PILULA MAÇÔNICA Nº 244
Grande Loja
Eu, particularmente, sempre pensei que a origem do termo “Grande Loja”
derivasse do evento da união das quatro Lojas da Inglaterra, em 1717, formando a
“Grande Loja de Londres e Westminster”. Mas a verdade não é essa. Por casualidade, em
pesquisa no Grande Dicionário Enciclopédico, do Mestre Nicola Aslan, encontrei:
“O termo Grande Loja, teve origem que remonta à Idade Média e foi utilizado,
pela primeira vez, pela Maçonaria Operativa alemã.
As Lojas de Talhadores de Pedra, ou Steinmetzen, foram-se formando na
Alemanha, por toda parte, com suas próprias leis e regulamentos. Estas Lojas ou
Confrarias tomaram o nome de Hütten (Lojas), do nome do local em que se reuniam, e
reconheciam a supremacia das Grandes Lojas, denominadas Haupthüten (Lojas Principais)
Estas Grandes Lojas foram em número de cinco e estavam situadas em Colônia,
Estrasburgo, Viena, Zurique e Magdeburgo. O Mestre da obra da Catedral de Colônia era
reconhecido como chefe de todos os Mestres e operários da Baixa Alemanha, como o de
Estrasburgo o era daqueles da Alta Alemanha. Mais tarde foi estabelecido um Mestre
central em Estrasburgo, onde a construção da catedral se prolongou mais.
A sua jurisdição estendia-se sobre as Lojas de uma parte da França, e de uma
parte da Alemanha; à Grande Loja de Colônia estavam subordinadas as Oficinas da Bélgica
e de outra parte da França e assim por diante. As cinco Grandes Lojas Operativas alemãs
tinham jurisdição independente e soberana, julgando sem apelação todas as causas
levadas perante elas. Conforme os estatutos da sociedade.
Em 1452, Jost Dotzinger, Mestre das obras da catedral de Estrasburgo, unificou a
organização das Corporações dos Talhadores de Pedra, formulando uma Constituição que
foi aceita por todos.
No Congresso de Ratisbona, Dotzinger foi eleito Mestre Supremo e a Oficina de
Estrasburgo recebeu o título de Grande Loja, ficando encarregada de julgar, em primeira
instância, todas as divergências surgidas entre os Talhadores de Pedra.
Esse mesmo título foi usado em 1717, na Inglaterra quando a Maçonaria se
transformou em uma Fraternidade com objetivos morais e sociais. Formaram-se então as
Grandes Lojas que se espalharam, sob esse novo aspecto, por todos os continentes.
Desde então a Grande Loja é um Corpo Superior, independente, soberano e diretor da
Ordem Maçônica perante as Oficinas de sua jurisdição.”
Vou me atrever a mencionar um pensamento conclusivo, muito conhecido:
“Neste mundo nada se perde, nada se cria, tudo se copia.”
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