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GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

RITO DE EMULAÇÃO 
 
 

NOTAS PARA O COMPANHEIRO 
 
 

DEPOIS DO SEGUNDO GRAU 
 

 
(Tradução ao português dos Folhetos de Peterborough. Numero 3) 

 

 
O objetivo desta série de folhetos está em prestar uma ajuda aos candidatos, em prol da 
compreensão passo a passo da Maçonaria, fomentando seu interesse pela Ordem e 
animando-os a “cada dia progredir na ciência Maçônica”. 
 
 

Os Folhetos Peterborough 
 
Sua publicação está acolhida ao amparo da Grande Loja Maçônica do Estado de São 
Paulo 
 
Sempre que não se indique o contrário, os procedimentos descritos nestes folhetos 
correspondem aos vigentes na Jurisdição Maçônica da Grande Loja Maçônica do Estado 
de São Paulo. Em outras Jurisdições Maçônicas, os procedimentos podem ser distintos. 
 
Os princípios básicos da “Maçonaria Antiga e Aceita” são idênticos em todos os lugares. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Parece que desde princípios do Século XVIII somente houveram dois Graus na 
Maçonaria: Aprendiz e Companheiro. Antes do desenvolvimento da Maçonaria 
Especulativa, o Companheiro era um Aprendiz que havia superado com êxito o período 
de sua formação e havia sido reconhecido como esperto na Arte, o que lhe dava direito a 
praticar livremente o Ofício. Na Idade Média os grande edifícios eram encomendados pela 
Igreja, ou por “grandes Reis, Duques e Senhores”. A Maçonaria Operativa era uma 
ocupação remunerada. O reconhecimento como Companheiro era um passaporte à 
prosperidade, garantindo rendimentos estáveis durante toda a vida. 
 
 
“ANTIGOS DEVERES” 
 
Os membros do Grêmio estavam obrigados a seguir certas normas de conduta, que foram 
escritas muitas vezes. Estes documentos recebem a denominação de “antigos deveres” 
(“Antient Charges”). O mais antigo entre os  que chegaram ate nós é o “Poema Real”, 
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escrito os fins do século XIV e conservado no Museu Britânico. Provavelmente, nos 
primeiros tempos da Maçonaria especulativa, a investidura de um novo membro tinha que 
fazer-se na presença de um exemplar dos antigos deveres. 
 
As Constituições de Anderson dão uma versão do século XVII desses antigos deveres. 
Nos nossos dias, o Mestre eleito, antes de ser Instalado, deve prestar a aceitação de uma 
versão abreviada dos mesmos.  
 
 
CERIMÔNIA 
 
Depois de ter vivido a cerimônia de Iniciação, a cerimônia de Passe é, para muitos, algo 
decepcionante. Parece que a cerimônia é somente um passo intermediário entre o 
Primeiro e o Terceiro Graus, e assim é de fato. O essencial do Grau está na explicação da 
Tábua de Delinear do Segundo Grau, que infelizmente, nem sempre se recita. Essa 
explicação se estende sobre boa parte do simbolismo Maçônico e vos introduz a um 
objeto fundamental da simbologia Maçônica: a construção do Templo de Jerusalém pelo 
Rei Salomão no século X antes de Cristo. O objeto do Grau, aparte de instruir-nos sobre 
estas questões, está a animar-nos a pensar sobre o mundo em que vivemos e o uso 
apropriado de seus recursos (‘Os mistérios escondidos da natureza e da ciência”). O 
estranho procedimento para acercar-se do pedestal alude à escada de caracol do Templo 
do Rei Salomão. 
 
 
À VOLTA COM AS CONFERENCIAS 
 
Cada uma das antigas Conferencias ou Preleções - uma por cada Grau– estava dividida 
num discurso introdutório e vários apêndices. O discurso introdutório da segunda 
Conferência começa assim: “ A Maçonaria é um conhecimento que avança por passos, e 
está composta de diferentes Graus, idealizados para um progresso gradual no 
descobrimento de seus mistérios. Segundo os avanços já feitos, podemos limitar ou 
estender nossas investigações alcançando, em proporção a nossa capacidade, um maior 
ou menor Grau de perfeição. A Conferencia deste Grau está dividida em cinco apêndices, 
dedicados ao estúdio do conhecimento humano, e a trazer “a bondade” e a majestade do 
Criador analisando minuciosamente suas obras. Cada um dos apêndices das 
Conferencias terminava em um brinde, denominado “deveres”. Um desses brindes já vos 
é conhecido: o “brinde do telhador”. 
 
