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COMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA INSTRUÇÃO DO GRAU DE APRENDIZ
MAÇOM
A Verdade da Maçonaria é a existência do G∴A∴D∴U∴,onde cremos e pregamos ,é o supremo
inspirador e construtor de todas as boas atitudes, fomos criados para a ação, para ouvirmos a voz de
nossa consciência a fim de que possamos cumprir com precisão os nossos deveres, na justiça e no amor
ao próximo, Cabe ao verdadeiro maçom agir com justiça, mantendo a capacidade as faltas de nossos

semelhantes, principalmente diante da ignorância, Ele o G∴A∴D∴U∴, nos dotou de inteligência, e
sabedoria, para discernir o bem do mal.

Ao longo de nossa caminhada vamos - nos deparar de bons e maus momentos. Os bons deverão ser
aproveitados como incentivo, e os maus não poderão ser motivos de esmorecimento e desistência da
viagem iniciada, para o Aprendiz Maçom é uma P.: B.: que deve talhar-se a si mesmo para se tornar uma
pedra cúbica. Tais deveres do homem para com seus semelhantes e para consigo mesmo são a
consistente realização que se entende por moral, que se referem diretamente à inteligência.
E a maçonaria segue uma moral pura e propicia a formação humana, pretendendo zelar, através de
ensinamentos completados em seus mistérios e alegorias, pela instrução da Ação Moral, é fato que todo
ensinamento digno de estudo e que tende a conduzir a moral humana a bons pilares e que tenham por
principio o respeito e amor a um ente superior, assim como a própria Maçonaria, prega que o meio certo,
eficaz e correto para percorrer com sabedoria e tranquilidade esse tão almejado caminho é o amor ao
próximo. É ser fraterno. O ideal dos homens livres e de bons costumes, que nossa sublime ordem, nos
ensina, mostra que a finalidade da Maçonaria é, desde épocas mais remotas, dedicarem-se ao
aprimoramento espiritual e moral da humanidade, pugnado pelos direitos dos homens e, pela justiça,
pregando o amor fraterno, procurando congregar esforços para uma maior e mais perfeita compreensão
entre os homens, a fim de que estabeleçam os laços indissolúveis de uma verdadeira fraternidade.
A vivência das viagens fascina e concentra atenção do ser humano – o distanciamento do lugar, o
sentimento de ausência, a promessa de aquisição de novos conhecimentos. A primeira viagem é, talvez, a
mais difícil de ser realizada, e caracteriza por caminhos tortuosos, perigosos, de muitas dificuldades e
obstáculos, em meios a ruídos e trovões, que representam de forma física o caos presente na criação e na
organização dos mundos. De forma Moral, representam os primórdios do homem e da sociedade,
conduzidos ainda pelas paixões e excessos que não foram dominados pela razão, ou seja, o homem em
seu estado e mundo profano.
A segunda viagem é uma etapa de transição, e caracterizam-se por uma estrada menos difícil do que a
primeira, mas importante, com os ruídos das armas e espadas batidas umas contras as outras, e da água,
os ruídos, representam simbolicamente, o período das batalhas e combates que o ser humano travou
para se colocar entre seus semelhantes, é a sua luta para vencer sua paixões e obstáculo do mundo.
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O barulho da água simboliza os rios que deve atravessar para chegar ao seu objetivo maior, ou seja, a
sua Iniciação e a Luz da verdade.
A terceira e ultima viagem, é a mais solene das três, realiza-se por uma estrada plana e suave e de muito
silêncio. A facilidade nesta viagem representa a tranquilidade e paz obtida pelo homem que consegue
ordenar e moderar suas paixões, é purificado pelo fogo, estando em condições de receber a luz.
As viagens pelas quais passam simbolizam a sinceridade, a coragem e a perseverança, e representam as
três disposições necessárias à procura da Luz da Verdade, sendo o processo de purificação necessário
para livrá-lo dos seus preconceitos e prepará-lo para receber a Luz e buscar a sabedoria.
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