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LUZ! MORTE E INICI AÇÃO MAÇÔNICA: INTERPRETAÇÕES SIMBÓLICAS DE UM JOVEM AP∴ M∴
A luz! é o mestre que nos mostra a manifestação e a preocupação com a justiça. É a primeira coisa que o
iniciado adquire é a justiça, porque é através dela que começa a trilhar para o amor. Sem justiça, existe o
desrespeito e este leva ao conflito, gerando ódio e vingança.
Pode - se perder tudo, menos a justiça, porque é a justiça a esperança de todos, principalmente do débil
e desprotegido. Os homens e mulheres que em vosso mundo procuram ser justos são os mais elevados
em espírito. Aprende com os opostos que existem na criação, na natureza.
Podeis aprender muito confrontando os opostos. Se vos encontrais deprimido por causa de um dia
nublado, lembrai-vos do dia de sol; se, por outro lado, estais deprimido tendo um sol de verão quente,
lembrai-vos dos dias frios de inverno.
Entre os opostos existe o mau e o bem. Como podereis conhecer o bom se não tendes o mau para
comparar, e a vossa consciência é o supremo juiz que vos fará distinguir entre os dois opostos. E
aqueles que por desventura nascem em lares onde a crueldade reina. E não chamais isso desventura,
porquanto alguma coisa estão fazendo para saldar dividas passadas. Quantos exemplos conheceis de
pessoas que, embora não tenham tido um lar harmonioso onde reinasse o amor, são depois exemplo
para vossa sociedade? Quantos exemplos tendes de pessoas que nasceram em lares onde o amor
reinava, mas depois se desvirtuaram e caíram no abismo do mal. Então lhe é dada a luz para o
juramento diante do mestre, para caminhar com a justiça, verdade e sabedoria.
Que vossa vida seja incansável na busca da verdade, mas jamais quereis dizer que sois dela
conhecedor, porque só Deus a possui. Aprendei o que Jesus aprendeu com Zoroastro: a vida é como
uma ponte, deveis passar por ela, mas não nela permanecer . O limite da vida é a morte, tudo terá um
fim.
O homem é o único ser que sabe, e é fruto de sua consciência, o homem não apenas vive, sabe que a
vida é um intervalo acidental entre o nascer e o morrer. A consciência da morte e a consciência de si
foram, talvez, as primeiras manifestações da consciência humana e somente através desse parâmetro é
que chegamos a ser o que somos hoje: animais humanizados. O sepultamento dos mortos, impedimento
que outros animais devorassem os corpos, foi a forma encontrada para se manter viva a consciência da
morte e a reflexão sobre a vida.
O homem, como ser pensante, age diferentemente do Universo e de suas criaturas, preocupa-se com o
presente, vive de sua história e sabe que a caminhada de hoje determinará o desembarque na estação
futura.
Partindo dessa análise podemos avaliar problemas comuns ao homem moderno, com consequências
desastrosas: movido pelas forças naturais internas e externas, o homem que se descuida poderá tornarse um transgressor das regras sociais e vir a sofrer penalidades impostas pela sociedade que ajudou a
criar. Ou ainda, levado pela ânsia de superar a si e aos outros, em vez de apenas traduzir o
desconhecido em conhecido, passa a ser um competidor de si mesmo, um ser compulsivo reduzido a
pensar e calcular, numa força autodestrutiva e cruel, criando doenças psicossomáticas, uma forma de dor
sem corpo, um doente de si mesmo.
Somente o conhecimento de si mesmo pode abrir e fechar a porta certa.
Na iniciação, a ordem leva os profanos a passar pelas provas de resignação e coragem, certificando-se
da sua aptidão em levar adiante, e pela vida inteira. O distanciamento de seus instintos e o
aprofundamento nas virtudes, aumentando-lhes os deveres para com a sociedade, a família e a
humanidade.
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Começava a formar sua consciência, alguma coisa dentro de seu ser imaculado começava a mudar,
ainda sentia que um resquício de sua antiga vida se apagava pouco a pouco. Não sabia reconhecer se
ouvia o que estava sendo dito por alguém, ou se sentia o que lhe estava sendo revelado.
O símbolo do AR é a sinceridade e vitalidade da vida humana, ÁGUA coragem e pureza conservem as
mãos limpas, solidariedade humana, e o FOGO é a perseverança que é o batismo pela purificação, o
fogo elimina as nódoas dos vícios, fervor, zelo.
Passando por essas provas o profano recebe a LUZ que é o renascimento que representa a verdade,a
formula hermética, VITRIOL diz “Visita o interior da terra, retificando encontrarás a Pedra Oculta “
que indicam a morte simbólica no neófito para seu renascimento no mundo do espírito, a renovação dos
seus costumes, o modo de pensar e agir com o seu semelhante, aplicando os ensinamentos na sua vida
cotidiana.
Finalmente o iniciado faz o juramento sagrado, que é guardar fielmente os segredos da ordem e preferir
ter a língua arrancada, o pescoço cortado e o corpo enterrado em lugar ignorado onde fique em perpetuo
esquecimento. A própria iniciação, alias, representa o terceiro umbral da vida humana. Ao lado do
nascimento e morte, significa o renascimento para a nova vida, à luz do conhecimento.
As interpretações simbólicas de um jovem Ap∴ M∴, A venda representa as trevas e os preconceitos do
mundo profano, e as partes do corpo desnudas simbolizam que o iniciado oferece seu braço direito à
maçonaria e o seu coração aos IIr∴.
A ponta do compasso sobre o peito lembra que na vida profana os sentimentos e os desejos estão
desregulados e sem a exatidão necessária, fundamental para o processo de desbastar a P∴ B∴, e os
passos, quando o iniciado ingressa no T∴, forma cada um e a cada junção dos pés um ângulo reto,
simbolizando o esquadro que é retidão e virtude.
A P∴ B∴ representa um Ap∴ M∴ e o seu aprendizado a transformação da P∴ B∴ em P∴ P∴.
A numerologia, o numero do grau é o 3 – a bateria, a marcha e a idade do Ap∴. NUMERO UM – a
unidade é o principio dos números, no panteísmo a divindade com o todo, tendo o nome de unidade.
NUMERO DOIS – é o símbolo dos contrários, da dúvida, da contradição (ser ou não ser) e do
desequilíbrio. O bem e o mal, a Luz e as Trevas, a
Verdade e a Falsidade. Antigamente representava
o inimigo. NUMERO TRÊS – é o numero perfeito, do equilíbrio. Triângulo. Existem três qualidades do
Maçom: VONTADE, AMOR E INTELIGÊNCIA, seriam os: . representados na assinatura dos Obreiros. E
outros símbolos Maçônicos para um jovem a Ap: . como Avental – o trabalho, Cinzel – a razão, a
inteligência, o Cinzel + Maço – a Sabedoria,o Nível – a igualdade, outro símbolo para o Ap∴ M∴ é a
Roma, que o grãos mergulhados na sua polpa transparente, simbolizam os maçons unidos com a energia
e a força necessárias para realizarem o trabalho. Os grãos estão de tal forma apertados uns com os
outros que assemelham com favo de mel e lembram as abelhas que, como os maçons , lutam sem
descanso. Tal como as abelhas, os irmãos colhem nas oficinas maçônicas (jardins), o néctar de que
necessitam para o crescimento interior. Antes mesmo de se tornar maçom, então, o postulante ao grau
maçônico inicial deve possuir três qualidades básicas de qualquer iniciado na vida maçônica: Sabedoria,
força e harmonia (beleza).
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