MAÇONARIA

Soberano Santuário da Maçonaria
A Maçonaria é uma Fraternidade para
Homens e Mulheres, onde sob o
tratamento de irmãos e irmãs, os/as
maçons vivem em harmonia e igualdade,
ligados por laços de recíproca conﬁança,
amizade e estima, estimulando-se sempre
na prática de virtudes. É uma escola, na
qual cada um, estudando continuamente o
conhecimento e a verdade, busca ser cada
vez mais sábio e compenetrado do seu
papel na luta por uma comunidade mais
esclarecida, mais justa e mais feliz. A
Maçonaria é um sistema de ética e de
moral, fundamentado em sólida ﬁlosoﬁa
social e espiritual, em que seus adeptos,
inspirados nos elevados sentimentos de
amor fraternal e ﬁlantrópico, almejam
atingir o máximo aperfeiçoamento, em
termos de cidadania, de conduta, de
respeito e amor ao próximo.
A Maçonaria não é uma religião,
conquanto tenha caráter religioso. Não
pretende tomar o lugar da religião de
ninguém, tampouco substituir as crenças
religiosas de seus membros. Através, de
toda a história da Maçonaria, protestantes,
judeus, católicos, maometanos, hindús,
budistas e outros nada encontraram na
Maçonaria que fosse incompatível com
suas convicções religiosas.
Ao contrário do que muitos ainda pensam,
a Maçonaria não é uma Sociedade
Secreta. Atualmente isso não corresponde
à verdade, mas já foi válido em séculos
passados. Em todas as épocas aqueles
que buscavam a Verdade, a despeito da

versão oﬁcial da mesma, e a tentavam
expor a seus semelhantes, se tornaram
objeto de perseguição, seja por
governantes tirânicos ou sistemas
religiosos dogmáticos. Devido a essa
perseguição, por vários séculos a
Maçonaria teve que se ocultar. Não
obstante, em todos os tempos a Ordem
nunca cessou suas atividades,
perpetuando seus ideais e ensinamentos,
participando direta ou indiretamente no
avanço das artes, das ciências e da
civilização em geral. A Maçonaria não
oculta sua existência. Não ocorrem
tentativas de encobrir seus propósitos,
ﬁnalidades e princípios. Milhares de livros
já foram escritos a respeito da Maçonaria,
sendo certo que você pode encontrar
alguns deles na Biblioteca Pública, ou a
venda em livrarias, e ﬁcará sabendo que
se trata de uma organização que tem
como principais ensinamentos o Amor
Fraternal, a Solidariedade e a Busca da
Verdade. Por sua vez, os regulamentos
das Lojas Maçônicas são publicados para
conhecimento de qualquer pessoa e seus
documentos constitutivos são registrados
em cartório e, portanto, públicos.
A Maçonaria é Universal no sentido
ﬁlosóﬁco e doutrinário, mas não é
propriedade de ninguém. Não existe um
órgão internacional, mundial ou nacional
que dá regularidade a esta ou aquela
Organização Maçônica. Para ser Maçom;
Você pode ser convidado(a), indicado(a)
ou solicitar sua admissão, todas essas
formas são igualmente honrosas.

