
A Comissão Permanente de Liturgia atendendo as consultas de AAug:.´. 
e RResp:.´. LLoj:.´. SSimb:.´. da Jurisdição esclarece: 
 
 
BOLETIM No. 824 DE 16.11.93 
 
 
1 - Como deve ser feita a cobertura temporária do T.´. para um ou mais 
OOBr:.´.? Como ele deve proceder em seu retorno ao T.´. ? 
 
Resp.: O Obr:.´. que tiver que se retirar temporariamente do T.´., deve após 
autorização, do Vig.´. de sua Col:.´. e do Vem:.´. M.´.,deve fazê-lo com passos 
naturais pelo S.´. e Oc:.´. sem qualquer saudação. Se estiver na Col:.´. N.´. 
deverá, ao cruzar o Eixo da Loj:.´., parar colocar-se altivamente a Ordem, fazer 
a saudação e continuar sua caminhada naturalmente. 
       Ao retornar (salvo determinação em contrária do Ven.´. M.´.), entrará sem 
formalidade, irá até entre CCol:..´., em passos simples e quando passar fará a 
saudação apenas ao Ven:.´. M.´. dirigindo-se em seguida ao seu lugar, 
obedecendo sempre a circunvolução.  
 
 
2 - Em que momento devem ser acesas as luzes ou velas dos Altares? 
 
Resp.: O Ir.´. Arq:.´. é quem deve acender as luzes e, ou, as velas dos Altares, 
antes do início dos trabalhos, portanto elas já deverão estar acesas quando da 
verificação, pelo M. ´. C.´., se tudo está correto para o cerimonial a ser 
realizado. Após o que ele determinará ao Ir.´. G.´. T.´. para ocupar o seu lugar, 
fecha-se a porta do T.´. e comunica ao Ven:.´. M.´. que o T.´. está 
devidamente ornamentado, pronto para os trabalhos. 
       Após o termino da Sessão os IIr:.´. G.´.T.´. e Arq:.´. é que são 
encarregados de recolherem os utensílios e demais materiais, guardando o 
Estandarte da Loj:.´. em local apropriado, desligarão todas as luzes, apagando 
inclusive as velas, fechando o T.´. .  
 
 
3 - O cerimonial de acendimento de velas é adotado pela Grande Loja Maçônica 
do Estado de São Paulo? 
 
Resp.: NÃO, pois o cerimonial de acendimento de velas não faz parte do Rito 
Escocês Antigo e Aceito, não constando, inclusive em nenhum de nossos 
RITUAIS. 
 
4 - As LLuz:.´. ao fazerem o sinal de aprovação ou juramento, o fará 
empunhando o Malhete ? 



 
Resp.: O Malhete é o símbolo do poder, de decisão e da força, é o instrumento 
de trabalho das LLuz:.´. da Loj:.´., devendo ser confeccionado em madeira. 
       Deve ser empunhado sempre com a M.´.D.´., serve para executar as 
baterias, conceder, pedir ou retirar a palavra, chamar a atenção dos OObr:.´., e 
para os demais procedimentos ritualísticos. 
       Em hipótese alguma o Malh:.´. é usado para a execução de sinais ou 
saudações. As LLuz:.´. ao fazerem o sinal de aprovação ou jur:.´., deverão 
repousar o Malh:.´. sobre seus altares, fazendo o gesto apenas com a mão. Em 
pé, parado ou circulando, o Ven:.´. M.´. e os VVig:.´. repousam o Malh:.´. sobre 
o peito, direcionando-o para o O.´.E.´.. 
 
 
5 - Deve-se juntar os pés em cada degrau ao subirmos ou descermos as escadas 
no Templo? 
 
Resp.: NÃO, os degraus da escada no interior do T.´. devem ser alcançados 
normalmente, um a um, com os pés alternando-se em passos simples, não 
havendo paradas, nem junção dos pés. 
 
 
6 - O Obr:.´. quando tiver que se dirigir a alguma das LLuz:.´. como deve 
proceder? 
 
Resp.: O Obr:.´. que tiver que se dirigir as LLuz:.´. ou a qualquer Oficial, ou 
ainda a Autoridade Maçônica, deve parar, fazer a Saudação e postar-se a Ordem, 
exceto os OObr:.´. portadores de instrumentação de trabalho que farão apenas 
um leve meneio de cabeça. 
 
BOLETIM No. 825 DE 30.11.93 
 
 
1 - Qual o posicionamento correto dos IIr:.´. M.´.C.´. e DDiac:.´. na formação 
da abobada para a abertura e encerramento ritualístico dos trabalhos da Loj:.´.? 
A abobada deve cobrir apenas o Ir.´. que abre e fecha o L.´.L.´. ou cobre 
também o Altar. dos JJur:.´. ? 
 
Resp: Na abertura e fechamento do L.´.L.´. os IIr:.´. DDiac:.´., portando seus 
Bastões, após transmitirem a P.´.S.´., postam-se junto ao A.´. dos JJur:.´., 
ficando o Ir.´. 1o. Diac:.´. no lado N.´. e o Ir.´.  2o. Diac:.´. no lado S.´.. 
       O Ir.´. M.´.C.´. conduz até o A.´. dos JJur:.´. o Oficiante que abrirá ou 
fechará o L.´.L.´., ficando atrás dele no Eixo da Loj:.´., formando com os IIr:.´. 
DDiac:.´. uma abobada, sustentando com seu Bastão os dos DDiac:.´., de tal 
forma que o vértice da abobada fique sobre a cabeça do Oficiante. 



       Neste instante os IIr:.´. DDiac:.´., segurando seus Bastões, devem ficar 
com o corpo voltado para o Eixo da Loj:.´. e a cabeça levemente voltada para o 
Or:.´. . 
 
 
2 - Como deve se portar o Obr:.´. quando estiver circulando no T.´., portando 
instrumento de trabalho? 
 
Resp.: O Obr:.´. que estiver circulando no T.´. portando instrumento de 
trabalho, deve fazê-lo, sempre, com passos naturais, obedecendo a 
circunvolução, sem qualquer parada ou meneio de cabeça ao cruzar o Eixo da 
Loj:.´.. 
       O M.´.C.´. e DDiac:.´. quando portando seus Bastões devem empunhá-los 
com a M.´.D.´., punho para Frente, antebraço na horizontal e braço colado ao 
corpo, formando uma esquadria, o Bastão não pode jamais ser usado para a 
execução de sinais, saudações ou baterias. 
 
 
3 - É correto incensar o T.´. antes das Cerimônias Maçônicas? Quando ocorre o 
incensamento dos OObr:.´.? 
 
Resp.: O R.´.E.´.A.´.A.´., adotado pela GLESP, não adota nenhum tipo de 
cerimonial de incensamento, pois que o T.´. a ser utilizado, necessariamente, 
deve ser Sagrado, quando então recebe de forma geral e definitiva esse 
incensamento. Quando violado, deve passar novamente pela Sagração, 
cerimônia essa presidida pelo Grão Mestre ou por quem ele determinar. 
       O incensamento de OObr:.´., no R.´.E.´.A.´.A.´. dá-se somente em duas 
oportunidades; a 1a. por ocasião de sua Iniciação e a outra na Cerimônia de 
Pompas Fúnebres. 
 
 
4 - Qual é o procedimento correto para dar entrada e saída no T.´. á Bandeira 
Nacional? 
 
Resp.: O tributo de honra prestado á Bandeira Brasileira é um ato cívico inserido 
na Ritualística Maçônica. Nas datas nacionais a Bandeira deve ser hasteada na 
Fachada do T.´., permanecendo nas outras ocasiões em nicho apropriado, na 
Sala dos PP.´.PP.´. e somente deve ser introduzida no T.´. nas Sessões Magnas 
ou Brancas, sendo vedado o seu uso nas Sessões de Exaltação, Pompas 
Fúnebres e Sessões Econômicas. 
       Sua entrada no T.´. deve ser feita sempre de forma solene e após todos se 
encontrarem no T.´. (visitantes, autoridades civis e maçônicas). Sua retirada é 
sempre em ordem inversa, ou seja, sempre é a primeira a sair. 



       Deve-se proceder da seguinte forma: encontrando-se todos no T.´., o 
Ven:.´.M.´. determina ao M.´.C.´. que forme uma guarda de honra (com dois 
MM.´.MM.´. armados de espadas) e convida o P.´.Band:.´. para a introdução da 
Bandeira Nacional. 
       Os IIr:.´. citados, vão até o nicho de onde o P.´. Band:.´. a retira com a 
mão direita, colocando-a no Talabarte, que deve estar junto ao quadril direito. A 
Guarda de Honra, portando a espada com a M.´.D.´., punho da espada colado 
ao corpo, junto ao quadril direito, direcionando a lâmina verticalmente para 
cima, colada ao ombro direito, deve postar-se um passo atrás do P.´. Band:.´.. 
       Assim, formando o préstito precedido pelo M.´.C.´., que na porta do T.´. 
avisa o G.´.T.´. o qual por sua vez comunica ao Ven:.´. M.´. que "o Ir.´. 
M.´.C.´., conduzindo o préstito com o Pavilhão Nacional encontra-se a Porta do 
T.´.". Este determinará que todos fiquem de pé e perfilados e, autorizará a 
entrada. 
       O préstito adentra, e se posta entre CCol:.´., com o M.´.C.´. colocando-se 
discretamente ao lado esquerdo do P.´.Bad:.´.. Observe-se que, quando em 
movimento o P.´.Band:.´. deve manter o mastro na vertical junto ao seu ombro 
direito, mantendo a Bandeira junto ao mastro. Quando parada a Bandeira deverá 
ficar desfraldada, permanecendo o seu mastro inclinado convenientemente na 
frente do P.´.Band:.´., de tal forma que ela não toque o chão. 
       Em seguida, executa-se o Hino Nacional (se orquestrado, apenas a primeira 
parte com o refrão; se cantado, por inteiro). Findo o Hino, o P.´.Band:.´., 
precedido pelo M.´.C.´. é seguido da Guarda de Honra  conduz o  Pavilhão ao  
seu lugar,  ou seja, ao Or:.´., junto a Grade N.´., local de maior destaque. Neste 
momento, recebe uma bateria incessante e é desfeita a Guarda de Honra. 
       Sua saída é feita em Ordem inversa. O Ven:.´. M.´. determina ao M.´.C.´. 
que se forme uma Guarda de Honra e convide o P.´.Banda:.´. para portá-la, 
postando-se novamente a Guarda de Honra um passo atrás formando com o P.´. 
Band:.´. um triângulo. 
       Quando alguém for  designado  pelo Ven:.´.M.´. para fazer a Saudação ao 
Pavilhão Nacional, o fará nesse momento o P.´.Band:.´. deverá mantê-la 
desfraldada enquanto durar a Saudação. Observe-se que ninguém sob qualquer 
pretexto poderá tocar nem beijar a Bandeira. 
       Após a Saudação, o Pavilhão será conduzido, vagarosamente, para fora do 
T.´. (sem nenhuma parada ou volteio), sob os acordes do Hino à Bandeira, que 
se interromperá no momento em que ela ultrapassar a porta do T.´. quando 
receberá uma bateria incessante. 
 
 
5 - Em que momento é dado ingresso ao Ir.´. M.´. de Harm:.´. para que ele 
cumpra o que determina o Ritual na entrada dos OObr:.´. no T.´.? 
 



Resp.: Ninguém deve ingressar no T.´. antes da hora fixada para a abertura dos 
trabalhos, a não ser os OObr:.´. que tiverem a incumbência de prepará-lo para a 
cerimônia e o Ir.´. G.´.T.´.. 
Após organizado o Cortejo o Ir.´. M.´. C.´., a frente do préstito, dá uma 
pancada na porta do T.´. que é aberta pelo Ir.´. G.´.T.´.. Neste momento o Ir.´. 
M.´.C.´. solicita a entrada do Ir.´. M.´. de Aram:.´., que cumprindo o que 
determina o Ritual, executa música apropriada, a fim de propiciar um clima 
agradável. 
 
 
BOLETIM No. 827 DE 31.01.94 
 
 
1 - No trolhamento, a pergunta "Sois Maçom?" deve ser respondida no plural ou 
no singular? 
 
Resp.: A resposta á essa pergunta do trolhamento deve ser feita no singular  
"M.I.C.T.M.R."  conforme consta no Ritual de Apr:.´.M.´., pois neste momento 
estabelece-se um dialogo entre o Ven:.´. M.´. e o Ir:.´. que está sendo trolhado. 
O mesmo ocorre na abertura dos trabalhos na resposta a esta pergunta que o 
Ven:.´. M.´. faz ao Ir.´. 1o. Vig.´.. 
 
 
2 - Está correta a resposta á pergunta feita na 4a. Instrução de Apr:.´. M.´. 
"Como conseguistes entrar no T.´. Ir.´. Orad.´.?", que responde "Por três 
pancadas cuja significação...", ou deveria ser respondida conforme o momento 
da Iniciação quando o profano é recebido no T.´. após uma batida irregular? 
 
Resp.: Na 4a. Instrução de Apr:.´. M.´. encontramos a pergunta: "Como 
conseguistes entrar no T.´. Ir.´. Orad.´. ?", que responde "Por três pancadas 
cuja significação é: Batei e sereis atendido; pedi e recebereis; procurai e 
encontrareis." 
        Esta recepção não deve ser confundida, com a do momento na Iniciação, 
em que o Ir.´. Exp:.´. chega a porta do T.´. com o profano, e bate de forma 
irregular, ela refere-se, isto sim, ao momento da Iniciação em que o neófito, 
após ter recebido a Luz, conduzido pelo Ir.´. M.´. C.´. bate a porta do T.´., 
regularmente, e após fazer sua entrada de forma Ritualística, entre CCol:.´., é 
proclamado e reconhecido pelas LLuz:.´. da Loj:.´. e felicitado pelos demais 
IIr:.´.. 
 
 
3 - Aonde deve ser incinerada a Pr:.´. que comunica a P.´. Sem.´.? 
 



Resp.: A Pr.:´. que comunica ao Ven:.´. M.´. a P.´. Sem.´., após descodificada 
por ele deve ser incinerada no T.´., a vista de todos, essa incineração é feita na 
Pira para o Fogo Sagrado e incinerações ritualísticas, que deverá estar localizada 
entre a entrada do T.´. e o S.´.  
 
4 - Na abertura dos trabalhos, quando da verificação se todos são MM.´. no 
Or:.´., o Ven:.´. M.´. faz essa verificação em pé ou sentado ? 
 
Resp.: Na abertura dos trabalhos após o anúncio do Ir.´. 1o. Vig.´. ao Ven:.´. 
M.´.  de que "todos os OObr:.´. em ambas as CCol:.´. são MM.´.", o Ven:.´. 
M.´. bate com seu malhete, imediatamente todos os OObr:.´. que se 
encontrarem no Or:.´. ficam em pé e a Ordem, inclusive o Ven:.´. M.´. que fica 
a Ordem com seu malhete, e após verificar anunciará "Também o são os do 
Or.´.". 
 
 
5 - Na Abertura e Encerramento dos trabalhos, deve o Ir.´. 2o. Diac:.´. 
completar nova circulação após transmitir a P.´.S.´. ao Ir.´. 2o. Vig.´., ou pode 
daquele Trono, dirigir-se diretamente ao Altar dos JJur:.´. ? 
 
Resp.: Devemos ter em mente que o Maçom em Loj:.´. aberta, nunca "anda 
para trás". Portanto o Ir.´. 2o. Diac:.´. na abertura e encerramento dos 
trabalhos, após transmitir a P.´.S.´. ao Ir.´. 2o. Vig.´., deve completar a 
circunvolução para dirigir-se ao Altar dos JJur:.´.. 
 
 
6 - É correto fazer-se a abertura ou fechamento da Loj:.´. com "golpe de 
malhete"? 
 
Resp.: NÃO, em hipótese alguma e sob qualquer pretexto, pode-se fazer a 
abertura ou fechamento de uma Loj:.´. com "golpe de malhete", a não ser nos 
casos previstos pela Constituição e Regulamento Geral da Grande Loja Maçônica 
do Estado de São Paulo, que são: 
 
a) As Assembléias da Grande Loja art. 10 e 13 do Regulamento Geral; 
b) O Venerável Colégio art. 2 do Regulamento do Venerável Colégio; 
c) Nas Sessões de Eleições nas LLoj:.´. art. 55 do Código Eleitoral Maçônico. 
 
 
BOLETIM No. 828 DE 16.02.94 
 
 
1 - No encerramento da Sessão em que momento o Ir.´. Orad:.´. dá suas 
conclusões? 



 
Resp.: Em momento algum o Ir.´. Orad:.´. dá as suas conclusões para o 
encerramento dos trabalhos. 
        Conforme consta de nossos Rituais e regulamento Geral (art. 166) ele dá 
as suas conclusões antes da votação para a aprovação do Balaustre, e apresenta 
as conclusões finais de toda a matéria em debate, porem sem entrar no mérito 
da questão. 
 
2 - É correto, no momento da palavra a bem da Ordem em geral e do Quadro 
em particular, o Ven:.´. M.´. permitir que se fale sem estar á Ordem? 
 
Resp.: NÃO, todo Obr:.´. que fizer uso da palavra a bem da Ordem em geral e 
do Quadro em particular deverá fazê-lo estando de pé e à Ordem no máximo por 
3 (três) minutos (art. 148) excetuando-se os casos previstos no art. 149 "O 
Ven.´. M.´., os VVig.´., o Orad.´. nas conclusões e o Sec.´., na leitura da Ata e 
do expediente, falam sentados. Os demais, falam em pé e à Ordem. Os MM.´. 
II.´. que não ocuparem cargo, podem falar sentados." 
        Devemos ter em mente que somos uma Ordem de origem militar e a 
observação de certas posturas são importantes para que sejam evitados 
inconvenientes como gestos exagerados com as mãos, o prolongamento 
desnecessário da palavra, a eloquência exagerada e etc... Alguns VVen:.´. 
MM.´., por uma deferência toda especial, permitem que os MM.´. II.´., que não 
estiverem ocupando cargos, falem de pé sem estarem à Ordem, sendo que 
nestes casos o Sinal só pode ser desfeito após as devidas saudações. 
 
 
BOLETIM No. 829 DE 28.02.94 
 
 
1 - É correto o Ir.´. G.´. T.´. raspar sua espada no chão para indicar á um 
retardatário que naquele momento não pode ser dada a entrada no T.´. ? 
 
Resp.: Nas sessões existem momentos que não se pode dar ingresso ao T.´. a 
IIr:.´. retardatários como por exemplo: na abertura dos Trabalhos, durante a 
discussão e votação de propostas e etc... 
        Nestas ocasiões alguns IIr:.´. que ocupam o cargo de G.´.T.´. raspam a 
espada junto a porta do T.´. para indicar que não pode dar entrada ao 
retardatário ou ao Ir.´. que pediu cobertura temporária do T.´.. Esta atitude não 
é correta, o Ir.´. deve saber que se suas batidas não foram atendidas é porque 
ele não pode entrar naquele momento, devendo esperar pacientemente até ser 
atendido, convém notar que não é necessário que ele bata novamente. 
 