As perguntas que devereis responder antes de que se vos considere digno de serdes 
ascendido ao Terceiro Grau, sobre as que teremos ocasião de voltar, procedem em sua 
maioria do primeiro apêndice da Conferencia. Em seu conjunto, os distintos apêndices 
representam e ampliam, em termos passados de moda, a filosofia da explicação da 
Tábua de Delinear do Segundo Grau. 
 
 
TÁBUAS DE DELINEAR 
 
Todos os Graus da Maçonaria de Ofício têm sua “Tábua de Delinear”.  
 
Nas Conferencias antigas, se disse que a Tábua de Delinear é “para que o Mestre confie 
a ela seus esquemas e trace sobre sua superfície seus projetos. O termo pode ser uma 



 

 

3 

3 

derivação da expressão “trestle board”, ou pode ser proveniente do francês “planche à 
tracer”. Na Maçonaria Especulativa seu significado é o de um desenho alegórico que se 
refere ao simbolismo de uma Grau determinado. A Tábua de Delinear correspondente ao 
Grau em que uma Loja esta trabalhando se exibe apoiado em um dos pedestais que 
estão em frente aos altares do Venerável Mestre ou dos Vigilantes. Há uma explicação 
ritualística para cada uma das Tábuas de Delinear. A única explicação que em geral se 
usa, com certeza, é a correspondente à Tábua do Primeiro Grau. A Tábua de Delinear do 
Primeiro Grau centra-se em objetos que se encontram na sala onde se reúne a Loja. A 
Tábua de Segundo Grau ocupa-se do Templo do rei Salomão, que se descreve na Bíblia 
em dois lugares distintos; 1 Reis, capítulos 5 ao 7 e 2 Crônicas, capítulos 2 ao 4. 
 
Na “Explicação da Tábua de Delinear no Segundo Grau” tendes vários exemplos 
excelentes da maneira em que a Maçonaria emprega formas geométricas e de arquitetura 
para introduzir lições morais e para dar ocasião de pensar sobre o lado pratico da vida, 
conservando e mantendo uma conduta moral, reta e sem falsidade. 
 
 
AS FERRAMENTAS 
 
O Esquadro , o Nível e o Prumo são as ferramentas básicas de toda a construção. Na 
Loja, correspondem, respectivamente ao Venerável mestre, ao Primeiro e ao Segundo 
Vigilantes (“três governam a Loja”). O fato de que estas sejam as ferramentas do Grau 
destaca o feito de que o Segundo Grau foi um dia o principal Grau do Oficio de Maçom. 
Sua importância é tal que, apesar de que correspondem especialmente ao Segundo Grau, 
se mencionam e se detalha sua utilidade prática e simbólica na “Explicação da Tábua de 
Delinear no Primeiro Grau”. Entre as três ferramentas, o Esquadro tem uma especial 
importância, ao ser, ao mesmo tempo, uma das três “grandes luzes” (o L da L.S., o 
Esquadro e o Compasso) situadas diante do Mestre da Loja. Utilizada conjuntamente com 
o Compasso, se considera um dos emblemas da Ordem. 
 
 
AVENTAIS E JÓIAS 
 
O Avental que atualmente vos corresponde é igual ao de Aprendiz, ao qual se 
acrescentam duas rosetas de cor azul claro. A cor azul claro é a cor do Rito de Emulação. 
Tendes dado conta de que em Loja há uma variedade de aventais e colares. Podemos 
fazer uma rápida vista. Recordai, entretanto, que em outros Ritos e em outras Jurisdicões 
estes ornamentos não são necessariamente os mesmos. 
 
Os Mestre Maçons, quer dizer, aqueles Irmãos aos já se tenha conferido o Terceiro Grau, 
usam um Avental com orlas de cor azul claro e com três rosetas da mesma cor, duas 
delas no mesmo Avental e uma terceira na abeta. Os Irmãos que desempenham um 
cargo na Loja usam, ademais, um colar de cor azul claro de onde pende a jóia distintiva 
desse cargo. 
 
