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A ORDEM DO TEMPLO 

 

A decoração da loja ocorre conforme a planta baixa e o índice de inventário. 

O índice de inventário é formado de tal forma que os dois Diáconos (Mestres de 

Cerimônia) possam rápida e eficientemente, examinar se todos os apetrechos 

ritualísticos estão dispostos nos lugares certos, antes do inicio dos trabalhos. 

Quando a loja não tiver o Altar em separado, a mesa do Venerável Mestre é chamada de 

Altar. O Altar e as mesas devem ser revestidos em azul claro. 

 

AS DISPOSIÇÕES DO TEMPLO 

 

A disposição da loja resulta da planta baixa. 

Somente o Venerável Mestre terá o seu lugar no Oriente. 

Os lugares de honra são reservados na 1º fila da Coluna Sul. 

Em caso de visita do Grão Mestre; ele tomará seu lugar à direita do Venerável Mestre, 

desde que tome parte da sessão, em caráter Oficial. 

Os Aprendizes tem seu lugar no Norte, os Companheiros no Sul, os Mestres e Mestres 

Instalados visitantes, receberão seus lugares no Oriente. 

 

O ALTAR 

 

O Altar deve ficar o mais próximo possível à mesa do Venerável Mestre, e somente ele 

pode permanecer entre os dois. Se as condições do espaço o exigirem, a mesa do 

Venerável Mestre servirá de Altar. 

 

OS AVENTAIS 

 

Conforme tradição antiga, o maçom usa avental durante o trabalho. 

O Aprendiz usa avental branco com fitas brancas para fixação. A abeta do avental de 

Aprendiz estará levantada. 

Os Companheiros usam avental branco com fitas de cor azul para fixação. A abeta do 

avental possui uma borda azul de cerca de 3 cm. A abeta do avental de companheiro 

estará abaixada. 

 

O avental de Mestre também é branco e possui uma orla azul, inclusive na abeta. O 

forro do avental também é azul. Os aventais usados pelos Mestres são iguais para todos. 

O que os distingue, é que o Venerável Mestre usa como jóia o Esquadro e o Ex-

Venerável usa o Esquadro com 47º Problema de Euclides. 

Para os Mestres que tiverem 25 (vinte e cinco) anos de atividade na Loja, poderão ter 

galões prateados em torno do avental e para com os mais de 40 (quarenta) anos, os 

galões devem ser dourados. 

 

AS BATIDAS 

 

Se o Venerável Mestre dá uma batida com o malhete, está ele exigindo a atenção dos 

Vigilantes, ou acentuando o valor especial da ritualística. Se a batida do Venerável 

Mestre for seguida pelas batidas simples dos Vigilantes, deve ser esperado o convite de 

“à ordem”. 

O Venerável Mestre e os Vigilantes, somente ficam de pé quando a Loja é chamada “à 

ordem”. 



Fica a critério do Venerável Mestre, “levantar a Loja,” na hora da entrada de Irmãos 

individualmente, em momentos de homenagens, alocuções, e em outros eventos 

especiais. Determinar “à ordem”, também fica a seu critério. 

 

A CIRCUNVOLUÇÃO 

 

A Circunvolução é sempre realizada pelo centro da loja, em torno do tapete no sentido 

dos ponteiros do relógio. 

O Irmão que se locomover, levanta-se, faz o sinal de ordem e após completá-lo, 

caminha com naturalidade até o local de destino, repete o sinal de ordem e senta-se. Ai 

cruzar na frente do Venerável, passando de uma coluna para outra ou entrando e saindo 

do Oriente, não é feito qualquer sinal ou reverência. 

O Cortejo entra e sai do Templo obedecendo este princípio. 

 

AS COLUNAS 

 

As Colunas originalmente são castiçais, a Loja pode dar forma artística a elas. A Coluna 

da Sabedoria fica a nordeste, a Coluna da Força a noroeste, e a Coluna da Beleza no sul 

do tapete de trabalho. (No Ritual Schröder original as Colunas se situam em cima do 

tapete, sobre o desenho marginal). 

 

 

A ENTRADA DE UM IRMÃO QUE CHEGA ATRASADO. 

 

Um Irmão que chegando atrasado para os trabalhos, solicita o ingresso conforme o 

costume e obtendo permissão, entra no Templo caminhando normalmente até a borda 

do tapete e para de frente com o oriente; faz sinal do grau e após completá-lo vai para 

sua coluna e senta-se silenciosamente. 