 



2 - Pode um Ir.´. retardatário, ter ingresso ao T.´. durante a circulação da Bolsa 
de Propostas e Informações? 
 
Resp.: NÃO, a Bolsa de Propostas e Informações deve circular sempre com 
formalidades, e não poderá ter sua circulação interrompida para dar-se entrada a 
um Ir.´. retardatário. Ele deverá aguardar fora do T.´. sua circulação,conferência 
e se houver caçou:.´. Gravadas que sejam decifradas pelo Ven:.´. M.´., após o 
que lhe será dado ingresso ao T.´. sempre com formalidades. 
 
 
BOLETIM No. 830 DE 15.03.94 
 
 
1 - É necessário fazer-se a Abertura Ritualística em qualquer Sessão? 
 
Resp.: Sim. As Sessões devem ser abertas e fechadas ritualisticamente conforme 
preconiza nosso Ritual de Apr:.´.M.´. no item em que trata "Da Ordem dos 
Trabalhos". Convém salientar que conforme já dissemos anteriormente, não se 
deve fazer a abertura ou fechamento de uma Sessão com "golpe de malhete", a 
não ser nas sessões de eleições consoante previsto na legislação da GLESP. 
 
 
2 - Nas Sessões Magnas é necessária a leitura de Atas e Expediente? Deve-se 
passar a Bolsa de PProp:.´. e IInf:.´. ? 
 
Resp.: As Sessões Magnas por serem reuniões que geralmente tem um grande 
número de IIr:.´. visitantes e as Magnas Brancas de profanos e com uma Ordem 
do Dia extensa, não é aconselhável que se faça a leitura de atas ou circule a 
Bolsa de PProp:.´. e IInf:.´., do expediente somente deverão ser lidos os Atos e 
Decretos do Grão Mestre se houverem e não forem inconvenientes ou 
desnecessários àquela sessão. 
 
 
3 - Como deve proceder o Ir.´. M.´.C.´., na votação para a aprovação do 
Balaustre? 
 
Resp.: O Ir.´. M.´.C.´. na votação para a aprovação do Balaustre, como em 
qualquer outro processo de votação a descoberto, após a ordem do Ven:.´. M.´. 
para que "os IIr.´. que votem o Balaustre (ou a proposta) que acaba de ser lido, 
pela forma convencional ou não", deve ficar em pé e a Ordem, verificar a 
votação (incluindo seu voto, sem declará-lo) e comunicar diretamente ao Ven:.´. 
M.´. o resultado. Caso o resultado não for unânime, deve declarar a contagem 
numérica a favor e contra. 
 



 
4 - Como deve ser feita a cobertura definitiva do T.´. a um Obr:.´. ? 
 
Resp.: Toda vez que um Obr:.´., por qualquer motivo, tiver que se retirar 
definitivamente do T.´. antes do termino de uma Sessão, ele deve se dirigir ao 
Ir.´. Vig.´. de sua Col:.´. (ou ao Ven.´. M.´. se estiver no Or.´.) e pedir a 
cobertura, o qual a solicitará ao Ven:.´. M.´., que é o único que poderá concedê-
la. Obtida a autorização o Obr:.´. é conduzido pelo Ir.´. M.´.C.´. até entre 
CCol:.´. aonde fará a saudação ás LLuz:.´..   Neste momento o Ir.´. Hosp:.´. 
deverá estar com a Bol:.´. de Benef:.´., junto á Col:.´. J quando o Obr:.´. 
depositará seu óbulo na Bolsa, prestará o Jur:.´. de silêncio e aguardará a 
Ordem do Ven:.´. M.´. para retirar-se. 
 
BOLETIM No. 831 DE 31.03.94 
 
 
1 - Quem fecha o livro de presenças após o término das reuniões? 
 
Resp.: Nas Sessões em que não estiverem presentes o Grão Mestre ou o Del.´. 
do Grão Mestre, quem encerra o livro de presenças após o termino de cada 
Sessão é o Ven:.´. M.´. (art. 162, XX do Regulamento Geral da GLESP). Porém 
nada impede, se a Loja assim o decidir, que os IIr:.´. Chanc:.´. e ou Or:.´. 
também assinem o livro de presenças em conjunto com o Ven:.´. M.´.. 
        Nas Sessões em que estiverem presente o Grão Mestre e ou o Del.´. do 
Grão Mestre, eles é que encerram o livro de presenças. 
 
 
BOLETIM No. 832 DE 15.04.94 
 
 
1 - Pode uma instrução do grau ser ministrada no período de "quarto de hora de 
estudo" para um Ir.´. do Quadro? Se positiva a resposta, esta instrução será 
válida para o objetivo de se conseguir "aumento de salário" ? 
 
Resp.: Algumas LLoj:.´. instituíram em seus trabalhos o "quarto de hora de 
estudos" dentro da Ordem do Dia, e nada impede que nesse período seja 
ministrada uma instrução do grau, desde que se observe o disposto no art. 210 
do Regulamento Geral da GLESP que dentre outras disposições, proíbe que se 
ministre mais de uma instrução na mesma Sessão. 
        Para a passagem de grau ou "aumento de salário", devemos obedecer o 
que dispõem os artigos 210, 211 e 212 do Regulamento Geral da GLESP, que 
estabelecem as exigências para tal, como os interstícios, freqüência, 
conhecimentos e trabalhos. 
 



2 - Os Atos e Decretos do Grão Mestre, constantes dos Boletins Informativos, 
devem ser todos eles lidos em Loja, ou somente aqueles que se relacionem 
diretamente à Loja? 
 
Resp.: De acordo com o art. 153 do Regulamento Geral da GLESP TODOS  "os 
Atos  e  Decretos do Grão Mestre são lidos pelo Ir.´. Or.´. durante o expediente, 
estando todos de pé sem estar a Ordem". 
        Mesmo nas Sessões Magnas nas quais devido ao grande número de IIr:.´. 
visitantes e com uma Ordem do Dia extensa, é desaconselhável ler-se o 
expediente, porém os Atos e Decretos do Grão Mestre deverão ser lidos. 
        Na preparação do expediente, o Ir.´. Sec:.´. deve usar de criatividade 
encontrando uma forma de resumir os Atos e Decretos, como por exemplo, Atos 
e Decretos de mesmo teor, o Ir.´. Sec:.´. poderá prepará-los de tal forma que o 
Ir.´. Or:.´. leia somente uma vez a parte inicial do Decreto lendo em seguida o 
nome dos beneficiados e suas LLoj:.´.. 
 
 
3 - Até que ponto máximo, numa Sessão, um Ir.´. retardatário pode adentrar ao 
T.´.? 
 
Resp.: Um Ir.´. retardatário poderá adentrar ao T.´. e ter sua presença 
registrada no Livro de Presenças até o momento que antecede o giro da Bolsa de 
Beneficência para o Trono de Solidariedade. 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 833 DE 30.04.94 
 
 
1 - Durante a abertura e encerramento dos trabalhos, quando um Ir.´. segura o 
Ritual para dizer sua fala, deve fazê-lo sem estar a Ordem? E na palavra a bem 
da Ordem em geral e do Quadro em particular quando for ler alguma coisa, deve 
desfazer o sinal de Ordem? 
 
 
Resp.: Na abertura e encerramento dos trabalhos, os IIr:.´. que mais "falam" 
são as LLuz:.´.. Eles, assim como os IIr:.´. Orad:.´. e Chanc:.´. devem apoiar os 
Rituais sobre seus Altares e mesas de tal forma, que quando de pé e a Ordem 
possam ler (quando não souberem de cor). 
     Os demais OOfic:.´. tem uma fala tão curta, que seria conveniente que 
eles a decorassem para que, conforme preconiza o Ritual, ao falarem de pé e a 
Ordem, não portassem o Ritual. 
     Na palavra a bem da Ordem em geral e do Quadro em particular, os 
IIr:.´., devem falar de pé e a Ordem e conforme encontramos no Ritual, neste 
instante, a palavra como o próprio nome diz, só pode ser usada para comunicar 
assuntos de interesse geral da Ordem e também da Loj:.´.. Toda e qualquer 



matéria que, possa ser encontrada como proposta, que seja possível de 
discussão, ou que informe dados de precisão considerável, deverá ser incluída na 
Ordem do Dia. Convém ressaltar que é prerrogativa do Ven:.´. M.´. permitir que 
por uma deferência toda especial o Ir:.´. fale sem estar a Ordem. 
 
2 - Em que momento é formada e desfeita a abobada triangular? 
 
 
Resp.: A abobada triangular é formada na abertura do L.´. da L.´. No momento 
em que o Ex-Ven:. imediato, ou em sua ausência o Ir.´. Orad:.´. ajoelha-se, o 
Ir.´. M.´. C.´. postado atrás do Oficiante no Eixo da Loj:.´. forma uma abobada 
triangular, com seu bastão sustentando os dos DDiac:.´. de tal forma que o 
vértice da abobada fique sobre a cabeça do Oficiante. 
     No instante em que o Oficiante levanta-se e fica a Ordem, a abobada é 
desfeita mantendo-se todos onde estão durante a prece. 
     Convém lembrar que os IIr:.´. que estiverem portanto Bastões não 
devem apoiá-los o chão. 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 834 DE 16.05.94 
 
 
1 - Na página 37 do Ritual de Apr:.´. de 1990, em sua parte final, está escrito: 
"Todos dizem: EU JURO!" Então, deve o G.´. T.´. deixar de lado sua espada e 
estender a mão direita para fazer o Juramento como os demais IIr:.´., ou deve 
conservar a espada junto ao ombro esquerdo e apenas falar "EU JURO"? 
 
Resp.: Encontramos no Ritual de Apr:.´. M.´., no encerramento dos trabalhos o 
Jur:.´. de silêncio que "TODOS (inclusive as LLuz.´. pousando o malhete sobre o 
altar, estendem o braço direito para frente, formando um ângulo de 90 graus em 
relação ao corpo, com os dedos unidos, e a palma da mão voltada para baixo) 
dizem - EU O JURO!". O G.´. T.´. que como todos, está de pé e a Ordem com 
sua espada, neste momento deve embainha-la (ou colocá-la sobre sua cadeira) 
estender seu braço direito como acima descrito e prestar junto com todos os 
IIr:.´. da Loj:.´. seu Jur:.´., após o que se põe novamente a Ordem com sua 
espada. 
 
 
2 - O Juramento é um sinal, conforme as explicações sobre o G.´. T.´. das 
páginas 11 e 12 do Ritual de Apr:.´.? 
 
Resp.: O Jur:.´. de silêncio é um procedimento ritualístico e ao prestá-lo 
devemos postar-nos de pé com o braço direito para frente formando um ângulo 
de 90 graus em relação ao corpo, com os dedos unidos e a palma da mão 
voltada para baixo, o braço esquerdo caído verticalmente junto a perna 



esquerda. Quando prestado no encerramento dos trabalhos os OObr:.´. tomam 
esta postura no momento em que dizem "EU O JURO" após a fala do Ven:.´. 
M.´.. 
 Se o Jur:.´. for prestado na cobertura definitiva do T.´. para um Obr:.´., 
ele estando entre CCol:.´. após saudar as LLuz:.´., cumprir sua obrigação com a 
Bolsa de Beneficência, estende o braço como acima descrito dizendo "Juro 
guardar o mais absoluto silêncio sobre tudo o quanto aqui se passou" voltando a 
ficar com o Sinal de Ordem aguardando as determinações do Ven:.´. M.´. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 835 DE 31.05.94 
1 - o Eixo da Loj:.´. vai da entrada até o início dos degraus que levam ao Or.´. 
ou vai apenas do Altar dos JJur:.´. até o início dos degraus do Or:.´.? 
 
Resp.: O Eixo da Loj:.´. é uma linha imaginária que vai desde o centro da porta 
de entrada do T.´. até o dossel atras do Trono do Ven:.´.M.´.. 
    Devemos lembrar que, toda vez que em "Loj.´. aberta" cruzarmos o 
Eixo da Loj.´., e não estivermos portando instrumento de trabalho, devemos 
parar, colocar-nos altivamente a Ordem (sempre com os pés em esquadria) 
fazermos o Sinal de Saudação, seguindo após, naturalmente para o fim 
desejado. 
    Se estivermos portando instrumento de trabalho, devemos cruzar o Eixo 
da Loj:.´. naturalmente sem qualquer parada ou meneio de cabeça. 
 
 
2 -  O S. de Apr:.´. M.´. é feito com a m. d. no p. simbolizando ter a g. c. a 
trair os segredos da Ordem. A dúvida é quanto ao d. Pol.´., ele fica ao lado do p. 
ou a ponta dele é apoiada no p.? 
 
 
Resp.: O S. de Apr:.´. M.´. tem como princípio básico o corpo ereto, altivo, 
respeitando rigorosamente o E.´. N.´. Pr:.´. colocando-se o lado da m.d. 
apoiado no p., ficando o d. Pol.´. ao lado do p. 
 
 
3 - Pode o Ven:.´. M.´. autorizar a entrada de algum Ir.´. na Loj:.´. após a 
passagem da Bolsa de Beneficência para o Trono de Solidariedade, mesmo que 
este Ir.´. não tenha presença nem tenha direito de falar na Palavra a Bem da 
Ordem? 
 
Resp.: É uma prerrogativa do Ven:.´. M.´. deixar que um Obr:.´. retardatário 
adentre o T.´. após a circulação da Bolsa de Beneficência para o Trono de 
Solidariedade e o Obr:.´. não terá direito a presença ou a palavra. (salvo decisão 
em contrário da Loj.´.) 



 
 
4 - Pode o Ven:.´. M.´. dar presença a um Ir.´. que assinou o livro mas teve que 
cobrir o T.´. em caráter de urgência, antes da cerimônia de abertura? 
 
Resp.: A Loj:.´. é quem deve analisar as circunstâncias e resolver se deve 
conceder ou não a presença ao Obr:.´. 
 
 
5 - Em Sessão Branca em que houve anteriormente abertura ritualística, deve ser 
usado o Painel de Apr:.´.? 
 
Resp.: Nas Sessões Brancas deve ser usado o Painel de Apr:.´. M.´. bem como 
deverá permanecer aberto, sobre o Altar dos JJur:.´. o E.´. sobreposto ao C.´.. 
 
6 - Na leitura de um Landmark, durante a primeira parte da Ordem do Dia, 
devem os membros do quadro, ficar "sentados", "em pé e a Ordem" ou de "pé e 
perfilados"? 
 
Resp.: Na leitura de um Landmark na Ordem do Dia os OObr:.´. devem 
permanecer "sentados", sendo recomendável que o Ven:.´. M.´. peça a atenção 
dos IIr:.´. para a leitura. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 843 DE 15.10.94 
 
1 - Em quais condições, a critério do Ven:.´. M.´., poderá ele encerrar a Sessão 
com um Golpe de Malhete? 
 
 Todas as Sessões ordinárias, extraordinárias ou magnas das Lojas devem 
ser abertas e encerradas RITUALÍSTICAMENTE, exceto as Sessões de eleições 
administrativas que são abertas e encerradas com um só Golpe de Malhete (art. 
55 do Código Eleitoral Maçônico). 
 Convém salientar que a prática correta da Ritualística é de suma 
importância para o bom andamento dos trabalhos, pois por intermédio dela 
garantimos a hierarquia, a postura e a correta participação dos OObr:.´. 
 
 
2 - Ocorrendo o encerramento da Sessão com Golpe de Malhete deverá o fato 
constar literalmente no Balaustre? 
 
 Tudo o que ocorrer em uma Sessão deve constar na Ata de acordo com o 
Art. 150 do Regulamento Geral da Grande Loja Maçônica do Estado de São 
Paulo. 



 
3 - Poderá o Ir.´. Apr:.´. fazer uso da palavra, e em que condições? 
 
 O Ir.´. Apr:.´. pode fazer uso da palavra quando inquirido pelo Ven:.´. 
M.´. e na Palavra a Bem da Ordem em Geral e do Quadro em Particular, nas 
Sessões Econômicas de Instrução. 
 
 
4 - Poderá o Ir.´. Apr:.´., ao apresentar o trabalho referente as instruções 
recebidas, efetuar a leitura na Sessão? 
 
 A critério do Ven:.´. M.´. os IIr:.´. AApr:.´. podem fazer a leitura de seus 
trabalhos na Sessão por ele designada. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 844 DE 31.10.94 
 
1 - Como deve ser a circulação do Ir.´. 1o. Diac:.´.no instante da transmissão da 
P.´. S.´.? 
 
 Na abertura e fechamento do L.´. da L.´., quando da transmissão da P.´. 
S.´., o Ir.´. 1o. Diac:.´., portando seu Bastão com a M.´. D.´. formando com o 
antebraço direito um ângulo de 90 graus em relação ao corpo, sobe os degraus 
do Trono, cumprimenta o Ven:.´. M.´. com um leve maneio de cabeça, e recebe 
a P.´. S.´., transmitida em três movimentos de troca de ouvidos, começando 
pelo  esquerdo, assim o Ven:.´. M.´. dá no ouvido esquerdo do Ir.´. 1o. Diac:.´. 
as duas primeiras LETRAS destacadamente, pronunciando no ouvido direito, da 
mesma forma as duas últimas LETRAS retornando ao esquerdo, pronunciando 
nele as duas SÍLABAS (a P.´. S.´.) 
 Recebida a P.´. S.´. o Ir.´. 1o. Diac:.´. sem qualquer sinal ou saudação, 
mesmo ao cruzar o Eixo da Loj:.´., desce os degraus do Trono, passa entre este 
e o Altar dos Perfumes e desce do Or:.´. pelo lado S.´., indo ao Altar do Ir.´. 1o. 
Vig.´. a quem cumprimenta com um leve maneio de cabeça e transmite a P.´. 
S.´. da mesma forma que a recebeu. Depois irá postar-se no lado N.´. do Altar 
dos JJur:.´. aguardando para formar a Aboboda juntamente com os IIr:.´. M.´. 
C.´. e 2o. Diac:.´.. 
 Ao desfazer a Abobada, o Ir.´. 1o. Diac:.´. aguarda a saída dos IIr:.´. 
M.´. C.´. e Oficiante que abriu o L.´. da L.´., os quais seguirá dirigindo-se ao 
seu lugar, abrindo de passagem o Painel da Loj:.´.. 
 Nas LLoj:.´., onde o Altar do Ir.´. 1o. Vig.´. encontra-se localizado na 
mesma linha das CCol:.´. B e J, o Ir.´. 1o. Diac:.´., ao se dirigir a ele, deverá 
passar por entre as duas CCol:.´. de tal forma que terá sempre seu lado direito 
voltado para o centro do T.´., isto é, obedecerá sempre o sentido destro-centrico 
(sentido horário do relógio). 



