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Legislação 

   

Normas e Procedimentos para o Rito Escocês Antigo e 
Aceito,de acordo com os Pareceres nos. 03-90/91 e 04-90/91, da 
Grande Comissão de Liturgia,Aprovados pela Muito Respeitável 
Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul  

     

Introdução  

Nossas “sessões práticas” realizam-se de acordo com a legislação e com o 
Ritual.  Na medida em que, desde 1992, existe um Decreto (no. 89) que define 

normas e procedimentos aplicáveis ao REAA, julgamos importante 

que os AAMM disponham desse material, especialmente porque não se 
tem muita facilidade na obtenção do mesmo.  O presente “Módulo 
Legislação”, esperamos, será de grande utilidade na elucidação de dúvidas 
que eventualmente ainda restem com relação à parte prática.  Guarde-o bem.  
Estude-o. Compare-o. Finalmente, analise nossos trabalhos e não hesite em 
opinar, caso julgue que – a qualquer momento – ocorra alguma 
inobservância.  

Nossa maior esperança de um futuro promissor para as Oficinas está em 
nossos Aprendizes.  Impende que, desde já, tomem contato com a parte 
legislativa de Nossa Instituição, pois só assim poderão estar seguros em sua 
jornada rumo ao Segundo Grau.  
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Sinal de Ordem  
O sinal de ordem é obrigatório em L aberta, até o momento do 
encerramento.  Entretanto, toda circulação dentro do Templo deverá 
ser feita sem o sinal, posto que este só se completa com a 
colocação dos pés em esquadria.  Ora, caminhando, não há como 

se manter os pés “em esquadria”, logo, a circulação em L é 
incompatível com o sinal.  

O sinal de ordem não pode ser desfeito sem a permissão do 
Venerável Mestre.  

Exceto as Luzes, todos falarão de pé e à ordem.  

Os Irmãos que portarem instrumentos – sejam ferramentas, seja o 
Ritual, bastão, etc. – não farão o sinal de ordem 

Sinal de Saudação  
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O sinal de saudação deverá ser feito sempre que um Irmão entrar ou 

sair do Oriente.  Ao término dos trabalhos, porém, aqueles Irmãos 

que já se encontravam no Oriente, não farão sinal e/ou reverência 

ao se retirarem.  

Não se fará o sinal de saudação quando sentado.  Também os 

Irmãos que portarem instrumentos não o realizarão.  

O sinal de saudação será feito às Luzes, após a entrada ritualística 

em Loja aberta.  

Da Movimentação  

Em movimentação, nenhum Irmão fará sinal de ordem.  O Mestre de 

Cerimônias e/ou os Diáconos, quando no desempenho de seus 

cargos, portarão os bastões na mão direita, e não os descansarão 

no piso.  O Mestre de Cerimônias somente portará o bastão em ato 

ritualístico ou quando em representação do Venerável Mestre, isto é, 

sempre que em cumprimento a uma ordem deste, por exemplo, para 

conduzir um visitante ao Oriente, para conduzir Irmãos que devam 

cobrir o Templo, etc.  

No ato de transmissão da Palavra Sagrada, os Diáconos 

descansarão o bastão no suporte apropriado.  

Os Irmãos dispensados do sinal de ordem e de saudação entrarão 

no Oriente pelo eixo do Templo e farão uma pequena parada, 

ficando eretos e com os pés em esquadria, sem qualquer reverência.  

Na formação da abóbada, os Diáconos seguram os bastões com 

ambas as mãos.  

Após a transmissão da Palavra Sagrada, os Diáconos colocam-se 

nos vértices Norte e Sul do Altar dos Juramentos, voltados para o 

Oriente, aguardando a chegada do oficiante, para o cruzamento dos 

bastões.  

A circulação em Loja aberta far-se-á sempre por dentro das Colunas 

e no sentido horário, tanto no Ocidente como no Oriente.  

 

Dos Malhetes  



Os malhetes serão conduzidos pelas Luzes, ao entrarem ou saírem 

do Templo.  Se o Venerável Mestre se afastar do Trono, depois de 

abertos os trabalhos, conduzirá o malhete consigo.  Os Vigilantes 

procederão da mesma forma.  