Para poder ser eleito Mestre da Loja, um Irmão deve ter desempenhado o cargo de 
Vigilante durante um ano pelo menos (as jóias correspondentes a este cargo são o Nível 
para o Primeiro Vigilante e o Prumo para o Segundo Vigilante). Quando um Irmão é 
instalado como Mestre se lhe dá um novo Avental, no qual as três rosetas se substituem 
por três níveis, em forma de “T” invertido. Todos os Mestres e Past Masters usam esses 
níveis em seus aventais. A jóia do colar do Mestre da Loja é um Esquadro. Ao deixar de 
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ser Mestre da Loja, o Irmão adquire automaticamente a condição de Past Master. Como 
tal, tem direito a usar sempre um colar com uma jóia mais complicada: ao Esquadro se 
acrescenta “uma ilustração da quadragésima sétima proposição de Euclides”. Os 
primeiros Maçons Especulativos criam que a Maçonaria Operativa requeria 
conhecimentos de Geometria, de modo que veneravam a recordação de Euclides e de 
Pitágoras. Em Loja, somente o Venerável Mestre em exercício tem o direito de usar o 
Esquadro como jóia. Se ocorre o caso, por exemplo, de um Irmão que seja Mestre de 
uma Loja e se encontre presente em outra Loja, como visitante ou como membro, usará o 
Avental que lhe corresponde como Mestre Instalado, mas não usará jóia de nenhuma 
classe nem colocará o colar. Poderá colocar o colar e usar a jóia correspondente quando 
adquirir o caráter de Past Master, ao ter deixado a presidência de sua Loja. Neste caso, o 
colar leva acrescentada uma fita de bordado de prata em seu centro. 
 
Os Irmãos que alcançam a  categoria de membros da Administração da Grande Loja 
Maçônica do Estado de São Paulo, usam seus aventais orlados por uma borda azul 
escura. E os Grandes Oficiais: costurado ao Avental, levam o emblema de seu cargo 
bordado em ouro. Nos colares, mais largos, levam bordados o escudo da GLESP. 
 
Tem que destacar o fato de que o Avental básico é o mesmo para todos os Irmãos de 
qualquer classe e condição. 
 
 
OUTROS RITOS 
 
Na Maçonaria de Ofício, composta dos três Graus, existem diversos “Ritos”. Por Rito se 
entende uma forma peculiar de organizar as cerimonias Maçônicas, com suas 
correspondentes recitações verbais e gestos. Cada Rito tem suas peculiaridades quanto a 
ornamentos. Às vezes existem também diferenças quanto à distribuição do espaço na 
sala da Loja e à existência de determinados cargos específicos. 
 
Cada Loja tem seu próprio Rito. Não pode mudar de Rito, sem a previa proposição e 
aprovação da correspondente moção em Loja, constando tal eventualidade na Ordem do 
Dia da convocatória, e a ulterior autorização da Grande Loja Maçônica do Estado de São 
Paulo. 
 
Os Ritos que  são praticados  sob a Jurisdição da Grande Loja Maçônica do Estado de 
São Paulo são “o Rito de Emulação”, e o “Rito Escocês Antigo e Aceito”. A Grande Loja 
pode autorizar a determinadas Lojas a trabalhar em outros Ritos Regulares aprovados por 
outra Obediência,  com o qual exista mutuo reconhecimento e relação. 
 
O Rito de Emulação é inglês. O nome provem da “Emulation Lodge of Improvement”, 
formada nos tempos da constituição da Grande Loja Unida da Inglaterra em 1813. 
Durante boa parte do século XVIII a Maçonaria inglesa esteve dividida em duas Grandes 
Lojas rivais, que conseguiram fundir-se em uma única organização na data citada. Os 
Irmãos encarregados de elaborar um novo Ritual, a partir dos dois rituais existentes e de 
outros materiais, reuniram-se na chamada “Lodge of Reconciliation” e promulgaram o 
novo Ritual mediante exibições, posto que não quiseram colocá-lo por escrito. Uma das 
primeiras Lojas dedicadas à difusão e melhoria na prática do Ritual foi a citada “Emulation 
Lodge of Improvement”. Esta Loja existe ainda, e se reúne freqüentemente para seguir 
cumprindo sua missão de ser um parâmetro na ótima execução das cerimonias do Rito. 
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O Rito Escocês Antigo e Aceito está muito difundido na Maçonaria dos países latinos da 
Europa e América. Sua origem, provavelmente, é francês, e remonta, a forma atual, aos 
primeiros anos do século XIX. Suas cerimônias são mais elaboradas que as do Rito de 
Emulação. 
 
