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Joseph Paul Oswald Wirth nasceu a 5 /8/1860, em 

Brienz, um pequeno burgo suíço  

Iniciado em 1892, ele reagiu corajosamente, 

desde a sua juventude, contra o abandono 

lamentável do simbolismo. Sua oficina foi a Loja 

“Trabalho e Verdadeiros Amigos Fiéis” no seio da 

Grande Loja de França. 

Oswald Wirth morreu a 9 /3/1943 foi sepultado em 

Monterre-sur-Blourde, ao sul de Poitie (França).  









 

 

 





 A Loja mais antiga deverá afixar no 

quadro de avisos, o Boletim da GLESP. 

 

 Os Oficiais, deverão preferencialmente 

decorar os textos, principalmente os 

curtos. 

 

 Na iniciação ao desvendar o candidato, 

deve-se fazer um semi-circulo, deixando 

o meio aberto. 



 Exigir intervisitações para aumento 

de salário (3 visitas no mínimo). 

 

 Os VVig deverão anunciar pelo nome 

os Irmãos que solicitarem a palavra. 

 

 O 1º. Vig deverá bater o malhete, 

esperar a resposta do VM e 

anunciar a chegada de retardatários. 

 



 A leitura de trabalhos, deverá ser feita 

na própria coluna, iniciando-se com as 

saudações de praxe, seguida da frase 

A G D A D U. APESAR DO 

COSTUME DE FAZÊ-LA “ENTRE 

COLUNAS”. 

 

 Nas reuniões de Comp o 1º. Vig 

deverá com 1 M I, ficar fora do 

Templo para orientações aos AAp 



 Na reunião de CM , caso seja de 

instrução, os Comp deverão ficar com 

o 2º Vig e 1 M I fora do Templo 

para orientações. 

 

 Saída definitiva do obreiro: Após 

autorização, fica entre colunas, faz a 

saudação às Luzes, deposita o óbulo na 

B B, presta o jur e aguarda 

permissão para retirar-se. 





  
 A - ATIVIDADES MAÇÔNICAS:  

  

 I - Ritual e simbologia  

 1 - Tema geral do Símbolo  

 - O simbolismo francomaçônico como 

linguagem específica da maçonaria.  

  

 2 - A Constituição do Homem  

  

a) Matéria e Espírito, Esquadro e Compasso.  

b) O Homem ser histórico. Atualidade e 

tradição. O livro.  

c) O Homem como criador. A liberdade.  

 



 3 - O Trolhamento:  

  

a) Posição a ordem/ Sinal de aprendiz  

b) Palavra Sagrada  

c) A idade do aprendiz  

d) A marcha misteriosa dos aprendizes  

e) O Avental de aprendiz/ As luvas brancas  

f) A bateria e a aclamação Grau  

 



 4 - O Maçom obreiro de si mesmo  

  

a) A Marcha  

b) Sois Maçom?  

c) O Malho e o Cinzel  

d) A Pedra Bruta  

e) O Prumo e o Nível  

f) O Avental  

g) A Coluna "B"  

h) A Régua de 24 Polegadas  

i) A Vaidade  

 



 5 - O FrancoMaçom, integrante de uma 

Ordem Superior a quem se lhe concede 

sua mais alta dignidade.  

  

a) A Iniciação  

b) A Câmara de Reflexões  

c) As Viagens  

d) O Trabalhador  

e) A Cadeia Universal, a Corda de 81 nós  

f) O Pavimento Mosaico  

g) A Reunião do Primeiro Grau  

h) Silencio em Loja  

i) As Espadas  

 



 6 – A escala maçônica de valores 

  

a) A Caridade  

b) A Tolerância  

c) A Fraternidade  

d) O Segredo  

e) O Juramento  

f) A Sabedoria  

 



 7 - Sitio do Homem no universo  

  

a) O Templo Maçônico  

b) Arquitetura do Templo  

c) A Decoração do Templo  

d) A Iluminação do Templo  

e) O Altar dos Juramentos  

f) Sabedoria, Força, Beleza  

g) Minerva, Hércules, Vênus  

h) Jônica, Dórica, Coríntia  

i) A relação do Homem no Universo  

j) A unidade do simbolismo  

 



 8 - Gnoses, Numeral do Grau  

 

a) Um, necessidade da razão  

b) Dois, Os binários criadores  

  

 9 - Rituais  

  

a) De Abertura  

b) De fechamento  

 



 II - História Maçônica  

 

a) Informações sobre a origem da 

Maçonaria Moderna  

b) Informações sobre a Grande Loja do 

Estado de São Paulo  - Fundação, etc. 

