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COMPLEMENTAÇÃO PARA A SEXTA INSTRUÇÃO DO GR∴ DE AP∴M∴
Nesta instrução os IIr∴ AApr∴ lidam com o significado puramente simbólico do S∴ T∴ e P∴ e demais
pontos de nossa instituição.
Estes significados permitem no dia a dia, o reconhecimento entre os maçons em qualquer parte do
mundo.
O S∴
No sinal de ordem as 3 esquadrias (pés, braço e mão) se relacionam ao número 3 representando a pedra
bruta , ou seja a iniciação maçônica e ainda não sabe ler. É o primeiro sinal de ordem, de retidão
mantendo-se com moral, ética no plano moral e social.
O T∴
Como segundo sinal, o T∴ com as mãos tem o reconhecimento universal entre os IIr∴ , e tem entre os
G∴ toques diferentes, porém o T∴ de Apr∴, é o mais usado; é também o principal sinal maçônico.
A P∴
Quanto a P∴, por não saber ler e nem pronuncia-la o Ir∴ Apr∴ somente soletra BOOZ. (por isso
n∴v∴p∴d∴s∴s∴). Entre vários significados da palavra o principal é o de doçura e amargura. Ao soletrar
a palavra, significa que o Ir∴ Ap∴ tem plena demonstração de aprendizado, ou seja vai se aperfeiçoando
O avental
Já o avental, tem seu uso como veste, e tem dentre a suas cores, as da paz e da fraternidade. Também
tem o significado do trabalho árduo material e intelectual, além de outros significados mais profundos,
que serão conhecidos no decorrer do desbaste da P∴ B∴, ou seja no conhecimento e aperfeiçoamento
maçônico, como por exemplo a abeta do avental de Apr∴ erguida. (tem o significado que o Apr∴ ainda
não desapegou das coisas materiais, que só o fará após o desbaste da P∴ B∴ ).
A construção da loja
Tem forma de quadrilongo, e como medidas, o comprimento do Or∴ Ao Oc∴ , a largura do N∴ ao S∴ ,
tendo como altura da Terra ao Céu, e a sua profundidade da superfície ao centro da terra. A simbologia
destas medidas tem como significado a extensão de universalidade da instituição maçônica.
Cobertura da Loja
A abóbada celeste ou azul, é que simboliza o teto da loja, e contempla o Sol a Lua, planetas como Júpter,
Mercúrio, Saturno e outas estrelas e constelações.
A sustentação da Abóbada é através das doze colunas, situadas no ocidente e denominas de Zodiacais, e
representam os 12 constelações que o sol percorre no período de um ano, como também as 12 tribos de
Israel, os 12 Apóstolos e as 12 estações da paixão de Cristo. Estes signos também sintetizam
simbolicamente tudo que se pode encontrar na criação.
Os Pilares de Sustentação
Também sustentam a Loja e toda a Maçonaria, três fortes Pilares denominados de SABEDORIA, FORÇA E
BELEZA.
Quanto aos significados, a Sabedoria orienta o trabalho maçônico, a Força anima e sustenta e a Beleza
ornamenta as ações.
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São representados pelo V∴ M∴, no Or∴, 1º. VIG∴ postado no Oc∴, e o 2º. VIG∴ ao S∴.
As demais figuras alegóricas são: 1) a P∴B∴, 2) a A P∴P∴, 3) o E∴ e o C∴, 4) o N∴ e o P∴, 5) o M∴ e
o C∴, 6) o Painel da Loja, 7) no Or∴ o Sol a direita do V∴M∴ e a Lua a esquerda, 8) o Pavimento
Mosaico.
A P∴B∴ esta localizada no altar do Ir∴ 1º. VIG∴, aonde o Ir∴ Apr∴ com sua ignorância e sem
instrução, começa a desbasta-la, a P∴P∴ no altar do Ir∴ 2º. VIG∴, já indica o homem (Ir∴ Apr∴)
instruído se livrando das paixões e preconceitos da vida profana.
O E∴ e o C∴, como também o N∴ e o P∴, a própria instrução revela pautar a conduta dos Ir∴. Para
retidão o E∴, para a justa medida o C∴ e para a igualdade e a justiça para todos, o N∴ e o P∴.
O painel da Loja, é colocado pelo Ir∴ 1º. Diácomo, a frente do trono do V∴ M∴ após a abertura do L∴
da L∴, e tem como função informar que grau esta se realizando a sessão, pois simbolicamente cada Grau
tem o seu Painel
O Maço e o Cinzel da mesma forma, define a capacidade de discernimento o Bem do Mal, o Justo do
Injusto, ou seja, a Inteligência e a Razão.
O Pavimento Mosaico, tem como significado a união de todos os Maçons do Universo.
Mesmo formado por pedras pretas e brancas, não significa distinção das cores preto e branco, ou seja
não são consideradas cores; apesar de todas as diferenças , simboliza União.
E por fim as romãs tem o significado das LLoj∴ e os Maçons do Universo e suas sementes , por sua
união, representam a fraternidade entre os homens e são os dois pontos solsticiais que cita a sexta
instrução do Gr∴.

“Galgar os degraus da Maçonaria, tem em sua simbologia, usufruir de todas as ferramentas aqui citadas;
ou seja estudar com afinco e humildade como desbastar a P∴ B∴ para chegar na P∴ P∴, e

incansavelmente buscar sempre a perfeição.”
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