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O Estandarte da loja tem as seguintes dimensões: no seu cumprimento total de
1,20m (um metro e vinte) centímetros com formato retangular, na largura
0,70(setenta) centímetros e parte inferior nos últimos 0,20(vinte) centímetros,
termina com três ondulações, sendo que a ondulação central é em forma
arredondada, com franjas douradas, e o contorno das laterais em forma
triangulares com franjas douradas em todo o entorno do Estandarte, em tecido de
veludo.
O fundo do Estandarte, esta na cor púrpura, em termos de significado simbólico
quer dizer: nobreza, dignidade, mando e até mesmo sacralidade, misticismo,
atribuídos à cor púrpura.
Temos também uma corda em linha de algodão na cor dourada com 07 (sete nós)
estando, envolta e acentuada no estandarte, representando, a “Perfeição”, a união
fraternal e espiritual de todo os Maçons, a corda esta posicionada aberta, como se
fosse abraçar todo o estandarte da loja e a sua simbologia impressa,isto significa
que a loja esta sempre aberta a receber, buscar e a especular novos desafios na

procura de irmãos úteis e dedicados, significando ainda que a ordem, é dinâmica e
progressista, portanto, contribuindo para o progresso nacional da humanidade.

O Esquadro e o Compasso, envolto pela corda de 07(sete) nós,
estes, são duas Grandes Luzes Emblemáticas. O esquadro simboliza a matéria, a
incultura, a falta de luz, o compasso representa o Espírito, a cultura, a
luminosidade, a Clarividência dos conhecimentos adquiridos.

Dentro do esquadro e compasso esta o Delta Radiante, na cor azul,
com um Olho Onividente ou “Olho-que-tudo-vê”. O Delta representando a
Divindade única, com seu Olho, que em várias civilizações, foi tido como a
representação da Sabedoria, do Discernimento e do equilíbrio.

A Cruz da Ordem de Cristo ou Templária é o emblema da
histórica Ordem de Cristo, (também chamada Ordem dos Cavaleiros de Cristo) de
Portugal. É usada também no brasão de Tomar, juntamente com a Cruz Templária,
cidade que foi sede da Ordem dos Templários em Portugal e da Ordem de Cristo,
sucessora da anterior.
Já no século XIX, passou a representar a Ordem Militar de Cristo, em Portugal, e a
Imperial Ordem de Cristo, no Brasil.
É muito comum, principalmente no Brasil, confundir esta com a Cruz de Malta.

A fênix ou fénix (em grego ϕοῖνιξ) é um pássaro da mitologia
grega que, quando morria, entrava em auto-combustão e, passado algum tempo,
renascia das próprias cinzas. Outra característica da fénix é sua força que a faz

transportar em vôo cargas muito pesadas, havendo lendas nas quais chega a
carregar elefantes. Podendo se transformar em uma ave de fogo.
Teria penas brilhantes, douradas, e vermelho-arroxeadas, e seria do mesmo
tamanho ou maior do que uma águia. Segundo alguns escritores gregos, a fénix
vivia exatamente quinhentos anos. Outros acreditavam que seu ciclo de vida era de
97.200 anos. No final de cada ciclo de vida, a fénix queimava-se numa pira
funerária. A vida longa da fénix e o seu dramático renascimento das próprias cinzas
transformaram-na em símbolo da imortalidade e do renascimento espiritual.




Na China antiga a fénix foi representada como uma ave maravilhosa e
transformada em símbolo da felicidade, da virtude, da força, da liberdade, e
da inteligência. Na sua plumagem, brilham as cinco cores sagradas.Roxo,
Azul, Vermelha, Branco e Dourado.
No ínicio da era Cristã esta ave fabulosa foi símbolo do renascimento e da
ressurreição. Neste sentido, ela simboliza o Cristo ou o Iniciado, recebendo
uma segunda vida, em troca daquela que sacrificou.

O livro aberto na parte inferior do Estandarte, representa o livro da Lei, ou Livro
sagrado, invocando a presença do G A D U em todos os trabalhos, quando
aberto Ritualísticamente. A frase; “Amor, Trabalho e Saber são fontes da Vida, por
isto, devem rêge-las” este dito inserido no livro, é uma alegoria aos nobres irmãos
dispostos a trilharem sua carreira obedecendo aos preceitos maçônicos, sendo
Solidário para com seu próximo, e Progressista para o bem coletivo.
O nome da Loja: Solidaridade e Progresso : A palavra "solidariedade" é usada

para designar um sentimento, ou a união de simpatias, interesses ou propósitos
entre os membros de um grupo. Sendo assim a duas palavras se fundem num
único objetivo da união coletiva para com os anseios progressistas de estudos e
crescimento da cultura no berço da família maçônica.
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