 Nas LLoj:.´. em que for possível (que tiverem espaço em volta do Altar do 
Ir.´. 1o. Vig.´.) o Ir.´. 1o. Diac:.´. deverá circundar o Trono do Ir.´. 1o. Vig.´. 
passando por detrás do Trono, transmitindo-lhe a P.´. S.´. no lado esquerdo do 
Trono, passando em seguida pela sua frente dirigindo-se ao Altar dos jura:.´.. 
Nas LLoj:.´.  em que por falta de espaço esta 
circulação (em torno do Trono do Ir.´. 1o. Vig.´.) não é possível, o Ir.´. 1o. 
Diac:.´. transmite a P.´. S.´. ao Ir.´. 1o. Vig.´. no lado direito de seu Trono 
seguindo de lá para o Altar dos JJur:.´. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 845 DE 16.11.94 
 
 
1 - O Ir.´. 2o. Vig.´. chegando atrasado e depois de aberto o L.´. L.´. pode o 
V.´. M.´. mandar que ele ocupe o seu cargo de Ofício? 
 
 A entrada de qualquer Ir.´. retardatário independe da abertura ou não do 
L.´. L.´.. 
 Conforme consta em nosso Ritual, os OOb:.´. retardatários devem 
adentrar obrigatoriamente "com formalidades", ou seja, executarão a Marcha 
Ritualística do Grau, respondendo, também às perguntas ritualísticas a serem 
formuladas pelo V.´. M.´. (trolhamento), devendo aguardar "entre CCol.´." a 
autorização do V.´. M.´. para ocupar seu lugar. Em circunstâncias excepcionais e 
a seu critério, o V.´. M.´. poderá dispensar o cumprimento desta formalidade. 
 Conforme o Art. 141 do Regulamento Geral da GLESP nas reuniões da 
Loj:.´. as LL.´. devem ser sempre MM.´. MM.´. e os MM.´. e CComp:.´. 
retardatários devem substituir os AApr:.´. e CComp:.´. que estiverem ocupando 
cargo no início dos trabalhos, obedecida na substituição a ordem hierárquica dos 
cargos. 
 É de nosso entender que os OOfic:.´. retardatários devem ocupar seus 
cargos de Ofício, pois para isso é que eles foram eleitos pela Loj:.´. 
 
2 - Qual deve ser a ordem obedecida, quando da circulação das Bolsas de 
PProp:.´. e IInf:.´. e de Benef:.´. quando presentes a Sessão o V.´. M.´. e o 
Ir.´. Past Máster? 
   - E quando estiver presente o V.´. M.´., o Past Máster e o Del.´. do Grão 
Mestre? 
 
 A circulação da Bolsa de PPop:.´. e IInf:.´. e ou da Bolsa de Benef:.´. 
deve obedecer a seguinte ordem hierárquica: 
A) Quando estiverem presentes o V.´. M.´. e o Past Máster mais recente sentado 
no Trono. 
1o.) O V.´. M.´. 
2o.) O Ir.´. 1o. Vig.´. 



3o.) O Ir.´. 2o. Vig.´. 
4o.) O Ir.´. Orad:.´ 
5o.) O Ir.´. Sec:.´. 
6o.) Todos IIr:.´. os que estiverem no Or:.´. inclusive o Ir.´.Past Máster mais 
recente. 
7o.) Todos os IIr:.´. que estiverem na Col:.´. do S.´. 
8o.) Todos os IIr:.´. que estiverem na Col:.´. do N.´. 
9o.) À porta do T.´. onde o Ir.´. M.´. C.´. ou o Ir.´. Hosp:.´. entrega a Bolsa ao 
Ir.´. G.´. do T.´. colocando sua proposta ou contribuição. 
 
B) Quando estiverem presentes os IIr:.´. Del.´. do Gr:.´. M.´., V.´. M.´. e Past 
Máster mais recente. 
1o.) O Ir.´. Del.´. 
2o.) O Ir.´. V.´. M.´. 
3o.) O Ir.´. 1o. Vig.´. 
4o.) O Ir.´. 2o. Vig.´. 
5o.) O Ir.´. Orad:.´. 
6o.) O Ir.´. Sec:.´. 
7o.) Todos os IIr:.´. que estiverem no Or:.´. inclusive o Past Máster mais 
recente. 
8o.) Todos os IIr:.´. que estiverem na Col:.´. do S.´. 
9o.) Todos os IIr:.´. que estiverem na Col:.´. do N.´. 
10o.) A porta do T.´. onde o Ir.´. M.´. C.´. ou o Ir.´. Hosp:.´. entrega a Bolsa 
do Ir.´. G.´. do T.´. colocando sua proposta ou contribuição. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 846 DE 30.11.94 
 
 
1 - Como deve ser a circulação do Ir.´. 2o. Diac:.´. na abertura e fechamento da 
Loj:.´.? 
 
Resp.: Na abertura e fechamento do L.´. da L.´. o Ir.´. 2o. Diac:.´., após a 
circulação do Ir.´. 1o. Diac:.´., portando seu Bastão com a mão direita formando 
um ângulo de 90 graus em relação ao corpo, dirige-se ao Altar do Ir.´. 1o. 
Vig.´., saúda-o com um leve meneio de cabeça, recebe a P.´. S.´., e, sem sinais 
ou saudações ao cruzar o Eixo da Loj:.´. vai ao altar do Ir.´. 2o. Vig.´., a quem 
cumprimenta com um leve meneio de cabeça e transmite a P.´. S.´. da forma 
que recebeu, em seguida passa pelo N.´.Grande do Or:.´. e vai ficar junto ao 
lado S.´. do Altar dos JJur:.´. 
 
2 - Ao formar a Abobada o Ir.´. 2o. Diac:.´. deverá segurar o Bastão com a mão 
esquerda, para formar em alinhamento com o Ir.´. 1o. Diac:.´.? 
 



Resp.: Na formação da Abobada triangular, quando da abertura e fechamento do 
L.´. da L.´. o Ir.´. 2o. Diac:.´. assim como os IIr:.´. M.´. C.´. e 1o. Diac:.´. 
seguram seus Bastões com a mão direita, se os Bastões forem pesados e 
descômodos para segurar com uma só mão, eles poderão fazê-lo com as duas, 
desde que os três estejam segurando da mesma forma. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 847 DE 31.12.94 
 
 
1 - Existe uma regra de entrada e saída do Ven:.´. M.´. no Trono? Deve - se 
entrar pela direita ou esquerda? 
 
 
Resp.: A entrada do Ven:.´. M.´. no Trono é pelo lado esquerdo do (lado 
esquerdo de quem está olhando para o Trono) isto é, pelo lado N.´.. 
 
   A sua saída do Trono pode ser tanto pelo lado esquerdo como pelo lado 
direito. Recomenda-se que ele saia pelo lado direito (lado direito de quem está 
olhando para o Trono) ou seja, pelo lado S.´.. 
 
2 - Pode um M.´. I.´. voltar a usar um avental de M.´. em sua Loj:.´.? 
 
Resp.: Todo Obreiro deve usar o seu próprio avental em Loja, porém em casos 
imprevistos ele poderá usar o avental que estiver à sua disposição, ou seja, de 
M.´., Comp:.´. ou mesmo de Apr:.´., o que não pode é um Apr:.´. usar o 
Avental de Comp:.´. ou ainda um M.´. usar o de M.´. I.´. sem o ser. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 848 DE 31.01.95 
 
 
1 - Em uma reunião econômica de AApr:.´. MM.´., por ordem do Ven:.´. M.´. foi 
coberto temporariamente o T.´. aos IIr:.´. AApr:.´. e CComp:.´.. No retorno 
destes IIr:.´. ao T.´. notou-se a falta de um Ir.´. Comp:.´., tendo o Ven:.´. M.´. 
dito que o Ir.´. por sua ordem havia ficado para preparar o jantar. 
 É correto este procedimento, já que o Ir.´. não prestou seu Jur:.´. e não 
contribuiu com a Bolsa de Beneficência? 
 
Resp.: O Ven:.´. M.´. é a maior autoridade dentro da Loj:.´., e ele pode cobrir o 
T.´. temporariamente ou definitivamente aos IIr:.´. AApr:.´. e CComp:.´. e 
transformar os trabalhos em grau superior (Art. 137 parágrafo 2o. do 
Regulamente Geral da GLESP), porém ele sabe perfeitamente que o fiel 
cumprimento das normas ritualísticas é condição imprescindível para o bom 



andamento dos trabalhos de sua Loj:.´. e para o próprio desempenho de sua 
administração. 
    É aconselhável, nestes casos, que seja dado o reingresso ao T.´. a 
todos os IIr:.´. CComp:.´. e AApr:.´. (ritualísticamente), dando em seguida, com 
todos os rigores ritualísticos, cobertura definitiva aos IIr:.´. incumbidos de 
preparar o jantar ou que, tiverem outro motivo para cobrirem o T.´. 
definitivamente. 
    O Jur:.´. de silêncio e a contribuição com a Bolsa de Beneficência é 
obrigação de todo Obr:.´. presente a uma reunião. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 850 DE 27.02.95 
 
 
1 - Como deve ser recebido o Del.´. do Gr:.´. M.´. quando em visita a uma 
Loj:.´. de seu Distrito? 
  Como deve ser recebido um Del.´. do Gr:.´. M.´. quando visitar uma 
Loj:.´. que não é de seu Distrito? 
 
Resp.: a) O Del.´. do Gr:.´. M.´. quando em visita a uma Loj:.´. de seu Distrito, 
deve ser recebido com as honras previstas no Ritual Especial, a menos que as 
dispense nas Sessões Econômicas, NUNCA nas Sessões Magnas. A recepção é 
feita da seguinte forma: 
 Anunciada sua presença, o V.´. M.´. nomeará uma Comissão conduzida 
pelo M.´. C.´. composta por cinco Estrelas e quatro Espadas, determinando em 
seguida, a formulação de uma Abobada de Aço, com o número de IIr:.´. que 
julgar conveniente. 
 O V.´. M.´. colocara a Loj:.´. de pé e a Ordem e mandará executar a 
Bat:.´. incessante, logo que a Comissão comece a ENTRAR no T.´. e só cessará 
quando o presidente da Sessão.´. mandar parar com um golpe de Malh:.´.. 
 A Comissão deverá ser formada em fila de dois, ficando a ala maior do 
lado N.´., alternando-se Estrelas e Espadas, começando por Estrela. 
 Depois de formada, a Comissão sai encabeçada pelo Ir.´. M.´. C.´., 
dirigindo-se ao Átrio onde se encontra o Ir.´. Del.´. ao qual o Ir.´. M.´. C.´. 
dirá: "Ir.´. Del.´. a Aug:.´. e Resp:.´. Loj:.´. Simb:.´. ... No. ... tem a honra de 
receber-vos e o meu V.´. M.´. pede-vos que me acompanheis."Dito isto o M.´. 
C.´. volta à frente da Comissão, sendo seguido nesse trajeto pelos IIr.´. que 
vinham na frente, até que a Comissão volte a ficar na mesma posição de quando 
rompeu a marcha. 
 Em seguida vem o Ir.´. Del.´.. 
 A entrada no T.´. é feita da seguinte forma: 
 
 O M.´. C.´. à frente da Comissão adentra o T.´. e fica entre CCol:.´., 
seguindo as Estrelas, diretamente, no sentido do Or:.´. pelo N.´. e pelo S.´., 



postando-se junto às grades do Or:.´. enquanto as Espadas vão ficando, 
reforçando a Abobada de Aço. 
 O Ir.´. Del.´. ao chegar entre CCol:.´. é conduzido pelo Ir.´. M.´. C.´. 
para o Or:.´. em cuja grade o aguardará o V.´. M.´. que lhe oferecerá o Malh:.´. 
e o acompanhará ao Trono. 
 O V.´. M.´. toma assento no centro do Trono e o Del.´. ao seu lado, de 
preferência à direita, mas não necessariamente. 
 Nas Sessões Econômicas o Del.´. devolve o Malh:.´. ao V.´. M.´., nas 
Sessões Magnas ele dará entrada ao Pavilhão Nacional da forma estabelecida 
pelos Rituais, após o que devolve o Malh:.´. ao V.´. M.´.. 
 b) Quando se tratar de visita de Del.´. de outro Distrito Maçônico e não 
estando presente o Del.´. do Distrito a que pertence a Loj:.´., estando ele 
devidamente paramentado como Del.´. deverá ser recebido, a menos que as 
dispense, com as mesmas honras descritas anteriormente, porém receberá do 
V.´. M.´., na grade do Or:.´., o abraço fraternal e não o Malh:.´.. 
 
OBSERVE-SE que caso esteja presente uma autoridade maior, as honrarias serão 
prestadas a ela. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 866 DE 16.11.95 
 
 
 É com grande alegria que recebemos do Sereníssimo Grão Mestre, a 
autorização para continuarmos a publicar no Boletim Informativo da Grande Loja 
Maçônica do Estado de São Paulo a nossa "coluna de perguntas e respostas" 
sobre Ritualística, que tem como principal finalidade, além de dirimir as dúvidas 
dos IIr:.´., buscarmos a padronização dos procedimentos Ritualísticos nas Lojas 
de nossa Jurisdição. 
 Para podermos continuar com nosso trabalho é necessário, também, que 
os IIr:.´. nos enviem por intermédio de vossas Lojas, as dúvidas que por ventura 
possam ter, bem como sugestões para que possamos melhorar o nosso trabalho. 
 
BANDEIRA NACIONAL: Para que possamos obedecer o que determina a Lei No. 
5700 de 1o. de setembro de 1971, o tributo de honra que prestamos à Bandeira 
Brasileira, que é um ato cívico inserido na Ritualística Maçônica, deve obedecer o 
seguinte procedimento: 
 Nas datas nacionais a Bandeira deve ser hasteada na fachada do Templo, 
permanecendo nas outras ocasiões em nicho apropriado, na Sala dos Passos 
Perdidos e somente deve ser introduzida no Templo nas Sessões Magnas ou 
Brancas, sendo desaconselhado o seu uso nas Sessões de Exaltação e Pompas 
Fúnebres. 
 A Bandeira por ser o Símbolo maior de nosso País deve sempre ingressar 
no Templo de forma solene e após todos lá se encontrarem (visitantes, 



autoridades civis e maçônicas). Sua retirada é sempre em ordem inversa, ou 
seja, sempre a primeira a sair. 
 A introdução e recepção do Pavilhão Nacional deve ser feita da seguinte 
forma: Encontrando-se todos no Templo, o Venerável Mestre determina ao 
Mestre de Cerimônias que forme uma Guarda de Honra composta por dois 
Mestres Maçons (preferencialmente Mestres Instalados convenientemente 
trajados da Potência que pertença a Loja), armados de Espadas e que convide o 
Porta Bandeira para a introdução do Pavilhão Nacional. 
 O Mestre de Cerimônias portando seu Bastão, conduz os Irmãos citados 
até a Sala dos Passos Perdidos, onde o Porta Bandeira retira do Nicho, com a 
mão direita o Pavilhão Nacional e o coloca do seu lado direito com o mastro 
apoiado em seu ombro de tal forma que o pano fique distendido sobre seu lado 
direito, porém sem tocar o chão. 
 A Guarda de Honra portando a Espada com a mão direita, punho colado 
ao corpo junto ao quadril direito, direcionando a lâmina verticalmente para cima 
colada ao ombro direito, deve postar-se a um passo atrás do Porta Bandeira, 
formando com ele um triângulo. 
 
 Assim formado o préstimo precedido pelo Mestre de Cerimônias dirigi-se a 
porta do Templo onde bate e avisa o Guarda do Templo o qual por sua vez 
comunica ao Venerável Mestre que "O Irmão Mestre de Cerimônias conduzindo o 
préstito com o Pavilhão Nacional encontra-se a porta do Templo". O Venerável 
Mestre determina que todos fiquem de pé e perfilhados (com os braços colados 
ao corpo e as palmas das mãos abertas) autorizando em seguida a entrada. 
 O préstito adentra o Templo e se porta entre Colunas com o Mestre de 
Cerimônias colocando-se imediatamente e discretamente ao lado esquerdo do 
Porta Bandeira. 
 Ao chegar entre Colunas o Porta Bandeira coloca o mastro na vertical 
segurando-o com ambas as mãos ficando o pano solto, desfraldado. Em seguida 
executa-se o Hino Nacional (se somente orquestrado apenas a sua primeira 
parte com o refrão, se cantado deve ser executado por inteiro). Findo o Hino o 
Porta Bandeira apoia novamente o mastro da Bandeira em seu ombro direito 
tendo o pano distendido sobre seu lado direito, precedido pelo Mestre de 
Cerimônias e seguido pela Guarda de Honra, conduz o Pavilhão Nacional ao seu 
lugar no Oriente junto a Grade Norte, lugar de maior destaque do Templo, lá 
chegando o Venerável Mestre comanda uma bateria incessante finda a qual o 
Mestre de Cerimônias desfaz a Guarda de Honra e retorna ao seu lugar. 
 
 Sua saída é feita em ordem inversa. O Venerável Mestre determina ao 
Mestre de Cerimônias que forme uma Guarda de Honra e convide o Porta 
Bandeira para portá-la, postando-se novamente a Guarda um passo atrás e 
formando com o Porta Bandeira um triângulo. 
 Quando alguém for designado pelo Venerável Mestre para fazer a 
Saudação ao Pavilhão Nacional é nesse momento que o fará. O Porta Bandeira 



deverá mantê-la desfraldada com o mastro na vertical enquanto durar a 
Saudação. OBSERVE-SE QUE NINGUÉM SOB QUALQUER PROTESTO PODERÁ 
BEIJAR OU SEQUER TOCAR A BANDEIRA. 
 Após a saudação o Porta Bandeira apoia o mastro em seu ombro direito 
com o pano distendido sobre seu lado direito e precedido pelo Mestre de 
Cerimônias conduz o Pavilhão Nacional seguido pela Guarda de Honra sob os 
acordes do Hino da Bandeira que se interromperá no momento em que ela 
ultrapassar a porta do Templo quando receberá uma bateria incessante 
comandada pelo Venerável Mestre. 
 Convém salientar que os Irmãos que compõem o préstito deverão 
caminhar vagarosamente porém com naturalidade sem volteios, paradas ou 
maneios de cabeça. 
 
 
BOLETIM IFORMATIVO No. 867 DE 30.11.95 
 
 
HINO NACIONAL: Deve ser executado conforme a Lei 5700 de 1o. de setembro 
de 1971, nas Sessões Magnas quando da entrada do Pavilhão Nacional, estando 
ele parado e desfraldado entre colunas. 
 
 No caso de simples execução instrumental tocar-se-á a música 
integralmente, mas sem repetição (primeira parte do poema e refrão); nos casos 
de execução vocal, serão sempre cantadas as duas partes do poema. 
 Durante a execução do Hino Nacional todos deverão tomar atitude de 
respeito de pé com os braços colados ao corpo tendo as palmas das mãos 
abertas e coladas às pernas. 
 