  

 III - A Estrutura da francomaçonaria  

  

a) Informações sobre a origem da 

Maçonaria  

b) Informações elementares sobre os Ritos  

 





 IV - Direitos e Serviços Maçônicos  

  

a) Constituição  

b) Declaração de Princípios  

c) Regulamentos, Infrações e Sanções  

  

 OBS: O grau de Aprendiz não 

contempla trabalhos Paramaçônicos 

mas, isto não os excluem de 

participar na ajuda de seus Irmãos.  

 





A - ATIVIDADES MAÇÔNICAS:  

  

 I - Ritual e Simbologia  

  

 1 - ELEVAÇÃO AO 2º GRAU  

  

a) Condições da Elevação, as provas, os 

méritos  

b) Preparação do Candidato 

c) Aspecto Iniciático, intelectual e moral 

da Elevação 

 



d) As Viagens. 

e) As Ferramentas. 

f) O juramento. 

g) A estrela Flamejante 

maçônica, a tradição e o 

simbolismo numérico; 

h) A letra G inscrita na 

estrela Flamejante 

 



 2 - O Templo  

  

a) O Templo de Companheiro  

b) A abertura do Livro da Lei  

c) O quadro do Companheiro  

d) As colunas 

e) O Avental do Companheiro, o 

descenso da abeta triangular 

 



 3 - O Trolhamento: 

 

a) Posição a ordem de companheiro  

b) Sinal de ordem, sua Antigüidade e sua 

evolução, seu significado e sua 

execução  

c) A palavra de passe/ A palavra Sagrada  

d) O toque  

e) A idade do companheiro  

f) A marcha do companheiro.  

g) A situação correta do companheiro em 

Loja  

h) A bateria e a aclamação do grau  

 



 4 - Rituais 

  

a) De abertura  

b) De fechamento  

  

 II - História Maçônica  

  

a) Antecedentes para considerar as 

origens do 2º grau  

b) Companheiro. Definição  

c) Agrupações tradicionais operativas  

 



d) Significado do grau  

e) Confrarias, Collegia Fabrorum, 

Sodalitates  

f) Formação dos Crafts e Francmestiers  

g) Cluny e os construtores  

h) As Lojas de oficio  

i) Os corpos de maçons  

j) Formação do 2º grau  

k) A lenda dos companheiros  

l) Analogias dos companheiros e a 

francomaçonaria  

m) Os manuscritos (Poema Regius, etc.) 

 



 III - Filosofia Maçônica  

  

 1 - Filosofia iniciática do grau  

  

a) A Espiga  

b) O número 5. Interpretações. 

c) Os cinco sentidos. O sexto sentido  

d) Os cinco degraus do companheiro  

 



 2 - Filosofia geral aplicada à doutrina  

  

a) O Espírito científico filosófico  

b) Cabeça, Mão, Coração (inteligência, 

ação e filantropia)  

c) A inteligência e o companheiro ideal  

d) A retidão e a razão  

e) O valor e o companheiro combatente 

pela verdade  

f) O companheiro e as interpretações da 

verdade  

g) A prudência ou o respeito pelo 

adversário  

h) A filantropia e o amor à humanidade  

i) Responsabilidades e deveres  

 



 IV - Direitos e Serviços 

Maçônicos  

  

a) Constituição, declaração de 

princípios e artigos que 

interessam ao companheiro  

b) Regulamento, infrações e 

punições  

c) Organização Maçônica do 

Estado de São Paulo em especial 

a Grande Loja. 

