
 
Loja Emulação de Aperfeiçoamento para Mestres Maçons 

("Emulation Lodge of Improvement") 
 
 

Os Trabalhos de Emulação receberam este nome da "Emulation Lodge of 
Improvement" A Loja de Aperfeiçoamento reúne-se semanalmente, às sextas-
feiras, de outubro a junho, no Templo Maçônico, à Great Queen Street, 
Londres, Reino Unido, e desempenha as cerimônias e as Preleções de acordo 
com o Ritual de Emulação. 
 

A Loja Emulação de Aperfeiçoamento para Mestres Maçons este é o seu 
nome completo - fez a sua primeira reunião no dia 2 de outubro de 1823. O 
Comitê da Loja é o Guardião deste Ritual. A Loja é formada especificamente 
por MM. com o objetivo de praticar as instruções desenvolvidas por eles 
mesmos, e assim chegar a ocupar os cargos de Oficiais da Loja até 
sucessivamente poder ocupar a C. do R. S. Os fundadores provinham de duas 
Lojas de Instrução cuja missão era trabalhar com o novo Ritual aprovado pela 
G.L.Unida da Inglaterra em Junho de 1816. Apesar disso os trabalhos se 
concentravam no Primeiro Grau e nas instruções aos candidatos. 
 

Desde os seus primórdios, os responsáveis pela Loja Emulação de 
Aperfeiçoamento adotaram o ponto de vista de que era de sua 
responsabilidade assegurar a prática de uma forma de ritual sem alterações. 
Não é possível assegurar que o Ritual de Emulação atual seja fiel à forma 
verbal praticada há cento e setenta e cinco anos, mas não resta dúvida que as 
cerimônias praticadas naquela época tinham aprovação específica da Grande 
Loja Unida da Inglaterra. Isso deixa claro para o Comitê da Loja Emulação que 
a autoridade para proceder alterações cabe unicamente a essa Grande Loja. É 
justo admitir que os nossos procedimentos ritualísticos merecem atualizações 
periódicas. Esta é a razão pela qual o Comitê sempre julgou que deveria 
manter sem alterações o ritual completo recebido de seus predecessores e que 
está fora de sua autoridade fazer alterações que não tenham sido sancionadas 
oficialmente pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Em 11 de junho de 1986 a 
Grande Loja resolveu que todas as referências às penalidades físicas fossem 
retiradas dos Juramentos dos Candidatos nos três Graus e do Mestre Eleito, na 
sua Instalação, mantidas suas referências em outros pontos das respectivas 
cerimônias. Essa resolução é a mais importante alteração feita em nossas 
cerimônias desde a sua aprovação pela Grande Loja após a União, em 1813.  
 

As variações sofridas pelo Ritual desde 1816 têm sido mínimas. O princípio 
fundamental do Rito é de que ninguém tem o direito de modificar o Rito nem no 
que diz respeito ao texto nem ao uso. 

 
Naquela época, a instrução era feita basicamente com preleções maçônicas, 

feitas de acordo com o sistema da The Grand Stewards' Lodge", cujas 
preleções descrevem as cerimônias detalhadamente. 
 

Por volta de 1830, as cerimônias eram também ensaiadas, seguindo uma 
prática que se generalizou. A Loja de Aperfeiçoamento vem funcionando 
ininterruptamente desde a sua fundação e tem pautado a sua atuação em 
resistir a mudanças nas cerimônias, inadvertidas e não autorizadas. 
 



Após a formulação do ritual pela "Lodge of Reconciliation" e a sua aprovação 
em 1816 pela Grande Loja (seguida do estabelecimento da Cerimônia de 
Instalação, em 1827), esta adotou o firme princípio de que o ritual não deveria 
ser impresso. Assim, durante um período de quase meio século que se seguiu, 
a única maneira de aprendizado foi a repetição oral. As sessões semanais da 
Loja Emulação, entre outras, era a maneira de transmitir o ritual. Sem dúvida, 
havia rituais manuscritos e até alguns impressos mas, pelas diferenças entre 
os mesmos, pode-se supor que pecavam na exatidão. Somente em 1870 os 
rituais impressos foram aceitos e desde então, um grande número deles 
apareceu em uso, alguns sendo apresentados como o sistema Emulação. 
Porém, nenhum teve autorização da Loja Emulação de Aperfeiçoamento. 
 

Foi a proibição inicial da Grande Loja que causou a demora da Loja 
Emulação em patrocinar a publicação de seu ritual próprio, o que ocorreu 
apenas em 1969.  
 

A característica do Ritual de Emulação é que o seu ritual deve ser 
memorizado por todos os IIr. pertencentes ao Rito, em todos os graus. 
Considera-se impróprio ler o mesmo durante a sessão, inclusive as exortações 
que o V.M. faz nas passagens de grau e nas Cerimonias Iniciáticas. 