Homens e Mulheres,
independente de religião ou
classe social, podem conhecer
e participar da Maçonaria!
Luz, na Maçonaria, tem o signiﬁcado de
verdade, conhecimento, ciência, saber,
instrução... O Soberano Santuário da
Maçonaria oferece à você Homem ou Mulher, a
oportunidade de acesso a essa Luz, através do
ingresso na Maçonaria, a maior escola
iniciática do mundo, capaz de reorganizar a sua
vida e de acrescentar a ela os elementos
necessários que proporcionam um meio mais
completo de viver.
Ser Maçom é um privilégio especial que lhe é
oferecido e proporciona uma oportunidade rara
de enriquecer a experiência humana.
Em nossa Instituição, você terá ainda o
conhecimento esotérico, o qual não objetiva
desenvolver puramente a fase intelectual, mas,
sobretudo, estimular e despertar as
potencialidades latentes e psíquicas que jazem
em todo indivíduo e que, uma vez acordadas,
permitem realizar coisas maravilhosas; coisas
que muitos podem considerar verdadeiros
“milagres”, mas que são apenas a
manifestação de Leis Naturais e Espirituais.
O homem, de fato, ainda usa pouco de seu
potencial total, conforme o reconhece a própria
ciência. Os estudantes de nossas apostilas
aprendem à despertar a integralidade da
capacidade psíquica e espiritual humana,
através de um processo testado e comprovado
que reúne teoria e prática numa caminhada
ascensional harmoniosa e gradual.
Nossos estudos maçônicos, trazem uma vasta
coletânea de conhecimentos que vieram até
nós através de muitos séculos. É importante
ressaltar que este conhecimento não é aquele
que pode ser encontrado em livros de ampla
circulação ou em cursos, palestras e
seminários abertos ao grande público. Trata-se
de um Conhecimento que não se cristalizou no
tempo, mas foi constantemente enriquecido
pelas muitas mentes brilhantes de místicos,
ﬁlósofos e cientistas que ﬁzeram parte da
Ordem.

Portanto, não se trata de um pensamento de
uma única mente, mas de um Colegiado de
Pesquisadores. Esses ensinamentos estão
em expansão, continuamente atualizados de
modo a reﬂetirem nosso mundo moderno
enquanto se mantêm consoantes com as
tradições da Ordem.
Nossas atividades e serviços são mantidos
através de contribuições mensais e donativos
recebidos dos membros ﬁliados e de
simpatizantes deste projeto. Os nossos
ensinamentos propriamente dito não são
cobrados. As contribuições são para cobrir as
diversas despesas da instituição, bem como
para possibilitar o funcionamento de todas as
divisões da Ordem. Elas são mantidas em
valores justos e acessíveis, nossa missão é
colaborar na evolução da humanidade. Por
não ser uma organização comercial, a Ordem
não objetiva o lucro, apenas o necessário para
manter suas atividades em benefício de seus
Membros.
Temos por ﬁnalidade levar a nossa ﬁlosoﬁa e
cultura a todas as pessoas, incentivando-as
ao verdadeiro princípio da virtude,
constituindo-se assim, como uma instituição
essencialmente ﬁlosóﬁca e solidária entre
seus membros.
Nossa missão como instituição iniciática é
p e r p e t u a r, d e s e n v o l v e r, t r a n s m i t i r
conhecimentos e colaborar na evolução da
humanidade, de modo que às pessoas vivam
melhor e evoluam cada vez mais, individual e
socialmente.

MAÇONARIA

‘‘A Maçonaria lhe ensinará à auto lapidar-se mudando
seus pensamentos, mudando seu destino. Auto
lapidar-se é tornar-se uma jóia, que a todos encanta, é
tornar-se um imã vivo, é ser a força de atração, que
atrai pessoas, riquezas, e situações que estão em
harmonia com nossos pensamentos dominantes, é
transformar pedra em ouro. "Nada é Impossível". As
coisas não acontecem. Nós as fazemos acontecer!’’

Os estudos maçônicos através das apostilas
são enviadas no conforto do vosso lar. Você
vai receber a instrução necessária e todo
acompanhamento através do nosso conselho
de mestres-maçons.
Aproveite esta grande oportunidade para
atingir grandes mudanças em sua vida
e x t e r i o r, a t r a v é s d a b u s c a e d o
desenvolvimento do conhecimento interior.
Aquele que busca fora aquilo que não
encontra dentro de si mesmo está fadado à
uma vida cheia de incertezas, enquanto
aquele que exterioriza aquilo que já encontrou
dentro de si próprio torna-se a cada dia uma
pessoa mais realizada, mais feliz, mais
próspera, conquistando com muito mais
facilidade e sucesso todas as coisas que tiver
colocado como objetivos em sua vida.
Todo ser humano pode chegar à viver
grandiosas experiências. Todo ser humano
tem direito às grandes vivências do espírito, a
conhecer os mistérios mais espetaculares do
universo, bem como os mais íntimos
processos dentro de si mesmo. Todo iniciado
tem direito a entrar pelas portas esplêndidas
dos Templos de Sabedoria e Mistérios, a
beber do conhecimento herdado dos mais
brilhantes gênios da história desde os tempos
da aurora da criação! Contudo, tem-se que
começar por algum lugar. Um provérbio
chinês diz que uma longa caminhada inicia-se
pelos primeiros passos. É impossível
chegarmos aos planos superiores se aqui
neste mundo físico e material estamos
vivendo como num sono absoluto. Quem
deseja despertar para a vida abundante deve
abandonar a vivência em contínua escuridão
e buscar a luz, deve despertar aqui e agora,
através da busca pelo conhecimento superior,