1 - Qual o tratamento que se deve dar aos membros da Administração da 
Grande Loja? 
 
Resp.: O tratamento que se deve dar às Autoridades Maçônicas é: 
 
 Grão Mestre Sereníssimo 
 Grão Mestre Adjunto  Eminente 
 Past Grão Mestre  Eminente 
 Grandes VVig:.´.  Respeitab:.´. 
 Delegado do Grão Mestre Respeitável 
2 - Deve-se fechar o L.´. L.´. em uma Sessão Branca? 
 
Resp.: Em uma Sessão Magna Branca, após a Abertura Ritualística o V.´. M.´. 
avisa aos IIr:.´. que a partir daquele instantes cessam todos os SS.´. e a 
Circulação Ritualística ordenando ao Ir.´. M.´. C.´. que prepare o ingresso no 



T.´. dos convidados e autoridades permanecendo ABERTO o L.´. da L.´. assim 
como deverão permanecer MONTADOS o E.´. e o C.´. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 894 DE 31.03.97 
 
 
1o.) Pode-se instalar um relógio na entrada do Templo, na parte interna, e ele 
por estar atras das Colunas, está fora do Templo? 
 
Resp: A decoração de um Templo Maçônico está perfeitamente descrita no Ritual 
de Aprendiz Maçom. 
 Convém lembrar que todos os Símbolos e Alegorias ali descritos são 
utilizados para que a Maçonaria transmita aos Obreiros, seus ensinamentos, 
princípios e filosofia. Não encontramos em lugar algum do Ritual a citação de um 
relógio, devendo então o Venerável que quiser controlar o tempo decorrido nas 
diversas fases de uma Sessão, colocar seu relógio a sua frente sobre seu Altar. 
 Não devemos permitir que se coloque ou utilize quaisquer objeto ou 
pintura na decoração de um Templo Maçônico, que não conste em nossos 
Rituais atuais, pois eles poderão sugerir ensinamentos e interpretações que 
certamente haverão de interferir em nosso aprendizado, de forma não prevista 
para o nosso desenvolvimento maçônico. 
 O Templo Maçônico tem a forma de um retângulo, e seu comprimento vai 
desde a porta do Templo até a parede atras do dossel do Venerável, portanto 
tudo e todos os que se encontrarem nesse espaço estão dentro do Templo. 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 895 DE 15.04.97 
01 - Qual é o paramento que os MM.´. II.´. devem usar quando em Loj:.´., 
estando ou não ocupando cargos? 
 
Resp.: Conforme consta no Manual de Paramentos e Jóias, adotado pela Grande 
Loja Maçônica do Estado de São Paulo, (pagina 26), os Paramentos do Past-
Master são: 
 
AVENTAL: igual ao do M.´. M.´. (formato retangular com dimensões de 35 cm 
de altura por 40 cm de largura, confeccionado em pele de carneiro ou material 
que a substitua, com abeta triangular. Orlado com fita de seda chamatolada de 
cor azul celeste de 05 cm de largura) sendo que da abeta descem dois 
pendentes de fita azul celeste, cujas extremidades estão ornamentadas com 
franja de metal cor prata, as rosetas são substituídas por "T" (taus) invertidos, 
recobertos de tecido da mesma cor da orla. 
COLAR: o colar de P.´. M.´. é confeccionado com fita de seda chamatolada de 
cor azul celeste, forrado de preto. Tem a forma anatômica, na vértice do ângulo 



anterior pende a jóia atributo do cargo, um esquadro na cor prata, do qual 
pende a figura representativa do teorema de Pitágoras. 
 Na parte anterior, estão bordados dois ramos de acácia em linha 
prateada. 
PUNHO: o P.´. M.´. usará punhos confeccionados em seda chamatolada de cor 
azul celeste, tendo bordada na face externa a jóia atributo do cargo, ladeada por 
dois ramos de acácia. O bordado será prateado. 
 
 Os MM.´. II.´. quando paramentados conforme acima descrito e que não 
estiverem ocupando cargo em Loj:.´., poderão falar sentados (pág. 20 do Ritual 
de Apr.´. M.´.) 
 
 O M.´. I.´. quando ocupando cargo, deve usar colar com a jóia do cargo e 
estará sujeito aos procedimentos ritualísticos previstos para o cargo que estará 
ocupando naquele instante, inclusive quanto ao tratamento. 
 
 
 
02 - De que lugar na Loj:.´. deve o Ir.´. Apr:.´. ou Comp:.´. fazer a leitura de 
seu trabalho, para efeitos do art. 211 parágrafo IV do Regulamento Geral da 
GLESP? 
 
Resp.: O V.´. M.´. pode determinar a um Ir.´. Apr:.´. ou Comp:.´. para que faça 
a leitura de seu  trabalho ou que responda a argüição dos MM.´. MM.´. de sua 
Loja, do local no Ocidente do Templo que o V.´. M.´. achar mais conveniente, 
podendo inclusive solicitar que ele faça demonstrações sobre os procedimentos 
ritualísticos. 
 
03 - Quando em casos excepcionais, o V.´. M.´. determina que a Bolsa de 
PProp:.´. e IInf:.´. ou o Tronco de Solidariedade circule sem formalidades, como 
deve ser este procedimento? 
 
Resp.: Não encontramos em nenhum de nossos Rituais a circulação das Bolsas 
sem formalidades, portanto, este procedimento não deve ser praticado. 
 Se cronometrarmos o tempo decorrido para a circulação da Bolsa com 
todos os rigores ritualísticos e compararmos o tempo gasto para que esta mesma 
Bolsa percorra a Loj:.´. de qualquer maneira, veremos que a diferença será 
muito pequena e até insignificante para justificar a "quebra" da Ritualística. 
 O V.´. M.´. deve, juntamente com o Ir.´. Secr:.´. planejar a Ordem do 
Dia de tal forma que a Sessão transcorra dentro do tempo previsto no art. 134 
do Regulamento Geral da GLESP, cuidando sempre para que os procedimentos 
ritualísticos sejam desenvolvidos conforme prescrevem nossos Rituais. 
 
 



BOLETIM INFORMATIVO No. 896 DE 30.04.97 
 
 
1a. Perg.: De que forma devem ficar os IIr:.´. na Loja durante a leitura dos 
Landmarks? 
 
Resp.: O Ato No. 014-1977/1980 de 27.09.1977 do Ser.´. Grão Mestre Ir.´. 
Erwin Seignemartin, que determina a todas as LLoj:.´. para que no início da 
"Ordem do Dia" das sessões econômicas, seja lido, pelo Ir.´. Orador, um ou mais 
Landmarks em seqüência, renovando-se o ciclo quando do término da leitura de 
todos. Assim como o Ato No. 040-1995/1998 de 14.11.1995 do Ser.´. Grão 
Mestre Ir.´. Santo Taricano, que revigora o Ato anterior não dispõe como devem 
se postar os IIr:.´. durante a leitura. 
 Recomendamos que todos os IIr:.´. permaneçam de pé e a Ordem 
durante a leitura dos Landmarks, obedecendo ao comando do Ven:.´. M.´. 
 
2a. Perg.: Qual o lugar que deve ocupar na Loja o Past Máster mais recente? 
 
Resp.: Na Loja o lugar do Past Máster mais recente é, segundo o Ritual de 
Apr:.´. M.´., a direita do Ven:.´. M.´. 
 Quando o Del.´. do Grão Mestre estiver presente na sessão, ele Del.´., 
deve ocupar o lugar a direita do Ven:.´. M.´., de acordo, com as instruções 
dadas por escrito pelo Ser.´. Grão mestre, o que nos coloca diante de um 
conflito de ordens. 
 Considerando que o lugar a direita do Ven:.´. M.´. é o de maior destaque 
e sendo o Del.´. do Grão Mestre a maior autoridade presente na Loja, 
recomendamos que o Del.´. é quem deve ocupar o lugar a direita do Ven:.´. 
M.´., ficando o Past Máster mais recente, nessas ocasiões, à esquerda do Ven:.´. 
M.´. 
3a. Perg.: É obrigatória a leitura do Boletim Informativo na Loja em sua integra? 
 
Resp.: O "Boletim Informativo" e a Revista "A Verdade" são os órgãos oficiais de 
divulgações maçônicas da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (Art. 
114 da Constituição). 
 Toda Loja Maçônica da Jurisdição da GLESP tem o dever de dar 
conhecimento a Loj:.´. do "Boletim Informativo" (Art. 155 do Regulamento 
Geral). 
 Todo Ato ou Decreto do Grão Mestre devem ser lidos em sua íntegra pelo 
Ir.´. Orador, durante o expediente, estando todos de pé, sem estar à Ordem 
(Art. 153 do Regulamento Geral). 
 
 Considerando o grande número de candidatos à Iniciação, Filiação, 
Regularização e Placetados, recomendamos que eles sejam lidos em duas 
reuniões ou ainda que o Ir.´. Secretário selecione, criteriosamente, os que 



devem ser lidos na Loja. Neste caso, o Boletim Informativo deve ficar fixado na 
Secretaria da Loja para que qualquer Ir.´. do Quadro que queira ter 
conhecimento de sua íntegra possa fazê-lo facilmente. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 897 DE 15.05.97 
 
 
Leitura dos Landmarks - Correção 
 
 No Boletim Informativo No. 896 de 30.04.97, quando respondemos à 
pergunta: De que forma devem ficar os IIr:.´. na Loja durante a leitura dos 
Landmarks? 
 Recomendamos para que todos os IIr:.´. permanecessem de Pé e a 
Ordem durante a leitura dos Landmarks, obedecendo ao comando do Ven:.´. 
M.´. 
 O Ser.´. Grão Mestre Ir.´. Santo Taricano resolveu, por bem, 
DETERMINAR para que todos os IIr:.´. permaneçam DE PÉ SEM ESTAREM A 
ORDEM durante a leitura dos Landmarks na Ordem do dia das Sessões 
econômicas, da mesma maneira que permanecem os IIr:.´. durante a leitura dos 
Atos e Decretos do Grão Mestre. 
 
01 - Quando o Ir.´. 1o. Vig.´. assume a direção da Loja em substituição ao 
Ven:.´. M.´. deve ou não usar o colar que o identifica como Ven:.´. M.´.? 
 
Resp.: Nas Sessões econômicas, na falta ou impedimento do Ven:.´. M.´., o Ir.´. 
1o. Vig.´. ao assumir a direção da Loja, deve usar o Colar com a jóia que 
identifica o cargo de Ven:.´. M.´. que está ocupando naquele instante (o 
esquadro), assim como o Ir.´. 2o. Vig.´. que deverá substituí-lo na 1a. Vigilância 
estará usando o Colar com a jóia do cargo de 1o. Vig.´. (o nível). 
 Devemos ter em mente que o Avental é privativo do Obreiro enquanto 
que o Colar é privativo do Cargo. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 898 DE 30.05.97 
 
 
1a. Perg.: Na primeira Instrução do Ritual de Apr:.´. M.´. quando o M.´. C.´. 
pede a P.´. S.´. ao 2o. Diac:.´. o mesmo responde: "Como Apr.´. não ... por 
isso N.V.L.P.D.S.S.D.A.P.L.E.V.D.A.S." 
 Qual é o significado do último "S"? Por quê? 
 
Resp.: O significado é "Seguinte", caso contrário o Ir.´. 2o. Diac:.´. teria que 
pedir a terceira, daria a quarta e assim por diante. 



 
2a. Perg.: Na circulação das Bolsas de Propostas e Informações e Beneficência 
para o Tronco de Solidariedade, com formalidades o Ir.´. que as portar deverá 
dirigir-se 1o. ao Ven:.´. M.´., 2o. ao 1o. Vig.´., 3o. ao 2o. Vig.´., 4o. ao Orad:.´. 
dirigindo-se então: 
A) Prioritariamente ao Ir.´. secretário e demais presentes no Or:.´., começando 
então a circulação nas Colunas? 
B) Aos demais presentes no Oriente, sem dar primazia ao Ir.´. secretário, 
começando então a circulação nas Colunas? 
 
Resp.: A circulação das Bolsas de Propostas e Informações e de Beneficência 
para o Tronco de Solidariedade deve ser feita sempre com FORMALIDADES, de 
acordo com o que consta no Ritual de Apr:.´. M.´. (pág. 29 e 32) e no Manual 
de Práticas Ritualísticas (pág. 22) obedecendo a seguinte ordem: 
 Quando não estiver presente o Grão Mestre ou o Grão Mestre Adjunto ou 
o Delegado do Grão Mestre: 
 1) Ven.´. M.´. 
 2) 1o. Vig.´. 
 3) 2o. Vig.´. 
 4) Orador 
 5) Secretário 
 6) Todos os IIr:.´. que estiverem no Oriente, inclusive os que estão 
sentados no altar do Ven:.´. M.´. 
 7) Todos os IIr:.´. que estiverem na Col:.´. do S.´., inclusive o Ir.´. 
Guarda do T.´. 
 8) Todos os IIr:.´. que estiverem na Col:.´. do N.´. 
 9) Na porta do T.´. o Ir.´. M.´. C.´. ou o Ir.´. Hosp:.´. entrega a Bolsa ao 
Ir.´. Guarda do T.´., coloca sua proposta ou óbulo, retomando a Bolsa, dando 
prosseguimento a Ritualística da circulação. 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO No. 899 DE 14.06.97 
 
1a. Perg:.) Como devem portar as espadas, os IIr:.´. que formam a Guarda de 
Honra para a entrada do Pavilhão Nacional? 
 
Resp.) Os dois IIr:.´. MM.´. MM.´. que formam a Guarda de Honra para o 
Pavilhão Nacional, devem portar as Espadas com a MÃO DIREITA tendo o punho 
colado ao corpo junto ao quadril direito direcionando a lâmina verticalmente para 
cima e colada ao ombro direito. 
 A Guarda de Honra deve, postar-se a um passo atrás do Porta Bandeira 
formando com ele um triângulo. 
 
2a. Perg:.) Como deve ser o Pavimento Mosaico no Templo? 



 
Resp.) Conforme consta no Ritual o Pavimento Mosaico ocupa inteiramente o 
piso do Ocidente de um Templo Maçônico, é composto de quadrados (não 
losangos) alternadamente brancos e pretos. 
 
3a. Perg:.) Quem pode pegar a espada Flamígera? 
 
Resp.) A Espada Flamígera é um instrumento transmissor e iniciático, utilizado 
pelo Ven:.´. M.´. nas consagrações. 
 Somente os Mestres Instalados tem acesso a Espada Flamígera e ela não 
deve ser tocada em hipótese alguma pelos demais OObr:.´.A única exceção 
admissível é para o Ir.´. Porta Espada, que se não for Mestre Instalado deve 
tocar somente o escrínio a loja. 
 
 
Boletim Informativo 978 de 30/12/2000 
 
P. Durante a Circulação das Bolsas, é permitido que se abra a porta do Templo, 
para a entrada e saída de irmãos? 
 
R. Não. Se por motivo imperioso e inadiável, a porta tiver que ser aberta, a bolsa 
interrompe o seu giro. 
 
Boletim Informativo 1027 de 30/04/2003 
 
P. O Mestre de Cerimônias acompanha (anda atrás) ou conduz (anda à frente) 
 
R. Para Lojas do REAA o M.de Cerimônias conduz (anda á frente). 
 
P. Os MM  II  Delegados (distritais ou regionais) e demais autoridades Maç 

quando ocupando cargos em Loj  devem estar revestidos de quais 
paramentos? 
 

R. Para Lojas do REAA todos os IIr que estiverem ocupando cargos em Loja, 

independentemente de sua condição de MI ou autoridade Maç  deverá 

estar revestido dos paramentos que identificam o cargo. 
 

P. Na abertura e encerramento dos trabalhos quando o Ven  M comanda a 

saudação, a bateria, a exclamação, quem deve responder?  
 

R. Para Lojas do REAA, quando o VenMcomanda a saudação, todos saúdam, 

menos Ven.M os VVig, M Cer e Diáconos que nesse momento portam 
instrumentos de trabalho e estão impossibilitados. Ao comando da bateria, todos 

respondem menos o Ven M , os DDiac e MCer , e sob o comando da 



exclamação, todos respondem. 
 
P. A expressão MICTMR deve ser pronunciada no singular ou plural? 
 
R. Nas Lojas do REAA essa expressão deve ser pronunciada no plural. 
 
P. Como relatar na ata da sessão a manifestação que um irmão tenha solicitado 

fazê-la entre Ccol? 
 
R. Para as Lojas do REAA na ata constará um relato fiel da manifestação do 

Irconvém destacar que as manifestações dos IIrmesmo entre Ccol sempre 
estarão sujeitas às determinações do Regulamento Geral e Constituição da 
Ordem, independentemente da forma que tenha sido apresentada para a Loja. 
 
Boletim Informativo 1028 de 15/05/2003 
 
P. Como os IIr.-. deverão se postar durante a leitura de um Landmark?  
 
R. Os IIr.-. deverão se postar de pé e perfilados. 
 
 
 
P. Qual traje dever ser usado na Sessão de Eleição? 
 
R. Para as Lojas do REEA o Par. Único do Art. 135 do Regulamento Geral define: 
"Nas Sessões ordinárias o Traje será o social completo, tolerado o uso de 
balandrau." O Art. 131 define as Sessões ordinárias que são: " De Instrução, 
Administrativas e de Eleição". 
 
 
Boletim Informativo 1029 de 30/05/2003 
 
P. Com o se abrem os trabalhos com um só golpe de malhete? 
 
R. A abertura e encerramento dos trabalhos de uma Loja com um só golpe de 
malhete só é admitido na Sessão Ordinária de Eleição, como segue: Estando 

todos em seus lugares, após o anúncio do M Cer de que a Loja está 

composta, o Ven M informará que os trabalhos serão abertos com um só 

golpe de malhete no grau de MM e determinará (*) à ordem meus IIr.'. 

(todos executam) Ir.-. M. Cer posicionai o Esqe o Comp sobre o L da 

L aberto. (o M de Cerexecuta e volta para seu lugar). Sentemo-nos. 

Terminada a Ordem do Dia. O Ven M informará que os trabalhos serão 

encerrados com um só golpe de malhete e determinará: (*) De pé e à ordem, 

meus IIr.-. (todos executam). IrMCerexecuta e volta para o seu lugar) 



Retiremo-nos em paz. Todos Assim Seja! 
 
P. Na abertura dos trabalhos na Loja de Mestres, em que momento todos devem 
se cobrir? 
 
R. Todos adentram ao Templo cobertos com seus chapéus. No momento da 
abertura dos trabalhos em que o VenMcomanda a bateria, todos de 

descobrem. Após o 2º. Vig abaixar a Coldo seu altar, todos se cobrem, com 

exceção dos IIr que participam da abertura do Lda Lque se cobrirão 

quando retornarem aos seus lugares. 
 

P. Onde deverá se postar o Mde Cerno momento da conferência da Bolsa de 

PProp e IInf? 
 