 
A Loja Emulação de Aperfeiçoamento foi constituída como Loja de Mestres 

Maçons e como tal é sempre aberta  diretamente, em seqüência, nos Três 
Graus - os Irmãos não sentam entre as diversas aberturas. A Loja de 
Aperfeiçoamento è revertida para o grau apropriado aos trabalhos em pauta, 
revertendo-se novamente ao Terceiro Grau, se necessário. Finalmente, a Loja 
é encerrada nos Três Graus completos. Entretanto, nas cerimônias de 
Instalação, a Loja é encerrada normalmente no Terceiro e Segundo Graus, 
durante a Cerimônia. Como Loja de Mestres Maçons, os trabalhos são 
conduzidos no Terceiro Grau, com exceção dos Levantamentos após a 
Cerimônia de Instalação, que são feitos no Primeiro Grau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMPLO 

 

 
 
 

1. Venerável Mestre (um Esquadro) 
2. Past Master Imediato (um Esquadro com o Teorema de Euclides) 
3. Past Masters da Loja e Mestres Instalados visitantes 
4. Capelão (Um Livro em um Triángulo sobre uma Estrela Radiante) 
5. Hospitaleiro (uma Trolha) 
6. Diretor de Cerimônias (dois Bastões Cruzados e unidos por uma Fita) 
7. Assistente Diretor de Cerimônias (dois Bastões Cruzados com uma Faixa 

escrito "Assistente") 
8. Esmoler (uma Bolsa contendo um Coração ) 
9. Companheiros  
10. Segundo Vigilante e Tábua de Delinear (um Prumo) 
11. Mestre de Banquetes (uma Cornucópia entre as pernas de um Compasso 

abertas) 
12. Segundo Diácono (uma Pomba com um ramo de Oliveira no bico) 
13. Primeiro Vigilante (um Nível)   
14. Guarda Externo (Cobridor) (uma Espada) 
15. Guarda Interno (duas Espadas Cruzadas) 
16. Organista (uma Lira) 
17. Mestres (poderão ocupar qualquer lugar, exceto as cadeiras do Le.) 
18. Tesoureiro (uma Chave)                 
19. Secretário (duas Penas cruzadas unidas por uma fita) 
20. Assistente do Secretário (duas Penas cruzadas unidas com uma Faixa 

escrito "Assistente") 
21. Aprendizes 
22. Primeiro Diácono (uma Pomba com um ramo de Oliveira no bico) 



23. Grandes Oficiais da Grande Loja 
24. Sereníssimo Grão Mestre 
 
 

PREPARAÇÃO DA LOJA 
 

Na G.L.M. do Estado de São Paulo estão autorizados diferentes Ritos, por 
isso deve estar bem definido o que distingue um de outro. 
 

Na parte central do assoalho do Templo de uma Loja de Emulação deve 
haver quadrados brancos e negros. Neste espaço não poderão estar os 
lugares do V.M., S. e P. VV. Somente deverá ser pisada, durante as 
perambulações com os Candidatos, se o tamanho da Loja assim o exigir. 
 

Antes do início dos Trabalhos, os IIr. providenciarão a ornamentação da L., 
distribuindo, nos respectivos lugares, os Malhetes, Rituais, Constituiçao e 
Regulamentos Gerais, Carta Constitutiva, Bolsa de Beneficência, Colares e 
Jóias, bem como os demais instrumentos necessários, para as Seções de 
Instrução e Seções Magnas. 

 
Após a ornamentação, solicitarão ao DC. que verifique se está tudo correto 

para a cerimônia a ser realizada. 
 

Depois de certificar-se que nada falta, o DC. formará o Cortejo dos Oficiais 
Principais. 
 

O Templo Maçônico deste Ritual é uma sala pintada de cor clara, conforme 
desenho, sua entrada é na parede Oeste, podendo no entanto ser nas paredes 
N. e S., desde que próxima ao Oe.. Sua decoração é sóbria, restringindo-se à 
construção. Não existem separações ou divisões na L., entendendo-se por 
Leste a parede oriental. 
 

A medida Leste-Oeste deve ser maior que a Norte-Sul, não havendo 
proporção recomendada. Na entrada devem estar duas Colunas que são: B. à 
direita e J. à esquerda de quem de fora olha para dentro. Os Oficiais Principais 
têm assento em seus respectivos pedestais, distribuídos conforme esquema. 
Recomendam-se cadeiras de espaldar alto para estes, sendo as demais 
cadeiras comuns ou até bancos de madeira. Os AApr. sentam-se na primeira 
fileira, a mais próxima do pavimento mosaico que deve cobrir o centro da L., 
sendo responsável pelos AApr. o S.V.. 
 

Os objetos e pedestais de uma Loja de Emulação distribuem-se da seguinte 
forma: 
  
 Pedestal do V.M. no centro Leste: L. da L. S., E., C., Carta Constitutiva, 

Constituição., Reg. Interno, Colar V.M., Vela, Coluna Jônica. Em caso de 
Iniciação Banco de ajoelhar e Ritual de Apr. A esq. do VM., fica colocado o 
colar do PMI., Colar do Cap. e Caixa de Ferramentas. 