Mesmo que o Irmão seja oficial da Loja, deve sentar-se nas colunas como qualquer 

obreiro, visto que seu cargo já foi preenchido. Fica a critério do Venerável Mestre, 

“levantar a loja” na hora da entrada de Irmãos individualmente, bem como ordenar “à 

ordem”. 

Se o Irmão for de outro rito deve ser orientado como proceder pelo Cobridor ou pelo 

Segundo Diácono. 

 

A ENTRADA DO GRÃO-MESTRE EM LOJA 

 

Se o Grão-Mestre vier em visita não oficial, entrará encabeçando o cortejo conduzido 

pelo Irmão Primeiro Diácono, que o acompanhará ao seu lugar no lado direito do 

Venerável Mestre. 

Vindo em visita oficial, então, sua entrada em loja, será em separado e sozinho. 

Não há comissão de recepção. A sua comitiva, se tiver, entrará primeiro na loja 

normalmente, no cortejo conduzido pelo Irmão Primeiro Diácono que os acompanhará 

aos seus respectivos lugares. O Venerável Mestre solicitará ao Irmão Primeiro Diácono 

que retorne à  ante-sala e convide o Grão-Mestre a dar entrada no Templo. A porta do 

Templo deve estar toda aberta e os Irmãos, dentro do Templo, de pé. Após entrarem, o 

Irmão Cobridor fecha a porta. O Grão Mestre vai para o Oriente passando sobre o 

tapete. O Diácono segue-o pelo lado Norte, por fora do tapete. O Venerável Mestre 

oferece o malhete ao Grão-Mestre, que o aceita e após agradecer, devolve-o. Este 

agradece e dá continuidade aos trabalhos. 



Se o Grão-Mestre adjunto vier oficialmente representando o Grão-Mestre, então ele será 

recebido com as honras de Grão-Mestre, passando por cima do Tapete. 

O Grão-Mestre desejando entrar antes da abertura dos trabalhos, fará parte do cortejo 

como no caso de visita não oficial, à frente de todos os Irmãos visitantes. 

 

O ESCRUTÍNIO 

 

O escrutínio é feito em loja aberta. O Venerável Mestre convida os Irmãos para o 

escrutínio. O Primeiro Diácono pega a caixa de votos, que tem duas gavetas, e na parte 

superior da caixa um furo, por onde colocam-se as esferas, e vai ao lado do Venerável 

Mestre. Retira da caixa de escrutínio, a gaveta superior, e mostra que está vazia. 

Recoloca a mesma e abre a gaveta inferior, na qual estão as esferas brancas e pretas. A 

seguir, circula com a caixa para que ocorra o escrutínio, iniciando no Oriente, passando 

pelo Sul, Ocidente e Norte. O 1º Diácono não deve observar a cor das esferas que forem 

colocadas. As esferas brancas, “as luminosas”, valem como afirmação. Depois de 

percorrer o Oriente e as colunas, o 1º Diácono mostrará a gaveta superior, aberta, ao 

Venerável Mestre e aos Vigilantes, os quais, um a um, anunciam o resultado. Se a 

totalidade das esferas for branca, dirão: - “Meus Irmãos, todas as esferas são 

luminosas”. Se nem todas as esferas forem brancas, procede-se de acordo com as 

normas da Ordem. 

 

EXECUÇÃO DO RITUAL 

 

O ritual é escrito em linguagem especialmente solene e formal. 

É proibido registros ou anulações ou até a colagem sobre partes do texto. 

Recomenda-se que o ritual não seja discutido imediatamente antes de um trabalho, mas 

que seja ensaiado com alguns dias de antecedência com todos os oficiais. 

 

AS FERRAMENTAS 

 

Em muitas Lojas as ferramentas simbólicas se destacam por uma formação artística, e as 

vezes também são valiosas pela sua tradição e história. O Esquadro, Compasso e Alvião 

podem ser ferramentas de uso verdadeiro. 

Terá que se cuidar especialmente, para que o Alvião do Maçom possua uma área curva 

e pontuda em um dos lados. 

 

AS FERRAMENTAS PARA O NOVO IRMÃO 

 

Após os trabalhos, o secretario entrega ao novo Irmão o Ritual, as Antigas Obrigações 

de 1723, os Estatutos da Loja, a Relação dos Membros do Quadro e o Plano de 

Trabalho. 

