Uma das organizações sociais e de caridade mais antigas do mundo, as raízes
da Maçonaria estão nas tradições dos pedreiros medievais que construíram
nossas catedrais e castelos.
É aqui que vários dos famosos elementos da Maçonaria encontram suas raízes. Na era
medieval, os pedreiros costumavam viajar para encontrar trabalho em diferentes locais. Para
demonstrar seu nível de qualificação, eles usavam garras, palavras e sinais para se
distinguirem de construtores não qualificados.
A Maçonaria usa analogias de construção para ensinar os membros a levar uma vida
produtiva que beneficie as comunidades em que vivem. construir amizades e comunidades
em vez de catedrais e castelos.

Princípios orientadores da Maçonaria
Para os maçons, existem quatro valores importantes que ajudam a definir seu caminho na
vida: Integridade, Amizade, Respeito e Caridade. No mundo de hoje cheio de incertezas,
esses princípios soam tão verdadeiros agora quanto em qualquer momento da história da
organização.

Integridade
Construindo pessoas boas
Os maçons estão focados em construir a si mesmos como pessoas de integridade, e
a associação fornece a estrutura para ajudar a alcançar esse objetivo. Ser um
maçom dá aos membros um senso de propósito, apoiando e orientando-os em sua
jornada pela vida. Coletivamente, os membros são unidos através de um
entendimento de unidade e equidade – princípios fundamentais para a Maçonaria.

Amizade
Construindo juntos
A Maçonaria fornece a base comum para amizades entre os membros, muitas das quais
durarão por toda a vida. Ser um maçom significa algo diferente para cada pessoa que se
junta, mas seja procurando conhecer ou desenvolver seu próprio potencial, todos os
membros compartilham um sentimento de união que fortalece sua capacidade de ter sucesso
e crescer.

Respeito
Construindo a unidade
A Maçonaria une as pessoas independentemente de sua raça, religião ou outras diferenças
percebidas que podem nos dividir como sociedade. Espera-se que os membros tenham alto
nível moral e sejam incentivados a falar abertamente sobre o que a organização faz e o que
significa fazer parte dela.

Caridade
Construindo compaixão
Bondade e doações de caridade estão profundamente enraizadas nos princípios da
Maçonaria e a organização fornece a estrutura para os membros fazerem contribuições
positivas para suas comunidades e várias causas por meio de eventos de angariação de
fundos ou trabalho voluntário. Os indivíduos podem dar uma contribuição importante a
nível local, nacional e global, doando tanto o seu tempo como o seu dinheiro.

