


 LITURGIA: do grego Leitorgia = leos, povo +
ergon = trabalho – São as formas ou o ritual
prescritos para o culto religioso e o
processamento dos trabalhos maçônicos nos
diversos Ritos.

 RITUAL: É o livro que contém a ordem, fórmulas
e demais instruções para a prática regular e
uniforme dos trabalhos e cerimônias em geral. A
adoção e aprovação de rituais é prerrogativa da
autoridade superior do Rito de cada corpo ou
potência jurisdicional.



MESTRE DE CERIMÔNIAS

 Portar bastão quando conduzir pessoas ou o préstito
para o Pavilhão Nacional, com o bastão em ângulo
de 90o. e o antebraço próximo ao corpo.

 Quando dirigir-se a um Irmão para conduzi-lo deve
parar e cumprimentá-lo com um leve meneio de
cabeça sem nenhum pronunciamento que será
respondido com o sinal de saudação pelo Irmão.

 Para outras providências, poderá a seu critério
circular com ou sem o bastão.



SALA DOS PASSOS PERDIDOS

Ir MC deve, após verificar a presença dos
Oficiais da Loja, designar Irmãos para ocuparem os
cargos vagos, distribuindo os colares
correspondentes. Estando presentes Mestres, os
Companheiros e Aprendizes não devem ocupar cargos.



ÁTRIO

 Situa-se entre a Sala dos Passos Perdidos e o
Templo, onde tem assento o Cob

 Nele os IIr devem manter silêncio.

 É no átrio que se forma o Cortejo para ingresso
no Templo.



CORTEJO

Formado pelo MC e consiste em uma fila dupla
obedecendo a seguinte ordem: AAp e CComp (um
ao lado do outro), os CComp no lado Sul e os
AAp no lado Norte, indo à frente as mais
recentes. A seguir os MM e OOfic, cada um do
lado de sua respectiva Coluna, em seguida
MMII, os VVig e finalmente o VenM.



CORTEJO

O MC à frente do préstito, dará uma única
pancada na porta do Templo, que será aberta pelo
GT, neste momento o MHarm executa
música suave (de preferência de autor maçom), o
GT posta-se junto a Coluna J, de frente para a
entrada do préstito, com a espada cruzada sobre o
peito, enquanto o MC posta-se junto a B,
aguardando e anunciando o ingresso de todos os
OObr, até a passagem do VenM, quando então
o conduzirá até o Trono.



CORTEJO

No Cortejo, todos romperão a marcha com o pé
esquerdo, adentrando o Templo com passos normais
(direito ou esquerdo), tanto pelo lado Norte quanto
pelo Sul, cada um indo diretamente ocupar o seu
lugar, conservando-se de pé sem estar à Ordem,
voltados para o Eixo da Loja.



CORTEJO

Após a entrada do VenM o GT fecha a porta e
toma seu lugar. O MC após conduzir o Ven M
até o Trono, verifica se todos os OObr estão
perfeitamente colocados nos lugares que lhes
compete (nesse instante cessa a música) e entre
Colunas dá uma única batida no chão com seu bastão e
declara ao VenM (conforme o Ritual) que os
trabalhos, poderão ser iniciados.



No encerramento da Sessão o MC e os VVig
se deslocam até a grade do Or, o VenM desce
do Trono, precedido das autoridades maçônicas
presente e o MC os conduz para fora do T,
seguidos pelos VVig aos quais seguem-se os demais
OObr na ordem inversa à da entrada

CORTEJO



MESTRE DE CERIMÔNIAS

 O MC, durante a Sessão, é quem deve colher a
assinatura dos IIr retardatários ou os que
deixaram de assinar o Livro de Presença.

 Quando estiver executando outras funções, seu
Adjunto ou na falta deste o Chanc é quem deverá
colher as assinaturas.



MESTRE DE CERIMÔNIAS

Bolsa de Prop e Inf - Portando-se devidamente,
após o anuncio e autorização do V M, faz o giro na
seguinte ordem hierárquica:

 Grão Mestre

 Grão Mestre Adjunto

 Delegado do Grão Mestre

 Venerável Mestre

 1º Vigilante

 2º Vigilante

 Orador

 Secretário, Oriente, Col. Do Sul, Col do
Norte, G do Templo



COMISSÃO DE RECEPÇÃO

 É composta por duas filas de OObr portando
alternadamente Estrelas e Espadas, ficando a
ala maior do lado Norte e começando por
Estrelas.

 A quantidade de Estrelas e Espadas.