 

AS FLORES 

 

Em cada trabalho de iniciação deve ficar três rosas, em pé, para que leve à sua 

Companheira. 

As rosas são: uma branca, uma cor de rosa e uma vermelha escura. 

 

 

 



OS INSTRUMENTOS 

 

O Venerável Mestre e os Vigilantes quando estiverem portando os malhetes, 

empunham-nos com a mão direita no lado esquerdo do peito, cabo na vertical e lado 

sobre o peito; e, o braço direito em esquadria. 

Os Diáconos usarão bastão. O bastão é conduzido na vertical, na mão direita, com o 

braço junto ao corpo, e o antebraço na horizontal, formando a esquadria. 

Ele deve ser confeccionado em material leve, com aproximadamente dois metros de 

altura e dois centímetros de diâmetro, pintado na cor branca. 

Os bastões ficarão ao lado direito de suas cadeiras, colocados em peças que os 

mantenham na vertical. 

O Diácono caminha sempre à frente durante a condução dos Irmãos, até o local a que se 

destina. 

A espada não é usada no Rito de Schröeder. 

 

O LIVRO DA LEI 

 

Quando os Irmãos entrarem no Templo, as Três Grandes Luzes já estão coordenadas 

para a loja aberta (Esquadro e Compasso na junção usual por cima da Bíblia fechada). A 

Bíblia, normalmente, permanece fechada, pois o que importa é a sua simples presença. 

Sobre a Bíblia fechada o compasso com abertura para o ocidente, sobre o compasso o 

esquadro com partes abertas para o oriente. Contudo nada impede que ela seja aberta. A 

loja tendo como tradição a abertura da Bíblia, o próprio Venerável Mestre executa, 

completando com a conjunção do esquadro e compasso. Não há necessidade de leitura 

de um trecho qualquer no livro aberto. O Ritual apresenta a forma e o momento de sua 

realização. 

 

O LIVRO DO COMPROMISSO 

 

O Livro do Compromisso deve ser ricamente encadernado, nas primeiras páginas está 

escrito, em letras artísticas, o termo completo do Compromisso. Nele será registrado de 

próprio punho por ocasião da iniciação, o sobrenome e prenome do Irmão. 

O Livro fica sobre a mesa do Secretario. 

 

OS OFICIAIS DA LOJA 

 

Na execução do ritual são exercidos os seguintes cargos: 

 

Venerável Mestre 

Primeiro Vigilante 

Segundo Vigilante 

Orador 

Secretário 

Tesoureiro 

Primeiro Diácono 

Segundo Diácono 

Mestre de Harmonia 

Preparador 

Cobridor 

O Venerável Mestre, os 1º e 2º Vigilantes são os Mestres portadores de Malhetes 



Os Vigilantes são responsáveis pela preparação do Templo. 

Os Diáconos são os Mestres de cerimônia da Loja. 

Cabe ao Ex-Venerável Imediato a condução dos trabalhos em Loja, no caso de 

impedimento do Venerável Mestre. 

 

AS ORAÇÕES 

 

O Venerável Mestre não está vinculado as formulas de orações contidas nos rituais, 

contudo, ele deve fazer alguma oração. 

 

AS PROPOSTA E INFORMAÇÕES 

 

As propostas e informações são dirigidas ao Venerável Mestre antes da sessão. Ele  e o 

Irmão Secretario, organizam o expediente, que será lido após a leitura e aprovação da 

ata. 

 

 

A SAUDAÇÃO MAÇÔNICA 

 

Esta saudação, também chamada de Bateria Maçônica, é dada executando-se três vezes 

a batida do grau, tanto na abertura dos trabalhos como no encerramento, na Cadeia de 

União. Também, em outras oportunidades, quando, por exemplo, no caso de um irmão 

for homenageado, ou distinguido com uma medalha ou algum título honorífico, então o 

1º Diácono, por ordem do Venerável Mestre, o conduz para junto ao Altar. O Venerável 

Mestre após algumas palavras em homenagem, diz: - De pé, meus Irmãos (sem o sinal 

de ordem)! Vamos felicitar (ou saudar) o Irmão ____, por três vezes três. 

O irmão homenageado responde com algumas palavras de agradecimento e diz: - Eu 

agradeço e vou cobrir (fazendo a saudação sozinho). Em seguida, o 1º Diácono conduz 

o Irmão ao seu lugar. 