Não se faz sinal com o malhete.  Executa-se com ele, entretanto, a 

bateria dos graus, ou a bateria de atenção, diretamente no altar.  

Os tímpanos somente podem ser usados nas sessões brancas 

festivas. 

 
Indumentária  

O traje maçônico, para as sessões magnas, é o terno de cor preta, 

com luvas brancas, camisa branca, gravata preta, sapatos de cor 

preta.  É permitido o traje a rigor, também na cor preta.  Para as 

sessões econômicas, é recomendado o traje escuro, 

preferivelmente, de cor preta; nestas sessões, admite-se ainda o 

balandrau talar, com calça e meias escuras e sapatos de cor preta.  

Em Loja de Aprendizes, somente o Venerável Mestre usará chapéu 
de abas moles e de cor preta. 
 
Transmissão da Palavra Sagrada  

A Palavra Sagrada será transmitida oralmente, de forma sussurrada, 

boca a ouvido, em cada sessão ritualística, uma vez na abertura e 

outra no encerramento dos trabalhos.  No momento adequado, o 1º 

Diácono, que se encontra de pé e à ordem, desfazendo o sinal, 

apanhará o bastão com mão direita e iniciará a caminhada, parando 

ereto no eixo da Loja.  Em seguida, irá em direção ao Trono pelo 

lado esquerdo do Venerável Mestre, subirá os degraus, depositará o 

bastão no suporte apropriado, e fará o sinal de saudação.  Depois de 

correspondido, dará o T de A.  Estando correto, o Venerável 

Mestre transmitirá a P S, a começar pelo ouvido e, 

pronunciando a primeira letra que deverá ser respondida com a 

segunda pelo 1º Diácono, no mesmo ouvido e.  Ambos, 

alternadamente, e trocando de ouvido, completarão a P S, sendo 

dada a terceira letra pelo Venerável Mestre, e a quarta letra pelo 1º 

Diácono, retornando ao ouvido e.  O Venerável Mestre dará a 

primeira sílaba e o 1º Diácono a segunda.  



Recebida a PS, o 1º Diácono, após saudar o Venerável Mestre, 

retornará ao giro em direção ao Ocidente, mantendo o movimento no 

sentido horário.  No ocidente, circulará por dentro das Colunas, indo 

até o altar do 1º Vigilante pelo lado esquerdo.  Subirá os degraus, 

depositará o bastão no suporte adequado, fará o sinal de saudação 

ao 1.º Vigilante.  Este último dará o toque, pedindo a palavra 

sagrada, seguindo procedimento semelhante ao desenvolvido pelo 

Venerável Mestre.  Após a transmissão ao 1º Vigilante, o 1º Diácono 

o saudará, prosseguirá a caminhada, fazendo o giro por dentro das 

Colunas, e indo postar-se no vértice Norte do Altar dos Juramentos.  

Imediatamente após, o 2º Diácono, que está de pé e à ordem, 

desfazendo o sinal, apanhará o bastão com a mão direita, e irá ao 

Altar do 1º Vigilante pelo lado esquerdo, subindo os degraus e 

depositando o bastão no suporte apropriado.  Pedirá então a P.'.S 

através do t  Recebida esta, após a saudação ao 1º Vigilante, 

retomará o giro por dentro das Colunas, indo até o altar do 2º 

Vigilante.  Este lhe dará o toque, pedindo a P S com 

procedimento semelhante ao desenvolvido com 1º Vigilante e o 

Venerável Mestre.  Cumprida a formalidade, o 2º Diácono saudará o 

2º Vigilante, retomará o giro, e postar-se-á no vértice Sul do Altar 

dos Juramentos.  Os Diáconos permanecerão junto ao Altar dos 

Juramentos, segurando os bastões com a mão direita, até o 

momento de os cruzarem na cerimônia de abertura e cerramento do 

Lda L, quando o segurarão com ambas as mãos.  Os bastões 

serão descruzados logo após a proclamação da abertura e do 

encerramento da Loja.  