COMISSÃO DE RECEPÇÃO

Ser∴ Gr∴ M∴ 9   8  Sim
Eminente Gr∴ M∴ Adj∴ 7   6  Sim
Eminente Past∴ Gr∴ M∴ 7   6  Sim
Resp∴ Ir∴ Del∴do Ser∴ Gr∴ M∴ 5   4  Sim 
Rresp∴ IIr∴ GG∴ RRepr∴ 5   4  Sim 
VVenerab∴ 1° e 2º GGr∴ VVig∴ 5   4  Não 
V∴ M∴ 3   2  Não 
Resp∴ Ir∴ Gr∴ Orad∴ 3   2  Não 
Rresp∴ IIr∴ GGr∴ SSecr∴ 3   2  Não 



ESTRELAS

 Devem ser conduzidas com a mão direita
mantendo-se um ângulo de 90º entre o
antebraço e o braço o qual deverá ficar colado
ao corpo. Os IIr que as conduzem, devem
formar alas ficando a de maior número na
coluna do Norte. (as Estrelas são sempre em
número impar).



ESPADAS

 O portador da Espada quando de pé ou
circulando deve ter o punho da Espada colado ao
corpo, junto ao quadril direito, direcionando a
lâmina verticalmente para cima colada ao
ombro direito. No interior do Templo a Espada
deve ser embainhada quando não estiver sendo
usada.

 GT e pelo Cob, deve ter sua lâmina
direcionada obliquamente ao ombro esquerdo,
mantendo-se o punho junto ao quadril direito.



ESPADAS

 Somente ao GT é permitido abrir e fechar
(até mesmo tocar) a porta do T e ele em
hipótese alguma, poderá sair de seu lugar.

 O Cob durante os trabalhos, deverá manter a
Espada sempre empunhada.

 Não é permitido fazer sinais ou saudações
portando Espadas.



ABÓBODA DE AÇO

 Destina-se a homenagear visitantes ilustres e
autoridades maçônicas. Não é a mesma coisa que
Comissão de Recepção.

 É formada por duas alas de OObr,
preferencialmente MM, de nossa potência, uma
postada ao Norte e outra ao Sul, estando em pé e
portando a espada com a mão direita, o braço
estirado obliquamente cruzando no alto a ponta
das espadas sob ela e por entre os IIr que a
compõe, passam os homenageados. Não é
permitido “tinir” as espadas.



CIRCULAÇÃO EM LOJA

 Sempre com passos naturais, sem o sinal de
Ordem. O Obr que não portar instrumento de
trabalho, deve, quando cruzar o Eixo da Loja,
parar e fazer a Saudação.

 No Ocidente é feita obedecendo-se o sentido
destro-cêntrico (sentido horário do relógio), com
o lado direito do corpo sempre voltado para o
centro do Templo.

 No Oriente não segue essa regra.



SINAIS

 Sinal de Ordem

 Sinal de Aprovação ou Agradecimento:

- braço em ângulo de 90º - dedos unidos

 Sinal de Satisfação:

- bater com a mão no avental

 Ausência na ata ou Abstenção:

- em pé e à ordem.

 Saudação (como se faz)



ENTRADA DE RETARDATÁRIOS

Deverão adentrar ao T obrigatoriamente “com
formalidades”, ou seja, executarão a Marcha
Ritualística, respondendo a seguir as perguntar
formuladas pelo VenM (trolhamento), devendo
aguardar entre Colunas a autorização para ocupar
seu lugar.



ENTRADA DE RETARDATÁRIOS

O VenM poderá, em circunstâncias excepcionais,
dispensar o cumprimento desta formalidade. Neste
caso o Obr adentra ao T com passos naturais,
posta-se entre Colunas, saúda as LL com sinal
de Ap , e em seguida fica à Ordem do Grau,
aguardando autorização do VenM para ocupar
seu lugar.



RECEBIMENTO DE VISITANTES

Só devem ser admitidos como visitantes maçons
que comprovem a sua regularidade em perfeita
ordem e se mostrem pelo trolhamento, perfeitos
conhecedores dos S T P e da P Sem, salvo
se forem conhecidos de Obreiros que por eles se
responsabilizem. Quando o visitante for conhecido e
já tenha visitado a Loja, pode o VenM, conceder
permissão, para entrar conjuntamente com os
membros do Quadro.



SAÍDA TEMPORÁRIA 

 Após autorização, poderá fazê-lo com passos
naturais pelo Sul sem qualquer saudação ao sair.

 Ao retornar, entrará sem formalidade, irá até
“entre Colunas” em passos simples e quando
parado fará a saudação ao Ven M, dirigindo-
se em seguida ao seu lugar.



SAÍDA DEFINITIVA

Após autorização, deverá ficar “entre Colunas”
fazer a Saudação do Grau às LL, depositar seu
óbolo na Bolsa de Beneficência, prestar juramento
de silêncio e aguardar a permissão do VenM
para se retirar.



PALAVRA SEMESTRAL

 É estabelecida pela Confederação da Maç
Simb do Brasil que comunica a todas as Grandes
Lojas Brasileiras (e somente à elas), incinerada
no Templo à vista de todos.