 
 Pedestal do P.V. no Centro-Oeste: "Lewis" e Pedra Polida, Nível, Colar do  

P.V., Vela, Coluna Dórica, Coluna com Globo Celeste. Em caso de 
Iniciação: um avental de Apr. 
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 Pedestal do S.V. no  Centro-Sul: Pedra Bruta, Prumo, Coluna com Globo 
Terrestre, Colar do S.V., Vela, Coluna Coríntia, Tábua de Delinear do Grau.  

 
 Secretario e Tesoureiro no Centro-Norte 
 
 Noroeste: Vara e Colar de P.D. 
 
 Sudeste: Vara e Colar do D.C. 
 
 À sua esquerda o Esmoler: Bolsa 

 
 Sudoeste: Vara e Colar de S.D. 
 
 Noroeste: Colar G.I. e pl. (em caso de iniciação). 
 
 Cadeira externa: do lado de fora da L.. Espada (estará sempre 

desembainhada no exercício de suas funções), e Colar G.E. Em caso de 
Iniciação: corda, chinelo e venda. 

 
 Mesa externa: Livro de presença. 
 
 Órgão ou sistema de som. 
 
 

DA ORDEM DOS TRABALHOS 
 
1. Entrada dos Irmãos; 
2. Entrada dos Principais Oficiais; 
3. Apresentação da Carta Patente e Abertura da Loja;  
4. Leitura e confirmação de Ata; 
5. Leitura do Expediente;  
6. Ordem do Dia (Agenda);  
7. Levantamentos; 
8. Encerramento. 
 

 
DETALHAMENTO: 

 
1. Entrada dos Irmãos 

 
Todos os Irmãos, inclusive visitantes comuns, adentram a Loja e 

aguardam, informal mas respeitosamente, a entrada dos Principais Oficiais 
(VJ., VS., e VM.). 

 
2. Entrada dos Principais Oficiais 
 

A procissão é organizada pelo DC. e DCA., na Ante-Sala, conforme Ritual 
específico. 

 
Notas: 
- A entrada dos Principais Oficiais, em procissão, para abrir a Loja e dar 
inicio aos trabalhos, é facultativa da Loja. 
 



- A entrada do Serenissimo Grão Mestre, em procissão, é obrigatória. Se 
dá de modo especial, após a leitura e confirmação da Ata. 

 
3. Abertura da Loja e Apresentação da Carta Patente 
 

Segue-se o Ritual. 
 

A Carta-Patente da Loja é apresentada logo após todos os Irmãos se 
colocarem de pé. O VM. apanha a Carta que está sobre seu pedestal e 
mostra ao Tes., num gesto simples e sem dizer nada. 
 

A Loja, após ser aberta no Primeiro Grau, só é aberta no Segundo e Terceiro 
Graus, se houver cerimônia de Passagem, Elevação, Instalação ou Indução do 
VM. Consagação do Templo ou Preleções. Não havendo estas cerimônias, a 
Loja jamais é aberta cresses Graus 

 
4. Leitura e confirmação de Ata 
 

A leitura e confirmação da Ata, sempre no Primeiro Grau da última reunião 
regular da Loja não deve ser dispensada, mesmo nas reuniões regulares de 
Iniciação, Passagem, Elevação e Instalação e/ou Indução e Posse do 
Venerável Mestre. 

 
5. Leitura do Expediente 
 

Durante a leitura do expediente (cartas e comunicações), o Sec. só lê a 
correspondência comum, previamente designada pelo VM.. Os atos oficiais 
(Atos e Decretos) são lidos no Primeiro Levantamento. 
 

O Sec. se coloca de pé, dá o P., faz o Sn. de Ap., desfaz e inicia a leitura do 
expediente de pé. 

 
6. Ordem do Dia (Agenda) 

 
São os assuntos principais da reunião. Aumento de salário, Iniciação, 

Passagem, Elevação, Filiação, Instalação e/ou Indução do Venerável Mestre e 
Oficiais, Confirmação de Candidatos, Palestra, Conferência ou Instrução. 

 
 

Notas. 
Palestras, Conferência ou Instruções, são realizadas com a Loja em 
descanso. Terminado o assunto a Loja retorna aos trabalhos, conforrne o 
ritual. 

 
A chamada para o descanso pode ser . feita também para confraternizaçao 

entre os Irmáos. Por exemplo: Uma Ceia /eve ou um Lanche rápido. Nesses 
caso, náo é permitido o uso de bebidas alcoólicas. 
 
7. Levantamentos 
 
 7.1. Primeiro Levantamento: VM. - Irmãos, levanto-me (levanta-se) pela 
primeira vez para perguntar se algum Irmão tem algo a propor para o 
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bem da Franco-Maçonaria em geral ou desta Loja (declina nome e número) 
em particular.  