qual mostrará o verdadeiro caminho da
iluminação do ser.
Nós maçons do Soberano Santuário da
Maçonaria oferecemos à você Homem ou
Mulher, a oportunidade de participar da
Maçonaria – A maior escola iniciática do
mundo, onde você encontrará os elementos
necessários que proporcionam um meio mais
completo de viver. Nós somos a continuação
dos mistérios da antiguidade. Se você tem
uma vida familiar harmoniosa, bom
relacionamento com os que circundam sua
vida proﬁssional e social, bons costumes,
espírito associativo, lealdade a si mesmo,
ﬁdelidade aos compromissos assumidos, é
tolerante, é perseverante, não tem
discriminação de sexo, cor, raça ou religião,
então você poderá ser aceito nessa
verdadeira Fraternidade para Homens e
Mulheres. Seja bem-vindo(a) à toda uma vida
de aprendizado que o capacitará a viver
benefícios reais e práticos cotidianamente.

‘‘Maçom é aquele que olha
para dentro de si mesmo e
gosta do que vê.’’

Soberano Santuário da Maçonaria
O Soberano Santuário da Maçonaria
cumprindo a missão de levar a luz da
Maçonaria até você, onde quer que esteja,
semanalmente insere nos principais meios de
comunicação do país o seguinte comunicado:
“Descubra mais sobre nossa amizade e
ensinamentos, junte-se à nós e ﬁque mais
perto da felicidade, da harmonia e da paz na
Terra.”
O Soberano Santuário tendo o cunho
exclusivo de ensinamentos maçônicos,
disponibiliza apostilas em linguagem de fácil
compreensão para você conhecer e praticar
maçonaria. Transmitimos nossa ﬁlosoﬁa,
educação e cultura, fazendo renascer em
cada um os reais e sublimes valores, o
verdadeiro princípio da virtude. Trabalhamos
pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e
social da humanidade, pelo ﬁel cumprimento
do dever e a constante busca da verdade,
cultivando entre todos o conhecimento de que
cada um é ﬁlho do Deus Criador e que as
limitações geográﬁcas devem servir apenas
para facilitar a busca da felicidade pela correta
aplicação da justiça.
No Brasil e no mundo todo, existem centenas
de Organizações Maçônicas, para poder
exempliﬁcar, citamos o cristianismo, onde
para você ser cristão existem fundamentos
comuns que devem ser observados e
seguidos, todos pertencem a grupos que tem
as mesmas idéias e então seria simples se
existisse apenas uma religião ou apenas uma
igreja chamada cristianismo, mas não é
assim. As Religiões assim como à Maçonaria
está dividida em vertentes formas diversas de
se unir e prestar seus cultos. De forma geral o
que atesta a condição de um maçom não é o
fato de ser oriundo desta ou daquela Loja ou
Potência Maçônica, mas sim os ‘Modos de

