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GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

RITO DE EMULAÇÃO 
 
 

NOTAS PARA O APRENDIZ 
 
 

DEPOIS DA INICIAÇÃO 
 

 
(Tradução ao português dos Folhetos de Peterborough. Numero 2) 

 
 
O objetivo desta série de folhetos está em prestar uma ajuda aos Candidatos, em prol da 
compreensão passo a passo da Maçonaria, fomentando seu interesse pela Ordem e 
animando-os a “cada dia progredir na ciência Maçônica”. 
 

Os Folhetos Peterborough 
 
Sua publicação está acolhida ao amparo da Grande Loja Maçônica do Estado de São 
Paulo 
 
Sempre que não se indique o contrário, os procedimentos descritos nestes folhetos 
correspondem aos vigentes na Jurisdição Maçônica da Grande Loja Maçônica do Estado 
de São Paulo. Em outras jurisdições Maçônicas, os procedimentos podem ser distintos. 
 
Os princípios básicos da “Maçonaria Antiga e Aceita” são idênticos em todos os lugares. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
Querido Irmão recém iniciado: 
 
Este folheto é dirigido a vós, Irmão que acabais de passar pela cerimônia de vossa 
Iniciação à Maçonaria e já sois um “Maçom Franco e Aceito”, e tem por objetivo, em 
primeiro lugar, explicar-vos a cerimônia que vivestes, dando-vos oportunidade de 
aprofundar-vos um pouco mais nela, e também, em segundo lugar proporcionar-vos uma 
maior informação sobre a Ordem em geral. Não pretende ser exaustivo nem tampouco 
pretende dar respostas a todas as questões que se vos possam suscitar. Os Irmãos que 
propuseram e secundaram vossa candidatura, assim como os membros da Loja que 
ocupam ou ocuparam cargos de maior responsabilidade, estão sempre dispostos a 
responder vossas perguntas. Não temei importuná-los ao perguntar. Podemos começar 
com a expressão “Maçom Franco e Aceito”. “Aceito” significa “admitido na Maçonaria”. O 
qualificativo se aplicou aos homens Iniciados como Maçons, sem ser propriamente desse 
Oficio, ao menos desde meados do século XVII. “Franco” pode refererir-se aos Maçons 
Operativos que trabalharam na “pedra franca”, quer dizer, a pedra lavrada, ou também é 
possível que faça referência ao fato de que, em uma  época em que boa parte da 
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população estava sujeita à condição servil, quer dizer, a maior parte dos homens eram 
“servos”, somente os “homens francos”, quer dizer, não escravos nem servos, podiam ser 
admitidos no Grêmio. Ambas palavras foram utilizadas conjuntamente desde princípios do 
século XVII, e aparecem nas “Constituições” publicadas pelo Ir. Anderson em 1723, sobre 
as quais teremos ocasião de voltar mais adiante. 
 
Podemos agora centrarmo-nos em algumas questões que surgem em relação com a 
cerimonia que acabais de viver, através da qual haveis adquirido o Grau de Aprendiz. 
Este termo se refere a um costume existente nos antigos Grêmios. O pai, ou a pessoa 
com autoridade sobre um rapaz, o entregava aos cuidados de um Mestre, por um tempo 
determinado, com a finalidade de que lhe ensinasse o Ofício. Têm chegado até nós 
bastantes documentos medievais que se referem a este costume no contesto específico 
dos Ofícios relativos à construção de edifícios. 
 

PREPARAÇÃO 
 
Antes de que se vos desse entrada na Loja, vos encontrastes com um Oficial da mesma, 
denominado “Guarda Externo”. Seu dever principal consiste em assegurar a 
inviolabilidade da Loja enquanto estejam em curso os Trabalhos, assegurando-se de que 
quem solicite entrada goze da condição de Maçom, e também deve preparar os 
Candidatos para as cerimônias. Se comunica com a Loja mediante golpes na porta, dados 
com os dedos da mão. Sua denominação tradicional é a de “telhador” (“tyler” em inglês, 
ou “tuilleur” em Francês). Se desconhece a origem de tal denominação. Usualmente é um 
membro da Loja que goza da condição de “Past Master”, quer dizer, que governou a Loja, 
sob a denominação de “Mestre da Loja”, usualmente durante um ano. À presidência da 
Loja se chega depois de haver desempenhado outros cargos na mesma, seguindo 
ordinariamente uma escala já estabelecida. O “Guarda Externo” é um Irmão Maçom, que 
como todos os Maçons, “é Irmão do Rei, Companheiro por igual do Príncipe e do 
mendigo, sempre que estes sejam também Maçons e dignos dele”. 
 