 
Tratam-se de assuntos da Ordem em Geral e da Loja (nome e número) em 

particular. (Momento de Leitura dos Landmarks; Mandamentos Maçônicos; 
Atos e Decretos do S. Grão-Mestre; Circulares da Obediencia;  

 
7.2. Segundo Levantamento: VM. - Irmãos, levanto-me (levanta-se) pela 
segunda vez para perguntar se algum Irmão tem algo a propor para o 
bem da FrancoMaçonaria em geral ou desta Loja (declina nome e 
número) em particular.  
 

Tratam-se de assuntos da Região ou do Distrito. Este espaço é normalmente 
usado se o Delegado toma a palavra)  
 
7.3. Terceiro Levantamento: VM. -- Irmãos, levanto-me (levanta-se) pela 
terceira vez para perguntar se algum Irmão tem algo a propor para o bem 
da FrancoMaçonaria em geral ou desta Loja (declina nome e número) em 
particular. 

 
Tratam-se de assuntos de interesse exclusivo dos IIr. do quadro. São 

tratados os assuntos pessoais e da bem querencia entre os Irmãos da Loja 
(nome e número). E tambem tratam-se de assuntos de interesse da L., 
administrativos e funcionais, proposições e oblações, comunicados de 
ausência de membros do quadro. Leitura de Pré-Propostas e Propostas de 
Admissão; Leitura de Propostas de Filiação e Regularização; Votações abertas 
e Escrutínios secretos; Palavra aos Visitantes; e para finalizar a Palavra da 
mais alta Autoridade Presente. 

 
 Neste levantamento e circulação da Bolsa de Beneficência pelo Ir. SD. ou Ir. 

Esm. se for sessão magna. A coleta começa pelo VM. Circulando no sentido 
horário, até chegar no ocupante da cadeira á direita do VM.. Isto feito, levará a 
coleta ao Ir. Hosp., para com ele conferir o resultado, levando em seguida ao 
Ir.Tes. o valor arrecadado, para creditar à Caridade da Loja. O Ir. Sec. e o VM. 
receberão informe apropriado do valor arrecadado que será anunciado pelo 
VM.. O Ir. SV. anunciará o local da continuidade dos trabalhos. O VM. em seu 
nome e em nome da Loja faz a saudação aos visitantes (se houver). 
 

 
PROCEDIMENTO 

 
LOJAS REGULARES 

 
 
1. TRABALHOS NORMAIS  
 

Uma Loja regular conta com Aprendizes e Companheiros entre os seus 
membros o que faz com que os trabalhos normais sejam sempre feitos no 
Primeiro Grau, possibilitando a participação de todos os seus membros. 
Somente para Instrução, Passe, Elevação e Instalação se trabalhará nos 
graus correspondentes. Como mencionado anteriormente, não há 
prescrição de procedimentos nas demonstrações da Loja Emulação para a 
saída de Aprendizes e Companheiros, nem para sessões de emergência 
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mas, para a boa ordem dos trabalhos há sugestões de procedimentos 
adequados. 

 
2. PRELEÇÕES DE EMULAÇÃO 
 

Além do Ritual, existem para cada um dos três Graus as chamadas 
“Preleções de Emulação” que na realidade são um extenso questionário de 
perguntas e respostas que cada Ir. deve memorizar e nunca mais 
esquecer. 

 
3. CÍRCULOS DE GRAU 
      

    Se denomina Círculo de Grau à reunião descontraída, sem ritualistica nem 
paramentos, em lugar diferente do Templo, dos Aprendizes com o Segundo 
Vigilante, dos Companheiros com o Primeiro Vigilante e Mestre e Mestres 
Instalados da Loja com o V.M. 
 
    São reuniões que começam a hora determinada e com encerramento 
estabelecido. 
 
    Nos Círculos de Grau se passam e se aprendem as Preleções e se 
apresentam trabalhos para serem debatidos e também se trocam idéias. Os 
Trabalhos serão apresentados por escrito com quinze dias de antecedência 
ao Oficial que o preside para que o Secretário da Loja os façam chegar a 
todos os IIrm. 
 

Os Irm. De um grau superior não podem participar do Círculo de Grau 
inferior a não ser por convite expresso. O único que pode, se assim for sua 
vontade, visitar todos os Círculos é o V.M. 

 
        Os Círculos realizam-se obrigatoriamente uma vez por mês. 
 

