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COMENTÁRIOS SOBRE A SEGUND A INSTRUÇÃO DO GR∴ DE AP∴ M∴
Or∴ de Dracena/SP, 26 de junho de 2014
À G∴do G∴.A∴D∴U∴
Ven∴ M∴, PPas∴, IIrm∴1.º e 2.º VVig∴
Meus queridos IIrm∴
Tem o presente trabalho a finalidade de repassar, sucintamente, alguns apontamentos sobre a segunda
instrução do grau de aprendiz maçom, onde mantemos o primeiro contato com as informações sobre a
constituição alegórica da loja. Antes, porém, sempre é importante relembrar o conceito de maçonaria e os
objetivos de nossa ordem. Para tanto, escolhi um conceito que, na minha visão, acaba sintetizando tal
mister.
“É uma ordem universal, constituída por homens de todas as nacionalidades, acolhidos por
iniciação e congregados em lojas, nas quais, auxiliados por símbolos e alegorias, estudam e
trabalham para o aperfeiçoamento da sociedade humana. É fundada no amor fraternal e na
esperança de que, com amor a Deus, à pátria, à família, e ao próximo, com tolerância e sabedoria,
com a constante e livre investigação da verdade, com a evolução do conhecimento humano pela
filosofia, ciências e artes, sob a tríade da liberdade, igualdade e fraternidade e dentro dos
princípios da moral, da razão e da justiça, o mundo alcance a felicidade geral e a paz universal”
(Irm∴Weber Varrasquim – trabalho “A maçonaria” – Aug∴Resp∴Bem∴ Loja Simbólica Estrela da
Lapa n.º 7 – site www.estreladalapa&.com.br).
Em nossa segunda Instrução, como aprendizes, tomamos contato com mais pormenores dos símbolos
que até então nos eram desconhecidas as suas significações e simbologias.
O Templo Maçônico representa o Templo do Rei Salomão, que por sua vez, tomou como modelo a
planta e a posição do Tabernáculo de Moisés que foi erigido no deserto para receber a Arca da Aliança
e as Tábuas da Lei. A exemplo, a orientação de nossa oficina do Or∴ ao Oc∴ e de N∴ ao S∴ que
representam toda a grandiosidade e compromisso de nossa Instituição com os acontecimentos da
humanidade, no trabalho árduo e incessante da Maçonaria em laborar a favor do desenvolvimento do
homem para sua plenitude.
A Loja Maçônica é sustentada por três Colunas: Sabedoria, Força e Beleza, ou: Dórica, Jônica e
Corintia respectivamente, que são três tipos de colunas gregas de sustentação.
Sabedoria – representa o Rei Salomão (Venerável Mestre) e a sabedoria pela qual devemos nos
orientar em nossas vidas. Elaborada em arquitetura Jônica. Força – representada por Hiram (primeiro
vigilante), necessária para vencer todos os obstáculos, nossos desafios. Elaborada em arquitetura
Dórica. Beleza – representada por Hiram-Abif (segundo vigilante), necessária para adornar nossas
ações, caráter e espírito. Elaborada em arquitetura Coríntia). (A Sabedoria, a Força e a Beleza são o
complemento de tudo. Sem elas, nada é perfeito e durável, portanto, são requisitos essenciais para a
conclusão com êxito de qualquer trabalho).
O teto da Loja é a representação do firmamento natural, apresenta o Sol, a Lua, alguns Planetas,
Estrelas e Constelações e se denomina Abóbada Celeste. Tem como apoio, as doze Colunas Zodiacais.
Cada uma destas possui correspondência simbólica direta com os planetas e com os quatro elementos
naturais: Terra, Ar, Água e Fogo. Representando o caminho para alcançar o conhecimento, temos a
Escada de Jacó, cujos degraus representam as virtudes e ascensão dos Maçons. No topo da
escadaria estão colocados três símbolos cristãos: A Fé, a Esperança e a Caridade que entre as várias
interpretações simbolizam a Fé depositada no Grande Arquiteto do Universo, a Esperança no
aperfeiçoamento moral da Humanidade e a Caridade no culto à Fraternidade.
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Na entrada do Templo foram colocadas duas Colunas: “B” e “J”. Diferente das Arquitetônicas gregas
estas foram inspiradas na Natureza, lembram dois troncos ocos adornados por folhas de papiro. São
encimadas por capitéis e sobre os capitéis possuem: Romãs e Globos, alegorias de grande significado
simbólico.
Quanto à localização, foram colocadas uma de cada lado da única entrada existente no Templo.
Obrigatoriamente, quem entra e quem sai tem que passar entre elas. Parecem indicar com esta posição,
que o Maçom deve entrar na Loja, revestido de elevados propósitos para o inicio dos trabalhos e sair
tendo convicção que sua presença contribuiu para o bem estar de todos.
Internamente nosso Templo é divido por uma Balaustrada separando em patamar mais elevado o
Oriente do Ocidente.
