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Breves Notas … 

Os mestres escoceses que se tinham estabelecido em França e que se encontravam sob a protecção de Luís 

XIV são mencionados pela primeira vez nas Ordenações da Grande Loja de França em 1743. 

Representavam uma corrente decididamente espiritualista que se confrontava com o racionalismo que 

ascendia nessa altura na cultura francesa. Promoviam assim com a espiritualidade experiências de 

conhecimento que os construtores medievais já tinham nas raízes profundas na Tradição iniciática das 

antigas culturas. 

Os membros aderiam em força e, pela primeira vez, a Grande Loja de França aumentava o número de 

membros em detrimento da qualidade. Estas preocupações levaram o Conde de Clermont e Grão-Mestre da 

Grande Loja de França desde 1743 a aprovar uma oficina em Paris, de trabalho maçónico, denominada “S. 

João de Jerusalém”, cujos Estatutos atribuía aos Mestres Escoceses a guarda da Tradição maçónica nas lojas 

simbólicas. Estes Estatutos foram publicados em 1755. 
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O conde de Clermont teve uma vida curta. 

Mas o suficiente para estender o sistema de graus 

à Alemanha. E, de uma forma irrefutável, foi 

emitida uma Carta Patente, outorgada em 1761 

pela Loja de São João de Jerusalém que autoriza 

Etienne Morin, cavaleiro e príncipe de todas as 

ordens da Maçonaria de Perfeição, a estabelecer 

lojas do Rito de Perfeição na América e onde quer 

que fosse. Etienne Morin é fundador da Loja Mãe 

Escocesa de Bordéus, que organizou em São 

Domingo e na Jamaica, durante a década de 

1760, a Maçonaria de Perfeição, com vinte e 

cinco graus. 

 

O Rito Escocês Antigo e Aceite praticado pelo Supremo 

Conselho de Portugal aqui representado integraram a 

Tradição Primordial, a herança dos grandes 

movimentos do pensamento que se iam sucedendo 

no tempo: o Hermetismo, a tradição hebraica 

surgida de Moisés e Salomão, o ideal cavalheiresco 

da cristandade medieval, o modelo dos 

construtores medievais, o humanismo 

renascentista, o esoterismo da alquimia, os 

mistérios da Cabala, o misticismo dos sufis; numa 

palavra, todas as orientações espirituais presentes 

no mundo ocidental.  