 
4. SUGESTÃO DE CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA 

 
Toda Sessão deve ser precedida pelo envio, com a antecipação devida, 

aos IIr. de uma carta convocatória, e incluindo a Ordem do Dia. Assim, por 
exemplo: 

 
Caro IIr.: 
Por ordem do V.M. envio esta Convocação para a Sessão n.º…. que 

terá lugar sob os auspícios do G.A.D.U., no …. (dia da semana) dia…. (dia, 
mês e ano) às… (hora) no lugar habitual de …. (endereço), como segue: 

 
ORDEM DO DIA : 
 
1. Entrada em cortejo do V.M. acompanhado de seus Oficiais. 
2. Abertura dos trabalhos no Primeiro Grau . 
3. Leitura da Convocação. 
4. Leitura e aprovação, se procede, da Ata da Sessão anterior. 
5. Apresentação de justificativas dos IIr. ausentes. 
6. Apresentação dos IIr. visitantes. 
7. Levantamentos. 



8. Circulação do Tronco de Beneficência. 
9. Encerramento dos Trabalhos.  
10. Cortejo de saída do V.M. acompanhado de seus Oficiais. 
 
Na continuação celebrar-se-á o Ágape Ritualístico. 
Receba um abraço fraternal. 
O Ir.·. Secretário 
 
 (No caso de suspensão dos trabalhos, se programará e constará entre 

os pontos 6 e 7 do exemplo da Ordem do Dia.) 
 
(No caso de existir uma Iniciação, Passagem, Elevação ou Instalação, 

se programará e  constará entre os pontos 4 e 5) 
 
Como no Rito de Emulação não se pode, durante a Sessão, ler e 

debater trabalhos realizados por IIr. é usual e conveniente, embora não de 
presença obrigatória, celebrar um Ágape após a Sessão. É o momento 
adequado onde, reinando a fraternidade e sob a autoridade do V.M., 
podem debater-se trabalhos de IIr., previamente remetidos ao V.M., que os 
terá aceito ou não, e em caso positivo os terá feito chegar a todos os IIr. da 
Loja através do Ir. Sec. Também podem debater-se temas livres, exceto 
políticos ou religiosos, sempre que sejam autorizados previamente pelo 
V.M. 

 
O Ágape começa quando no recinto entra, sem acompanhamento, o 

V.M., e é recebido por todos os IIr. de pé com aplausos. Em seguida o 
Capelão abençoa os alimentos que se vão comer. Sentam-se todos.  

 
Durante o ato celebram-se vários brindes dirigidos pelo D.C. 
 
Por exemplo: ao recém Iniciado, Passado ou Elevado, aos Oficiais 

atuantes, ou a um Ir. que por alguma razão se haja destacado, ou pelos IIr. 
sentados à direita do V.M., ou pelos IIr. sentados à esquerda do V.M., ou, 
se estiver presente, por um Oficial da G.L. 

 
5. CHAMADA PARA O DESCANSO E CHAMADA PARA O TRABALHO  
 

Na conveniência de se fazer um intervalo nos trabalhos, é necessário 
que a L. seja formalmente "chamada para o descanso " e depois "chamada 
para o trabalho " para que se reinicie. Deve-se realizar sempre na forma 
ritualística. 

 
6. REASSUMIR 
 

A abertura e o encerramento far-se-ão completos nos três graus. 
Reassumir os trabalhos, em qualquer dos graus, só pode se realizar se os 
trabalhos da Loja foram anteriormente abertos em tal grau.  

 
7. ENSAIOS 
 

A Loja deve realizar ensaios ritualisticos no Primeiro, Segundo e 
Terceiro Graus antes das Cerimônias de Iniciação, Elevação, Passagem, 



Instalação ou Indução do VM. No Ritual de Emulação, esses ensaios são 
chamados instrução. Nesse caso os IIr. não usam paramentos 

 
8. OS HINOS 
 

É tradição as Lojas cantarem hinos por ocasião da abertura e 
encerramento dos trabalhos. O Hino Inaugural é cantado no momento que 
acontece o cortejo que antecede a abertura da Loja e o Hino Vesperal é 
cantado por ocasião do cortejo de encerramento dos trabalhos. 

 
Apresentamos a seguir a letra dos hinos de abertura e encerramento: 

 
 

Abertura: 
 

Salve! Deus Imortal, 
Deste mundo criador; 
Nossas preces ouve, Tu, 
Arquiteto sabedor 
Com a ordem, bem real 
Nossas obras consagrar 
Nós pedimos, afinal 
Ir em paz ao terminar. 
Pela fé que há em Ti, 
Pelo Teu poder, também 
Pelos místicos sinais, 
Ouve, Deus, nos mantém. 
ASSIM SEJA 

 
Encerramento: 

 
Foi o dia, trabalho findo 
Evitemos todo o mal, 
Artes místicas guardando 
Dentro do coração leal 
Deus, Tu que és infinito 
Amas toda a criação 
Nossa Ordem abençoa 
Sob a Tua proteção 
Gratos, mas humildes, vimos 
Nossas preces ofertar; 
Glória, honra Tua, Bento 
Arquiteto, exaltar. 
ASSIM SEJA 

 
9. ENTRADA E SAÍDA 
 

Ninguém terá ingresso à L., qualquer que seja o pretexto, antes da hora 
fixada para início dos Trabalhos, exceto os IIr. que tiverem que prepará-la 
para as Cerimônias, e o GI.. Nenhum motivo exime da observância deste 
dispositivo. 