O VENERÁVEL MESTRE 
 
O Mestre da Loja é eleito para mandatos anuais. Normalmente preside a Loja durante um 
único período anual, ainda que possa ser reeleito para um segundo mandato consecutivo. 
A eleição para Venerável Mestre obedece ao disposto na Legislação Eleitoral Maçônica e 
Constituição da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. Normalmente se elege 
para o cargo de Venerável ao Primeiro Vigilante , ainda que se possa eleger a qualquer 
um dos Past Masters “da e na” Loja ou aqueles Irmãos que tenham desempenhado 
durante um ano pelo menos o cargo de Vigilante  (Primeiro ou Segundo, é indiferente). 
“Da e na”, porque pode acontecer o caso de que existam Irmãos membros da Loja que 
nunca tenham presidido, mas que já tenham ascendido à cátedra em outra Loja. 
 
A cerimônia de instalação do novo Mestre da Loja é o ponto culminante do ano Maçônico 
em cada Loja.  
  
Como já tivemos ocasião de dizer no primeiro folheto, a cerimônia começa com a 
apresentação do candidato ao Oficial que preside a reunião. O Oficial que preside se 
denomina, neste caso, “Mestre Instalador”, e normalmente é o Mestre da Loja atual. Esta 
apresentação se faz a um “Circulo de Mestre Instalados”, circulo que se forma 
substituindo alguns dos Oficiais da Loja (Primeiro e Segundo Vigilantes e Guarda Interior) 
por outros Irmãos investidos da condição de Mestres Instalados (quer dizer: Mestres de 
uma Loja ou Past Masters). No caso de que o novo Mestre da Loja goze da condição de 
Mestre Instalado, se omite esta parte da cerimônia. O Mestre eleito prova, perante o 
Mestre Instalador, que está capacitado para assumir o cargo. A seguir, presta seu 
Juramento. A Instalação, propriamente dita, se efetua em presença de Mestres de Loja e 
Past Masters exclusivamente. 
 
Durante o período de seu mandato o  Mestre da Loja dirige sua Loja.  
 
Portanto, ao se ouvir um golpe de malhete do Mestre da Loja, cessa toda a conversação 
(imprópria, em todo caso, estando a Loja aberta). Se vos pedem para que façais alguma 
coisa determinada, a não ser que tenhais uma razão realmente  poderosa em contrário, 
respondereis “com muito prazer, Venerável Mestre”, e o levareis a cabo sem hesitação. 
Ao dirigir-vos ao Mestre  estando a Loja aberta, antecedereis sempre a vossa palavras, a 
saudação correspondente ao Grau em que a Loja esta aberta. 
 
 
LOJA ABERTA 
 
Esta expressão se refere à situação em que a Loja está quando tendo sido aberta 
formalmente e ainda não tenha sido encerrada ou “suspensa”. A sessão de uma Loja não 
pode ser suspensa até uma reunião posterior. Entretanto é possível “suspender os 
trabalhos” momentaneamente mediante uma breve cerimonia denominada precisamente 
“suspensão dos trabalhos”. A reunião formal retoma seu vigor de novo mediante a 
“retomada dos trabalhos”. Enquanto dure a suspensão dos trabalhos é proibido fazer 
sinais Maçônicos. Tampouco se pode realizar tarefa cerimonial alguma. 



 

 

6 

6 

TRADIÇÃO  E HISTÓRIA 
 
A estas alturas já tendes dado conta de que existe uma vasto campo de estudo ante 
quem se interessa pela Ordem. O panorama é tão dilatado que é difícil fazer um resumo 
conciso. É possível que vos pergunteis em que medida vos é permitido satisfazer a 
curiosidade natural de vossa família sobre a ordem. Através do Secretário e do Mestre de 
vossa Loja, podeis combinar uma visita à Loja onde vos reunis, assim como também ao 
Palácio Maçônico Francisco Rorato, sede da Grande Loja Maçônica do Estado de São 
Paulo, ou ainda comparecer com vossa família a reuniões brancas de vossa Loja, de 
Lojas co-irmãs ou mesmo da Grande Loja. 
 
Caso tenhais oportunidade de ir a Londres, também podeis visitar a sede da Grande Loja 
Unida da Inglaterra, berço da Maçonaria. Ali a Biblioteca e o Museu estão abertos ao 
público de segunda a sexta-feira. Existe uma exposição permanente sobre a história da 
Ordem. A entrada é livre para homens (Maçons ou não) e mulheres.  
 
Se tiverdes oportunidade de visitar o Grande Templo, vos dareis conta imediatamente que 
é basicamente igual a sala de vossa Loja, ainda que, logicamente, de dimensões muito 
maiores e com ornamento mais sofisticado. Todos os elementos centrais de mobiliário 
estão ali: o pavimento mosaico ( vos haveis inteirado já do que representa?), os três 
altares, o pedestal para as “três grande luzes”, as velas. Este feito destaca a similitude de 
todas as salas de Loja. Normalmente, quando um Maçom visita uma Loja longe da sua 
própria, apesar de que a distribuição dos distintos elementos não seja exatamente a 
mesma, se sente  imediatamente como se estivesse em casa. 
 
