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1.

Introdução
Iniciado Aprendiz Maçom em 29 de agosto de 2016, me coube fazer a escolha de um nome histórico com o
qual passei a ser dentro do templo reconhecido. Eu escolhi o nome George Washington.
De grande importância histórica, busquei realizar uma pesquisa que me proporcionasse, mesmo que de
forma breve, trazer a maior quantidade de informações possíveis sobre este ícone histórico. Para tanto,
utilizei como base artigos obtidos na internet, bem como contei com o auxílio de alguns Irmãos. Em especial,
me foi enviado um material pela Loja George Washington, nº. 62, do oriente de Campos Belos, Goiás - GO.
Assim, este trabalho foi desenvolvido e tem a finalidade de apresentar, mesmo que de forma sintética, um
breve contexto sobre meu nome histórico.

2.

Breve contexto biográfico
George Washington nasceu em 22 de fevereiro de 1732 no condado de Westmoreland, na Virgínia. Nascido
em uma família nobre, de fazendeiros, Washington cresceu e se formou em agrimensura, vindo a herdar
após a morte do pai e do irmão mais velho, uma grande propriedade em Mount Verneon.
Após a morte do pai e do irmão mais velho, Washington estabeleceu relações pessoais e profissionais muito
próximas com Willian Fairfax1. Por esta relação com o Lord Fairfax Washington ingressou no exército como
soldado, ascendendo de forma rápida a oficial superior nas forças coloniais.
Eleito para a Assembleia da Virgínia em 1758, Washington logo percebeu o crescente descontentamento
que as pessoas demonstravam por viver numa colônia britânica. Em 1759, enquanto servia como oficial na
Milícia da Virgínia, durante os primeiros anos da Guerra Franco-Indiana (1754-1763), casou-se com Martha
Dandridge Custis.
O dom militarista de Washington era notoriamente conhecido entre os americanos. Tanto que em 1775 foi
escolhido pelo Congresso Continental para o posto de comandante chefe do Exército continental na guerra
de Independência, saindo derrotado e quase capturado em 1776.
Todavia, ainda em 1776, em outras duas fases da guerra, Washington derrotou os britânicos,
reconquistando a cidade de Nova Jérsei e restaurando o sentimento da causa dos patriotas.
Em 24 de dezembro de 1776, Washington desferiu um brilhante e ousado ataque através do Rio Delaware,
abatendo as defesas britânicas em Trenton e Princeton. Este acontecimento elevou o moral das tropas
americanas. Porém, a vitória final só ocorreu quando Washington derrotou definitivamente o general Lorde
Cornwallis em Yorktown, em 19 de outubro de 1781, assinando posteriormente, em 1783 um tratado de paz,
fazendo com que nascesse uma nova nação.
Depois da guerra, Washington voltou para sua casa em Mount Vernon, na Virgínia, mas em 1787, presidiu
a Convenção Constitucional na Filadélfia. Em 1789, sob as disposições da Constituição dos Estados Unidos,
ele foi eleito pelo Colégio Eleitoral o primeiro presidente dos Estados Unidos. Reeleito em 1793, Washington

1William

Fairfax nasceu em Londres em 1691, filho de Henry Fairfax. Era proprietário da extensa concessão de terra no pescoço do
Norte da Virgínia. Residindo na Inglaterra em Leeds Castle , Lord Fairfax usado uma sucessão de agentes de terra para gerenciar
sua vasta propriedade Virginia. Para conhecimento, sua Iniciação na ordem se deu em 04 de novembro de 1752, na Loja
Fredericksburgh nº. 4, em Fredericksburg, Virginia, sendo Elevado ao Grau de Companheiro em 1753 e, Exaltado a Mestre em 04
de Agosto de 1754.
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criou um poderoso governo centralizado, gerido porém, com o consenso dos representantes de cada
estado.
Um dos mais respeitados estadistas na história dos Estados Unidos, ele recusou um terceiro mandato
presidencial e se aposentou em 1797, vindo a falecer em 14 de dezembro de 1799.

3.