 
Abertura do Livro da Lei 

Será oficiante o ex-Venerável Mestre presente, dando-se preferência 
ao mais moderno.  Na falta de um destes, o 1º Experto.  O Mestre de 
Cerimônias dirigir-se-á ao oficiante e fará o convite com uma batida 
do bastão no piso.  O oficiante fará o sinal de saudação, e 
empreenderá a caminhada rumo ao Ocidente, circulando no sentido 
horário.  Na face ocidental do Altar dos Juramentos, ficará entre os 
Diáconos e fará a saudação.  Neste momento, os Diáconos cruzarão 

os bastões.  O Lda L será aberto na página que contém o 
versículo a ser decifrado – Salmo 133 (1,2,3).  O  oficiante colocará 

o C aberto em 60 graus sobre o L da L com a abertura voltada 

para o Ocidente e sobre este o E, de modo a sobrepor as hastes 

http://www.glojars.org.br/site/content/intranet/docenciaa/133.htm


do compasso.  Fará o sinal de saudação e colocar-se-á à ordem.  Os 
Diáconos descruzarão os bastões logo após a proclamação da 
abertura.  Após a saudação pelo sinal e pela aclamação, o oficiante 
retorna ao seu lugar, seguido pelo Mestre de Cerimônias.  A seguir, 
os Diáconos também voltarão aos seus lugares e, de passagem, o 
1º Diácono abrirá o painel da Loja. (As velas já foram acesas antes 
de os Irmãos adentrarem ao Templo). 
 
Circulação do Saco de Propostas e Informações  

e do Tronco de Solidariedade  

Após o anúncio, o Venerável Mestre determinará que o Mestre de 

Cerimônias ou o Hospitaleiro cumpra com seu dever.  Assim, o 

Irmão por-se-á à ordem, desfará o sinal, apanhará o S P I ou o 

T S com a mão direita e postar-se-á entre Colunas.  Com o 

corpo ereto, pés em esquadria, segurará o saco coletor com ambas 

as mãos sobre o quadril esquerdo e iniciará sua marcha.  

Subirá ao Oriente pelo lado esquerdo do eixo da Loja e aproximar-

se-á do Trono pelo lado esquerdo do Venerável Mestre.  

Primeiramente, faz as Luzes – Venerável e Vigilantes.  

Depois, o lado esquerdo do eixo, no Oriente: todos, e, o lado direito 

do eixo: todos.  

Ocidente: na Coluna do Sul, todos os Mestres Maçons, incluindo-se 

o Cobridor e o Guarda do Templo; na Coluna do Norte, todos os 

Mestres Maçons.  

Companheiros Maçons.  Por fim, os Aprendizes Maçons.  

Feita a coleta, postar-se-á entre Colunas, fechará o saco coletor, 

segurando-o com a mão direita e aguardará ordens.  

Após o anúncio de praxe, entregará o S P I ao Venerável 

Mestre que convidará os Irmãos Orador e Secretário para assistirem 

a conferência.  Ambos saem dos seus lugares, aproximam-se do 

Trono do Venerável Mestre, pondo-se à ordem.  Feita a verificação, 

o Venerável Mestre anunciará o número de Colunas Gravadas 

recebidas, as quais serão decifradas na Ordem do Dia.  Em seguida 

os Irmãos retornam aos seus lugares.  No caso do Tronco de 

Solidariedade, o procedimento do Irmão Hospitaleiro é idêntico, 



observando, porém, que, após receber as ordens, levará o tronco ao 

Irmão Tesoureiro.  Este, após a conferência, comunicará ao 

Venerável Mestre que “foi arrecadada a medalha cunhada de ...” e 

este anunciará à Loja o resultado. 

Entrada Ritualística em Loja Aberta  

Após as formalidades de reconhecimento, o Cobridor permitirá a 

bateria do grau pelo visitante, na porta do Templo.  O Guarda do 

Templo responderá, dando uma pancada com o punho da espada, 

para que aguarde, e fará a comunicação ao 1º Vigilante, no 

momento adequado: “Irmão 1º Vigilante, batem regularmente à porta 

do Templo.”  