 É transmitida somente aos IIr regulares do
Quadro da Loja em Cadeia de União.

 Os Irmãos faltosos devem solicitar a P Sem
ao VenM.



CADEIA DE UNIÃO

 Formada após o fechamento do Livro da Lei e
antes do juramento de sigilo, com membros
regulares e ativos, em um círculo dando-se
mutuamente as mãos, com os braços cruzados
(o direito sobre o esquerdo), calcanhares
unidos e as pontas dos pés tocando a dos IIr
ao lado.

 VenM de frente para o Altar dos Juramentos,
ladeado a direita pelo Orador e esquerda pelo
Sec, do outro lado à sua frente o M de CC,
ladeado pelo 1º Vig ao Norte e 2º Vig ao Sul.



CADEIA DE UNIÃO

Após alguns momentos de profundo silêncio e
reflexão e recolhimento, são feitas as
manifestações desejadas. Quando da transmissão
da P Sem, o MC depois de recebê-la, vai por
dentro do círculo até o VenM quando a
retransmite, se certa dirá: “Meus Irmãos, eu vos
comunico que a Palavra está correta, conservemo-la
em segredo como penhor de nossa Regularidade”.



CADEIA DE UNIÃO

 Se estiver incorreta ou se não houver
coincidência, deverá ser transmitida novamente,
após o que elevam e abaixam os braços (só os
braços e cruzados) por três vezes exclamando
em cada uma delas: (Saúde – Sabedoria –
Segurança).

 Desfeita a Cadeia de União, todos voltam aos
seus lugares obedecendo a circulação em Loja,
para complementação dos trabalhos, segundo a
Ritualística.



ABRAÇO FRATERNAL

Passar o braço direito por cima do ombro esquerdo
do Ir e o braço esquerdo por baixo do braço
direito do mesmo e estando os dois nessa posição,
batem brandamente somente com a palma da mão
direita na costa do Ir, três pancadas, após
invertem-se as posições dos braços, repetindo-se as
batidas após o que, invertem-se novamente as
posições dos braços retornando a primeira situação,
repetindo-se as batidas. A Loja acompanha no
mesmo ritmo as batidas.



BATERIA INCESSANTE

 É a forma de aplauso mediante o qual o Maçom
demonstra seu respeito e sua satisfação, é sempre
comandada pelo VenM que a executa batendo
seu Malhete acompanhado pelos VVig enquanto os
Obreiros batem palmas.

 Eventos Sociais serão manifestados com Bateria
Incessante.



BATERIA DO GRAU

 Quando se fizer bateria por palmas,
acompanhada de aclamação, o procedimento é o
seguinte: mão esquerda, parada, recebe os
golpes dados pela mão direita.

 Assim se procede no R E A A.



PALAVRA

 Os ocupantes das Colunas solicitam a palavra dos
seus respectivos VVig, os do Oriente diretamente
ao Ven M.

 O pedido da palavra se fará batendo uma palma e
ficando o Obreiro de pé e a Ordem, posição em que
aguardará autorização para falar, pelo Vig, após
autorização do Ven M.



PALAVRA

 Os VVig pedirão a palavra com um golpe de malh e
esta lhes será concedida pelo VenM da mesma
forma.

 Todos falam de pé e a Ordem, exceto as LL, o
Orad nas conclusões e o Secr quando no exercício
de suas funções.

 Os MMII quando não estiverem ocupando cargos
poderão falar sentados.

 Os VVig sempre são os últimos de sua Coluna a
fazerem uso da palavra.



PALAVRA

 No Oriente o VenM é o último a usar a palavra
(quando não estiverem presentes o Grão Mestre,
GrMAdj, ou Del do GrM da Região ou
Distrito a que pertencer a Loja, ocasião em que eles
serão, pela ordem, os últimos a falarem).

 Não há limitação da circulação da palavra no Oriente,
enquanto a mesma não for assumida pela maior
autoridade presente.



SAUDAÇÕES

 Grão Mestre – Sereníssimo

 G M Adjunto – Eminente

 Del do G Mestre – Respeitável

 Grandes Oficiais

 Venerável Mestre

 Vigilantes

 Mestres Instalados

 Demais Irmãos.



INTERVISITAÇÕES

Os Irmãos visitantes seguem as posturas do rito
praticado em suas Lojas.



 O MC adentrará ao lado (nunca à frente) do
Ir Porta Bandeira, seguido pela guarda de
Honra, até entre Colunas, que ficará com a
Bandeira desfraldada durante a execução do
Hino Nacional. Terminado, recolhe a Bandeira
que apoiada no ombro direito seguirá até seu
pedestal no Oriente. SEM APLAUSOS

 A saída, formada a guarda de Honra, aguardará
junto à grade esquerda do Oriente, os acordes
iniciais do Hino à Bandeira, quando
imediatamente sairá e passos normais

BANDEIRA