 



 V - Preparação para atuar no mundo 

profano  

 

a) O 2º grau e a sociologia  

b) A vida social atual do Brasil, América 

e do mundo e as nossas Doutrinas  

c) Sociologia do Trabalho  

d) Preparação para atuar em grupos 

como dirigentes e ativistas, em forma 

inteligente, não esquecendo que 

devemos pesar por qualidade e não 

por quantidade  

3 - Paramaçônicos  

 



 VI - Capacitação para:  

 

a) Defender e difundir os postulados que 

tem conhecido no seu grau  

 

b) Atuar em assuntos de interesse 

Nacional/Universal  

 

c) Aspecto prático  

 



 VII - Ação Maçônica  

  

a) Ação maçônica propriamente dita  

b) Paramaçônicas (centros femininos, 

ação laica, escoteiros, cruz vermelha, 

etc.)  

c) Ação profana (centro de pais e 

mestres, conferências, sindicatos, 

etc.)  

 





 A Atividades Maçônicas:  

  

 I - Ritual e Simbologia  

 



 1 - Exaltação:  

  

a) Câmara de Reflexões  

b) Preparação do candidato  

c) Recepção  

d) A acusação  

e) A câmara do Meio 

f) O octógono, o eneágono 

g) A acácia 

h) As viagens 

i) O Juramento do Grau 



 2 - O Templo  

a) Sua construção  

b) A busca do Mestre Hiram e seu sentido 

c) Significado da lenda; macrocósmica, 

astrológico, alquímico 

d) Relação da morte de Hiram com outros 

crimes simbólicos  

e) O filho da viúva  

f) Significado individual  

g) O pecado original  

h) Redenção, regeneração, ressurreição  

i) História iniciática  

 



 3 - O Trolhamento:  

  

a) Posição a ordem/ Sinal de mestre  

b) Palavra de passe/ Palavra Sagrada  

c) Os cincos pontos perfeitos da maçonaria  

d) A idade do mestre  

e) A marcha misteriosa dos mestres  

f) O sinal de socorro  

g) O Avental de mestre/ As luvas brancas  

h) A bateria e a aclamação Grau  

i) O mestre perdido entre o esquadro e o 

compasso  

 



 4 - Rituais  

 

a) De abertura  

b) De fechamento  

 



 II - História Maçônica  

  

a) Escolas iniciáticas da antigüidade  

b) Maçonaria operativa /especulativa 

c) Francomaçonaria brasileira  

e) REAA – RITO YORK – RITO SCHRöDER  - 

ADONHIRAMITA – RITO DE S. JOÃO. 

f) Outros Ritos reconhecidos pela GLESP.  

g) Evolução da maçonaria especulativa na 

Europa e América  

h) Francomaçonaria Anglosaxônica e Latino-

americana  

i) Aspectos místicos da história da ordem  

 



 III - Filosofia Maçônica  

  

 1 - Filosofia iniciática do grau  

  

a) O logos  

b) A luz e grande obra  

c) Interpretação simbólica das cores e 

das notas musicais  

d) A tradição iniciática  

e) Morte iniciática  

f) Ideal iniciático, recuperação ou 

liberação .  

 



g) Interpretação do número 7 (planetas, 

metais, criação, etc.).  

h) O número 8 (equilíbrio, justiça e 

harmonia. Os oito dos ventos, 

octogenário chinês, oito cabires, as 

oito etapas da ioga, o octaedro).  

i) O número 9 (os três arcanos do 

magistério, o novenário tradicional, as 

nove musas, os nove céus, os noves 

mestres, o nonágono).  

j) As sefirotes  

k) A Arte Real  

 



a) Tem a ordem uma filosofia própria?  

b) O irmão franco maçom frente a sua 

consciência  

c) Concepção da vida e da morte  

d) Concepção do Universo  

e) Espírito, matéria e ciência  

f) Sentimento, crença, conhecimento  

g) A mudança e a superação  

h) O racionalismo  

i) O universalismo  

 



k) A justiça, apreciação pessoal  

l) O Mestre Maçom frente aos AAp:. e 

CComp:.  

m) Responsabilidades e deveres  

n) Reflexões sobre o valor  

o) O discernimento e sua aquisição  

p) O sacrifício  

q) O pensar por si mesmo  

r) A pedra filosofal (o uso e 

transcendência dos metais)  