Vos pediram que firmásseis uma declaração importante. Ratificastes por escrito que 
chegavas à Maçonaria por uma opinião favorável que havíeis formado dela previamente, 
e que vos apresentáveis voluntariamente como Candidato, sem serdes forçado de forma 
alguma. Podereis recordar o que haveis firmado através da Constituição e Regulamentos 
Gerais da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, dos quais recebestes um 
exemplar na cerimonia de vossa Iniciação. Nos desgosta que existam Irmãos que possam 
pressionar, de qualquer forma, a amigos seus em prol de sua entrada na Ordem, contra 
seus sentimentos. Se desejardes levar à Ordem um amigo vosso, antes de suscitar o 
tema com ele, devereis primeiro falar sobre o assunto com algum dos responsáveis de 
vossa Loja. Declarastes também que não esperáveis obter vantagem material alguma de 
vossa incorporação. Este ponto tem uma Grande importância. Se insistirá nele em várias 
ocasiões durante vosso progresso na Maçonaria. 
 
Depois de haverdes firmado vosso compromisso, o Guarda Externo vos ajudou a 
preparar-vos para a cerimônia. Existem diversas explicações sobre o simbolismo 
subjacente na forma em que fostes preparado. Três são, entretanto, os aspectos a 
destacar. Em primeiro lugar deverias entrar “desprovido de todo objeto de valor”, pela 
razão que agora já sabeis. Em segundo lugar, vosso peito esquerdo estava descoberto de 
modo que carecíeis de proteção alguma contra uma adaga ou punhal (ou também, 
segundo algumas autoridades, para deixar patente vossa condição de varão). Em terceiro 
lugar, e em recordação de nossos antecessores operativos, para mostrar que éreis 
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fisicamente capaz de trabalhar como Maçom. Atualmente admitimos a varões com 
pequenas deficiências físicas, coisa que nem sempre sucedia. 
 

ENTRADA NA LOJA 
 
Quando estavas pronto, o Guarda Externo chamou à porta com três golpes. Estes golpes 
aludem ao ditado “pedi e se vos dará; buscai e achareis, chamai e se vos abrirá”, ditado 
que também vos recordam os três golpes que ouvistes ao dar a volta na Loja. 
 
Ao entrar na Loja, sentistes a pressão de um instrumento pontiagudo sobre vosso peito 
desnudo. Trata-se de um procedimento que vem de tempos antigos, tal como vos foi 
explicado pelo Mestre da Loja. Naqueles tempos distantes se incorporavam elementos às 
cerimônias para aumentar a apreensão. Visto da perspectiva de nossas sensibilidades 
atuais, tais elementos contribuem melhor para dar mais dignidade ao cerimonial. 
 

PERAMBULAÇÃO 
 
O Candidato, em todas as nossas cerimônias, seja para ser investido como chefe da 
Ordem, no cargo de Sereníssimo Grande Mestre, quer seja para ser investido como 
Aprendiz, é apresentado formalmente ao Oficial que preside. Nas cerimônias de colação 
de Graus, esta apresentação será precedida de “perambulações” ao redor da sala da 
Loja. Isto serve a dois propósitos. Em primeiro lugar, permite que os Irmãos se assegurem 
que o Candidato está “devidamente preparado” na maneira tradicional. Em segundo lugar, 
permite que os Oficiais de maior responsabilidade na Loja, o Primeiro e o Segundo 
Vigilantes, se assegurem de que o Candidato conhece o que tem que saber para receber 
o Grau. 
 
Seguidamente, o Candidato pode ser apresentado ao Venerável Mestre (VM) como uma 
pessoa devidamente preparada para a cerimonia. Os Oficiais que conduzem o Candidato 
nesta parte da cerimônia são o Primeiro e o Segundo Diáconos. Ambos estão 
encarregados de assegurar-se de que, após a perambulação e da apresentação, vos 
acerqueis do pedestal na forma tradicional. Na cerimônia que haveis vivido, chamada de 
Primeiro Grau, isto se executa “em ângulos retos e em esquadria”, simbolizando o viver 
com retidão e  ações sem falsidade. 
 
