
ESTANDARTE DA ARBBLS ANHANGUERA Nº 14

O estandarte é um tipo de bandeira  bordada e que não se prestam a ser hasteadas e sim
levadas  pela  tropa,  como  “guias”,  utilizada  por  diversas  instituições.  O  termo  “estandarte”  é
aplicado a vários tipos de bandeiras diferentes: bandeiras militares, bandeiras de corporações ou
comunidades religiosas,  bandeiras distintivas de chefes de estado ou de pessoas de famílias
reais.

A Augusta,  Respeitável,  Benemérita  e  Benfeitora  Loja  Simbólica  Anhanguera  Nº  14,  também
possui um estandarte que foi recriado na administração do Ir  ∴ Rui de Paula Rodrigues, 2013-
2014 e está assim descrito:

Encimado pelos seguintes dizeres: À G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴ ; mais abaixo, Sob os Ausp  ∴ da  Muito
Resp  ∴ G  ∴ Loja Maçônica do Estado de Goiás. Abaixo e entre parêntesis, MM∴  AA  ∴ LL  ∴ AA  ∴ .

Ao  centro,  escudo  em  círculo,  com  os  seguintes  dizeres  ao  seu  redor:  em  cima,  Augusta
Respeitável, Benemérita e Benfeitora; e na parte de baixo, Loja Simbólica Anhanguera Nº 14.

O escudo em ouro é composto por sol, raios de sol, borda, Compasso e esquadro encimado pela
letra G (símbolo da Maçonaria), pórtico, logotipo, e detalhes da pomba e folha de acácia. 

Baixo relevo esmaltado em cores azul (céu), branco (pomba), verde-claro (terra) e verde-escuro 
(acácia). 

A seguir, o significado de alguns elementos que compõe o escudo.

1.    Sol em esplendor - glória e esplendor, fonte de vida.

2.    Ramos de acácia:  planta  símbolo  por  excelência  da Maçonaria;  representa a  segurança,  a
clareza, e também a inocência ou pureza. A Acácia foi tida na antiguidade, entre os hebreus, como
árvore  sagrada  e  daí  sua  conservação  como  símbolo  maçônico.  Os  antigos  costumavam
simbolizar a virtude e outras qualidades da alma com diversas plantas. A Acácia é inicialmente um
símbolo da verdadeira Iniciação para uma nova vida, a ressurreição para uma vida futura.

3.    Pórtico, representando o portal de entrada  do templo em estilo grego antigo.

4.    Pomba:  Emblema da força da natureza ou da virgindade.

5.    Triângulo invertido, simbolizando a Força Divina que vem do Alto e em seu centro o compasso e
esquadro encimado pela letra G (símbolo da Maçonaria). 

6.    Cores 

Azul,  loja  simbólica,  é  a  cor  do  céu  e  a  da  tolerância  que  deve  caracterizar  o  desejo  de
excelsitude e condicionar a atitude dos Maçons dos três primeiros graus. É a cor do AR, como
elemento.

7.    Branco, representa a paz que deve reinar, também é a cor do Supremo Conselho..

8.    Verde, simboliza a transição sendo esta cor atribuída ao "astral" dos ocultistas. É também a cor
do elemento ÁGUA. No caso do escudo, verde-claro, representa a harmonia com a natureza. O
verde-escuro da acácia, representa a permanência e constância, apesar das condições adversas.