Reconhecimento’ que são idênticos no
mundo todo, independente do rito maçônico
ou loja maçônica em que o maçom esteja
ﬁliado.
A Maçonaria, não sendo propriedade de
ninguém, não é controlada por um poder
central mundial. Nenhuma Instituição
Maçônica no mundo pode se considerar
proprietária da Maçonaria, e de seu ensino,
bem como, nenhuma instituição é proprietária
do simbolismo Místico e Esotérico do
esquadro e do compasso, eles são milenares
e foram adotados por várias instituições
relativamente novas, dentre elas, a
Maçonaria, portanto, não existe instituição
maçônica nacional ou mundial para conferir
"regularidade maçônica" a quem quer que
seja. Ao contrário da maçonaria difundida no
Brasil através das chamadas 'lojas maçônicas
tradicionais', o Soberano Santuário se
manifesta através dos meios de
comunicação, porque desejamos que você
Homem ou Mulher tenha discernimento que
sim, você também pode conhecer, estudar e
praticar Maçonaria.
Ressaltamos ainda que repudiamos toda e
qualquer forma de descriminação, inclusive

com a mulheres e os menos abastados, ais
quais segundo consta, na maçonaria
tradicional enfatizada no Brasil, não podem e
não devem terem acesso aos seus
ensinamentos de paz, felicidades e ajuda
mútua. É lamentável, porém, que algumas
pessoas eventualmente venham se
manifestarem contra ensinamentos de vida
que aqui estamos propondo. O nosso plano
de ensino em Todos os Graus da Maçonaria
Universal retira os véus e impede a difusão do
preconceito e da ignorância. Os Maçons
ﬁliados ao Soberano Santuário da Maçonaria
combatem o Etnocentrismo que é um conceito
antropológico que ocorre quando um
determinado indivíduo ou grupo de pessoas,
que têm os mesmos hábitos e caráter social,
discrimina outro, julgando-se melhor ou pior,
seja por causa de sua condição social, pelos
diferentes hábitos ou manias, por sua forma
de se vestir, ou até mesmo pela sua cultura.
Essa avaliação é, por deﬁnição,
preconceituosa.
A origem da Maçonaria se perde na noite dos
tempos e nós somos a continuação dos
mistérios da antiguidade, para tanto,
conectados com a contemporaneidade,
promovemos cursos, seminários, simpósios,
presenciais e à distância, com o objetivo de
perpetuar a ação de todos aqueles seres
humanos iluminados que construíram a
maçonaria universal ao longo dos séculos.
Ao pensarmos na palavra MAÇONARIA logo
nos remete a grandiosidade, nobreza... mas
ela é muito mais... A honrosa instituição desde
sua origem busca a evolução da humanidade,

de forma fraterna, onde o ser humano se torne
mais tolerante, mais solicito e gentil para com
o próximo. Com isso ser "GRANDE" não é o
bastante pois a MAÇONARIA é
"SOBERANA", acolhe todas as religiões,
nacionalidades e classes sociais. Assim a
Grande Fraternidade de Homens e Mulheres
Maçons que vivem em igualde absoluta,
formam o Soberano Santuário da Maçonaria.
Em 2018 o Soberano Santuário da Maçonaria
completa 15 anos de fundação, nossa Sede
Nacional está localizada na região de
Curitiba/PR, em sua visitação é possível
conhecer os documentos históricos que
deram origem à nossa instituição. Nosso
trabalho suporta as dúvidas, aquece o frio dos
medos, encoraja os sonhos, liberta
pensadores e não balança com a crise. Livres
pensadores em todas as épocas sempre
sofreram perseguições e à nossa trajetória
sem dúvida é uma caminhada de luta feita de
luz, de imenso esforço, abnegação, renúncias
e conquistas. Nestes 15 anos nosso trabalho
se fortaleceu tal como uma árvore frondosa
que nos sombreia, protege e dá luz, tem
raízes fortes e profundas. Somos conscientes
de que quanto maior é a Luz, maior é a
sombra. Trabalhamos incansavelmente em
nossa missão que é colaborar na evolução da
humanidade. Somos uma união indissolúvel
de milhares de maçons Homens e Mulheres
construtores da Luz e Liberdade Maçônica
que idealizam um mundo melhor, sem
propósitos egoístas e constroem uma história
de alma humana limpa, esperançosa,
disciplinada, luminosa, resistente,
incorruptível e inquebrantável.