JURAMENTO 
 
Muitas bobagens têm sido escritas sobre esta parte da Cerimônia. O texto vem desde 
tempos antigos. Ultimamente, em algumas Jurisdições Maçônicas, foram suprimidas as 
“penas extravagantes”. Em outros tempos, se incluíram penas pavorosas aos juramentos 
para mostrar a seriedade dos mesmos às pessoas que os prestavam. Atualmente isso 
não é necessário, e esta prática arcaica é de mau gosto, especialmente  levando-se em 
conta que a mão direita do Candidato está colocada sobre o Livro da Lei Sagrada (L.da 
L.S. sobre o que teremos ocasião de voltar). 
 
Não há nada, em juramento Maçônico algum, que seja contrário às doutrinas religiosas ou 
às leis do País, ou que dê direito a Maçom algum a exigir-vos ou a pedir-vos que atueis 
da forma contrária a vosso dever ou a vossa consciência. Pelo contrário, se tal houvesse, 
com toda a probabilidade se veria sujeito a procedimento disciplinar por parte da 
Autoridade Maçônica. 
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Em vosso Juramento prometestes não violar os segredos Maçônicos. O “segredo” é um 
dos vícios que se lançam na cara da Maçonaria. É importante que, desde o principio, 
tenhais um conceito muito claro do que consideramos “segredo”. Na Maçonaria existem 
somente duas coisas  secretas: os meios de reconhecimento e os segredos legítimos de 
um Irmão que vos tenham sido explicitamente confiados em vossa condição comum de 
Maçons. Existem, com certeza, Grande numero de assuntos que devem ser considerados 
confidenciais, do mesmo modo que existem assuntos em todos os clubes e associações, 
em matéria, por exemplo, de finanças, de votações sobre novos membros, ou de outras 
questões internas. Em tais assuntos, fazemos valer o direito de não divulgá-los que têm 
as pessoas, físicas ou jurídicas. Se bem é certo que deveis abster-vos de ir proclamando 
vossa condição de Maçom aos quatro ventos a esmo, não há razão pela qual deveis 
ocultar esta vossa condição a vossos amigos, ou pela qual deveis abster-vos de falar da 
Ordem em particular se existe um bom motivo para isso. Recordai, contudo, que sempre é 
aconselhável manter uma atitude modesta de reserva, e que deveis abster-vos de fazer 
declarações à  imprensa, ou a qualquer outro meio de difusão, em matérias relacionadas 
com a Ordem, sem antes terdes obtido autorização para isso através da Autoridade 
Maçônica. As freqüentes tergiversações que temos sofrido em nossa posição nos obrigam 
a restringir a porta vozes Oficiais a possibilidade de conceder entrevistas ou de fazer 
declarações publicas. 
 
Seguramente, o Juramento e o resto da cerimônia vos terão transmitido o requisito de um 
nível exigente de conduta moral ao qual se sujeitam todos os Maçons. Uma das 
conseqüências que disto derivam é que o resto de vossos Irmãos confiarão 
espontaneamente em vossa palavra, e igualmente vós confiareis na deles. É, por 
conseguinte, totalmente apropriado guardar zelosamente nossos métodos de 
reconhecimento, que são a chave que abre essa confiança. Não deveis abusar nunca 
dessa confiança tentando obter vantagens pessoais ou ganhos materiais na vossa 
permanência na Ordem. É mais, qualquer intenção que possais descobrir de tal 
procedimento devereis  imediatamente colocar-vos alerta. Essas condutas constituem um 
delito Maçônico e podem dar lugar à expulsão da Ordem. 
 
 
AVENTAL 
 
Vistes diversos aventais na Loja que diferem do vosso. O avental incorpora sinais da 
posição na Ordem que ocupa o Irmão que o usa. Entretanto, se os examinardes com 
atenção, vereis que todos os aventais estão baseados no avental de Aprendiz que usais. 
Todos os Maçons são Irmãos entre si, e todos usam o mesmo avental, por mais que 
alguns estejam adornados com orlas ou emblemas. 
 
 
ÂNGULO NORDESTE 
 
Ninguém esquece a experiência vivida no ângulo Nordeste. A lição de caridade sublinha 
nossos princípios básicos, que se enunciam na expressão “a fraternidade, a caridade e a 
verdade”, que, como se vos dirá mais abaixo, devereis memorizar. 
 