No Oriente. Sob o dossel, num estrado de três degraus encontra-se o Trono e o Altar do Venerável
Mestre, com uma cadeira à Direita destinada à maior autoridade presente. Também no Oriente há mesas
retangulares com assentos: à direita do Venerável para o Orador e a esquerda para o Secretário. À frente
do Orador fica o Porta-Bandeira e à frente do Secretário o Porta Estandarte. À direita do venerável e
abaixo do sólio encontra-se o Primeiro Diácono. Em ambos os lados do Trono ficam os Mestres
Instalados sendo que as Autoridades do Simbolismo terão lugar à direita.
O Ocidente é divido nos moldes do Parlamento Inglês. Em duas Colunas, uma ao Norte e outra ao Sul,
sendo que do lado Norte e à frente do Irmão Primeiro Vigilante têm assento os Mestres que assim o
preferirem, e os Aprendizes no topo da Coluna. Próximo à Balaustrada fica o Altar do Irmão Tesoureiro.
Do lado Sul fica o Altar do Irmão Segundo Vigilante. À sua direita e próximo à Balaustrada o Altar do
Irmão Chanceler e à esquerda mais ao fundo o Irmão Mestre de Harmonia. As demais cadeiras serão
ocupadas pelos Mestres e no topo da Coluna estarão os Companheiros. Os demais Oficiais, o Mestre de
Cerimônias e o Irmão Hospitaleiro têm assento próximos do Tesoureiro Irmão Chanceler e
respectivamente; o Segundo Diácono está à direita do Irmão Primeiro Vigilante; paralelamente e do lado
Sul está o Segundo Experto; mais atrás e próximo da porta é o lugar do Irmão Guarda do Templo.
Dentro da Loja existem: Ornamentos, Paramentos e Jóias (Relativos ao Primeiro Grau são os
seguintes):
ORNAMENTOS:
O pavimento Mosaico, a Orla Dentada e a Corda de 81 Nós.
PAVIMENTO MOSAICO – o qual demonstra através de seus quadrados brancos e negros o antagonismo
e perfeição de todas as coisas da natureza (pouco importa a diversidades de cores, raças, religiões ou
filosofia, todos somos seres humanos e devemos nos respeitar para a existência em harmonia). Em
suma, simboliza a harmonia que deve existir entre os irmãos apesar das divergências de pensamento.
ORLA DENTADA – Representa o sistema solar, a união dos irmãos em torno de um objetivo maior,
simboliza o principio da atração universal. Cada lateral representa os quatro pontos cardinais e cada
ângulo formado nos cantos corresponde aos quatro elementos naturais: Terra, Água, Ar e Fogo.
CORDA DE 81 NÓS – simboliza a comunhão de ideias e objetivos da maçonaria, a união fraternal e
espiritual entre os maçons. A Corda é representada no painel com 07 nós que correspondem às Luzes e
Dignidades da Loja, que são os cargos eleitos a cada administração. O Venerável e os Vigilantes são as
Luzes da Loja; o Orador, o Secretário, o Chanceler e o Tesoureiro as Dignidades. (lembrando que 81 é o
quadrado de 09, que é o quadrado de 03).
PARAMENTOS:
O Livro da Lei, o Compasso e o Esquadro.
LIVRO DA LEI – Código sagrado da moral e da fé. É o que regula nossa conduta.
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COMPASSO - Símbolo de justiça e medida justa. Determina os limites de nossas ações.
ESQUADRO - Equidade e retidão; Símbolo do equilíbrio da harmonia e moralidade.
O Livro Sagrado, enquanto a Loja está fechada, permanece também fechado; ao abrir-se a Loja, abre-se
também o Livro e sobre suas páginas o Irmão Orador coloca o Compasso com abertura de 45 graus, com
as pontas voltadas para o Ocidente; sobre o Compasso, coloca o Esquadro com ângulo também para o
Ocidente; o Livro Sagrado, no R.E.A.A. é a Bíblia, estará aberto nas páginas do Salmo 133, no entanto,
conforme a crença do iniciado poderá prestar seu juramento em outro livro.
O Livro da Lei, o Esquadro e o Compasso constituem as Grandes Luzes da Maçonaria, devendo ser
considerados juntos para que exerçam com plenitude o total domínio da Loja.
JÓIAS:
As Jóias são 06 (seis), três móveis e três fixas:
JÓIAS MÓVEIS: O Esquadro, o Nível e o Prumo.
São assim chamadas porque são transferidas a cada eleição aos novos: Venerável Mestre, Primeiro
Vigilante e Segundo Vigilante. São fixadas nos Altares respectivos e pendentes nos Colares dos
representantes dos cargos correspondentes. Estas Jóias representam os instrumentos necessários para
a construção da obra arquitetônica.
O ESQUADRO é considerado um símbolo da espiritualidade e do conhecimento humano. Sendo visto
como símbolo da espiritualidade, sua posição sobre o Livro da Lei varia conforme o Grau (as pontas do
compasso ocultas sobre o esquadro significam que o aprendiz nao pode fazer uso daquele instrumento
enquanto sua obra nao estiver acabada). A sua Simbologia ainda é muito mais variada, podendo ser
entendido como Símbolo da Justiça, com a qual devam ser medidos os atos humanos. É a Jóia do
Venerável Mestre e simboliza a retidão como exemplo a ser seguido.