R. Diante do Trono e entre os IIr Or e Secr. 
 

P. Antes de entregar a Bolsa de PProp e Ilnf ao Gdo T para colocar sua 

proposta, o MCerdeverá saudar o Gdo T? 
 
R. Não, pois não há saudação quando se porta instrumento de trabalho. 
 

P. Até que momento é permitida a entrada de IIrretardatários nas sessões?. 

 
R. IIr retardatários poderão ingressar no Templo a qualquer momento, a 

critério do VenM todavia, não será consignada a freqüência a esses IIr 
após o encerramento do Livro de Presenças, que deverá ocorrer 

simultaneamente à circulação da Bolsa de Benef 

 
 

P. Estando o Past Máster ocupando outro cargo em Loja quem abre o L da L? 
 

R. Para lojas do REAA, sempre que o Ex-Venimediato não estiver 

desempenhando suas funções, ainda que presente na Sessão, porém ocupando 
outro cargo, a abertura do Lda Lserá feita pelo IrOr. 

 
P. Como proceder quanto às citações sobre os Graus Superiores/filosóficos em 
Loja Simbólica? 
 

R. Nas Lojas Simbólicas somente são reconhecidos os graus de Apr, Comp e 

M. No REAA existem os graus superiores 4°. ao 33°., cuja existência não pode 

ser ignorada, porém não existe qualquer destaque aos IIrportadores destes 
graus. 
 
P. Para a formação da abóbada triangular na abertura e encerramento dos 



trabalhos, a sustentação dos bastões dever ser feita só pela mão direita ou 
poderá contar com o apoio da mão esquerda? 
 
R. Ritualisticamente com a mão direita. Caso o peso do bastão seja excessivo, 
pode-se auxiliar sua sustentação com a mão esquerda. 
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P. Durante e execução do Hino Nacional, pode um obreiro estar com a mão 
direita sobre o coração? 
 
R. Não, os Ilr deverão estar de pé e perfilados conforme encontramos no Ritual 

de AprM 
 
P. Numa sessão Magna de Exaltação, existe entrada com formalidades para 
autoridades da Glesp? 
 
R. Sim, pois em todas as Sessões Ordinárias ou Magnas, dos três graus 
simbólicos, as saudações e entrada de autoridades da GLESP devem seguir as 
determinações contidas nos Rituais Especiais, capítulo Saudações Honorificas. 
 
P. O andar de Mestre seria sobre o Esquife? 
 
R. Não, deve ser feita com se existisse um objeto situado no chão, conforme 
prescrito no Ritual de Mestre Maçon. 
 
P. Quando se fala em idade nos rituais, seria a idade Maçônica?. 
 

R. Sim, com exceção do momento da iniciação quando o experto informa ao G 

T a idade do profano. 

 

P. Quando da transformação dos trabalhos de Aprpara MMa cobertura do 

templo aos AApre CComp deve ser feita antes da transformação para o grau 

seguinte, ou pode ser feita de uma só vez? 
 

R. A transformação dos trabalhos deve sempre ser feita de Apr para Comp e 

de Comp. para M Os AAprcobrirão o Templo antes da transformação para 

Comp e estes antes da transformação para M. 
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P. Quando o Ven M não estiver no trono, nas situações previstas nos Rituais 

e algum Irtiver que cruzar o eixo da Loj  deverá fazer a saudação? 



 
R. Sim, pois sempre que cruzar o eixo da Loja, durante uma sessão, todo obreiro 
deverá fazer a saudação. 
 
P. Em que situações o Ven M deve ou não votar?.  
 
R. O Ven.Mvotará apenas nos escrutínios secretos. 

 
P. Quem fecha o L da L nas Sessões de Instalação e Posse? 

 

R. Quem deve fechar o Lda L nas sessões de Instalação e Posse é o Ir que 

nesse momento estiver investido como titular dos cargos de ExVen imediato, 

ou o Or da diretoria empossada nesse Sessão de Instalação e Posse. 
 

P. Ao responder "ASSIM SEJA", os IIr devem acompanhá-lo do sinal de 
aprovação? 
R. Para lojas do REAA sim, pois sendo a expressão "ASSIM SEJA" uma 
aprovação, deverá ser acompanhada do respectivo sinal. 
 

P. Os IIrMCer, Or e Secrapós a conferência da Bolsa de PPrope Ilnf 

quando retornam a seus lugares devem saudar o VenM ? 
 

R. Não, pois já saudaram o Ven Mquando foram autorizados a retornarem a 
seus lugares. 
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P. As Lojas podem confeccionar seus Estandartes Livremente? 
 
R. As Lojas tem total liberdade para criar o desenho do estandarte, devendo do 
mesmo obrigatoriamente constar: Emblema ou logotipo da Oficina, Seu nome e 
número, Data da fundação e Oriente onde funciona. Caso existam colunas com 
as letras J e B em sua composição as mesmas devem seguir a ordem do 
posicionamento do ritual. De quem olha para o estandarte, J na esquerda e B na 
direita. 
 
 

P. Como deve ser a iluminação de uma C M ? 

 
R. A CM é somente iluminada por nove velas de cera amarela (três no trono 

do VM e três em cada um dos altares dos VVige no centro do teto da loja 
uma luminária antiga com luz tênue. Após a prece de abertura e antes da 
saudação, bateria e aclamação, TODAS as luzers resplandecem no Templo, 
inclusive a do Altar dos Juramentos. 

http://lojas.do/


 
P. Existe alguma situação em que se deve virar os paramentos, deixando o lado 
preto à frente? 
 
R. Inexiste em nossos Rituais a colocação de paramentos invertidos, isto é: 
exibindo o forro negro, devendo esta prática ser coibida. 
 
P. Há estudos que afirmam que pode ser prejudicial à saúde, a presença de 
chamas em recintos fechados. Como então dever ser o uso de incenso e velas 
nos Templos? 
 
R. O uso de incenso é rigidamente indicado nos Rituais e sempre mediante o 
lançamento de incenso, que se encontra na naveta, sobre as brasas contidas no 
turíbulo. Nunca devem ser usados defumadores ou varetas de qualquer tipo. 
Atendida a determinação ritualística o turíbulo pode ser retirado do Templo para 
não causar incomodo. É importante lembrar que somente se usa incenso nas 
cerimônias previstas pelos rituais. Também atualmente as velas de cera foram 
substituídas por lâmpadas elétricas. 
 
P. Qual a localização da prancheta da Loja? 
 

R. A prancheta deve ficar sobre o trono do VenM 
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P. Como ficam nos dias de hoje as restrições impostas pelo 18°. Landmark?  
 
R. O Regulamento Geral da Glesp abrandou o alcance desse Landmark exigindo 
que para ser admitido maçom o candidato não tenha defeito físico que possa 
impedi-lo de desempenhar a ritualística maçônica. 
 
P. Como devem se paramentar os Delegados do Grão Mestre quando estiverem 
ocupando um cargo em Loja? 
 
R. Destacamos a incompatibilidade regulamentar de Delegados e membros da 
administração da GLESP de ocuparem cargos na Lojas. Na hipótese de estarem 
ocupando, esporadicamente, um cargo cujo titular não compareceu, o Delegado 
ou outra autoridade maçônica deverá usar o colar correspondente ao cargo e 
punhos, se for o caso, podendo permanecer com seu avental. 
 
P. Quando o Past-Master imediato está ocupando outro cargo, quem abre o Livro 
da Lei? 
 
R. Não estando desempenhando as funções de Past-Master imediado, embora 



presente na sessão e ocupando outro cargo, o Livro da Lei deve ser aberto pelo 
Orador. 
 
P. Deve-se mencionar na ata da sessão a formação da Cadeia de União? 
 
R. A ata deve transcrever todas as ocorrências da sessão, assim sendo o Cadeia 
de União, quando formada, deve ser mencionada. 
 
P. Como devem se comportar o Secretário e o Orador na conferência da Bolsa de 
Propostas e Informações? 
 

R. O Orador e o Secretário sobem os degraus do Trono, saúdam o Ven M e, 
postando-se à frente do Altar, ficam ladeando o Mestre de Cerimônias, durante a 
conferência da Bolsa e, sem qualquer sinal, voltam para seus lugares. 
 
P. O Manual de Práticas Ritualísticas tem força para modificar os rituais?  
R. O Manual de Práticas Ritualísticas serve para agrupar num opúsculo regras 
existentes nos Rituais e ao mesmo tempo para sanar erros de interpretação, 
assim como esta Comissão de Liturgia procura esclarecer dúvidas formuladas 
pelos irmãos. Nenhuma dessas normas ou respostas tem força para modificar os 
rituais. 
 
P. Deve-se deixar a Loja na penumbra durante a leitura do Livro da Lei? 
 
R. Nos Rituais do REAA não é prevista nenhuma mudança de intensidade 
luminosa durante a leitura do Livro da Lei, assim sendo deixar a Loja na 
penumbra nessa ocasião (exceção feita à Câmara do Meio que já se econtra na 
penumbra), é uma invocação desnecessária que não deve ser praticada. 
 
P. Ao ler um trabalho entre colunas, deve-se saudar as Luzes? 
 
R. Os obreiros fazem saudação às Luzes quando executam a marcha ritualística, 
no ingresso com formalidades, fora esse momento não é previsto esse tipo de 
saudação. A palavra entre colunas, conforme esclarece o Manual de Práticas 

Ritualísticas, em qualquer hipótese, deve ser concedida pelo Ven M sendo 
levar ao seu conhecimento o assunto que será tratado, pois, se destina ao uso 
por Obreiro que queira prestar esclarecimento de assuntos graves ou protestos a 
fazer não desejando ser interrompido por apartes. Ao ser utilizada para outra 
finalidade o obreiro deve ficar à ordem e assim permanecer durante a sua fala, 
não tendo nada nas mãos. 
 
P. Qual o sistema do alfabeto maçônico que utilizamos e a sua chave de 
decifração consta ou não do Painel de Aprendiz? 
 



R. A chave de decifração do alfabeto maçônico não está representada no painel 
de Aprendiz, constante do nosso Ritual, porém se formos por exemplo, verificar 
o Ritual impresso pela Grande Loja em 1979, encontraremos no lado esquerdo 
do painel a Prancheta da Loja com a representação da chave de decifração do 
Sistema Inglês, por nós adotado. Existem vários sistemas para o alfabeto 
maçônico (Inglês, Francês, Francês moderno, Alemão, Holandês, e outros). 
Obras que tratam do assunto: Dicionário de Franc-Maçonaria e dos Maçons - 
Alec Mellor; Dicionário da Maçonaria Portuguesa - A.H. de Oliveira Marques; A 
Simbólica Maçônica - Jules Boucher. 
 
P. No juramento, ao final dos trabalhos, devemos dirigir nossa mão para o 
Venerável? 
 

R. O Ritual do REEA não indica que os Ilrdirecionem a mão direita levantada 

para o Orou em direção ao Livro da Lei, que se acha no centro do Templo. 
Assim sendo, todos devem fazer o sinal de juramento posicionados para a frente 
o eixo do Templo. 
 
Boletim Informativo 1044 de 28/02/2004 
 
P. Qual o momento correto para que seja lido um Landmark? 
 

R. No Primeiro item da Ordem do Dia, com os IIr de pé sem estar à ordem. 

Não será lido Landmark em sessão branca. 
 

P. Como o Ven M deve transmitir a P S ao 1 Diac ? 
 

R. O 1 °. Diac recebe a PSem três movimentos de troca de ouvidos, 

começando pelo esquerdo, assim: (1º. movimento) o Vendá no ouvido 

esquerdo do 1°. Diac as duas primeitas letras destacadamente; (2°. 

movimento) pronunciando no ouvido direito da mesma forma as duas últimas 
letras; (3°. movimento) retomando ao ouvido esquerdo pronunciando, agora, as 
duas sílabas (não as letras). 
 
P. Quando o MCC sair do Templo durante uma reunião, o seu retomo deve 

ser precedido da bateria na porta, aguardando os respectivos anúncios e 
autorização de entrada? 
 

R. Existem momentos em que o bom senso de imperar. Quando o M CC sai 

do Templo é sempre com finalidade de cumprir determinações do VM assim 

ao sair deverá combinar um sinal com o GT para que ingresse discretamente, 

depois de executar as ordem recebidas. Fique claro que se regressar 
acompanhado de autoridades maçônicas, deverá bater ritualisticamente. 
 



 

P. O M Harmonia está dispensado de ficar à ordem, enquando a Loja toda está 
à ordem. 
 

R. O Ir M Harmonia não está dispensado de acompanhar os seguimentos 
ritualísticos dos demais, portanto deverá encontrar uma fórmula de manejar o 
equipamento sonoro, se necessário, e se manter à ordem. 
 
P. Estando a palavra no Or e dela fazendo uso um Ir que está tomando 

assento no Altar, pode a palavra ser concedida a outro Ir também no Orque 

não esteja tomando assento no Altar, antes do uso da palavra pelo VenM? 

 
R. Os Rituais, inclusive o Manual de Práticas Ritualísticas não limitam a circulação 

da palavra no Or, enquanto a palavra não for assumida pelo último que tem 

direito a falar a palavra poderá ser solicitada por qualquer Irque tenha direito 

de tomar assento no Or 
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P. O Del do Gr M senta-se à direita ou à esquerda do VenM ? 

 

R. Quando o Past Máster estiver ocupando o seu lugar, à direita do Ven 

M, o Del ou autoridade maçônica senta-se à esquerda do VenM 

Estando presentes duas ou mais autoridades MMaç, o Past Máster cederá 

O seu lugar para a autoridade Maçde maior hierarquia. 

 
P.Iniciados os trabalhos, qual o momento que um irmão poderá cobrir o Templo 
em definitivo, mantendo sua presença registrada?  
 
R. A qualquer momento, obedecidas as formalidades devidas. 
 

P. Quando o 1°. Vig substituir o VenM quais os paramentos deverá usar e 
como se registrará na ata da sessão esse fato? 
 

R. Na ausência do V M nas sessões administrativas e não sendo MIo 1°. 

Vig usará o seu avental de Vig e o colar do VM sendo o 1°. Vig 

MIem qualquer sessão, com seu avental de MIe o colar de VMna ata 

seguinte, se registrará "...sob a presidência do 1°. VigIr...." 

 
P. Devemos usar o termo trolhamento ou telhamento? 
 
R. Embora sejam sinônimos, nos nossos rituais utilizamos trolhamento. 
 



P. Os IIrMCCe Hosp ao circularem suas bolsas nas CColdevem respeitar 
o giro? 
 

R. Sim, o giro deve ser respeitado e os IIrrecolherão nas CCol propostas ou 
óbulos de tantas fileiras quantas possível. 
 

P. Nas sessãoes de MMé tolerado o uso de balandrau? 
 

R. Sim, desde que não seja sessão magna, assim como nos graus de Apre 

Comp 
 

P. Nas sessões de MMtodos devem estar portando espadas?  
 
R. Não, somente nas sessões magnas. 
 
P. No item indumentária, que fita é essa que se refere o ritual de M M ? 

R. Não se usa mais a fita e o ritual será atualizado. 
 
P. Nas sessões de MM, é obrigatório o uso de luvas brancas? 

 
R. Somente nas sessões magnas, assim como nos graus de Apre Comp 

 

P. Qual a postura correta dos OObrquando o 1°.Vig verifica se todos os 

presentes são MMaçvisto existirem diferenças entre os rituais de Apr, 

Compe MM? 
 
R. Os rituais estão sendo padronizados e a postura é: "de pé e à ordem com o 
corpo direcionado para o eixo da Loja e a cabeça ligeiramente voltada para o 
Oriente". 
 

P. No encerramento da Sessão os dois VVigdirigem-se até a entrada do 

Orpara que saiam acompanhando o VM?  

 
R. Sim, ao inverso da ordem de entrada. 
 

P. O VenMpode dispensar o sinal de ordem durante o uso da palavra?  
 

R. Não, todos falam de pé e à ordem, exceto as LLuz, Past Máster, Secrna 

leitra da ata e expediente, Oradnas suas conclusões e MMII que não 

estejam ocupando cargo em Loj 
 
P. Há algum impedimento para o fornecimento de certificados de presença? 
 
R. Sim, pois os certificados de presença foram extintos há muitos anos por Ato 



do SerGrMestre Erwin Seignemartin. 
 
P. Nas visitas às lojas de outros ritos como se procede quanto à ritualistica?  
 

R. Os IIrvisitantes seguem as posturas do rito praticado em suas Lojas. 
 
P. Podem se acesas varetas e incenso durante os trabalhos? 
 
R. O incenso ( e não varetas ou defumadores ) deve ser queimado nos 
momentos definidos nos rituais. 
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ATO Nº 179-2008/2010                                        21 DE OUTUBRO DE 2008 
 

DUPLA FILIAÇÃO 
 
FRANCISCO GOMES DA SILVA, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja 
Maçônica do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Legislação Maçônica, 

 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar de forma definitiva os artigos 
103 da 
Constituição e 199 do Regulamento Geral; 

 
CONSIDERANDO ser necessário ordenar de forma mais clara os diversos Atos 
emitidos; 

 
CONSIDERANDO ainda que nesta ordenação devem ser incluídos diversos 
pontos obscuros ou não elucidados; 

 
CONSIDERANDO mais que, de acordo com a Constituição e Regulamento 
Geral, a 
Dupla Filiação propicia aos Irmãos os mesmos direitos e 
obrigações; 

 
CONSIDERANDO finalmente que para maior entendimento, reproduziremos o 
artigo 
e parágrafos constantes no Regulamento Geral – 

 
 



É permitido ao Maçom, atendendo o disposto neste Regulamento, ser membro 
de Lojas com Ritos diferentes, dentro da Jurisdição da Grande Loja, ressalvando 
o disposto pelo Art. 14, § 1º da Constituição. 

 
 
§ 1º - O interessado deverá formular solicitação escrita, onde conste sua 
inteira qualificação maçônica, mencionando a Loja a que pertence e o nome, 
número e endereço da Loja em que pretende também filiar-se. 

 
 
§ 2º - Esta solicitação deverá ser acompanhada de declaração de sua Loja de 
que se encontra em dia com seus compromissos e será encaminhada à Grande 
Secretaria Geral da Grande Loja. 

 
 
§ 3º - O Maçom que se filiar a mais de uma Loja, nas condições aqui 
estabelecidas, deverá responder pelas exigências financeiras de ambas, com 
exceção daquelas exigidas pela Beneficência Maçônica relativas à segunda 
filiação. 

