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GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

RITO DE EMULAÇÃO 
 

 

COMITÊ DA LOJA 
 

 

O Comitê é formado pelo Venerável Mestre,  Vigilantes,  Past Master Imediato, 
Secretário e Tesoureiro. 
 
Os Mestres Instalados da Loja somente podem participar por convite do Mestre da 
Loja quando o assunto a tratar requer suas opiniões. 
 
Reúne-se uma vez por mês e sua missão é realizar todo o trabalho burocrático 
para que este não chegue à Loja, exceto nos casos: a) que constitucionalmente a 
Loja deva tomar decisões; b) que exista um fato fora do comum; c) que o fato seja 
muito grave. 
 
Outra missão do Comitê é decidir os nomes de dois Mestres Instalados, membros 
do Conselho de Mestres Instalados para realizar a sindicância de um Candidato à 
Ordem. Os Sindicantes não podem ser nem o padrinho nem amigos do Candidato. 
Depois da sindicância o Comitê pode decidir entrevistar diretamente o Candidato. 
 
No Comitê não se vota, é o Mestre da Loja que tomará a decisão final ouvidas as 
diferentes opiniões e informações. 
 
 

CÍRCULOS DE GRAU 
 
 
Todos os Irmãos membros da Loja, incluídos os Mestres Instalados se reúnem no 
que se denomina Círculos por  Graus separados, uma vez por mês, de forma 
descontraída e em lugar fora da Loja. 
 
Os Companheiros, Mestres e Mestres Instalados não podem participar do Circulo 
de Aprendizes, nem os Mestres nem Mestres Instalados podem participar do 
Circulo de Companheiros. Unicamente tem livre acesso aos três círculos o Mestre 
da Loja. 
 
Círculo de Aprendizes: é dirigido pelo Segundo Vigilante 
Círculo de Companheiros: é dirigido pelo Primeiro Vigilante 
Circulo de Mestres: é dirigido pelo Mestre da Loja 
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Como neste Rito é proibido ler trabalhos e debatê-los em Loja aberta é nos 
Círculos de graus onde serão apresentados os referidos trabalhos pelos Irmãos 
daquele Grau e serão debatidos na reunião seguinte para que todos tenham 
tempo de estudá-lo, reflexionar e assim logo, trocar pontos de vista entre todos. 
 
Trabalho fundamental dos Círculos de Graus são as Preleções de Grau e a prática 
de memorização do Ritual. 


