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PRINCIPAL LITERATURA 
ABORDADA

• 1ª Edição

• 2019

• Tiragem: 200

• À venda na Amazon

• Versão virtual em breve

• Sem finalidade lucrativa

• Difusão do Rito Moderno







O RITO MODERNO, FRANCÊS OU RITO DE FUNDAÇÃO

• Rito novo ?

• De onde surgiu ?

• Qual a sua principal filosofia ?



ORIGEM

• Inglaterra, 1717

• Grande Loja de Londres e 
Westminster



ORIGEM

• Inglaterra, 1751

• Grande Loja da Inglaterra, de 
acordo as Antigas Constituições 



MODERNOS X ANTIGOS

• preparação incorreta dos candidatos;

• abreviação de cerimônias maçônicas;

• inversão das tradicionais palavras de reconhecimento dos primeiro e 
segundo graus, ocorrida entre 1730 e 1740; 

• abolição das orações em Lojas; 

• abolição da leitura das Antigas Obrigações durante as iniciações;

• Etc...



O RITO MODERNO

• Rito Moderno ?

• Rito Francês ?

• Rito de Fundação ?



O RITO MODERNO

• Rito Moderno ? 

• Rito Francês ?

• Rito de Fundação ?

• Oriundo das práticas “dos Modernos”

• Fortemente difundido na França, 
chegando a ser o “Rito do GOdF”

• Oriundo da Grande Loja de Londres –
1717 – “fundação da Maçonaria 
Especulativa”



NACIONALIDADE DO RITO MODERNO



NACIONALIDADE DO RITO MODERNO

• Rito Pós-Moderno

• Rito Moderno 2.0



REFORMAS E MAIS REFORMAS

• - Pritchard, em 1730;

• - Berné, em 1740;

• - Parfait Maçon, em 1744;

• - Luquet, em 1745;

• - Le Sceau Rompu, em 1745;

• - Gages, em 1763;

• - Chartres, em 1784;

• - Regulateur, em 1801;

• - Murat, em 1858;

• - Amiable, em 1887;

• - Groussier, em 1946;



NACIONALIDADE DO RITO MODERNO

Ou “como o Rito Moderno toma chá das cinco aos pés da Torre Eiffel”

1717
Grande Loja de 

Londres e W.

1730
Maçonaria 
Dissecada

Séc. XVIII
Maçonaria na 

França

1801
Regulateur

1887
Nomenclatura “Rito 

Francês”

Inglaterra Inglaterra França França França



DA FILOSOFIA DO RITO MODERNO

• Ateu ?

• Irregular ?

• Adogmático ?

• Cético ?

• Neutro ?



PENSAMENTOS CORRELACIONADOS

• Racionalismo: ênfase no uso da razão, apoiada na lógica, para que se chegue ao conhecimento da verdade. A busca
por esta verdade – transitória – será pautada na contraposição da tese e face da antítese, culminando na síntese;

• Iluminismo: o uso da lucidez advinda da razão, em detrimento do pensamento autoritário, é uma grande influência
na doutrina modernista;

• Positivismo: a utilização de ciências experimentais para que se busque a verdade encontra forte referência neste
Rito;

• Humanismo: a valorização do ser humano, enquanto possuidor de direitos e deveres, é uma constante no Rito
Moderno. Aqui, o ser humano é colocado em primeiro plano, deixando questões institucionais e burocráticas em
segundo. De nada adiantaria uma Maçonaria forte, pujante, se seus membros não estiverem acolhidos, valorizados,
tampouco se estes não estiverem, de fato, inclinados para o progresso da sociedade;

• Empirismo: a experiencia cotidiana e científica também faz com que seja possível ter um melhor conhecimento do
mundo natural.



"

"
A LIBERDADE DE PENSAR

Seja a Maçonaria uma escola de moralidade velada por símbolos e alegorias, como 

diriam os ingleses, ou seja um centro de união para homens livres e bons, como diriam 

os franceses, certo é que a Maçonaria nos garante o exercício do maior dom que 

poderíamos ter: a liberdade de pensar.



"

"
ESTE ESTRANHO CONHECIDO, O RITO MODERNO.

O que podemos concluir?



EM CONCLUSÃO – NOSSO ESTRANHO CONHECIDO

A história do Rito Moderno se confunde com a da
própria Maçonaria. Para alguns, seria o Rito mais
antigo ainda praticado nos dias de hoje.

Para outros, as sucessivas reformas transformaram-
no de tal forma que não é possível mais correlacioná-
lo com as primitivas práticas dos Modernos.



EM CONCLUSÃO – NOSSO ESTRANHO CONHECIDO

“Estranho”, por perseguir uma linha um tanto quanto
diferente dos Ritos mais praticados no mundo,
sobretudo por sua imparcialidade quanto aos
assuntos metafísicos e religiosos.

“Conhecido”, haja vista que estudar as origens da
Maçonaria especulativa é, necessariamente, estudar
o Rito Moderno e todos os desdobramentos que suas
práticas ocasionaram na cronologia maçônica.



INFLUÊNCIA E CONCLUSÃO

• Assim, por mais contraditório que possa parecer, carinhosamente apelidamos o Rito Moderno de “estranho
conhecido”, ou seja, aquele que, em uma análise superficial, parece destoar de tudo o que estamos
acostumados na Maçonaria. Porém, com um estudo profundo, verificamos que sua doutrina está mais
próxima de nós e da própria Maçonaria do que imaginávamos.

• O intuito do estudo não foi o de trazer verdades absolutas, tampouco questões jamais vistas anteriormente.

• Intentamos trazer questionamentos e reflexões, especialmente para os praticantes do Rito. Aqui foi dado
apenas o primeiro passo, com o pé direito. O continuar da marcha depende de cada um.



INFLUÊNCIA E CONCLUSÃO

• Esperamos, verdadeiramente, que essas linhas possam ter servido para questionar, refletir, instigar ao estudo,
na busca constante pela verdade, ainda que transitória.

• Refutemos verdades absolutas. Questionemos os ditos “detentores da verdade”. Usemos da peneira da razão
para, através da contraposição entre a tese e a antítese, chegarmos à síntese científica.

• Não apague sua lamparina! Continue firme no propósito de estudar o Rito Moderno, assim como a maçonaria
em si, sabedor de que, quanto mais conhecimento é adquirido, mais percebemos o quanto nada sabemos.
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