RESOLVE 
 
Art. 1º -  São requisitos para a dupla filiação: 

 
a) Ser Mestre Maçom 

 
b) Pertencer a uma Loja filiada à Grande Loja, mas em Rito 
diferente; 

 
 

Art. 2º - O duplamente filiado responderá pelas exigências financeiras de 

ambas as Lojas, com exceção da arrecadação “per capita”, assinatura de 

revistas e contribuição para o Fundo de Beneficência Maçônica, desde que tais 

verbas já são arrecadadas pela primeira Loja; 
 
 

Art. 3º - Todo Obreiro com Dupla Filiação poderá renunciar a qualquer uma 

delas, mediante pedido de desligamento à uma e de Filiação definitiva à 

outra, desde que esteja quites com a Loja original; 
 
 

Art. 4º - Esse processo deverá ser obrigatoriamente comunicado à Grande 
Loja; 

 
 

Art. 5º - Neste tipo de transferência fica dispensada a emissão de Quite-Placet, 
bastando 



as devidas anotações na Grande Secretaria; 
 
 

Art. 6º - O Obreiro Duplo Filiado terá todas as prerrogativas e obrigações 
inerentes ao 

Mestre Maçom, exceto dupla representação nas 
Assembléias; 

 
 

Art. 7º - Nas Eleições para o cargo de Grão-Mestre, e demais membros da 

Administração, mesmo constando nos editais de convocação das duas Lojas, só 

poderá exercer o direito de voto pessoal uma única vez; 
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ATO Nº 180-2008/2010                                       22 DE OUTUBRO DE 2008 

 

CERTIFICADO DE PRESENÇA 
 
FRANCISCO GOMES DA SILVA, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja 

Maçônica do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pela Legislação Maçônica, 
 
CONSIDERANDO ter cessado todos os motivos que justificaram o ato 

proibitório de fornecimento de certificado de presença; 

CONSIDERANDO ser constante os pedidos de permissão para ser adotado pelas 
Lojas o impresso de agradecimento aos Irmãos visitantes (certificado); 
CONSIDERANDO finalmente que esta é uma prática universal. 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º -  Revogar o Ato Nº 042-1995/1998; 

 
Art. 2º - Ficam  as  Lojas  autorizadas  a  entregar  os  Certificados  de  
Presença  aos visitantes; 

 
Art. 3º - Esta autorização é feita em caráter facultativo; 
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PERGUNTA – O topo da Col∴ do Norte é o assento localizado o mais próximo 



possível do assento do Ir∴ Tes∴. Está correto a afirmação? 
 
RESPOSTA - Topo da Coluna do Norte para as Lojas do Rito Escocês Antigo e 
Aceito: Topo é a parte mais elevada, fim, extremidade ou ponta. O Ritual 
determina que os AApr∴ ocupem o “topo da Coluna do Norte”, não determinando 

se próximo a Grade do Oriente ou do Ir∴ 1º. Vig∴. Encontramos no Ritual do 
Aprendiz Maçom, editado em 1928, (pág.16): “O novo iniciado senta-se na 
bancada da columna norte, próximo ao logar do Architecto, pois sendo costume 
inaugurar os trabalhos de construcção dos edifícios Sagrados, com a collocação 
de uma pedra no seu ângulo nordeste, fica elle colocado nesse logar, para 
symbolicamente, representar essa pedra, sobre a qual se deve apoiar a super-
estructura perfeita, em todas as sua partes, e honrosa para o constructor, que é 

elle próprio”. Fazê-los sentar na Col∴ do Norte, próximos “a Grade do Oriente é 
uma antiga tradição. Fomos ainda encontrar em Jean Palou: “A colocação da 
primeira pedra num edifício era sempre feita num ângulo nordeste da futura 
construção, acompanhada de um ritual peculiar de cada região. Do mesmo 
modo, na Franco Maçonaria especulativa, o novel iniciado é posto – pedra 
fundamental do futuro edifício – no ângulo nordeste da Loja (Jean Palou – A 
Franco Maçonaria Simbólica e Iniciática – pág. 216). Assim sendo afirmamos que 

devemos ser postos na Col∴ do Norte, na última fileira de cadeiras ou bancos e 
perto da Grade do Oriente. (Resposta publicada no Boletim Informativo nº. 1025 
de 30.03.2003). 
 

PERGUNTA – Quando um Ir∴ que não seja Mestre Instalado, assume o 1º. 
Malhete da Loja, por ausência do Venerável Mestre, em uma Sessão normal (Ex. 
1º. Vigilante), ele não pode usar os paramentos do Venerável Mestre (Avental, 
Punho e Colar). Nossa Pergunta: O Chapéu é permitido? 
 

RESPOSTA - A substituição do Ven∴ M∴ por um Ir∴ que não seja instalado, no 

caso o  1º. Vig∴, relatamos o esclarecimento no Boletim Informativo 1060 de 

15.10.2004, que diz: 
Pergunta – Quando o Irmão 1º. Vigilante substituir o Venerável Mestre em 
Sessão Ordinária usará punhos, colar, jóia e avental do Venerável Mestre? 
Resposta – Na ausência do Venerável Mestre nas Sessões Ordinárias e 
Extraordinárias e não sendo Mestre Instalado, o 1º Vigilante usará o seu avental 
de Vigilante e o colar do Venerável Mestre; sendo Mestre Instalado, em qualquer 
Sessão, portará seu avental de Past Máster e o colar de Venerável Mestre. Na 
Ata, se registrará: “. . .sob a presidência do 1º. Vigilante ou Past Máster, Irmão 
(nome). 
E o Chapéu é permitido? 
Sim. O substituto do Venerável Mestre usará o Chapéu por se tratar de 
indumentária do exercício do  Cargo na Sessão. 
 
 



Boletim Informativo 1177 DE 15/5/2010 
 
CONSULTA: A Abóbada Triangular é desfeita, no encerramento dos trabalhos, 
ANTES ou DEPOIS do fechamento do Livro da Lei, tendo em vista divergências 
apresentadas nos Rituais do Primeiro (após) e Segundo e Terceiro Grau (antes)? 
PARECER: A Abóbada Triangular é desfeita sempre após o fechamento do Livro 
da Lei. Os novos rituais de Companheiro (página 28) e Mestre (página 26) não 
acompanharam as edições anteriores e foram editados erradamente e deverão 
ser corrigidos na próxima edição. 
 

CONSULTA: Como deve proceder o M∴ CC∴ que a pedido do V∴ M∴ deixou o 

Templo para dar cobertura temporária a um Ir∴, buscar um Ir∴ com cobertura 

temporária, buscar um visitante, ou mesmo desempenhar alguma tarefa fora do 
Templo, com respeito do batimento na porta, em seu retorno? 
 

PARECER: Para o retorno do M∴ CC∴ ao Templo, após a abertura ritualística dos 
trabalhos, em qualquer situação que se apresente, deverá ser precedida de uma 
batida sutil na porta. 
 
CONSULTA: Na ausência de um Mestre Instalado, onde inclui-se a ausência do 
Venerável Mestre, e mesmo estando presentes sete irmãos, sendo três deles 
Mestres Maçons, pode ser aberta a Sessão? 
PARECER: O Regulamento Geral na Seção II – Do Funcionamento, Art. 141 diz 
“Nas Sessões da Loja, as Luzes devem ser obrigatoriamente, Mestres Maçons. § 
1º- Os demais cargos em Loja deverão ser ocupados, preferencialmente, por 
membros de seu Quadro. Portanto a Sessão poderá ser aberta normalmente, 
desde que não seja Sessão Magna. 
 
CONSULTA: Na Palavra a bem da Ordem em Geral e do Quadro em Particular, o 
Venerável Mestre pode dispensar o sinal de “Ordem”. 
 
PARECER: A Ritualística na Grande Loja deverá ser cumprida, “ipsis litteris”, de 
acordo com os nossos Rituais, Constituição, Regulamento Geral e Manual de 
Práticas Ritualísticas que são oficializados pelo Grão-Mestre. Portanto o sinal de 
Ordem não deve ser dispensado. 
CONSULTA: O uso do Balandrau permite usar calças e sapatos de qualquer cor 
por baixo do mesmo, ou é necessário calças e sapatos pretos? 
 
PARECER: O Ritual prevê que a indumentária do maçom é Social completo, de 
cor escura, com paletó e gravata preta. O Manual de Práticas Ritualísticas diz da 
obrigatoriedade do sapato. Conseqüentemente o sapato também é preto. A 
opção pelo Balandrau poderá ser tolerado somente em Sessões Econômicas, em 
substituição ao paletó e gravata, porém com calças e sapatos preto. 
 



CONSULTA: Na Segunda Instrução de Companheiro Maçom, à página 51 do 

Ritual, 2ª. Edição, Janeiro – 2006, na fala do 2º. Vig∴, temos a palavra grifada 
(desejos), sendo o correto a palavra (despojos). Solicitamos o parecer da 
Comissão Permanente de Liturgia. 
PARECER: Realmente a edição atualizada de Janeiro – 2006, do Ritual de 
Companheiro Maçom, na Segunda Instrução, na fala do Segundo Vigilante foi 
impressa erradamente com a palavra “desejos”, quando o correto é “despojos” e 
que deverá ser corrigida na próxima edição. 
As Lojas deverão corrigir manualmente seus Rituais atuais considerando a 
palavra “DESPOJOS”. 
 
CONSULTA: Solicitamos esclarecimento quanto a forma correta de 

preenchimento da Ata com a expressão E∴ V∴ (Era vulgar) e V∴ L∴ (Verdadeira 
Luz)? 
 
PARECER: O Balaustre de uma sessão maçônica deverá utilizar somente a 
expressão E∴ V∴ (Era vulgar), em seu preenchimento. 

 
CONSULTA: Estando o cargo de Hospitaleiro, a título de instrução, sendo 

ocupado por um Ir∴ Apr∴ ou Comp∴, pode ele recolher os óbolos no Or.´.? 
 
PARECER: Em nossos Rituais não existe “a título de instrução”. 
No Boletim Informativo nº. 1025, de 30.03.2003, é vedado ao Aprendiz e ao 
Companheiro subirem ao Oriente. Portanto o Hospitaleiro deverá se postar na 
Grade do Oriente e aguardar que todos os componentes do Oriente, inclusive o 
Venerável Mestre, se desloquem até a grade para cumprirem a suas obrigações 
com a Bolsa. 
 
CONSULTA: Solicitamos re-ratificar a redação dos artigos 148 e 149, combinados 

com o artigo 69 do Regulamento Geral, onde está escrito que o V∴ M∴; VVig∴; 

Or∴; e Secr∴ falam sentados? 
 
PARECER:  Havendo  conflitos entre  Rituais  e  Regulamento  Geral  prevalece  
os Rituais 
 
CONSULTA: No Manual de Aprendiz, edição de junho de 2005, consta na página 

110 que o sinal de Aprovação faz-se com o Obr∴ de pé e estendendo o braço 
para frente, formando um ângulo de 90° em relação ao corpo, tendo a palma da 
mão voltada para baixo, com os dedos unidos. A dúvida se baseia no fato de que 
nos outros Manuais faz- se o sinal sentado, somente estendendo a mão direita. 
Qual é o procedimento correto? 
 
PARECER: O Ritual de Aprendiz, edição de março de 2009, já corrigiu a 
divergência apontada. 



 
CONSULTA: Com a promulgação da Lei 12.157 de 23/12/2009, que alterou o 
artigo 13 da Lei 5.700, que ao lado da Bandeira Nacional, também deverá ser 
colocada a Bandeira do Mercosul? 
 
PARECER: A lei 12.157, de 23.12.2009, promulgada não contempla Lojas 
Maçônicas e, portanto, a nossa ritualística quando ao Pavilhão Nacional não deve 
sofrer nenhuma alteração. 
 
CONSULTA: Qual é o significado do último “S” na expressão 
N.V.L.P.D.S.S.D.A.P.L.E.V.D.A.S.? 
PARECER: O significado do último “S” na expressão em foco é a “segunda”.  Na 
Terceira Instrução de Companheiro Maçom, à página 58 do Ritual edição de 

janeiro/2006, na fala do 2º. Vig∴ há uma explicação para essa expressão. Em 
Hebraico não existe as vogais e, portanto, somente duas palavras: daí-me a 
primeira letra e vos darei a segunda. 
 
Boletim Informativo 1195 DE 31/3/2011 
 
CONSULTA: Como um retardatário deve-se anunciar à porta do Templo numa 
Loja que não adota o Cobridor? 
PARECER: Ao ouvir as batidas à porta do Templo, o Guarda do Templo a abre, 
possibilitando a saída do Cobridor, que no átrio cumpre sua obrigação como se 
não tivesse se afastado da guarda externa do Templo. Destaque-se que as 
funções do Cobridor são previstas nos Rituais. 
 
CONSULTA: Havendo visitantes presentes como formar a Cadeia de União para 
transmissão da Palavra Semestral? 
PARECER: Antes de formada a Cadeia de União, quando da transmissão da 

Palavr Semestr, deve ser feita a cobertura ritualística dos visitantes, inclusive 
com a prestação do juramento de silêncio. 
 
CONSULTA: Posicionamento do Esquadro e do Compasso sobre o Livro da Lei, 
em reuniões realizadas no Grau de Aprendiz? 
PARECER: Para evitar novas interpretações os Rituais voltaram a usar a palavra 
pernas, harmonizando o texto com a imagem tradicional. 
 
CONSULTAS: 1) Entrada ritualística do Aprendiz Maçom. 

2) Posse dos Oficiais da Loja 
 

PARECERES: 1) O ingresso do Maçom, num Templo, é iniciado com a marcha de 
Aprendiz (pág.109 do Ritual de Aprendiz Maçom- 7ª Edição.) 

         2) Devem ser seguidas as regas do Ritual do Simbolismo – 
Instalação e Posse Rito Escocês Antigo e Aceito 



 
CONSULTAS: 1) Circulação das Bolsas de Propostas e Informações e de 
Beneficência entre as fileiras das Colunas do Norte e do Sul? 

2) Altura das Colunas J e B ? 
 
PARECERES: 1) Para cumprir o cerimonial a Bolsa de Propostas e Informações e 
a de Beneficência para o Tronco de Solidariedade, circularão entre as fileiras das 
Colunas do Sul e do Norte. 

2) Por adoção adstrita os nossos Rituais a partir dos anos 90 foi 
adotada a Altura das Colunas como 35 côvados, pela Grande Loja Maçônica do 
Estado de São Paulo. 
 
 

Boletim Informativo 1197 DE 30/4/2011 
 
CONSULTA: Conflito entre a 6ª. Instrução de Aprendiz Maçom e a 3ª. Instrução 
de Companheiro Maçom. 
 
PARECER: Analisando os textos a  Comissão de Liturgia não encontrou 
contradições. CONSULTA: As cerimônias de Reconhecimento Conjugal ou 
Reafirmação Conjugal (Bodas) se oferecem  ao Aprendiz e ao Companheiro 
Maçom? 
 
PARECER: Realizados os cerimoniais no Oriente, ficam vedados aos Aprendizes e 
Companheiros Maçons. 
 
 
CONSULTA: Falha de impressão no texto da Sétima Instrução de Aprendiz 
Maçom (5ª. Edição pag. 91). 
 
PARECER: Já foi providenciada a correção do texto. A Comissão de Liturgia 
recomenda que os irmãos façam as necessárias anotações. “Todos os povos da 
Antiguidade fizeram uso emblemático e simbólico dos números e das fórmulas e, 
em geral, do número e da medida. A obra moderna do sábio francês, o Abade 
Moreaux – Ciência Misteriosa dos Faraós –...” 
 
CONSULTA: Sobre o Sinal de Toque do Mestre Maçom. 
PARECER: No Ritual de Mestre Maçom (5ª Edição), nas pág.77 a79 consta o 
Cobridor do Grau que esclarece o assunto. 
 
CONSULTA: Questionamento à Sétima Instrução do Ritual de Aprendiz Maçom.  
 
PARECER: A Comissão de Liturgia comparou as Instruções ministradas nos 
Rituais 



de Aprendiz Maçom editados, pela GLESP desde 1928, encontrando, em todos 
eles, o mesmo texto contestado pelo Irmão. No que diz respeito ao ritualismo 
nada a comentar. 
 
CONSULTA: Qual a ordem de passagem das Bolsas quando estiverem presentes 
diversas autoridades, porém sem ocupar o Trono? Ex.: Delegados de outra 
Jurisdição. 
 
PARECER: As autoridades maçônicas que não estejam ocupando lugar no trono, 
contribuirão com as Bolsas quando de sua passagem por todos os que se 
encontrarem no Oriente. 
 
CONSULTA: Se a verificação feita pelo 1º Vigilante se restringe às CColdo N e 

do S, a ordem do VM a ele dirigida não deveria abranger “todos os 

presentes” e sim os que se encontram nas CCol? 

 
PARECER: Nenhuma justificativa ritualística nos leva a pedir a alteração.  
 
CONSULTAS: 1) Ritual de Companheiro Maçom -Transformação dos Trabalhos. 
2) 2ª. Instrução de Companheiro Maçom – erro de impressão. 
3) Os membros das comissões da Administração da GLESP. devem receber as 

honras do Ritual Especial, em seus comparecimentos nas LLojSimbólicas? 

 
PARECERES: 1) Na pág. 44 do Ritual de Companheiro (5ª.Edição), o 
procedimento está perfeitamente definido. 
2) A correção será efetuada na próxima edição dos Rituais. 
3) Não, pois nada consta, a respeito, dos Rituais. 
 
OBS.: A Comissão de Liturgia recomenda aos Irmãos que façam a 
seguinte anotação nos Rituais editados em Agosto de 2005 e de 2010 
(pág.51), na fala do 2º Vigilante: 
“... porem foi a ambição pela captura dos despojos de que,...” 
 
CONSULTAS: Se Aprendizes Maçons e Companheiros ocupando cargos com 
assento no Oriente podem nele permanecer. 
PARECER: A Comissão de Liturgia encaminha a autoridade consulente à leitura 
do BI 1025 de 31 de março de 2003. 
 
CONSULTA: Gravação de reunião para fins de secretaria. 
 
PARECER: A gravação integral de tudo que ocorre na reunião não é prevista no 
Regulamento Geral nem nos Rituais, portanto não é permitida. 
 
 



Boletim Informativo 1199 DE 31/5/2011 
 
CONSULTA: Qual a cor correta para o traje em sessões magnas? 
PARECER: Nas sessões magnas é obrigatório o uso de traje a rigor (Smoking) ou 
social completo (preto). 
 
CONSULTA: Onde deve sentar-se o Past Master quando em Sessão tivermos a 
visita de Autoridade Maçônica representando o Grão-Mestre? 
PARECER:  A  consulente  encontra  orientação  para  sua  duvida  no  BI  1060  
de 
15.10.2004, bem como, no que diz respeito ao direito de tomar assento no 
trono, nos Rituais Especiais. 
 
CONSULTAS:  1) Uso de incenso. 
2) Ritual para Sagração do  Estandarte da Loja. 
3) Nome dos irmãos nas Atas. 
 
PARECERES:   1) A Loja consulente encontra resposta para a dúvida no BI 825 
de 30.11.1993.  
      2) Os Estandartes das Lojas são sagrados quando da inauguração 
do Templo. 

3) A identificação completa dos irmãos participantes deve ser feita 
preservando-se, desta forma, a história da Loja. 
 
