
A VERDADE DE CADA UM  - Entrevista com Gr.’. Insp.’. Lit.’. Ir.’. ATYLA QUINTAES DE FREITAS LIMA  

MINHA HISTÓRIA: Nasci em Vila Velha em 08/05/48 e na Maçonaria em 17/09/83. A 

Maçonaria influenciou a minha vida profana na condução da minha família e no meu 

trabalho como médico, diretor do HABF e como membro das cooperativas médicas. 

Estudei o primário no grupo escolar Vasco Coutinho e completei os estudos secundários 

no Colégio Marista de Vila Velha. Formei-me em medicina na Emescan. Casei em maio 

de 1977, com Regina Vera e temos três filhos que nos enchem de orgulho por suas 

vitórias. Presidi nossa Loja por dois períodos e iniciei nos corpos filosóficos em 

24/09/84, tendo sido escolhido para o cargo de Inspetor Litúrgico no dia 02/08/92 e 

membro efetivo do Supremo Conselho no mês e junho de 1998. 

 

1- O QUE É A MAÇONARIA DE NOSSOS DIAS? 

A Maçonaria atual precisa urgentemente de acertar o seu norte e lutar não mais pela liberdade, como antigamente, e sim 

combater os males de nosso tempo (corrupção, violência social, etc.). A necessidade de seguirmos o nosso princípio de não 

pertencer a nenhuma corrente política para ficarmos livres de fazer elogios ou discordar dos governos e combater em prol da 

sociedade. 

2- A MAÇONARIA É UMA SOCIEDADE SECRETA OU UMA RELIGIÃO? 

A Maçonaria é uma sociedade discreta. Guarda discrição sobre os seus rituais e atitudes próprias e isto é que nos mantém 

unidos (A mana tribal). Quanto a ser uma religião ela também não é, porque é uma sociedade que não possui dogmas ou culto e 

não temos origem mística em um Deus em particular. A Maçonaria é uma sociedade Teísta. 

3- A MAÇONARIA É ANTIRELIGIÃO? 

Não sendo Deísta, reconhece que todas as religiões levam a humanidade a um bem estar espiritual, apesar de muitos fanáticos 

ou donos da verdade considerarem-se os únicos filhos de seu Deus Particular. Por isso, nos combatem afirmando que tudo que 

está fora de sua religião, é errado. 

4- A MAÇONARIA É ATEÍSTA OU MERAMENTE AGNÓSTICA? 

A Maçonaria não é ateísta, porém possui certo cunho agnóstico, quando ela afirma que há um princípio criador, o Grande 

Arquiteto do Universo. 

5- A MAÇONARIA É UMA SOCIEDADE DE AUXÍLIOS MÚTUOS? 

De forma muito equivocada e errônea muitos usam Maçonaria para ter poder político ou agarrarem-se, que nem ostra, nos 

partidos políticos. O Maçom e a Maçonaria devem ser avaliados pelos seus méritos morais. A  

6- DE QUE FORMA A MAÇONARIA SE COMPORTA ATUALMENTE NA VIDA POLÍTICA DO PAÍS? 

A Maçonaria deve seguir o seu preceito de se afastar da política particular, para fazer política social. 

7- A MAÇONARIA É UMA IDEOLOGIA OU UM “....ISMO”? 

Nem uma coisa nem outra, porém é uma fraternidade de Homens que se consideram verdadeiros irmãos. 

Especificamente, a Maçonaria não é uma ideologia, porém tem o objetivo de trazer, através de estudos, a Verdade e que cada 

Maçom possa ser um templo do Grande Arquiteto do Universo. 

8- ENTÃO O QUE É VERDADEIRAMENTE A MAÇONARIA? 

É uma fraternidade de homens que através de seus mitos (lendas morais), símbolos e alegorias e usando um método moral, 

baseado nos instrumentos e arquitetura, constrói o seu templo à Verdade Absoluta(Grande Arquiteto do Universo). Esta 

caminhada é longa e penosa, semelhante à educação budista. Os Maçons devem ler KIN, do nosso irmão Rudyard Kipling. O 

verdadeiro iniciado é capaz de entender a caminhada em busca da luz. 

9- QUAL É A MISSÃO DA MAÇONARIA? 

A transformação social do homem, através da busca pelo conhecimento da Verdade, a construção do seu templo interior. 

10- COMO A MAÇONARIA ESCOLHE AQUELES QUE VÃO INICIAR? 

Através de convite de um de seus membros (padrinho), e de uma sindicância que pode ser boa ou má. Há um ditado latino que 

diz: “Spes messis in semine” (A esperança da colheita está na semente). 

11- POR QUE A MAÇONARIA NÃO INICIA MULHERES? 

Devido a normas que antigamente a mulheres não eram livres. Somente no século XX, foi reconhecido o direito à liberdade da 

mulher. Acredito que os tempos modernos já suplantaram esta negativa e devemos iniciá-las. 

12- POR QUE SÃO CHAMADOS DE TEMPLOS OS LOCAIS DE REUNIÃO? 

Devido à influência religiosa, pois os Maçons operativos construíram grandes catedrais. Acredito que o certo seria chamá-lo de 

Oficina, pois é onde realizamos nossos trabalhos. 

 

 

 



13- A MAÇONARIA UNIVERSAL OBEDECE A UMA AUTORIDADE MÁXIMA?  

Não. A meu ver, a maior autoridade da Maçonaria é o Venerável Mestre, porém durante séculos foi abdicando deste poder para 

um dirigente da confederação de Lojas (Grão Mestre) e estes foram criando modos profanos de direção, como: tribunal 

judiciário, colégio disto ou daquilo, assessores, delegados e etc... A vaidade dos aventais tomou conta de tudo. Nos primórdios 

da Maçonaria, somente os Veneráveis Mestres reuniam-se em assembléia, dirigida pelo Grão Mestre e tomavam todas as 

decisões necessárias à Fraternidade. Hoje os Veneráveis Mestres não conseguem aprovar ou desaprovar nada, pois são minorias 

nas assembléias do povo maçônico. 

14- ONDE E QUEM GUARDA A FILOSOFIA DA MAÇONARIA? 

São guardados em nossos rituais, cerimônias e pelo povo maçônico. 

15- O QUE VOCÊ PODE FALAR SOBRE RITO E MITO? 

O rito é a maneira de praticar a Maçonaria, que é um rito solar. Todo rito é uma imitação da vida. Já o Mito  é constituído de 

lendas que deram origem a Maçonaria como: a construção do templo de Salomão, a vida e morte de Hiran Habib, o construtor 

Adoniram, as lendas Templárias, a influência do Zoroastrismo, Hemitraísmo Persa, a lenda de Demeter, a lenda de Osíris, etc. 

 

 