George Washington – Um maçom além dos limites do templo
Iniciado Aprendiz Maçom em 04 de novembro de 1752 na Loja Fredericksburgh Nº 4
(Fredericksburgh Lodge No. 4) em Fredericksburg, Virginia, Washington foi elevado a grau de Companheiro
no ano de 1753 e Exaltado a Mestre em 04 de agosto de 1754.
Maçom de grau 33 Washington foi Venerável Mestre da loja Alexandria nº. 22, bem como Grão-Mestre pro
tempore da grande loja de Maryland, quando colocou a primeira pedra do Capitólio.
George Washington foi um praticante de princípios éticos e morais rígidos, possuindo um grande senso de
decência e honra. Muito apegado as bases morais, seu senso de dignidade era um de seus pilares, fazendo
dele um homem extraordinário.
Com grande capacidade de liderança, Washington transformou-se de filho de Fazendeiro no grande
responsável pela vitória que libertou a América dos domínios Ingleses. Com o dom de transformar
desconfiança em crença e desunião em unicidade, foi capaz de conduzir uma terra colonizada ao caminho
da independência e do desenvolvimento.
Humilde, defensor da paz, corajoso, honrado, equilibrado e crente em uma entendida superior, Washington
era um verdadeiro homem maçom, dentro e fora do templo. Ele tinha a capacidade de disseminar esperança,
união e força.
Reconhecido como o Pai dos Estados Unidos, após sua morte ficou lembrado como “o primeiro na guerra,
o primeiro na paz, e o primeiro no coração de seus concidadãos. Palavras de Henry Lee, um de seus
contemporâneos.
Hoje estudando a história política e militar norte americana é difícil dissociá-la da figura de Washington. O
centro político do país nasceu com Washington colocando a primeira pedra. Curiosamente, neste dia a
cerimônia era conduzida com nosso irmão vestido com todos os seus paramentos e insígnias de alto
mandatário Maçom.
Aliás, a maçonaria, que já havia participado do processo de independência, também estava forte e ativa na
criação da nação. Para se ter uma ideia, nove dos 55 homens que assinaram a Declaração de
Independência vinham da maçonaria, assim como um terço dos 39 que aprovaram a Constituição.
Enquanto Presidente, Washington jamais esqueceu sua formação maçônica, tanto que ao assumir o seu
primeiro mandato em abril de 1789, prestou o seu juramento constitucional sobre a Bíblia da Loja Alexandria,
da qual fora Venerável Mestre em 1788.
Como já dito, Washington nasceu no Estado da Virginia em 1732, pouco tempo depois do início da
Maçonaria nos Estados Unidos, o que ocorreu em 1730, no Estado de Massachusetts. Curiosamente,
Washington foi o primeiro e único a ser simultaneamente Presidente dos Estados Unidos da América e
Venerável Mestre de sua loja.
Meus Irmãos, o contexto de vida de Washington era um só. Não era apenas nas reuniões maçônicas que
pregava a paz, a ordem, o crescimento, a união, a pratica de condutas éticas. Ele era assim no seu dia a
dia. O sentimento patriota, atrelado a seus princípios morais fez que este homem fosse a esperança de seus
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contemporâneos por dias melhores. O pensamento de Washington era criar uma nação unida, desenvolvida
e prospera a todos, sem se prender a interesses meramente individuais.
Washington era um exemplo de político ideal e apesar de não ser um grande orador, sua atuação foi
determinante em vários aspectos político e sociais dos Estados Unidos. Tanto que sua lembrança é viva e
sua influência ainda é sentida no país
A título de exemplo, no Capitólio, conhecido como a sede da democracia americana, está George
Washington no centro de tudo. Apesar de parecer blasfêmia para os Católicos, para os responsáveis pela
construção do prédio, Washington era visto como o cristo americano, tamanha sua importância.
Para ilustrar estas palavras, segue abaixo uma imagem da pintura existente na cúpula do Capitólio, esta
conhecida como Apoteose, uma obra de Constantino Brumidi, um artista italiano que se tornou famoso por
suas pinturas encomendadas pelo Vaticano e o papa Pio IX.

