  
Exemplo: Or∴ = Oriente; Quer∴ Irm∴ = Querido Irmão. 
Por isso, a forma correta de abreviar Irmão é Irm∴. 
b) o plural das palavras é feito por meio da repetição da letra inicial. 
Exemplo: VVig∴ = Vigilantes; IIrm∴ = Irmãos. 
 Em regra, se faz a abreviatura na primeira sílaba, a não ser quando há 
necessidade de se fazer o corte na sílaba seguinte, para que não haja confusão de qual 
a palavra que se quer abreviar. Dessa forma a forma correta de se abreviar Altar deve 
ser Alt∴, mas se for abreviar Altar dos Juramentos pode-se abreviar da seguinte forma: 
A∴ dos JJur∴; assim com Altar dos Perfumes se abrevia como A∴ dos PPerf∴. 
Por isso, Maç∴ = Maçom e Maçon∴ = Maçonaria. 
 Com relação à abreviatura da palavra Irmão, muito utilizada entre nós, salienta 
Mestre Castellani: “a forma mais usada é Ir∴, que não é bem correta”. Daí utilizarmos e 
estimularmos a forma correta que é Irm∴. Neste sentido, fazemos nesta singela Pílula 
um elogio à Editora Maçônica “A Trolha”, fundada em 1971 pelo Irm∴ Francisco de 
Assis Carvalho (o famoso Xico Trolha, grande difusor da enorme cultura maçônica do 
Irm∴ José Castellani), que sempre abrevia Irmão na forma correta. Fazemos esta 
citação porque foi a “A Trolha” a primeira a nos chamar a atenção para a correta 
abreviação. 
  Como sempre defendemos a utilização das corretas expressões e 
manifestações em Maçonaria, evitando seu desvirtuamento, concluímos, solicitando a 
todos que tiverem contato com esta Pílula que, de ora avante, procurem fazer as 
abreviaturas de forma correta, principalmente ao abreviar Irmão, passando a ser um 
bom disseminador da correta forma de proceder a esta abreviatura. 
(Vide a Pílula Maçônica Nº 51) 
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