 



À hora fixada, o DC., depois de verificar se todos presentes se acham 
devidamente revestidos e trajados conforme o ritual, dará entrada. 

 
Pondo-se à frente da fila, o DC. dará, na porta da L., uma única 

pancada. Aberta a porta da L. pelo GI., durante a entrada, o Organista 
executará música apropriada, afim de propiciar a criação de um clima 
tranqüilo e envolvente. 

 
A saída será feita na ordem inversa à da entrada. Dessa forma, os IIr. só 

poderão retirar seus paramentos e insígnias quando estiverem no átrio. 
 

Na Loja Emulação de Aperfeiçoamento, o GE., dá as batidas do Grau 
em que a Loja estiver aberta, para anunciar retardatários. O GI., no 
momento conveniente, faz o anúncio ao S.V., que responde com uma 
batida. Após se assegurar do motivo das batidas à porta, o GI. anuncia o 
retardatário ao V.M. apenas pelo nome (não adiciona qualquer frase como " 
solicita admissão' ou similar). Havendo mais de um Irmão, o anúncio do GI. 
será "V.M., é o Ir. ...... e outros Irmãos". Após ter o V.M. autorizado a 
entrada, o GI. os recebe e eles dirigem-se à esq.-. (ou N) do pedestal do 
P.V., dando em seqüência os S. de todos os Graus até aquele em que a 
Loja estiver aberta. Após a saudação, tomam assento na Loja.  

 
Os IIr. retardatarios, uma vez que se lhes autoriza a entrada, saudarão o 

V.M. desde a esquerda do P.V., e levados pela mão ao seu lugar pelo D.C. 
 

Depois do começo de uma cerimonia de Iniciação, Passagem, Elevação 
ou Instalação, não se concede a entrada a ninguém, exceto durante uma 
possível interrupção de trabalhos e ao S.G.M. ou a seus Delegados. 

 
 

10. DOS SINAIS E SAUDACÕES 
 

O Sinal de Ordem, bem como a Saudação Ritualística, têm, como 
princípio básico, o corpo ereto, altivo, respeitando-se rigorosamente E., N. e 
Pr.. Dessa forma, só são realizados quando o Ir. estiver de pé e parado, ou 
durante o enquadramento da L.. 

 
O VM. e os seus Wig. respondem às Saudações com um leve meneio de 

cabeça, no máximo. 
 

Quando o G.I. ou o S.V. respondem ao V.M. (com P. e S.), o fazem sem 
virar o corpo para ele, apenas a cabeça vira na sua direção. O mesmo deve 
fazer o G.I. quando responde ao S.V. desde seu lugar. 

 
Todas as falas ritualísticas são ditas com P. e Sn., inclusive as dos VV., 

que aguardarão autorização do V.M. 
 

Os sinais serão dados sem ruído, salvo para as saudações ao V.M. ou a 
Autoridades e nas Cerimonias de Instalação, batendo a m. d na ilharga. 

 
O Sn. do Primeiro Grau é sempre descarregado. O Sn. de Reveréncia, 

(com o polegar fechado) é sempre baixado, assim como o de Fidelidade 
(com o polegar em esquadro). 
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11. AS TRÊS GRANDES LUZES 
 

O Ritual de Emulação coloca diante dos olhos dos Maçons as Três 
Grandes Luzes, que são, pela ordem, L. da L. S., o E. e o C.., essas luzes 
sintetizam, com efeito, toda a Maçonaria. 

 
Nas cerimônias de Iniciação, é dever do SD., quando é tirada a venda do 

candidato, cuidar para que o novo iniciado abaixe a cabeça, a fim de ter em 
seu campo visual o conjunto simbólico constituído pelas Três Grandes 
Luzes reunidas. Esse primeiro contato do neófito com a Loja representa a 
luz simbólica solicitada em seu favor. Assim permanecendo, durante alguns 
minutos, terá gravado em sua memória esta lembrança, que o 
acompanhará para sempre. 

 
12.LIVRO DA LEI SAGRADA 
 

É aberto pela metade no pedestal do VM. de maneira que ele possa ler o 
texto e o E. e o C. ficam normalmente na página à direita do VM.. O ângulo 
do E. e as pontas do C. direcionadas à base das páginas. Cabe ao PMI., 
sentado à esquerda do VM., a colocação do E. e do C. nos momentos 
oportunos. 

 
Há, entretanto, uma exceção descrita a seguir: quando o Candidato à 

Iniciação presta seu solene compromisso, o L. da L. S. deve estar voltado 
para ele, com as pontas do Compasso e o vértice do Esquadro assim 
direcionados. Observe-se que ao voltar o Livro para o Candidato, a parte 
direita fica livre sobre a qual ele coloca a mão direita, sem tocar no E. e no 
C.. Terminando o compromisso, o L. da L. S. retorna a sua posição original.  