 

O SINAL DE CONCORDÂNCIA 

 

Os Irmãos fazem o Sinal de Concordância (ou aprovação) levantando o braço direito 

estendido horizontalmente e baixam-no batendo com a mão sobre a parte superior da 

perna (coxa). 

 

O SINAL DE ORDEM 

 

O Sinal de Ordem não é saudação. Ele somente é dado após convite ou então quando se 

relata alguma coisa em loja aberta. Em caso de trabalho e discursos mais prolongados o 

sinal de ordem é dado no inicio e no fim. O sinal é dado sempre em pé, parado, nunca 

andando. 

Na hora do convite “à ordem!” o Venerável Mestre e os Vigilantes não fazem o sinal, 

porém colocam os seus malhetes no lado esquerdo do peito. 

Quando o Venerável Mestre, o 1º e 2º Vigilantes deixarem ritualisticamente os seus 

lugares, os malhetes permanecem dobre a mesa. Estes Lugares não serão ocupados, em 

nenhuma situação, por outro irmão. 

 

 

 



 

O TAPETE 

 

 
 

 

 

Para Schröder o Tapete não era peça com expressão ritualística, e poderia ser aberto 

antes do inicio dos trabalhos, como parte da preparação do Templo e, retirado após a 

saída dos Irmãos. O Tapete deve estar colocado no centro do Templo. 

A tradição prevê que antes da abertura da Loja, o Tapete estará dobrado, e por ordem do 

Venerável Mestre, será desdobrado pelos Diáconos e por eles será novamente dobrado 

quando a loja for fechada. 

Deve ser desdobrado do Oriente para o Ocidente, de maneira que a primeira Luz, a que 

vem do nascente, incida sobre a parte Oriental do Tapete; e, dobrado da mesma maneira 

que foi desdobrado, para que os últimos raios do Sol poente incidam sobre sua parte 

Ocidental. Antes da sessão, o Tapete deve estar preparado para ser aberto, devido a 

maneira em que foi dobrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OS TRAJES, JÓIAS E PARAMENTOS 

 

Venerável Mestre um Esquadro 

1º Vigilante um Nível 

2º Vigilante um Prumo 

Orador um Livro Aberto 

Tesoureiro duas Chaves Cruzadas 

Secretário duas Penas Cruzadas 

Diáconos dois Bastões Cruzados 

Cobridor uma Trolha 

 

As Jóias, exceção as do Venerável Mestre e Vigilantes, poderão estar sobre um 

triângulo. Elas estarão sobre o peito dos Oficiais, suspensas numa fita de oito 

centímetros de largura em cor azul, pendentes ao pescoço. 

Todos os membros do Quadro  portarão o emblema da Loja preso a uma fita azul no 

lado esquerdo do peito. 

Os Irmãos comparecerão à Loja em trajes sociais, luvas brancas e chapéu preto de copa 

alta (cartola). O chapéu de copa alta possui um significado simbólico tradicional, por 

isto cada Loja deve decidir se vai ou não usar o chapéu. 

Os irmãos usam luvas brancas em todos os trabalhos da Loja. 

 

O USO DA PALAVRA 

 

A  solicitação da palavra é feita ao 2º Vigilante ou por intermédio dele. Só o Grão-

Mestre e seu Adjunto pedem a palavra ao Venerável Mestre. 

Quem quiser fazer o uso da palavra, deve ficar de pé, levantar a mão direita com o braço 

estendido e, nada dizendo aguarda a permissão solicitada. 

O Venerável Mestre concedendo a palavra, o solicitante faz o Sinal de Ordem, 

completando-o antes de iniciar a sua fala. 

 

AS VELAS 

 

As velas sobre as mesas, não são ritualísticas, são acesas na preparação do Templo, 

antes dos trabalhos, e podem ser apagadas quando a iluminação do Templo permitir a 

leitura do ritual. Não acontece a passagem da Vela do Oriente. 

As velas que ficam sobre os candelabros altos (tocheiras), denominados colunas, são 

acesas na Abertura e apagadas no Encerramento da Loja pelos Oficiais com o 

cerimonial previsto no ritual. As Velas sobre o Tapete são as Três Pequenas Luzes. A 

extinção das chamas deve ser feita sempre com o auxilio dos abafadores, que devem 

estar junto às colunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVENTÁRIO 

 

Móveis 

 

01 (uma) Mesa para o Venerável 

02 (duas) Mesas para os Vigilantes 

02 (duas) Mesas, uma para o Secretário e uma para o Tesoureiro 

01 (uma) Mesa pequena como altar. 

