
PILULA MAÇÔNICA Nº 259 
 

Old Charges -- II 
 

O primeiro livro da Maçonaria atual, imprimido em 1723, é conhecido como as 
“Constituições de Anderson”. 

Nele, na segunda parte, aparecem as “Old Charges (Antigos Deveres)” no qual 
está  descrito a declaração das antigas leis da Francomaçonaria Operativa referente a um 
Maçom e sua conduta, sendo de grande interesse para os Maçons de hoje, pois pauta o 
comportamento dos Obreiros em Loja e fora dela. 

Seriam, conforme encontrado nas Constituições, “as Obrigações de um Maçom 
Livre, extraídas dos antigos arquivos das Lojas de Além Mar, e daquelas na Inglaterra, 
Escócia e Irlanda, para o uso das Lojas de Londres, para serem lidas ao se fazerem 
Irmãos, ou quando o Mestre ordenar” 

 
Estas seis “Old Charges” foram chamadas de: 
1) – De Deus e Religião. “um Maçom é obrigado, por sua condição, a obedecer a 

Lei Moral; e, se compreende bem a Arte, não será jamais um ateu estúpido, 
nem um libertino irreligioso” 
 

2) – Do Magistrado Civil, supremo e subordinado. “Um Maçom é uma pessoa 
pacífica perante os Poderes Civis, onde quer  que resida ou trabalhe, e jamais 
deverá se envolver em conjuras ou conspirações contra a paz e o bem estar da 
nação.” 

 
3) – Das Lojas.” Uma Loja é um lugar onde os Maçons se reúnem e trabalham. 

Cada Irmão deve pertencer a uma Loja e se submeter ao  Regulamento 
Interno e aos Regulamentos Gerais.” 

 
4) - Dos Mestres, Vigilantes, Companheiros e Aprendizes. “Toda promoção 

entre os maçons está fundada somente no valor real e no mérito pessoal. 
Consequentemente, nenhum Mestre ou Vigilante é escolhido pela 
antiguidade, mas por seu mérito. Nenhum Irmão pode ser Vigilante antes de 
ter passado pelo grau de Companheiro, nem Mestre antes de ter ocupado as 
funções de Vigilante.” 

 
5) – Da Gestão do Oficio no trabalho. “Todos os Maçons trabalharão 

honestamente nos dias úteis, a fim de poderem viver honestamente os Dias de 
festa.” 

 
6) – Da Conduta , a saber. “Na Loja constituída. Depois da Loja e antes que todos 

saiam. Quando os Irmãos se reúnem sem estranhos. Em presença de 
estranhos não-Maçons. Em casa e na vizinhança. Face a um Irmão estranho.” 

 



 
Para maiores detalhes, verifiquem o livro “Constituições de Anderso de 1723” – 

tradução e introdução por João Nery Guimarães – Editora “A Fraternidade” 
Muitos livros da Lei – Constituições, Códigos, etc – da GLUI imprimem estes “Old 

Charges”. Eles também podem ser achados na Enciclopédia de Mackey e em outros livros 
Maçônicos. 
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