Todos os Irmãos devem efetuar contribuições com fins caritativos. Os Irmãos devem 
especialmente apoiar os projetos caritativos propostos pelo Mestre da Loja para o seu 
mandato. Existe um Oficial especifico na Loja, o Hospitaleiro, que vos explicará os 
costumes de vossa Loja neste aspecto. À  medida que progredirdes na vossa carreira 
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Maçônica ireis sabendo mais coisas. Que isto não seja motivo de esquecer que a 
caridade se manifesta dando, ademais que dinheiro, vosso serviço “ao amigo ou ao Irmão 
que esteja necessitado”, sempre sem detrimento vosso ou de vossa família. 
 
FERRAMENTAS 
 
Os Maçons operativos utilizam ferramentas em seu trabalho. Nós somos “especulativos” 
no sentido de que “especulamos” sobre as lições morais que se podem extrair de distintas 
classes de objetos, sejam ou não ferramentas de trabalho, como, por exemplo, podem ser 
a trolha, a escada ou o pavimento mosaico. Neste sentido, os Maçons sempre, nas 
figuras geométricas, nas técnicas de arquitetura e nas ferramentas de trabalho do Oficio 
de Maçom (quer dizer, de pedreiro). Cada Grau tem suas próprias ferramentas. No caso 
do Aprendiz, as ferramentas são a régua de 24 polegadas, o malho de desbastar e o 
cinzel. São símbolos de um uso correto do nosso tempo e que tem que ser dividido entre 
o culto a Deus, o trabalho, o descanso e o serviço aos demais. Simbolizam também a 
educação e a atitude construtiva perante a vida. 
 
 
CONSTITUIÇÕES 
 
Este vocábulo se emprega em Maçonaria com dois significados distintos. Significa, em 
primeiro lugar, um agrupamento de Lojas baixo a autoridade de uma determinada Grande 
Loja ou Grande Oriente, como é o caso da Grande Loja Maçônica do Estado de São 
Paulo, da Grande Loja da Espanha, da Grande Loja Unida da Inglaterra, da Grande Loja 
da Escócia, da Grande Loja da Irlanda, da Grande Loja Nacional Francesa, do Grande 
Oriente do Brasil, e de muitas outras. Se emprega também a palavra Jurisdição. Em 
segundo lugar, significa a norma suprema que governa uma determinada Grande Loja ou 
Grande Oriente (Constituições e Regulamentos Gerais). 
 
Existe reconhecimento recíproco entre a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo  
e a imensa maioria das Grande Lojas Regulares do mundo, incluída a Grande Loja Unida 
da Inglaterra. As Grandes Lojas reconhecidas junto com as Lojas acolhidas sob a 
autoridade de cada uma delas, figuram no Anuário Maçônico vigente, do qual cada Loja 
dispõe de uma cópia, e que está a disposição de todos os Irmãos através do Secretário 
da Loja. É preciso estar consciente que existem corpos Maçônicos que se 
autodenominam “Grande Loja” ou "Grande Oriente", que não são considerados regulares 
pela Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo e vice versa. É um delito Maçônico 
visitar uma Loja que não seja acolhida por uma jurisdição reconhecida pela GLESP. Se 
tendes a intenção de visitar uma Loja no Brasil ou no exterior, deveis assegurar-vos 
previamente de que se trata de uma Loja reconhecida. O Secretário de vossa Loja poderá 
explicar-vos como fazê-lo. 
 
A Grande Loja Unida da Inglaterra é o órgão de governo da jurisdição Maçônica inglesa, 
cujas origens remontam a 1717. Trata-se , por conseguinte, da Grande Loja mais antiga 
do mundo. A palavra “Unida”, que forma parte em seu nome, faz referência à existência 
de uma segunda Grande Loja rival, fundada em 1751, e à fusão de ambas, que aconteceu 
em 1813, adotando a denominação atual. 
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EXORTAÇÃO DEPOIS DA INICIAÇÃO 
 
Ides ter ocasião de ouvir esta exortação uma outra vez. Seu significado irá se desvelando 
mais e mais em vossa mente. Em resumo, vos recorda que, em vossa qualidade de 
Maçom, deveis honrar a Deus, servir a vosso próximo (no mais amplo sentido do termo), 
empregar vossos talentos para vosso próprio proveito, e ao de vossa família e, em geral, 
de todos os vossos congêneres. Deveis também procurar aprender quanto mais melhor 
sobre temas Maçônicos. 
 