Concluídas as formalidades, e permitido o ingresso, o Irmão entrará 

com o pé esquerdo, sem o sinal, e esperará junto à porta o seu 

fechamento.  Simultaneamente, o Mestre de Cerimônias dirigir-se-á, 

com o bastão, para recebê-lo.  O recém chegado por-se-á à ordem 

sobre o eixo da Loja, e efetuará a marcha do AM - t passos 

iniciados com o pé e e completados com o pé d, até formar a 

E.  Saudará o Venerável Mestre pelo sinal de saudação,  

repetindo-o para o 1º Vigilante, girando a cabeça na sua direção.  Da 

mesma maneira, dirigir-se-á ao 2º Vigilante.  Permanecerá à ordem, 

devendo ser trolhado, se as circunstâncias assim o exigirem.  

Ultrapassada esta etapa, solicitará um lugar em Loja, aguardando as 

determinações do Venerável Mestre, o qual , dando boas-vindas ao 

visitante, determinará a este que grave seu “ne varietur” na T da 

L e que ocupe o lugar que o Mestre de Cerimônias lhe indicar.  

Se o visitante for Aprendiz ou Companheiro, o Mestre de 
Cerimônias, através de uma batida com o bastão no piso, o 
convidará para acompanhá-lo, dirigindo-se até o altar do Chanceler, 

para gravação do “ne varietur” na T da L, conduzindo-o, a 
seguir, ao lugar estabelecido.  Tratando-se de visitante Mestre 
Maçom, o procedimento é o mesmo, porém, neste caso,  fará o 
acompanhamento o Mestre de Cerimônias, postando-se atrás do 
visitante.  Tratando-se de Mestre Instalado, após as formalidades, 
será acompanhado, pelo Mestre de Cerimônias, direto ao Oriente, 
gravando depois seu “ne varietur”. 
 
Palavra a Bem da Ordem em Geral e do Quadro em Particular  



Nesta fase do Ritual, franqueia-se a palavra a todos os Obreiros, 

para usarem-na livremente e sem apartes.  Qualquer Irmão dela 

pode fazer uso e pronunciar-se sobre o assunto que lhe aprouver.  

Há todavia limites, quais sejam os impostos pela ética e pela retórica 

maçônica.  

Nenhum Irmão falará por seu cargo, mas por si próprio.  Não cabe, 

pois, a palavra de ofício, mas de ordinário, uma vez que os assuntos 

administrativos foram dados por esgotados na Ordem do Dia.  

Anúncio  

O Venerável Mestre anunciará que a palavra será concedida a bem 

da Ordem em Geral e do Quadro em particular, a quem dela queira 

fazer uso, iniciando-se pala Coluna do Sul.  Os Irmãos Vigilantes 

não repetirão o anúncio.  

Palavra nas Colunas e no Oriente  

Ordenadamente, a palavra é distribuída por toda a Loja.  Os 

Obreiros pedem a palavra, dirigindo-se ao Vigilante de sua Coluna, 

que possui a competência de distribuí-la, dispensada a autorização 

do Venerável Mestre.  O último a falar na Coluna é o Vigilante, 

mesmo que seja tão somente para anunciar que reina o silêncio.  

Após o pronunciamento do 2º Vigilante, a palavra sai da Coluna do 

Sul e vai para o 1º Vigilante.  Na Coluna do Norte são observadas as 

mesmas praxes.  Uma vez anunciado que reina o silêncio em ambas 

as Colunas, a palavra só poderá retornar a elas por graça do 

Venerável Mestre e sempre através dos Vigilantes.  No Or, a 

palavra está sob o controle do Venerável Mestre.  

Os procedimentos técnicos formais são os seguintes: o Obreiro 

solicita a palavra pelo sinal do costume, batendo com a palma da 

mão d sobre o dorso da mão e, erguendo, em seguida, a mão 

d.  O Vigilante autoriza ou não.  Autorizado, o Irmão se põe à 

ordem, dirige-se ao Venerável Mestre, aos Vigilantes, às autoridades 

e aos demais Irmãos, para, só então, dizer sua mensagem.  Se 

presente o Grão-Mestre e/ou o Deputado, ou, ainda, o seu 

representante designado, este(s) será(ão) sempre saudado(s) em 

primeiro lugar.  