 
CONSULTA: Esclarecer a divergência do enunciado nas páginas 18 e 110 do 
Ritual de Aprendiz Maçom quanto à aprovação do Balaustre. 
 
PARECER: O enunciado da página 18 está correto. Nas votações simbólicas os 
obreiros com direito a voto permanecem sentados estendendo o braço para 
frente,formando um ângulo de 90º em relação ao corpo, com a palma da mão 
voltada para baixo e dedos unidos. Os que não tiverem direito a voto ficam de 
pé e à ordem. 
 
 
CONSULTA: Há algum impedimento para fornecimento de Certificado de 
Presença?  
 
PARECER:  Não. Pelo Ato No. 180 – 2008/2010, de Outubro de 2008, ficam as 
lojas, em caráter facultativo, autorizadas a fornecê-lo aos Irmãos visitantes. 
 
 

Boletim Informativo 1200 DE 15/6/2011 
 



CONSULTA: Quando o Ritual Especial poderá ser entregue ao Obreiro? 
 
PARECER: Os Rituais Especiais podem ser entregues ao Aprendiz na sua 
iniciação, juntamente com a Constituição, Regulamento Geral e Ritual de 
Aprendiz Maçom. 
 
 

CONSULTA: Um Ir adormecido deseja retornar ao nosso convívio. Quando a 
sessão se caracteriza “Filiação” e quando “Regularização”? 
 
PARECER: O irmão da GLESP “adormecido” até 90(noventa) dias da publicação 
do Quite Placet no Boletim Informativo, e em dia com o recolhimento das 
parcelas do Pecúlio Maçônico, será regular, portanto a cerimônia será de Filiação. 
Após ultrapassar o prazo de 90(noventa) dias da publicação será irregular, 
portanto sujeito ao cerimonial de Regularização. 
 

Magna?  
PARECER: A Filiação e a Regularização de obreiros é sempre Sessão Ordinária,  
conforme o Ritual do REAA. 
 
 
CONSULTA: Qual o procedimento correto na Circulação no Oriente, pois há 
divergência no Manual (sic) de Aprendiz e Manual de Práticas Ritualísticas? 
 
PARECER: Deve-se observar sempre o nosso Ritual. 
 
 
CONSULTA: Um irmão ao se dirigir à sessão é assaltado, inclusive com a perda 
do veículo. A Loja deve considerar presença ou ausência na sessão? 
 
PARECER: Impedimentos de ordem pessoal são sempre considerados ausência 
ou falta.  
 
 
CONSULTA: Nas sessões de Iniciações o Banco de Pregos pode ser usado no 
momento da Cadeira de Reflexão? Ou seu uso caracteriza infração? 
 
PARECER: Esta prática não está prevista nos Rituais, portanto não pode ser 
adotada. Quem a praticar estará infringindo o Código Penal Maçônico. 
 
 
CONSULTA: A substituição do Venerável Mestre, na sua ausência, por um irmão 
não instalado será permitido o uso do chapéu? 



 
PARECER: O substituto do Venerável Mestre, apesar de não ser instalado, usará 
o chapéu por se tratar de indumentária do Cargo, na Sessão. 
 
 
CONSULTA: Com a divergência entre Rituais e Regulamento Geral da GLESP 
quem poderá falar sentado durante os trabalhos em Loja? 
 
PARECER: Havendo divergência, em matéria ritualística, devemos seguir o que 
consta dos Rituais. 
 
 
CONSULTA: Com divergência entre o Ritual de Aprendiz Maçom e o Manual de 
Práticas Ritualísticas qual a posição do Estandarte nas Sessões da Loja? 
 
PARECER: O Estandarte da Loja tem seu lugar, fora do dossel, à esquerda do 
Trono do Venerável Mestre. 
 
CONSULTA: Os textos grifados em vermelho em nossos Rituais significam que é 
comentários pessoais daquele(s) que revisaram e atualizaram os mesmos? 
 
PARECER: Os textos impressos em vermelho nos Rituais são as ações cênicas 
que devem ser executadas em nossas reuniões. Nos Rituais anteriores eram 
impressos em negrito. 
 
 
CONSULTA: O sinal de Ordem pode ser composto apenas em Loja aberta? 
 
PARECER: O sinal de Ordem somente deverá ser praticado quando previsto no 
Ritual.  
 
CONSULTAS:    1) O Venerável Mestre sai do Templo com o chapéu? 

    2) Existe bateria fúnebre ou de luto? 
    3) Qual a significação das três letras SSS? 

 
PARECERES:     1) Todo o obreiro deixa o Templo, após a sessão, descoberto. 

    2) A bateria fúnebre está em desuso. 
   3) Significa: Saúde – Sabedoria – Segurança, devendo 

somente ser usada no desfazimento da Cadeia de União. 
 
 
 

Boletim Informativo 1202 DE 31/7/2011 
 



Perguntas 

1- Qual forma correta para ingresso “sem formalidades”de Irretardatário em 

Loja de MM, estando ela aberta? 

 
Resposta: 
1- Preliminarmente destacamos que no REAA inexiste ingresso no Templo, sem 
formalidades. 

Os IIr encontrarão a forma de ingresso na Loja de MM, na página 78 do 
Ritual de Mestre Maçom, editado em Outubro de 2010. 
 
Perguntas: 
1- Na sexta instrução de aprendiz, quando o Venerável Mestre solicita do 
Primeiro Vigilante que dê o TOQUE  ao Segundo Diácono e após ele me o 
transmita. Pergunta: este TOQUE é dado sem a transmissão da Palavra Sagrada? 
2- Quando da entrada de retardatário em grau 2 ou 3, com formalidade, a 
saudação se faz no 1º grau. Pergunta: se houver trolhamento  qual a maneira 
correta em relação à entrada com formalidade? 
3- Na Palavra a Bem da Ordem vocês poderiam exemplificar o que pode ou não 
falar? Por Exemplo: O Chanceler anunciar os aniversariantes ou datas festivas ou 

percentual de presença dos IIr na sessão; o Hospitaleiro informar os contatos 

realizados com os IIr ausentes e/ou enfermos, etc. 

 
Respostas: 
1- Sim. 
2- O trolhamento deverá ser feito, completada a marcha ritualística, de 
conformidade com o grau em que a Loja estiver trabalhando. 
3- Todos os assuntos de interesse da Ordem ou do Quadro, que não sejam 
propostas ou que gerem discussões ou diálogos, podem ser incluídos nesse item. 
Ver regras no Ritual de Aprendiz Maçom – 7ª. Edição –pág.24 e 25. 
 
 
Boletim Informativo 1203 DE 15/8/2011 
 
Perguntas: 
1- Quais atos ritualísticos podemos realizar no grau de aprendiz maçom; 
companheiro e mestre maçom? 
2- Quando o Ir

Ir  Ou, mesmo o Ir
estando de acordo com o Termo usado, ser obrigado a votar para que a Ata seja 
sempre aprovada por unanimidade? 
 
Respostas: 
1- No REAA os atos ritualísticos abertos para Aprendiz, Companheiro e Mestre 
Maçom são os indicados nos Rituais de cada grau, bem como nos Rituais 



Especiais. 

2- Todo o Ir é obrigado a votar manifestando sua concordância ou não com a 
redação da Ata da Sessão que assistiu; sendo seu voto, se discordante, 
considerado para aprová-la por maioria. 
 
Pergunta: 
Quando a Circulação (giro) das Bolsas (Propostas e Informações e Tronco de 
Solidariedade) com vista a esclarecer dúvidas surgidas em nossa Loja, pois a 
circulação que efetuamos segue a seguinte ordem: VM, DelDist, 1º Vig 

2º Vig, Orad, Secr, GT, todos do Oriente, todos da Col

Col  

 
Resposta: O giro das Bolsas previsto nos Rituais, usando o exemplo formulado 
na pergunta deve ser: Delegado do Distrito da Loja, VM, 1º Vig, 2º Vig, 

Orad, Secr, todos do Oriente, todos da Col do Sul, inclusive o GT

todos da Col do Norte. 

 
 
Boletim Informativo 1204 DE 31/8/2011 
 

Pergunta: Sobre redação da Ata em Sessões com IIr acumulando cargos.  
 
Resposta: 
Da Ata deve constar tudo que ocorreu na Sessão, ficando a Loja com liberdade 
para sua redação. 
À Loja compete aprová-la ou não quanto à sua redação e à oratória cuidar para 
que esteja de conformidade com os padrões legais exigidos. 
O fato de, por insuficiência de obreiros presentes, IIr acumularem cargos na 

Sessão, constitui uma ocorrência que deve ser registrada na Ata, nada 

impedindo que dela conste o nome desses IIr e os cargos ocupados. 
 
 
Peguntas: 
1- Comentários complementares às Instruções constantes dos Rituais. 
2- Participação de Maçom Licenciado.  
 
Respostas: 
1- As Instruções são ministradas na Ordem do Dia que deve ser, previamente, 

preparada pelo VM. Nada impede que seja programado que determinado Ir 
faça comentários sobre a Instrução ministrada, ampliando seu entendimento, 

cabendo ao VM agendá-la e, se for o caso, fixar o prazo de duração. 
2- O Maçom Regular, licenciado, pode participar de qualquer Sessão, devendo 
assinar o Livro de Presença. 
 



 
Boletim Informativo 1258 de 31/03/2014 
 
 
Pergunta: USO DO RITUAL PELO 1º E 2º DIÁCONOS – Quando o 1º ou 2º 
Diáconos na abertura ou fechamento dos trabalhos ficam de pé e a ordem para 
falar e não tendo decorado o texto, costumam segurar o Ritual com a mão 

esquerda para leitura fazendo com o braço e a mão direita o sinal de Ord. 
 
Resposta: O previsto é que se deve falar de pé e a ordem. Deverá decorar o 
texto. 
 
Pergunta: MOMENTO DE ABERTURA DA PORTA DO TEMPLO – Logo após a 

abertura do L da L, da saudação e da aclamação e de acordo com orientação 

descrita em vermelho no Ritual de Apr, à página 18 diz: Nesse instante, o G 

T abre a porta do T e o Cobr adentra discretamente e ocupa o lugar junto 

à porta da Col do N. 

Na sequencia o Ven diz (*) Sentemo-nos meus IIr. 

Observem: até então todos os Irmãos no interior do T estavam de Pé e a 

Ord quando a porta do T foi aberta pelo G T para que o Cobr 

adentrasse ao T. 

Partindo-se do principio de que a porta do T não deve ser aberta quando os 

IIr estão de P e a Ord o correto não seria o G T 

determinar para que todos se sentem e após isso dar ingresso ao Cobr? 
 
Resposta: Para que não haja uma interpretação errônea, vamos proceder a 
correção na próxima edição dos Rituais. 
 
Pergunta: POSICIONAMENTO DAS AUTORIDADES NO ALTAR – No seminário 
irmãos questionaram se não haveria equivoco no Manual de Práticas 
Ritualísticas, quanto ao posicionamento de autoridades no altar quando estiver 
presente apenas um Delegado, seja ele Regional ou Distrital. O local de assento 
do Delegado não seria do lado direito do Venerável Mestre sendo ele a maior 
autoridade presente, sentando-se o Past-Master à esquerda do Venerável 
Mestre? 
 
Resposta: Caso o Delegado não vá dirigir os Trabalhos, sentar-se-á do lado 
esquerdo 
do Venerável e o Past-Master à direita e caso haja mais uma autoridade com 
direito a 
sentar-se no trono o Past-Master cederá seu lugar e aí sim a maior autoridade 
sentar-se-á à direita do Venerável. 
 
Pergunta: DÚVIDAS COM RELAÇÃO AO COBRIDOR E GUARDA DO TEMPLO 



NO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS SE VOLTAM A UTILIZAR OU NÃO 
AS ESPADAS PARA A SAÍDA DO CORTEJO. 
De acordo com o Manual de Práticas Ritualísticas, página 26, após o 
encerramento dos trabalhos o Guarda do Templo e o Cobridor embainham suas 
espadas. 
Questionaram alguns irmãos se para a saída do cortejo de forma ritualística não 
teriam que novamente utilizar/portar as espadas o Guarda do Templo e o 
Cobridor tendo em vista que o Mestre de Cerimônias ao conduzir o cortejo faz 
uso do cajado, embora os trabalhos já tenham sido encerrados? 
 
Resposta: O Mestre de Cerimônias dispensa o Bastão, o Guarda do Templo e o 
Cobridor, embainham suas espadas para fazer o juramento de sigilo e voltam a 
utilizá-los para a saída do cortejo. 
 
Pergunta: RETIRADA DO PAVILHÃO NACIONAL DO TEMPLO – Na retirada do 
Pavilhão Nacional do Templo os irmãos que ocupam o Altar devem ou não 
descer os degraus para ficarem no mesmo nível do Pavilhão Nacional? 
 
Resposta: Os Irmãos permanecem em seus respectivos lugares. 
 
Pergunta: COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE AUTORIDADES – A comissão de 
recepção deve ser formada dentro do templo ou no átrio onde se encontram as 
espadas e estrelas? 
 
Resposta: A Comissão de Recepção deve sempre ser formada dentro do Templo. 
 
Pergunta: A comissão de recepção ao entrar no templo deve passar pela frente 
ou pelas costas dos irmãos que estão posicionados para compor a abóbada de 
aço interna? 
 
Resposta: A Estrelas seguem até a Grade do Oriente e as Espadas param para 
comporem também a Abobada de Aço. (vide “Rituais Especiais” página 10). 
 
Pergunta: Como é desfeita a comissão de recepção e o giro dos irmãos após 
terem acompanhado as autoridades que adentram ao templo? 
 
Resposta: A Comissão é desfeita pela autoridade que preside os Trabalhos. 
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1 - PERGUNTA: 
Assunto – Uso do colar de Past Master 



Vimos pela presente, solicitar junto a esta comissão, a fim de uniformizar 
procedimentos, e não tendo encontrado respostas em nossos manuais, rituais e 
regulamentos, a seguinte questão, o Colar de Past Master, quando o obreiro 
ocupa um lugar em Loja, deve: 
1 – Ser usado sob colar do cargo. 
2 – Ser usado sobre o colar do cargo. 
3 – Não ser usado, usando somente o colar do cargo. 
4 – Usar somente o colar do Past Master. 
Por oportuno, peço esclarecer quando da ocupação do cargo de Vigilante, com 
relação aos punhos e aventais, já que com vistas à utilização do colar, foi 
respondido acima. 
 
RESPOSTA: 
Os colares não devem ser sobrepostos, portanto, o Irmão sempre deve usar o 
colar do cargo em ofício. 
A jóia é que determina o cargo, portanto o mesmo pode manter os punhos e o 
avental, trocando somente o colar. 
1 – Manual de Práticas Ritualísticas, 3ª edição, Agosto de 2013, pág. 11, 
“Indumentárias e Paramentos”, 4º parágrafo e seguinte. 
2 – Ritual de Aprendiz, 9ª edição, Dezembro de 2012, no Apêndice, págs. 
114/115 “Indumentária”. 
 
 
2 - PERGUNTA: 
Ex-Obreiro desta Loja 377, com Quite Placet expedido pela GLESP há mais de 12 
anos, apresentou Proposta de Regularização/Filiação a esta mesma Loja 377. 
Deverá submeter- se à Sindicância para fins de Regularização/Filiação? Em caso 
positivo, deverá também realizar Sindicância com a esposa? Consultei o Manual 
do Secretário editado em 2013 pela GLESP, e o referido Manual (página 16) faz 
menção às Sindicâncias. Contudo, tenho informação de outros Secretários que 
Sindicância de Candidato à Filiação ou Regularização NÃO SE USA MAIS. Daí, a 
dúvida, que justifica a presente pergunta, que está a merecer resposta. 
 
RESPOSTA: 
A Loja deverá cumprir as exigências da GLESP para Regularização e Filiação. 
 
 
3 - PERGUNTA: 
Requer um parecer e o posicionamento formal desta Comissão sobre a correta 
maneira de se proceder a entrada do Pavilhão Nacional, especificamente quem 
deve ficar à frente e atrás. 
 
RESPOSTA: 
Conforme previsto no Ritual de Aprendiz Maçom, página 123: 



O Porta Bandeira com dois Mestres armados de espadas formando um triangulo 
com este, “precedido” do Ir Mestre de Cerimônias. 
 
 
4 - PERGUNTA: 
Dúvida em relação à votação com esferas (no caso de Proposta de Iniciação) em 
Sessão de Mestre Maçom. 
Após analisar notadamente o Artigo 194, parágrafo 5º, onde é dito que “somente 
Mestres regulares da Loja podem votar”, emergiu a seguinte questão: 
Um MM do Quadro: que apresenta freqüência abaixo de 50% pode participar da 
votação? 
 
RESPOSTA: 
Apesar de não concordar com o fato de outros Mestres de outras Lojas não 
poderem votar, não entendo que presença tire a regularidade do Irmão para 
esse caso específico. As consequências e faltas estão explicitas nos respectivos 
artigos. (A resposta deve ser de uma Comissão e não de “um” consultor – grifo 
nosso). 
Artigo 210 – 10 sessões seguidas ou 20 alternadas no período de 12 meses é 
impeditivo. 
 
 
5 - PERGUNTA: 
Poderíamos deixar a Loja em família (Loja de Aprendiz) no qual os postos 
poderiam ser abandonados e não se observaria a ordem ritualística da palavra 
para essa determinada atividade? 
Deveríamos suspender os trabalhos para recreação? (conf. Pag. 102 do manual 
de Apr). Se afirmativo para a suspensão dos trabalhos, o que se passou nesse 
período nessa atividade, em que os trabalhos estavam suspensos, poderia 
constar no Balaustre? 
Como proceder corretamente nessa atividade, para estarmos de acordo com os 
costumes da ordem? 
 
RESPOSTA: 
Em palestras sempre deve suspender os Trabalhos para que todos possam 
participar efetivamente e o palestrante possa circular sem necessidade de 
obediência no giro. Constar no Balaustre a suspensão dos Trabalhos e o motivo 
que justificou a suspensão e quanto aos fatos ocorridos na palestra poderão ser 
relatados normalmente no Balaustre. 
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6 - PERGUNTA: 



Solicita esclarecimentos sobre as praticas ritualísticas na abertura da Loj Como 

estabelece o Manual de Praticas Ritualísticas atual a postura dos oficiais DDiac, 

que devem estar com o “rosto levemente voltado para o Or”. 

A questão é que uma vez que os DDiac devem ficar com o rosto levemente 

voltado para o oriente, qual o posicionamento adequado dos demais IIr do 

Oc? 

Qual o posicionamento adequado aos IIr postados no Or? 
 
RESPOSTA: 
O momento que esta previsto nos Rituais, “com a cabeça levemente voltada para 

o Oriente é somente no momento da verificação do 1º Vig e VM. Após esse 
momento litúrgico não há mais essa necessidade. 
 