Já sabeis que não existe nada parecido a um “deus Maçônico”. A palavra “Deus” que 
emprega o texto da exortação, se refere ao Ser Supremo tal como se adora em vossa 
própria religião. É condição para ser recebido no seio da Maçonaria que o Candidato creia 
no Ser Supremo. Dele se deduz que  na Maçonaria existem nomes de múltiplos credos e 
denominações religiosas. Com a finalidade de guardar a harmonia em Loja, os Maçons se 
referem ao Criador pelo nome de Grande Arquiteto do Universo. Esta denominação 
provoca objeções por parte de alguns teólogos. Nós a temos por útil, posto que nos 
permite trabalhar juntos em harmonia, evitando as disputas sobre materias de religião. É 
precisamente em interesse da harmonia pelo que está rigorosamente proibido falar de 
religião ou de política na Loja. 
 
Na Ordem convivem homens de diversos credos. O Candidato presta seu Juramento 
sobre o livro ou escritos que ele mesmo tem por Sagrado, e na postura que exige sua 
própria confissão. Assim, os Irmãos de confissão judaica, prestam seu Juramento “em pé 
e cobertos”. Os cristãos o fazem ajoelhados e com a cabeça descoberta. 
 
 
O PRÓXIMO PASSO 
 
Dentro de um prazo de tempo relativamente breve, se vos conferirá o Grau de 
Companheiro Maçom. A cerimonia que vivereis vos será explicada no folheto seguinte 
desta série. A cerimonia se denomina “Passe”. Antes de começá-la devereis dar 
respostas, em Loja aberta, a uma série de perguntas que vos serão formuladas pelo 
Mestre da Loja, para demonstrar que haveis feito suficientes progressos como Aprendiz 
para ser digno do Grau superior. O segundo Diácono estará a vosso lado para apontar-
vos as respostas caso necessário. Deveríeis, contudo, assegurar-vos de que saibais bem 
de memória essas respostas, tanto pela impressão favorável que isso causará na Loja, ao 
demonstrar que tomastes seriamente vossas obrigações, como pela satisfação que dareis 
aos Irmãos que propuseram e secundaram vossa candidatura. 
 
Antes de que se imprimissem os Rituais, a instrução dos Irmãos no Ritual e o simbolismo 
Maçônico se fazia pelas perguntas e respostas. Os Irmãos se sentavam ao redor de uma 
mesa e o Mestre fazia rodadas de perguntas, para provar seu conhecimento do “Ofício” e 
dos ensinamentos morais. Com o passar do tempo, as perguntas e as respostas foram 
fixas. Os Irmãos tinham que demonstrar um domínio das mesmas para que se lhes 
permitisse ascender a um Grau superior. Estes catecismos foram conhecidos com o nome 
de “Conferencias o Preleções”, tendo sido revisadas varias vezes com o transcorrer do 
tempo. 
 
Em 1813, ao fundirem-se as duas Grandes Lojas primitivas, teve de proceder-se a 
obtenção de um Ritual único com elementos procedentes dos Rituais das duas Grande 
Lojas. O Duque de Sussex, na ocasião Grão Mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, 



 

 7 

se interessou pessoalmente por este trabalho e o impulsionou para que fora terminado o 
quanto antes. O novo Ritual foi promulgado em uma série de exibições. Os Rituais, até 
essa data, continham uma serie de referências cristãs. Estas foram suprimidas, por ordem 
do Grão Mestre, posto que, na opinião do Duque, a Maçonaria devia estar aberta aos 
homens de qualquer religião, sendo vinculo de união entre eles, a condição de que 
admitissem a existência do Ser Supremo. 
 
Em Londres existe uma Loja de Instrução de grande prestigio (a “Emulation Lodge of 
Improvement”) que utiliza as Conferencias.  
 
As perguntas que devereis responder estão retiradas dessas Conferencias. Com certeza, 
que já vos haveis inteirado das respostas, suposição que como podeis ver, é infundada.  
 
As notas que vêm a seguir querem ajudar-vos a entender alguns dos momentos em que 
elas se empregam. 
 
 
PERGUNTAS ANTES DO “PASSE”. 
 
“No seio de uma Loja justa, regular e perfeita”. Esta frase descreve uma Loja devidamente 
constituída e aberta: “justa” por quanto a Santa Bíblia (o Livro da Lei Sagrada) está aberta 
em Loja; “perfeita” por quanto existe um quorum de sete Irmãos presentes; “regular”, 
posto que dispõe da Carta Constitutiva outorgada pelo Grão Mestre em virtude da 
autoridade que se lhe investiu pela Grande Loja. 
 