 
O PRÓXIMO PASSO 
 
Também neste Grau devereis dar provas de “destreza” respondendo a uma série de 
perguntas, antes de que se vos possa conferir o Grau superior. O seguinte diálogo não é 
parte das perguntas que vos serão formuladas (que, com as respostas correspondentes, 
figuram impressas no exemplar do Ritual de Segundo Grau que se vos deu quando “se 
vos aumentou o salário”. Se trata de parte do segundo apêndice da segunda Conferencia 
ou Preleção e o incluímos neste ponto para dar-vos um exemplo do método catequético 
de explicação de nossas tradições e de nosso simbolismo. 
 
P.: Haveis viajado alguma vez? 
R.: o Fizeram meus ancestrais 
P.: Aonde viajaram? 
R.: Até o L. e até o O. 
P.: Qual era o objetivo de suas viagens? 
R.: Viajaram ao L. em busca de instrução, e ao O. para propagar o conhecimento que     

haviam obtido 
P.: Haveis trabalhado alguma vez? 
R.: O fizeram meus antigos Irmãos 
P.: Onde  trabalharam? 
R.: Na construção do T. do R.S. e em outros edifícios monumentais 
P.: Se trabalharam, deveriam então receber seu salário? Por quanto tempo cada vez? 
R.: Seis dias ou menos 
P.: Porque não no sétimo? 
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R.: Porque o Todo-Poderoso dedicou seis dias seguidos à Criação do Céu e da Terra e 
de tudo que existe neles. E dedicou o sétimo dia para o repouso. 

 
Nas perguntas que tereis que responder existem alguns pontos dignos de menção. Em 
primeiro lugar, o Primeiro Diácono estará a vosso lado para ajudar-vos nas respostas, em 
caso de necessidade. Em segundo lugar, insistimos novamente, a importância do 
Esquadro. Em terceiro lugar, as perguntas se referem às tradições que se relatam na 
“Explicação da Segunda Tábua de Delinear”. No caso de não haverdes assistida a essa 
explicação, não podereis entender o sentido das perguntas. Se assim fosse, devereis 
pedir ao Irmão que propôs vossa candidatura que vos acompanhasse a visitar uma 
reunião de outra Loja na qual se dê essa explicação, ou então que seja ele mesmo a vos 
dar em particular. 
 
Diz-se, para terminar, que nossos antigos Irmãos recebiam seu salário, “sem sentir 
escrúpulos nem falsa vergonha”. O sentido desta expressão “falsa vergonha” (tradução do 
vocábulos inglês “diffidence”, da versão original do Ritual) quer aludir à desconfiança, 
quer dizer; à prevenção ante os superiores. 
 
 
PROGRESSO DIÁRIO 
 
Na exortação posterior a vossa iniciação se vos recomendou que, sem descuidar de 
vossas obrigações, procurásseis progredir diariamente no conhecimento Maçônico. Esta 
recomendação, se interpreta como um encarecimento a aprender de memória o Ritual. 
 
Portanto, esperamos que estas notas vos ajudem a ver que em Maçonaria, existem 
muitas outras coisas por ver, ademais do Ritual. Existe um vasto campo de investigação. 
As obras assistenciais Maçônicas estarão encantadas de proporcionar-vos documentação 
sobre sua atividade. O Secretário de vossa Loja pode obter exemplares dos diversos 
folhetos divulgadores editados pela Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. Logo 
sereis Mestre Maçom, Grau que vos habilitará para assistir às reuniões de vossa Grande 
Loja e também à cerimônia de Consagração de uma Loja. Quando alcanceis o cargo de 
Vigilante, podereis assistir às Assembléias da Grande Loja, representando vossa Loja.  
 
Sede, portanto, prudente. Se sois casado, não afasteis vossa esposa de vossa vida 
Maçônica. Existem muitas coisas que lhe podeis contar sem quebrar segredos. Levai-a a 
visitar vossa Loja. A Maçonaria existe para ser desfrutada. Não podeis desfrutá-la se 
vossa esposa a entende como uma competidora pela vossa atenção. 
 
“Que a Paz, a Abundância e a Unanimidade permaneçam sempre com os 
Companheiros Maçons” 
 

 
 
 