 
7 - PERGUNTA: 
1 - Com a presente estamos encaminhando documentos relacionados com o 
Ritual de Pompas Fúnebres (pagina do Ritual e manuscritos), para conhecimento 
e manifestação sobre alterações propostas pelo Resp Ir Nelson Eugenio. O 

Resp Ir coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados uteis. 
2 – Modelo de Regimento para o Conselho de Mestres Instalados. 
 
RESPOSTA: 
1 - Esta Comissão tendo analisado as propostas de alteração sugeridas, conclui 
que não vê a necessidade de mudanças. 
2 – A Comissão de Liturgia verificando o regimento apresentado aprova na sua 
integra, por não contrariar a Constituição e o Regulamento Geral da GLESP. 
 
 
8 - PERGUNTA: 
Venho por meio desta solicitar uma orientação no que diz respeito à circulação 
em Loja se é em circulo ou em forma quadricular. 
Outra observação é referente na abertura do livro da Lei se é correto deixar as 
Luzes acessas do Templo quando se inicia abertura dos Trabalhos ao meio Dia e 
apagam-se as luzes ao Encerrar a Meia noite os Trabalhos. 
 
RESPOSTA: 
1 - Circulação em Loja: 
Não há necessidade de esquadrilhar a Loja na circulação. Esta deverá ser sempre 
no sentido horário. 
2 – As luzes do Templo são acesas antes do início dos Trabalhos pelo Arquiteto e 
apagadas pelo Guarda do Templo após a saída dos Irmãos, no encerramento da 
Sessão (pag. 31 do Ritual de Aprendiz Maçom, edição, Dezembro de 2012). 
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PERGUNTA: 
Em reunião do Terceiro Grau como deve ser o posicionamento dos pés do 

MM? 
1 – Em esquadria com o pé esquerdo voltado para o oriente e o direito em 
noventa graus, em esquadria com os pés posicionados em “L”. 
2 – Em esquadria com os dois pés voltados para frente em ângulo de 45 graus 
com os pés posicionados em “V”. 
 
RESPOSTA: 
Em esquadria respeitando o ângulo de 90°, com o pé esquerdo voltado para 
frente (na posição em que o Ir se encontra) e o pé direito voltado para a 

direita formando o ângulo tendo seus calcanhares encostados. 
Seja qual for o grau a resposta esta na 1ª Instrução do Grau de Aprendiz 
Maçom. “Ritual de Aprendiz, 9ª edição, dezembro de 2012, pag. 68”. 
 
PERGUNTA: 
1 - O Mestre Maçom pode se dirigir ao Oriente e solicitar a palavra após ter 
perdido a oportunidade de fazê-lo na coluna onde se encontrava, ou, 
esquecendo algum comentário, ou querendo completá-lo, pode se dirigir ao 
Oriente e solicitar a palavra novamente? 
2 – Solicitamos esclarecimentos sobre o texto de instrução do Ritual de 
Companheiro Maçom. 
À página 47 do Ritual, a estrela que está dentro do Templo é nomeada com 
“estrela flamejante”, porem à pagina 78 do Ritual, a mesma estrela é chamada 
de “estrela flamígera”. 
No mesmo sentido, há discussões sobre o termo “espada flamígera” e “espada 
flamejante”. Como há divergência de interpretação entre autores maçônicos, 
gostaríamos de saber qual o termo correto a ser usado em ambos os casos, a 

fim de evitar discussões desgastantes e duvidas dos IIr mais novos em 
Maçonaria. 
 
RESPOSTA: 
1 - Nossos Rituais não prevêem esta ação. O Ir deve pedir a palavra como 

usual quando a mesma estiver circulando em sua coluna se a intervenção for 
relevante e não polemica o mesmo solicita a palavra pela ordem ao Vig de sua 

coluna que solicitara ao VM que decidira se deve ou não circular a palavra 
novamente nas colunas. 
 
2 – Os termos adotado nos rituais as situações estão corretos, na pag. 47 esta se 
referindo ao momento que tem a forma flamejante, identificando a alegoria do 
objeto, portanto estrela flamigera quando acesa se torna com seus raios 
flamejantes. 



Quanto à espada a mesma é flamigera. 
 
PERGUNTA: 
Quais mestres podem sentar no oriente? 
Alguns mestres dizem que somente MI e autoridades podem sentar no oriente e 
outras dizem que não tem uma definição explicita. 
 
RESPOSTA: 
Somente Mestres Instalados, Autoridades Maçônicas e os Mestres que estejam 
ocupando cargos, cujo assunto seja no Oriente: 1º Diac, Sec, Or, Porta 

Estandarte e Porta Bandeira e seus adjuntos. 
 
PERGUNTA: 

Alguns IIr me questionaram sobre os Ritos oficialmente praticados na Glesp. 
Confesso que não conheço todos. Seria possível a Grande Secretaria me passar 
estas informações e se possível uma relação das Lojas que pratiquem os ritos 
menos conhecidos? 
 
RESPOSTA: 
Enviar  prancha  a  Grande  Secretaria  das  Relações  Interiores  solicitando  
uma  lista atualizada. 
 
PERGUNTA: 
Questão 01 
Considerando-se que o Manual de Práticas Ritualísticas (Edição 2013) apresenta 
um caráter educativo e esclarecedor acerca de diversos procedimentos da prática 
ritualística em Loja. 
Considerando-se que não versa sobre nenhum assunto pertinente a grau 
superior ao de Aprendiz. Questionamos: 
É correto o entendimento que o Manual de Práticas Ritualísticas deve ser 
fornecido ao Iniciado como uma fonte adicional de estudo e familiarização com 
as práticas ritualísticas? 
 
RESPOSTA: 
Sim, deverá ser entregue ao Iniciado junto com o Ritual de Aprendiz Maçom, 
Constituição, Regulamento Geral e os Estatutos da Loja. 
 
Questão 02 
Em qual ou quais circunstâncias deve ser utilizado o procedimento de Suspensão 
dos Trabalhos para Recreação, constante, do Ritual do Simbolismo de Aprendiz 
Maçom? 
 
RESPOSTA: 
A Suspensão dos Trabalhos para Recreação deverá ser sempre utilizada quando 



houver necessidade de interrupção dos Trabalhos por algum tempo, aguardando 
que algo seja feito ou preparado. 
Exemplos: No Cerimonial de Iniciação, quando o Neófito, após receber a luz, sai 
para se  recompor  para  entrar  ritualisticamente.  Em  uma  Sessão  Magna  
Branca,  quando os Trabalhos deverão ser suspensos para a entrada de profanos 
para participarem dos Trabalhos que vão se realizar, quer seja uma palestra ou 
homenagens de Dia das Mães, Dia dos Pais ou outra comemoração. Também 
poderá ser utilizada em uma palestra maçônica, quando houver necessidade de 
livre circulação e livre manifestação dos Irmãos para um debate sobre o assunto 
tratado naquele momento. 
 
Questão 03 (Relativas às Instruções do Grau 
3.1)As Instruções pertinentes aos respectivos Graus Simbólicos devem ser 
obrigatoriamente lidas ou podem ser ministradas por um Mestre? 
 
RESPOSTA: 
As instruções deverão ser lidas, de acordo com o estabelecido nas mesmas, 

pelas pessoas ali enumeradas. Após, poderá, o VM solicitar a algum Ir 
presente, que faça um complemento ou discorra sobre a Instrução dada. 
 
3.2) Sendo ministrada por um Mestre e havendo necessidade deste se 
movimentar no Templo e/ou utilizar recursos audiovisuais, a Loja deve estar com 
os trabalhos suspensos para recreação? 
 
RESPOSTA: 
A Instrução não poderá ser ministrada por um Mestre, pois, deverá seguir o que 
consta no Ritual. Quando houver necessidade de complementação sobre a 

Instrução dada, poderá ser solicitado a um Ir que o faça na mesma Reunião. 

Quando a Loja achar necessário ou se os Ir pretenderem uma 

complementação ou maior abordagem sobre o assunto, poderá ser feita na 
mesma Sessão ou em outra Sessão designada para este fim, sendo que no 
momento oportuno, serão suspensos os Trabalhos para recreação, para que se 
possa ter uma maior mobilidade dentro da Loja e também, uma maior liberdade 

para os questionamentos dos Ir 
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Questão 04 (Relativas à ritualística de uma sessão magna pública) 
4.1) Qual a ordem cerimonial e ritualística para os trabalhos em uma Sessão 
Magna 
Pública? (Ex: Uma palestra realizada por um profano) 
 
RESPOSTA: 



A Sessão deverá ser aberta ritualisticamente e ter sua sequência normal até a 
Ordem do Dia, quando os trabalhos deverão ser suspensos para recreação. 
Neste ponto, segue-se a entrada de todos aqueles que ainda estarão fora do 
Templo, seguindo-se a ordem pré- determinada em nosso Ritual Especial, onde 
trata de “Sessões Brancas ou Festivas” (Rituais Especiais, 2ª edição, 1994, pag. 
12). 
 
4.2) A circulação da bolsa de Propostas e Informações pode ser suspensa, em 

uma sessão magna pública, a critério do V M? 
 
RESPOSTA: 
Não. Não consta em nossos Rituais a suspensão de qualquer parte de nossa 
ritualística nesse tipo de Sessão. 
 
PERGUNTA: 
1ª) – O Artigo 42, § 3º do Regulamento Geral, determina: “quando presente um 
representante especial do Grão-Mestre ou o Grão-Mestre Adjunto, (o Delegado) 
deverá passar o malhete, após recebê-lo do Venerável” e o Ritual Especial, 
Edição junho/2005, página 10 preceitua: “2º)-Eminente Grão Mestre 
Adjunto...acompanhado pelo Mestre de Cerimônias passando pelas alas de 
estrelas, espadas e abóboda, será conduzido até a grade do Oriente, onde o 

VM lhe oferecerá o malhete”. 
Diante do conflito. Qual enunciado prevalece: a determinação contida no 
Regulamento Geral ou o preceituado no Ritual Especial? Quem passa o malhete 
o Delegado ou o Venerável Mestre? 
 
RESPOSTA: 
O art. 42, § 3º do Regulamento Geral, deverá ser aplicado sempre que, após a 
recepção ritualística do Respeitável Ir Del Reg se apresentarem à porta do 

Templo, um Representante Especial do Grão Mestre ou o Eminente Grão Mestre 
Adjunto para serem recepcionados. 
Neste momento, ao adentrarem ao Templo, sendo um quanto o outro, deverão 

receber o malhete das mãos do Del Reg pois, o mesmo já o recebeu do 

VM. Portanto, naquele momento é o detentor do malhete. 

Também se aplica esta regra, ao art. 44 § 3º do Regulamento Geral, neste caso 

DelDistr. 
O Ritual Especial também se aplica, porém em outra circunstância, ou seja, após 
a Abertura dos Trabalhos, se fará a entrada ritualística das autoridades 
presentes, sendo que todos adentram em comitiva e, neste caso, a maior 

autoridade Maçônica presente é que recebe o malhete das mãos do VM, 

neste caso, o Representante Especial do Grão Mestre, ou o Eminente Grão 
Mestre Adjunto. 
 
PERGUNTA: 



2ª) – No Ritual Especial, a recepção do Grande Representante está prevista no 
item 4º, juntamente com os Delegados do Sereníssimo Grão Mestre (pág. 11), 
“Quando se tratar de Grande Representante ou de Delegado ou outra região, o 

VMdará o abraço fraternal e não o malhete”. Nas saudações previstas na 

página 18 do Manual de Práticas Ritualísticas, não aparece a saudação ao 
Grande Representante no item “f” e nem nos seguintes. 
Nesse caso, o Grande Representante, tem precedência sobre as Autoridades 
mencionadas no item 5, página 11 do Ritual Especial e tem assento no Trono? 
 
RESPOSTA: 
O Grande Representante está, segundo nosso Ritual Especial em nível 
hierárquico, no mesmo patamar que os Delegados do Grão Mestre, pois, são os 
representantes de outras potências, quer sejam nacionais ou estrangeiras, junto 
à Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo e, neste caso, representando os 
respectivos Grãos Mestres das potências representadas, portanto, deverão 
receber as mesmas honrarias. 
Em nosso Regulamento Geral, consta no Capítulo IV, artigos 37 a 40. 
Verifique-se que o mesmo tem tratamento diferenciado, devendo participar das 
assembléias de Grande Loja, onde toma assento no Oriente. 
Quanto a tomar acento no “Trono”, devemos nos lembrar sempre que, deverá 

tomar acento ao lado esquerdo do VM, a maior autoridade presente, exceção 
feita ao Sereníssimo Grão Mestre. Portanto, se naquele momento, for o Grande 
Representante, a maior autoridade presente, deverá sim, tomar acento ao lado 

esquerdo do VM, seguindo, inclusive a ordem pré estabelecida em nosso 
Ritual Especial. No caso do Manual de Práticas Ritualísticas, deverá sair a 
correção nas próximas edições. 
 
PERGUNTA: 
Gostaria de saber sobre a veracidade de informação a respeito de uma resolução 

do Grão Mestre, onde o VM
que este está com a palavra”. O mesmo tem que falar pelo tempo regulamentar 
e A Ordem. 
Foi publicado em Boletim? 
 
RESPOSTA: 
Não há nenhuma publicação ou resolução em nossos Rituais que dispensem o 
sinal de ordem. 
 
PERGUNTA: 

Solicitamos informações referentes à ritualística de transmissão da P S de 

Apr 

M. 

Consta no Ritual de Aprendiz, nas linhas vermelhas que após o T de Apr, a 

P S dever ser transmitida da seguinte forma: 



1. Dizer a 1ª letra no o e; 
2. Receber como resposta a 2ª letra no o e; 
3. Dizer a 3ª letra dita no o d; 
4. Receber como resposta a 4ª letra no o d; 
5. Dizer a 1ª sílaba no o e; 
6. Receber como resposta a 2ª sílaba no o e. 
Pois que é nos passos 5 e 6 que surge a dúvida: a 1ª e a 2ª sílabas devem ser 

transmitidas. Conforme o ritual, “como Apr não ser ler nem escrever, portanto, 
N.V.L.P.D.S.S.”. Como então as sílabas são transmitidas nos passos 5 e 6? 
Devemos DIZER as sílabas ou SOLETRAR as sílabas? 

A mesma dúvida surge na transmissão da PS durante o giro dos Diác, na 

abertura e fechamento dos TTrab de Apr M: sendo MM MM, as sílabas 

devem ser transmitidas silabicamente ou soletradas na passagem da P S do 

VM para o 1º Diác, deste para o 1º Vig, para o 2º Diác e finalmente 

para o 2º Vig? 
 
RESPOSTA: 
As  dúvidas  serão  sanadas  com  a  leitura  do  Ritual  de Aprendiz  Maçom  
(edição junho-2005), páginas 16 e 65, nas transcrições em vermelho. 
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1 - Pergunta - Sessão de Exaltação é considerada uma “Sessão Magna”? 
 
Resposta - Sim, conforme consta em nosso Regulamento Geral, Art. 133, I, 
pagina 134. 
 
2 - Pergunta - Solicitamos orientações sobre a saudação realizada nas sessões da 
Loja. Para ser mais específico, gostaríamos de saber como devem ser feitas as 

saudações das autoridades quando um Ir pede a palavra (permanecer com o 
sinal de Ordem durante a saudação, ou desfazer o sinal após cada citação?). 
 
Resposta - No REAA, nossos Rituais prevêem que o sinal de ordem, somente 
deverá ser descarregado ao final da fala do Ir Portanto, deverá permanecer 

com o mesmo, durante a saudação e sua fala. 
A saudação deve ser feita conforme consta em nosso Manual de Pratica 
Ritualística, 3ª edição, agosto de 2013, pag. 18 (acrescentando-se na letra “f”, 
os Respeitáveis Grandes Representantes). 
 
3 - Pergunta - Na página 26 do Manual de Práticas Ritualísticas, onde menciona, 
“como abrir e funcionar uma Loja, com sete Irmãos”... As explicações estão 
claras, porém quem faz a circulação da Palavra Sagrada? Nesse caso seria o 
Mestre de Cerimônias ou o Secretário? 



 
Resposta - Manual de Práticas Ritualísticas, pag 27. No REAA, deverá ser feita 
pelo 

Ir Mestre de Cerimônias, tendo em vista que o mesmo já faz toda a circulação 

em loja. 
 

4 - Pergunta - Na segunda instrução de Apr nosso Ritual faz menção sobre a 

Corda de 81 Nós falando das 4 borlas pendentes. Mais a frente, fala igualmente 
da Orla Dentada representada no Pavimento Mosaico como o dente serrilhado e 
ainda das Borlas nos cantos. 
Na discussão sobre o tema em sessão da Loja, ficamos na dúvida se a Corda 
Física de 81 nós e a Orla Dentada, representada no Pavimento Mosaico teriam o 
mesmo significado?  
 
Resposta - Sim, o significado é o mesmo. 
 
5 - Pergunta - Após abordarmos o assunto na sessão do último dia 27, e ainda 
pairar dúvidas, vimos pela presente, solicitar junto a esta Comissão, nos orientar 
se deve ser feita a Saudação ao Pavilhão Nacional em Sessões Brancas, 
salientando que alguns Irmãos acham que só deve ser feita em Sessões que 
participam só Maçons. 
 
Resposta - A saudação deve ser feita sim pois, mesmo sendo uma Sessão 
Branca, continua sendo uma Sessão Maçônica. 
 
6 - Pergunta - 1ª) Assinaturas para fechamento do Livro de Presença: Hoje 

adotamos o procedimento do Ven M abrir o Livro de Assinaturas como o 

primeiro (nº 1) a assinar. Após todos os IIr presentes à Sessão assinarem, no 

fechamento do Livro, assinam o Ven M, o Ir Chanceler e o Ir Secretário. 
Esse procedimento é correto? 
2ª) Se o Respeitável Delegado do Grão Mestre estiver presente, ele não sendo 
considerado como visitante, somente aporá sua assinatura no fechamento do 
Livro? 

3ª) Neste segundo caso, o Ven M assina abrindo o Livro e no seu 

fechamento 
assinará após a assinatura do Respeitável Delegado? os IIr Chanceler e 

Secretário também assinarão? 
 
Resposta - Os procedimentos de abertura e encerramento do livro de presença, 
são tomados pelas lojas de forma que, fique o mais claro possível quem são os 

IIr que efetivamente estiveram presentes na Sessão. O encerramento, deverá 

ser feito, obrigatoriamente pelo Ven M. Caso estejam presentes em Loja, O 

Delegado Regional (daquela Região), ou o Delegado Distrital (daquele Distrito), 
deverão, apor suas assinaturas, um ou ambos, após a assinatura do Ven M, 



sendo que o de maior hierarquia, deverá apor sua assinatura por último. Cabe 
ressaltar que qualquer Delegado do Grão Mestre presente a Sessão, será sempre 
um visitante. 
 
 
Pesquisa feita até o Boletim Informativo 1285 DE 30/06/2015 
 