A expressão “Livro da Lei Sagrada” significa “a revelação do alto que se impõe à 
consciência” de um Irmão concreto. Com certeza, não se trata sempre da Santa Bíblia. No 
Brasil o termo é quase um sinônimo da Bíblia, que deve estar sempre aberta nas Lojas da 
Jurisdição mesmo quando o Candidato está prestando seu juramento sobre um texto 
Sagrado alternativo. 
 
Já temos falado sobre “a fraternidade, a caridade e a verdade”, princípios básicos da 
Ordem. “A fraternidade” implica tolerância dos ideais e crenças de outras pessoas. “A 
caridade” se refere ao amor generoso e à assistência liberal ao necessitado. “A verdade” 
alude às altas exigências morais que a Ordem ensina, que todo Irmão está obrigado a 
insistir por fazer suas. 
 
“Prendas” alude à forma de dar a mão que vos foi ensinada. 
 
NA CEIA 
 
Os gestos e aplausos que seguem aos brindes Maçônicos se denominam “fogo 
Maçônico” ou simplesmente “fogo”. São de índole privada, de modo que nos abstemos de 
realizá-los em presença de pessoas que não sejam Maçons. Provavelmente, a razão disto 
está em que os gestos aludem ao sinal do primeiro Grau. É um costume muito antigo. Em 
algumas Lojas se realiza mediante um “copo para o fogo”, com uma base reforçada, 
golpeando-o na mesa. 
 
Vos terá surpreendido o primeiro brinde. Procede da Inglaterra, ainda que sua origem 
concreta seja desconhecida. Naquele país, berço da Maçonaria, foi praticado pelos muitos 
membros da família Real que pertenceram à Ordem. O Presidente da República é o 



 

 8 

símbolo vivo da nação. A lealdade ao poder legal constituído, que no Brasil se personifica 
na Presidência da Republica, é um dos princípios fundamentais da ordem Maçônica. Essa 
lealdade não fica afetada, em modo algum, pela participação ou não do Presidente da 
Republica na Ordem. O brinde se eleva, pois, ainda que o Presidente não seja Maçom. 
 
Se vos pedem que respondais a um brinde, deveis fazê-lo de forma breve e sincera, 
dizendo tudo o que deve ser dito sem fazer-vos pesado. Em geral, as respostas começam 
agradecendo o brinde ao proponente e sua execução aos Irmãos. Ao propor ou responder 
a um brinde, é suficiente começar com a expressão “Venerável Mestre e queridos 
Irmãos”. No caso de que estiver presente um Dignitário de alto posto, consultai a 
conveniência de uma formula alternativa. De outro modo, resta-vos com a elegância da 
singela dessa forma de tratamento. 
 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
Deste-vos conta de que existe um belo simbolismo e uma Grande tradição na cerimonia 
de Iniciação. À medida que vás progredindo na nossa Arte, ireis descobrindo que o 
simbolismo e a tradição são abundantes nela, sendo temas apaixonantes de estudo. O 
simbolismo da sala da Loja se explica na “Explicação da Tábua de Delinear no Primeiro 
Grau”, que às vezes se recita em Loja. Se for o caso, presta-lhe toda a vossa atenção. 
Falaremos sobre as “Tábuas de Delinear” quando ascenderes ao segundo Grau. Não 
receai fazer perguntas sobre tudo aquilo que vos puder interessar. Se não vos puderem 
dar maiores explicações até que tenhais feito mais progressos na Ordem, vos dirão. Com 
certeza, na condição de Maçom, que já haveis adquirido, se vos podem explicar muitas 
coisas. Se o Irmão a quem haveis perguntado não conhece a resposta, buscará a outro 
Irmão que a possa saber. Desta forma aumentarão vossos conhecimentos e também, 
esperamos, as coisas que sejam objeto de vosso interesse, Tende sempre presente que a 
Maçonaria é sem duvida, algo que deveis levar a sério, mas é também algo que deveis 
desfrutar. Na cerimonia de Instalação de um novo Venerável Mestre, que tem lugar uma 
vez por ano, podereis escutar o “discurso dirigido aos Irmãos”. Nele se faz alusão ao 
“propósito geral de ser feliz e de transmitir felicidade”. Desfrutai da parte que nele vos 
corresponde e nunca lamentareis o passo que acabais de dar. 
 
Sede benvindo, Irmão 
 
                                                                                                                                            