O NÍVEL é a Jóia do Primeiro Vigilante e simboliza a igualdade, base do direito social.
O PRUMO é a Jóia do Segundo Vigilante e simboliza o equilíbrio que deve existir no tratamento com os
obreiros.
JÓIAS FIXAS: Prancheta da Loja, a Pedra Bruta e a Pedra Polida ou Cúbica. Estas Jóias são
denominadas fixas porque permanecem imóveis na Loja, como um código de Moral aberto à inteligência
e interpretação de todos os Obreiros.
PRANCHETA DA LOJA: É utilizada pelo Venerável Mestre para traçar, simbolizando a programação e
direcionamento dos trabalhos que devem ser executados em Loja.
A PEDRA BRUTA: Representa o sentimento do homem no estado primitivo. É onde os Aprendizes
começam o seu Trabalho, retirando-lhe as arestas e desbastando-a até que seja julgada polida. Sua
localização na Loja é ao lado do Primeiro Vigilante.
A PEDRA CÚBICA OU POLIDA: É o material acabado, aprovado pelo crivo do compasso e esquadro, o
qual representa o saber do homem virtuoso. A Pedra Polida representa em suma, o saber do Homem
vivido, quando aprendeu a usar nos atos da Virtude, os ensinamentos desta Simbologia.
Os três degraus que o Aprendiz deve escalar para se chegar ao Oriente (representativos) também
guardam relação ao “tenário” que é encontrado amplamente em nossa ordem, em especial, relacionados
ao Aprendiz: Na sua idade (que é três anos); na sua marcha (três passos); em sua bateria (três golpes);
bem como nos degraus para se chegar ao Oriente. Eles demonstram o esforço que o Aprendiz deve
fazer para se libertar para conseguir sua ascensão.
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O número UM representa a “unidade universal”, o “principio de tudo”, “Deus”. No homem, a sua
manifestação se demonstra pela individualidade de cada um, ou seja, por sua maneira de pensar, agir etc
(que caracteriza cada um de nos).
O número DOIS representa a dualidade de manifestação, esta relacionado a contradição. Ele representa
todos os princípios antagônicos, a saber, o bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e a mentira etc.
O número TRÊS traz em si um alto valor místico para todas as civilizações. Além das tríades divinas que
sempre existiram em todas as religiões, ele representa a trindade ou perfeição.
Conclusão:
O maçom, pelos ensinamentos da maçonaria, deve buscar o engrandecimento como ser humano atuante
e sempre Aprendiz, para combater a ignorância, vicio que reduz o homem a irracionalidade. E por ser
Maçom, deve conduzir-se com absoluta isenção e máxima honestidade de propósitos, seguindo os
princípios, para ser um obreiro útil a serviço da Maçonaria e humanidade.
É clara a posição de que o maçom deva ter, bem como manter, uma elevada Moral. O procedimento
dever ser impecável, sempre fazendo o bem. Pela pratica dos valores morais é que conseguiremos
cumprir os nossos deveres para com a sociedade e para com a maçonaria. O maçom deve praticar o
bem pelo cultivo da virtude e pelo abandono do vicio. O polimento de sua pedra bruta deve ser constante,
com o esforço da virtuosidade e com a repressão consciente dos vícios. Conseguirá seu feito pela prática
da auto disciplina livremente imposta a si mesmo, tornando-se um exemplo para aqueles que o rodeiam,
colaborando para o progresso moral de todos.
Percebemos que a Maçonaria prepara o homem para encontrar o seu caminho, começando por si
mesmo, ate que esteja capacitado para a vida no mundo e no universo. Aprimora o homem incentivandoo em termo de melhoria intelectual, do aprimoramento da faculdade de pensar, lapidando-a para que
tenha uma existência Justa e Perfeita. Enfim, o importante não é você ter entrado na Maçonaria e sim a
Maçonaria ter entrado em você!
Bibliografia:
Ritual Primeiro Grau/Aprendiz (GLESP)
Simbolismo do Primeiro Grau/ Rizzardo da Camino.
Revista a Verdade.
Instruções maçônicas complementares do primeiro grau (Ir. Roque Aluisio Bueno de Carvalho, M∴ M∴,
Loja Maçônica Justiça e Caridade 1152, Or∴ Muzambinho MG)
Maçom e Maçonaria (uma Expectativa mutua na visão do aprendiz, Alexandre Luis Luengo Lopes A.’.
M.’., Emerson Servulo da Silva A.’.M.’., Jose Ribamar Dantas A.’.M.’., Renato César Lopes Biudes A.’.M.’.
e Ronaldo Hernandes da Silva A.’.M.’., Loja Maçonica 7 de setembro V, n.º 49, Or.’. Diadema/SP).
Sites:
www.estreladalapa&.com.br
www.livrariamaconica.com.br
www.fraternidade.org.br
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