 
13.TÁBUAS DE DELINEAR  
 

Na Loja de Emulação de Aperfeiçoamento, foram confeccionadas em 
1845, sendo demasiadamente grandes e pesadas para seu manuseio. A 
Tábua correspondente ao Grau, somente é colocada no centro da L. 
durante os trabalhos para dar-se explicação sobre a mesma (Explanação da 
Tábua de Delinear). 

 
A Tábua de Delinear de cada Grau deve ficar apoiada no pedestal do 

S.V.,  
 
Nas aberturas e encerramentos dos diversos Graus, o S.D. faz as 

mudanças das Tábuas de Delinear imediatamente após as batidas do S.V.. 
O GI. não espera pela mudança ou colocação das Tábuas para ir à porta e 
dar as suas batidas.  

 
14. PORTA DO TEMPLO 
 

Ninguém, salvo o G.I., pode abrir ou fechar a porta do T., a qualquer 
momento, permanecendo sempre a mesma trancada. É exclusiva obrigação 
do GI. O controle sobre a porta. 
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O lugar do GI. jamais deve ficar desguarnecido. Se o GI precisar 
deslocar-se, o VM. designará um Ir. para substituí-lo. 

 
15. MÚSICA 

 
A música é parte importante dos trabalhos. São cantados hinos de 

abertura e encerramento.   
 
16. INSTRUMENTOS DE TRABALHO 
 

O Malhete, símbolo do poder de decisão e da força, do V.M.,  a serviço 
da Loja, é seu Instrumento de Trabalho, devendo ser confeccionado em 
madeira. Empunhado com a mão direita, serve para executar Baterias, 
conceder-pedir-ou-retirar a Palavra, chamar a atenção dos IIr. e para os 
demais procedimentos ritualísticos. Em hipótese alguma o Malhete é usado 
para execução de Sinais ou Saudações. Os Oficiais Principais, ao fazerem 
sinal de aprovação ou juramento, deverão repousar o Malhete, fazendo 
gesto apenas com a mão. 

 
As Varas são o Instrumento de Trabalho do Dir. de Cer., Dir. de Cer. 

Assistente e dos DD., e deve ser de madeira escura, com o comprimento de 
1,80 m. As Varas são encimadas pela Jóia do Cargo e são empunhadas 
com a mão direita, punho para a frente, antebraço na horizontal e braço 
colado ao corpo, formando um esquadro. 

 
Como Instrumento de Trabalho, a Vara não pode jamais ser usada para 

a execução de Sinais. 
 

Para a Iniciação, o Cand. e todos demais IIr. deverão, como é uso no 
Ritual, comparecer em traje preto, camisa branca, gravata preta, sapatos e 
meias pretas, e chinelos, necessários para a cerimônia. O G.E. preparará o 
Cand. e comprovará cuidadosamente de que este esteja despojado de 
todos os metais e valores. 

 
A Bolsa de Beneficência, os Livros e documentos que circulam em L., 

são igualmente considerados Instrumentos de Trabalho, sendo vedado aos 
seus portadores a execução de P. e Sn.. 

 
Os instrumentos de trabalho não devem ser apresentados duas vezes 

no mesmo dia. Quando isso ocorrer em razão de uma Cerimônia de Grau 
precedente à Instalação, deve ser feita menção com palavras apropriadas 
do fato dos mesmos já terem sido apresentados. 

 
17. BATIDAS 
 

Nas aberturas e encerramentos da Loja, nos diversos Graus e na 
reversão de um Grau para outro, as batidas do V.M., dos Vigilantes, do GI. 
e do GE., são dadas em seqüência, sem esperar por outra ação ou 
indicação. Na Loja de Aperfeiçoamento os ajustes do L. da L.S. e do E. e do 
C. são feitos a qualquer tempo entre as batidas. O P.M.I faz os ajustes de 
sua posição à esquerda do V.M.. 
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Para um Candidato o GE. dá as batidas do Grau mais elevado 
alcançado pelo Candidato, assim que o mesmo estiver preparado. O V.M. 
decide quando o GI. deve fazer o anúncio. É recomendável que as batidas 
dos Candidatos sejam dadas claramente e, no Primeiro Grau, com três 
batidas distintas, mais pausadas, com intervalos mais longos do que as 
batidas normais do Grau. 

 
18. CIRCULAÇÃO  

 
Os deslocamentos dos IIr. se efetuarão sempre acompanhados do D.C. 

e sem esquadrar. A forma de dar a volta na Loja em ângulos retos e no 
sentido dos ponteiros do relógio reserva-se apenas às perambulações dos 
Candidatos com os DD. durante as cerimonias de Iniciação, Passagem e 
Elevação. 