01 (um) Púlpito para oratória, com iluminação satisfatória. 

Acomodações suficientes para os Irmãos. 

 

Objetos de uso ritualístico 

 

05 (cinco) castiçais com uma vela cada 

-1 (um) sobre a mesa do Venerável Mestre 

-1 (um) sobre a mesa do 1º Vigilante 

-1 (um) sobre a mesa do 2º Vigilante 

-1 (um) sobre a mesa do Secretário 

-1 (um) sobre a mesa do Tesoureiro 

 

Rituais sobre as mesas dos: 

 

- Venerável Mestre 

- 1º Vigilante 

- 2º Vigilante 

- Secretário 

- Orador 

- Mestre de Harmonia 

 

Sobre o altar do Venerável Mestre, mais : 

 

- O Malhete 

- 01 (um) Abafador (apagador de vela) 

 

Sobre as mesas do Vigilantes, mais : 

 

- 01 (um) Malhete 

 

Bastões, para os Diáconos (Mestres de Cerimônia) 

- com os respectivos suportes 

 

Sobre a mesa do Secretário, mais : 

 

- As Antigas Obrigações 

- A Legislação Maçônica 

- Regimento Interno / Estatuto da Loja 

- Livro das Atas e Livro de Presença 

 

 



Sobre o Altar ou sobre a mesa do Venerável Mestre : 

 

- A Bíblia fechada 

- Sobre a Bíblia fechada o compasso com abertura para o Ocidente 

- Sobre o Compasso o Esquadro com parte aberta para o Oriente 

(Quando, segundo a tradição da Loja, a Bíblia é aberta, cai esta disposição) 

 

03 (três) Candelabros (colunas) para as pequenas luzes (velas grandes), as quais 

antes da sessão deverão ser examinadas com leve acendimento. 

 

03 (três) Abafadores junto às colunas (candelabros) 

 

O Tapete 

 

Utensílios para o escrutínio (caixa com esferas) 

 

Jogo de Jóias, com fitas de 08 cm de largura e de cor azul, para os Oficiais 

 

OBJETOS RITUALISTICOS ACRESCIDOS NUMA INICIAÇÃO 

 

Sala de Preparação : 

 

- Declaração (explicação antes da iniciação) 

- Folha de papel com as perguntas (questionário) 

- Material para escrever 

- Papelão para colocar embaixo da folha de escrever 

- Painel com as frases para reflexão 

 

Câmara Escura : 

 

- Vela acesa 

- As três sentenças para reflexão 

- Recipiente para os metais (quando possível, uma caixinha com fechadura) 

- Vendas 

- Um guardanapo para a perna da calça 

- Um sapato acalcanhado (pantufa) 

 

Templo :   

 

(na frente do Altar do Venerável)  

 

- Almofada (melhor banquinho) para o compromisso 

 

(junto ao secretário) 

 

- O livro de Compromisso, para oposição do nome, sobrenome e assinatura do 

iniciado. 

 

 

 



(junto ao 1º Vigilante) 

 

- Um compasso 

 

(junto ao tesoureiro) 

 

- Avental de Aprendiz 

- Distintivo da Loja (jóia) 

- Um par de luvas brancas 

- Um par de Luvas brancas para a mulher. 

 

OBJETOS RITUALISTICOS ACRESCIDOS NUMA FILIAÇÃO  

 

01 (UM) DISTINTIVO DA Loja (jóia) junto ao Venerável. 

 

Caso o Irmão não possua um avental próprio, O 1º Diácono o entregará ao 

filiado, antes da sessão. 

 

 

 

 

 



 
1) Venerável Mestre A - Altar 

2) 1º Vigilante B – Coluna da Sabedoria 

3) 2º Vigilante C – Coluna da Força 

4) Tesoureiro D -  Coluna da Beleza 

5) 1º Diácono E - Tapete 

6) Secretário F – Púlpito para oratória, pode ser colocado 

7) Preparador       no local mais conveniente do Templo. 

8) Orador 

9) 2º Diácono 

10) Cobridor 

 