Palavra do Orador  



É dado ao Orador o direito de pronunciar-se pessoalmente, 

independentemente de suas funções.  Para tanto, ele faz uso da 

palavra ordinariamente, quando esta circular pelo Or, sempre 

antes da palavra final do Venerável Mestre.  

Palavra do Orador para as Conclusões  

A palavra do Orador, nesta fase, não é livre.  Faz pronunciamento 

por força do cargo.  Compete-lhe, então, somente fazer as 

saudações e proferir suas conclusões sobre o andamento da sessão 

à Luz das Leis, Regulamentos, Usos e Costumes Maçônicos.  Em 

caso de presença de visitantes ou de fato digno de encômios, cabe 

ao Orador fazer as saudações de praxe.  

Como o Orador fala por toda a Loja, os demais Irmãos devem se 

abster de tais pronunciamentos, para evitar a retórica redundante.  

As conclusões do Orador são emitidas como uma análise minuciosa 

sobre o curso dos trabalhos, atendo-se aos aspectos litúrgicos e 

legais, sem colocação de opinião pessoal.  

Palavra do Venerável Mestre  

O último a usar a palavra é o Venerável Mestre, em resposta a todos 

os pronunciamentos até então proferidos.  Sua palavra é, 

invariavelmente, curta e objetiva, embora considerando todas as que 

lhe precederam, e é dirigida à Oficina em Geral.  

 
Cadeia de União    

A Cadeia de União deverá ser formada após o encerramento dos 

trabalhos.  Depois da bateria e da aclamação, todos retornam a seus 

lugares e o Venerável Mestre convoca os Irmãos do quadro para 

formação da Cadeia de União.  Estes se reunirão no Ocidente.  O 

Venerável Mestre coloca-se também no Ocidente, próximo ao A 

dos Jjur.  O Secretário à sua esquerda e o Orador à sua direita.  O 

M de Ccer à frente do Venerável Mestre, tendo, ao lado 

esquerdo, o 1º Vigilante, e ao direito o 2º Vigilante.  Os demais 

Irmãos dispostos lado a lado em círculo, unindo-se sem distribuição 

específica.  Os Aprendizes ficarão intercalados entre os Mestres.  

Pés em esquadria, de maneira que suas pontas  toquem às dos 

Irmãos que estiverem a seu lado, até formarem um círculo.  Braços 

cruzados, o d sobre o e, mãos unidas às dos Irmãos.  O 



Venerável Mestre verificará se todos os elos da Cadeia de União 

estão ligados.  Iniciará a transmissão da palavra semestral, 

sussurrando-a por inteiro ao ouvido do Sec; este repetirá ao 

ouvido do Irmão que lhe estiver ao lado, devendo chegar até ao 

Orador, que a transmitirá ao Venerável Mestre.  Se a palavra 

semestral foi corretamente transmitida, o Venerável Mestre dirá: “A 

palavra chegou certa.” E todos os Irmãos levantarão e abaixarão os 

braços e as mãos, unidos, por três vezes,  dizendo em coro, a cada 

movimento: S F U.  Em seguida, os Irmãos soltarão as mãos, 

estenderão o braço d com a mão espalmada para baixo e dirão: 

Segredo.  

 
Decifração do Balaústre  

Feita a decifração do balaústre pelo Irmão Secretário, o Venerável 

Mestre dirá:  "Meus Irmãos, se tendes alguma observação a fazer a 

respeito do balaústre que acaba de ser decifrado, a palavra vos será 

concedida, a partir da Col do S", (dispensada a repetição pelos 

Irmãos Vigilantes).  

Irmão 2º Vigilante: “Podeis usar da palavra, Ir Fulano de Tal.” (Se 

tiver cargo ou estiver ocupando cargo, enunciá-lo).  

Irmão 2º Vigilante: “Reina silêncio na Col do S, Ir 1º Vig”.  