O primeiro passo para ﬁliação no Soberano
Santuário da Maçonaria é solicitar os estudos
maçônicos através das apostilas, após um
determinado período de estudos, se
futuramente vosso real desejo for também
unir-se com outros maçons em reuniões
presenciais em sua região, você receberá
todas as informações para iniciação em
Templo sob a égide do Soberano Santuário da
Maçonaria.
Independente de você participar ou não de um
grupo de estudos, de reuniões em templo ou
mesmo de agendar sua visita ao Templo Sede
Nacional, lembre-se que para praticar
Maçonaria você não precisa estar em um
Templo, nosso objetivo principal é que você
seja Maçom Independente, praticando
Maçonaria em sua casa através das
monograﬁas de estudos maçônicos que você
pode receber mensalmente em seu endereço.
Nossa missão é levar a luz da Maçonaria até
você, onde quer que esteja, você Homem ou
Mulher pode conhecer e praticar Maçonaria.
Propagamos a liberdade de culto, liberdade
de pensamento, liberdade de expressão.
Nosso ensinamento ﬁlosóﬁco busca
desenvolver o aperfeiçoamento moral e
espiritual e todas as boas pessoas homens e
mulheres, independente de religião ou classe
social podem sim conhecer e praticar
Maçonaria. Não se deixe enganar, nenhuma
Instituição Maçônica no mundo pode se
considerar proprietária da maçonaria, e de
seu ensino, bem como, nenhum templo
maçônico ou grupo de maçons são
proprietários do simbolismo místico e
esotérico do esquadro e do compasso, eles
são milenares e foram adotados por várias
instituições relativamente novas, dentre elas,
a maçonaria, portanto, a maçonaria não tem
donos, o seu conhecimento veio de outras
eras e instituições. Nós somos a continuação
dos mistérios da antigüidade!
Nós nos permitimos a ousadia para sonhar,
escolhemos nosso motivo e prosseguimos

para executá-lo. Nossa realidade é a
profundidade do saber esotérico, das
realidades do despertar místico. A Luz
Espiritual não conhece as trevas, mas para
receber a luz precisamos transcender as
trevas e atingir o nível da luz, tornando-se
assim Mestres da Sabedoria. Caso você
tenha aspirações de ser maçom, buscou
contato na sua cidade e não encontrou, seu
lugar é conosco, você também pode! Se
você já é maçom em outra instituição, mas
também deseja unir-se à este movimento
dedicado à livre expressão da Luz, seja
bem-vindo(a). Através da leitura das nossas
apostilas de estudos maçônicos, que
enviamos mensalmente diretamente ao
vosso lar, Desperte em você o Grande
Mestre, que possui conhecimentos de
outras vidas e uma compreensão ilimitada
ou circunscrita às fronteiras do reino
humano. Somos um movimento dedicado à
livre expressão da Luz. O Maçom vive a sua
escolha.
O Soberano Santuário da Maçonaria,
possui Grupos de Estudos e Templos
Maçônicos em diversas regiões do Brasil e
sem dúvida próximo de sua residência você
encontrará um amigo(a) à quem chamará
de irmão(ã) maçom e com ele(a) poderá
unir-se para desenvolverem juntos estes
preciosos conhecimentos maçônicos,
porém é importante lembrar que o acesso à
uma de nossas reuniões somente será
possível após você iniciar o
desenvolvimento dos estudos em seu lar,
através de nossas apostilas, que
enviaremos mensalmente.
Que a vossa virtude, coragem e zelo façamlhe chegar ao mais Supremo Grau de nossa
Instituição Maçônica. Aqui estudamos as
ciências naturais, a ﬁlosoﬁa da história e a
explicação dos mitos poéticos da
antigüidade que, sob a alegoria da fábula,
encerram a origem dos Mistérios.