 



s) Os sete vícios e as sete virtudes  

t) A sobriedade base da regeneração 

individual  

u) Valores e desvalores  

v) Harmonia construtiva  

w) Livre exame. A dúvida filosófica  

x) A discrição e a moderação  

y) Amizade, simpatia e fraternidade  

z) Solidariedade social  

 



aa) O Mestre Maçom frente ao povo  

bb) O Mestre Maçom frente à pátria e a 

humanidade  

cc) A liberdade organizada como meio 

de convivência social, deveres e 

direitos, bem, beleza e verdade  

 



a) Antigos limites (Landmarks). Velhos 

manuscritos  

b) Manuscrito Régius ou de Haliwell, 

manuscrito de Cooks  

c) As constituições de York de 926  

d) A constituição de Eduardo III do século 

XIV  

e) O regulamento de 1663  

f) Antigos preceitos do A:.M:. do século XVII, 

antigos usos e costumes  

 



g) Os preceitos do franco maçom de 

Anderson 1723. (comparação com os 

antigos documentos)  

h) Documentos e regulamentos gerais de 

Payne Anderson  

i) Grandes Constituições de 1786  

j) Constituição de Laussane 1875  

k) Institutas da confederação maçônica do 

R.E.A.A. de 1875  

l) Normas de reconhecimento internacional  

m) Confederação Maçônica Interamericana  

 



n) Constituição da G∴L∴ do Estado de 

São Paulo (desde fundação)  

o) Regulamentos, infrações e sanções  

p) Organização Maçônica da Grande 

Loja  

  

 



 V - Seleção de Maçons para prepará-

los para chefia  

  

a) Capacitação para instruir os 

Aprendizes e Companheiros  

b) Capacitação para instruir os Mestres  

c) Capacitação para atuar em 

organismos superiores  

 



 B - Paramaçônicas  

 

 VI - Capacitação para:  

  

a) Hierarquização dos problemas  

b) Interpretação da vida social à luz da 

doutrina maçônica  

c) Difundir e defender seus postulados  

d) Ação maçônica inteligente, primando 

se pela qualidade sobre a quantidade  

e) Conceito do poder  

f) Conceito de responsabilidade  

 



g) Dom de mando e governo  

h) Auto aperfeiçoamento, melhoramento 

pessoal e da obra realizada através 

das críticas  

 

 C - Aspecto prático  

  

 VII - Ação paramaçônica  

  

a) Ação maçônica propriamente dita  

b) Paramaçônicas (Fraternidade 

feminina, etc.)  

 



c) Profana (Centros de Pais, Ligas de 

estudantes, sindicatos)  

 

d) Integração dos esforços nos 

diferentes planos: nacional, regional, 

municipal.  

 

 



 Termina a escalada do Maçom no 

grau 3 ? 

 

 Qual a necessidade de graus mais 

avançados ? 

 

 Nas Lojas Filosóficas o maior grau é a 

plenitude maçônica ? 

 



 12/03/1829 – o Irmão Francisco Ge 

Acayaba de Montezuma, depois 

Visconde de Jequitinhonha, então no 

exílio, recebe do Supremo Conselho 

dos Países Baixos, hoje Bélgica, uma 

carta de autorização para instalar um 

Supremo Conselho do Rito Escocês 

Antigo e Aceito no Brasil que foi o 5º 

Supremo Conselho do Mundo.  
  



  

 

 12/11/1832 – de volta ao Brasil o 

Irmão Montezuma instala o Supremo 

Conselho usando a autorização do 

Supremo Conselho da Bélgica. 

Durante os anos seguintes, várias 

foram as cisões e aproximações em 

torno do Supremo Conselho. 
 

  







O  

CONHECIMENTO 

SÓ TEM VALOR  

SE REPASSADO. 



A 

Verdade estamos 

em busca para 

apresentá-la. 

Mas a opinião é sua 

                                Ir.’. Paschoal. 



e-mail: 

inspetor@inspetorialiturgica.org.br 

 

Fones: 3911.7755 – 39117575 – 99157.2357 

mailto:inspetor@inspetorialiturgica.com.br