Ir 1º Vig: “A palavra está na Col do N”  Se alguém solicitar a 

palavra: “Podeis usar da palavra, Ir Fulano de Tal.” (Se tiver cargo 

ou estiver ocupando um cargo, enunciá-lo.)  Depois:  “Venerável 

Mestre, reina silêncio em ambas as Colunas.”  

Venerável Mestre (sem qualquer anúncio): “A palavra está no Or.”  

Depois de usarem a palavra os que a solicitaram diretamente ao 

Venerável Mestre, este anunciará: ”Os Irmãos que aprovam o 

balaústre que acaba de ser decifrado (caso tenha havido 

observações, acrescentará: com as observações do(s) Irmão(s) 

Fulano de Tal) queiram fazer o sinal.”  

Mestre de Cerimônias: “Aprovado por unanimidade (ou por maioria).  

Sempre que houver voto contrário ou abstenção, deve constar do 

balaústre.  



 
Saco de Propostas e Informações  

Será conduzido pelo Mestre de Cerimônias sem observância de 

sinal.  

O Venerável Mestre anunciará diretamente que o S P I 

circulará, dispensada a repetição do anúncio pelos Vigilantes.  

Venerável Mestre: “Ir M de Ccer, cumpri vosso dever.” -   Ver 

“giro do Saco de Propostas e Informações”.  

Ir 2º Vig: “Ir 1º Vig, o Ir M de Ccer, após o giro 

ritualístico com o S P I, encontra-se entre Ccol e aguarda 

ordens”.  

Ir 1º Vig: “Venerável Mestre, o Ir M de Ccer, após o giro 

ritualístico com o S P I, encontra-se entre Ccol e aguarda 

ordens”.  

Venerável Mestre: “Ir M de Ccer, aproximai-vos do Trono.  

Convido os Irmãos G da L e Sec para assistirem a 

conferência".  

 
Bateria na Porta Interna do Templo  

Guarda do Templo: “Ir 1º Vig, batem regularmente à porta do 

Templo".  

Ir 1º Vig: “Venerável Mestre, como AM batem à porta do 

Templo".  

Venerável Mestre: “Ir 1º Vig, mandai verificar quem assim bate".  

Ir 1º Vig: “Ir G do T, verificai quem assim bate".  

O Guarda do Templo entreabre a porta, o suficiente para verificar 

quem seja, e anuncia de quem se trata.  

Ir 1º Vig repassa a informação ao Venerável Mestre.  

Venerável Mestre: autoriza ou não a entrada.  



A entrada, em regra, deve ser com formalidades, exceto em 
situações especiais. 
 
Anúncio do Tronco de Solidariedade  

O Tronco de Solidariedade deve ser conduzido pelo Irmão 

Hospitaleiro, sem observância de sinal.  

Venerável Mestre, como no SPI, diz: “Ir Hospitaleiro, cumpri 

vosso dever".(Ver giro do TS). 

Ir 2º Vig: “Ir 1º Vig, o Ir Hospitaleiro, após o giro ritualístico 

com o TS, encontra-se entre Ccol e aguarda ordens".  

Ir 1º Vig: “Venerável Mestre, o Ir Hospitaleiro encontra-se entre 

Ccol e aguarda ordens".  

Venerável Mestre: “Ir Hospitaleiro, conduzi o TS ao Ir Tes e 

auxiliai-o na conferência". 

 
Anúncio da Palavra a Bem da Ordem em Geral e do Quadro em 

Particular  

O Venerável Mestre anunciará diretamente.  

Ir 2º Vig: “Podeis usar da palavra, Ir(se estiver ocupando 

cargo, enunciá-lo)".  

Depois: “Ir 1º Vig, reina silêncio na Col do S".  

Ir 1º Vig: “Podeis usar da palavra, Ir(se estiver ocupando 

cargo, enunciá-lo)".  

Depois: “Venerável Mestre, reina silêncio em ambas as Ccol.'.".  

Venerável Mestre: “A palavra está no Or”.  

Anúncio do Encerramento dos Trabalhos.  

 
 
 