Figura 01

Esta obra mostra a elevação de George Washington a um nível de homem de Deus, como Jesus Cristo. Ele
é mostrado sentado em um arco-íris e por trás dele há a formação de um vórtice abrigando um portal, o que
o elevará para o céu (o mundo dos espíritos).
Trata-se de observar que a Cúpula do Capitólio representa uma espécie de útero doador da vida.
Washington está prestes a sair do ventre da cúpula para a experiência do renascimento como um deus
imortal.
Meus caros Irmãos, o contexto maçônico estava enraizado em sua vida e podia ser percebido, diariamente,
em suas atitudes e palavras. Apesar de não se um grande orador se comparado a outros nomes políticos,
algumas frases marcantes de sua autoria ilustra o verdadeiro homem maçom que era George Washington.
Senão vejamos:
“Eu espero que eu sempre possua firmeza e virtude suficientes para manter o que eu
considero o mais invejável de todos os títulos, o caráter de um homem honesto”.
“Felicidade e responsabilidade moral são inseparavelmente ligados”.
“Até onde você vai na vida depende de ser terno com os jovens, compadecido com os
idosos, simpático com os esforçados e tolerante com os fracos e fortes. Porque em algum
momento da vida você vai descobrir que já foi tudo isso”.

“É impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia”.
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“Preservar o cumprimento do dever e se guardar em silêncio é a melhor resposta à
calúnia”.
As frases acima são apenas algumas demonstrações da prática virtuosa, da busca por liberdade, da crença
em uma entidade superior e, acima de tudo da ética e da moral. Esta conduta certamente é a grande
influência que pretendo empregar em minha vida, de forma que seja reconhecido não por minhas conquistas
individuais, mas pela sim pela luta honrada empregada.
Meus irmãos, este foi um homem maçom muito além do templo.

4. Legados de George Washington
Vários foram os legados deixados por George Washington, entretanto, citarei apenas alguns que no meu
entendimento são de fato significativos. Senão vejamos:
4.1. Papel central na criação dos Estados Unidos;
4.2. Grande contribuição para o estabelecimento e solidificação da Constituição Americana,
ainda hoje a base das leis americanas;
4.3. Responsável pela união, ainda nos primeiros anos da história do país, dos representantes
dos diferentes Estados, que em alguns casos se opunham à Constituição.
4.4. Ao recusar a eleição para um terceiro mandato consecutivo, viria a estabelecer um
precedente, que se tornaria lei até hoje vigente nos Estados Unidos. Permitiu que a nação
se desenvolvesse voltada a defender os interesses do povo.
4.5. Deu nome à capital do país – Washington D.C, um reconhecimento da sua contribuição
para a construção de um país baseado nos ideais de “vida, liberdade e busca da
felicidade”.
4.6. Diretamente em relação a maçonaria, nomes históricos no rito adonhiramita, nome de
lojas e templos maçônicos. O mais famoso nos Estados Unidos é o templo maçônico
George Washington, um dos edifícios mais marcantes de Alexandria.
Enfim, diversos são os legados deixados por George Washington, cabendo-nos entender que o maior
deles será sempre aquele que estiver ligado a liberdade, igualdade e a fraternidade.

5. Imagens históricas de George Washington

Figura 02
George Washington
Estabelecendo a pedra fundamental do Capitólio
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Figura 03
Nota de um dólar com a face de George Washington

Figura 04
Templo Maçônico George Washington
Inaugurado em 1932 – Templo modelado
com base no farol de Alexandria – Egito

Figura 05
Pintura de George Washington com o Capitólio
atrás com o um Olho por cima do local
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“No simbolismo alquímico, o trono Washington
é o centro da Sabedoria. Ele é comparável ao
Selo da Grande Obra, na Catedral de Notre Dame.
Comentando este selo em, ”O Mistério das
Catedrais”, Fulcanelli diz que alquimia é
representada por uma mulher com a cabeça nas
nuvens. Sentada em um trono, ela segura em sua
mão esquerda um cetro, o símbolo do poder real,
enquanto a mão direita apoia dois livros, um
fechado (esoterismo), e o outro exoterismo
(aberto). Suportado entre os joelhos e correndo até
o corpo dela, é um philosphorum do Scala – a
escada dos filósofos – também conhecido como o
‘scala dei’ ou escada para o céu. Como em
‘Alquimia’, George Washington está nas nuvens.
Em vez de um cetro, ele tem uma espada
voltada para baixo. Ele nos direciona para um
livro aberto. Este é o livro da luz, o livro dos
segredos celestiais.

Figura 06

Figura 07
Sob a cripta do Capitólio está o túmulo de George Washington. Seu corpo, no entanto, está em Mount Vernon, devido
a uma batalha jurídica. Argumenta-se, porém, que o túmulo era para ser vazio, um pouco como túmulo de Jesus
Cristo foi. Washington não é um homem, mas um deus para eles.
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