Desperte em ti uma força ‘mágica’, adormecida

ESTUDOS MAÇÔNICOS EM APOSTILAS
Algumas pessoas podem pensar que ser
maçom consiste em reunir-se dentro de um
Templo Maçônico devidamente revestidos de
suas insígnias, porém ser maçom é muito
mais do que estar presente ﬁsicamente em
um templo, é irradiar qualidades mentais e
espirituais, é deixar o conhecimento penetrar
em sua alma para que o faça ainda melhor,
aprimorando sua existência humana
No contexto bíblico (Na Bíblia Sagrada que
nós maçons denominados de Volume da Lei
Sagrada) em Atos 20:20 e Atos 05:42, informa
sobre “o ensinamento de casa em casa”. Os
Maçons ﬁliados ao Soberano Santuário da
Maçonaria compreendem que o Templo é o
espaço mais Sagrado, Simbólico e Místico
que existe de maneira real e expressiva
dentro de cada maçom comprometido com os
Princípios Universais da Maçonaria. Longe
das especulações e vaidades, dos suntuosos
prédios e cenáculos, a Maçonaria sempre se
fez existir de maneira secreta e intimista
através dos estudos realizados em nosso lar.
Para praticar Maçonaria (Filiado ao Soberano
Santuário da Maçonaria) você não precisa

estar em um Templo, nosso objetivo principal
é que você seja maçom Independente,
praticando Maçonaria em sua casa através
das monograﬁas de estudos maçônicos que
você também pode solicitar e enviaremos-lhe
mensalmente em seu endereço. Na
maçonaria moderna, não cabem mais as
formas arcaicas dos séculos passados.
Vivemos no século 21, era da comunicação
via internet, o que possibilita a todas as
pessoas terem acesso ao que antes era
apenas de alguns privilegiados. Estamos
mudando com o mundo e fazendo uma
maçonaria acessível a todos. Respeitamos
outras instituições maçônicas e seus critérios,
mas nos reservamos ao direito de termos a
nossa forma de pensar e agir, e exigimos o
mesmo respeito!
Desenvolvemos através das nossas
monograﬁas uma Metodologia Inovadora e
Envolvente para você conhecer e praticar
Maçonaria. Nossas apostilas proporcionam
aos nossos Irmãos e Irmãs Maçons uma
Caminhada Rica e Transformadora.

PROPAGAMOS A MAÇONARIA DE HOJE
MAIS PRODUTIVA, MAIS PRAZEROSA, MAIS FAMILIAR
Enfatizamos que nosso ensino propriamente dito não é cobrado. Nossas atividades e serviços são
mantidos por mensalidades em valores justos acessíveis, a sugestão de contribuição mensal
conforme aqui indicada é R$49,90 e mensalmente você recebe via correios uma apostila de
estudos maçônicos. As contribuições são para cobrir as despesas operacionais e insumos de
material de estudo como monograﬁas, livros, despesas postais, etc., bem como para possibilitar o
funcionamento de todas as divisões da associação e manutenção das atividades em benefício de
seus membros, preservação e perpetuação do legado dos antigos mestres. Somos uma entidade
ﬁlosóﬁca que recebe homens e mulheres de todas as religiões e classes sociais. Para ﬁliação no
Soberano Santuário da Maçonaria, você pode ser convidado, indicado ou solicitar sua admissão,
todas essas formas são igualmente honrosas.

A perfeição não consiste na quantidade, mas na qualidade, mensalmente vamos
estudar através das apostilas os raríssimos rituais maçônicos dos mais diversos graus
de conhecimento, por exemplo, nos próximos meses estudaremos os três primeiros
graus iniciais da Maçonaria, que são denominados de Aprendiz, Companheiro e
Mestre-Maçom. Após conclusão de cada estudo você receberá seu Certiﬁcado além
da sua C.IM. (Cédula de Identiﬁcação Maçônica).
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MAÇONARIA
Soberano Santuário
Uma Fraternidade para Homens e Mulheres

Descubra mais sobre nossa amizade
e ensinamentos.
Junte-se a nós e fique mais perto da
felicidade da harmonia e da paz na Terra.

loja.soberano.org.br
41-3399-3999

Envie correspondência para:
Caixa Postal 11011
Cep: 80730-970 - Curitiba/Pr

MAÇONARIA

