
Segunda Instrução Complementar de Aprendiz Maçom

À Gl∴ do Gr∴ Arq∴ do Un∴

Uma Grande Verdade



O que há de comum entre nós Maçons?



Uma Verdade!



Que Verdade?



A existência do Gr∴ Arq∴ do Un∴!



Por que isso é uma Verdade?



Por que isso é uma Verdade?

Além dos órgãos que nos 
constituem, somos dotados 
de inteligência, 
Entendimento, o que nos 
traz discernimento; 

Temos uma condição física 
suscetível de progresso e 
aperfeiçoamento através 
da infância, adolescência e 
maturidade.



O que é Bem e Mal?

Deve-se fazer uso da 
inteligência, do 
Entendimento, regido por 
uma moral sã; 

Essa moral deve ser praticada 
na Maçonaria.



No que baseia-se a moral Maçônica?



No amor ao próximo.



No que consiste o sistema de ensino Maçônico?



Didática Maçônica

Herdado dos egípcios; 

Símbolos; 

Alegorias; 

Mistérios.



O que me exigiram para ser recebido Maçom?



Liberdade e Bons Costumes

O que é ser livre? 

O que é ter bons costumes?



Como fui recebido Maçom?



Nem Nu nem Vestido

Privado de todos os metais; 

Vendado; 

Peito esquerdo nu; 

Perna direita exposta;



Nem Nu nem 
Vestido

O que é esta alegoria para mim?



As Viagens Iniciáticas



1º Viagem (Ar)

Caos; 

Mundo organizando-se; 

Primeiros anos do homem; 

Primeiros tempos da 
sociedade.



2º Viagem (Água)

O período da ambição; 

Combates sociais antes do 
equilíbrio; 

Lutas travadas e vencidas 
pelo homem para colocar-se 
dignamente entre seus 
semelhantes.



3º Viagem (Fogo)

Estado de paz e 
tranquilidade; 

Ordem social; 

Moderação nas paixões; 

Homem atinge a maturidade 
e torna-se reflexivo.



O que significam as 03 portas batidas?



Busca pela Verdade

Sinceridade; 

Coragem; 

Perseverança.



E depois que entrei no Templo?



Os Três Passos

O primeiro fruto do estudo é a 
experiência. Esta torna o homem 
prudente.

Estudo

Experiência

Prudência

1

3

2



Sic Transit Gloria Mundi
A Glória deste Mundo é Passageira



Como nós Maçons nos reconhecemos?



O Reconhecimento Maçônico

Atos e ações que praticam, 
revelando o influxo da moral 
Maçônica; 

Pelo S∴; 

Pela P∴S∴; 

Pelo T∴.



Qual minha vestimenta como Maçom?



O Avental

O homem nasceu para o 
trabalho; 

Todo Maçom deve trabalhar 
incessantemente para  a 
descoberta da Verdade e 
para o aperfeiçoamento da 
humanidade;



Reflexões

Onde os Maçons trabalham? 

Como é construída nossa 
Loja? 

Como é coberta nossa Loja? 

Quais os três Pilares que 
sustentam a Loja? 

Onde são colocados esses 
Pilares? Essas Luzes?



As Doze Colunas Zodiacais



Quais Alegorias eu vejo na Loja?



Painel Simbólico

Deve estar no Ocidente em frente ao 
Alt∴ dos JJur∴ com o L∴L∴.



















–Ritual de Apr∴M∴ da GLMECE

“O futuro depende do trabalho feito durante a juventude. 
Trabalhai para que vossa idade madura seja feliz e para 

que vossa passagem por esse mundo não seja estéril quando 
voltardes ao seio da Natureza, de onde saístes.” 
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