 
19. USO DA PALAVRA 
 

O uso da palavra em Loja aberta se dará em três momentos distintos, 
em que os Maçons do Ritual de Emulação poderão dela fazer uso: São o 
primeiro, segundo e terceiro levantamentos, anunciados pelo Venerável 
Mestre, segundo o ritual. 

 
Os Visitantes, e os IIr. membros do quadro, quando quiserem fazer uso 

da palavra, o farão no Terceiro Levantamento, e a fala deverá ser objetiva, 
curta e dirigida somente ao V.M., sem alusões nem instruções. 

 
20. VOTAÇÕES 
 

Para as votações é preferível que haja uma urna fechada e número de 
bolas brancas e negras iguais ao número de votantes. O S.D. distribui uma 
bola branca e uma negra e o P.D. o segue com a urna recolhendo a 
votação. O P.D. apresenta a urna ao V.M. pelo lado Sul para que comprove 
que a urna está vazia, a seguir começa-se a votação pelo P.M.I. e acaba-se 
no V.M. Finalmente o P.D. passará outra vez a urna para recolher a bola 
descartada. 

 
O V.M. escrutina a votação juntamente com o P.M.I. e unicamente 

anunciará “O candidato foi aceito” ou “O candidato não foi aceito” sem mais 
comentários e nem dar conta do número de votos. 

 
21. CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO  
 

A apresentação do Mestre Eleito nas demonstrações da Loja Emulação 
de Aperfeiçoamento é feita por um membro do Comitê agindo como Past 
Master, enquanto que o Mestre Instalador conduz os procedimentos. As 
demonstrações tiveram início antes de existirem Diretores de Cerimônia. 
Atualmente, grande parte dos trabalhos nas Instalações é feita pelo DC.,  

 
Na Loja Emulação de Aperfeiçoamento o GE., quando admitido para a 

posse, após a saudação, encaminha-se desacompanhado ao pedestal do 
VM.. Nas Lojas nomais, o GE. é conduzido pelo DC.. 

 



O DC., ao chegar ao pedestal do V.M., coloca a esp. diagonalmente 
sobre o L. da L.S.., onde permanece enquanto o GE. for investido e até que 
a receba do V.M.. 

. 
A cerimônia de Instalação inclui a recomendação ao novo Mestre que o 

Regulamento Interno da Loja seja lido pelo menos uma vez ao ano, em Loja 
aberta. 

 
22. PALAVRA SEMESTRAL 
 

É estabelecida pela CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do 
Brasil, que a comunica às Grandes Lojas, que as transmite para os VV. MM. 
pela forma estabelecida em suas legislações. É uniforme para todas as 
Lojas regulares, jurisdicionadas a Grande Loja Maçônica do Estado de São 
Paulo, e renovada semestralmente. Não pode ser transmitida por escrito e a 
Pr. que a comunica deve ser incinerada no T., a vista de todos. É 
transmitida somente aos IIr. do quadro da L., oralmente, pelo VM. , e após o 
encerramento dos trabalhos. 

 
23. DA VISITAÇÃO 

 
Todos os Maçons Regulares têm direito de visitar as LL. de sua ou de 

outras Jurisdições, sujeitando-se, porém, às exigências de Telhamento em 
que serão feitas ao V. as perguntas extraídas da Cerimônia de Iniciação, 
no trecho em que o SD. exige uma P. ao Cand. ou as perguntas seguintes, 
do Telhamento, antes do início da Sessão, pelo SV e às disposições 
disciplinares estabelecidas pela L. visitada, em cujo Livro apropriado 
aporão a sua assinatura após comprovarem sua Regularidade Maçônica. 

 
Em L. sentar-se-ão nos lugares que lhes forem indicados pelo DC.. Em 

se tratando, porém, de VM. ou MI., será conduzido ao Leste., à esq. do 
VM., onde têm assento obrigatório. 

 
Só devem ser admitidos como Visitantes, Maçons que exibam 

documentos de Regularidade em perfeita ordem e se mostrem, pelo Telh., 
perfeitos conhecedores dos P. S. T. P. e da P. Sem. , salvo se já forem 
conhecidos dos IIr. que por eles se responsabilizem. 

 
Quando o V. for conhecido e já tenha visitado a L. , pode o VM. 

conceder-lhe permissão para entrar no T. conjuntamente com os Membros 
do Quadro. 

 
 

24. ORDEM DO SANTO REAL ARCO DE JERUSALÉM 
 

No Emulação ou Reconciliação não existem mais graus do que os 
praticados no simbolismo: Aprendiz, Companheiro e Mestre. 

 
Quando um Mestre pertence a ORDEM DO SANTO REAL ARCO DE 

JERUSALÉM não adquire um novo grau, pois unicamente terá aperfeiçoado 
o Terceiro Grau. No Real Arco trabalha-se em Capítulos que dependem do 
Supremo Grande Capítulo e que por sua vez é regido pelo S.G.M. da 

http://vv.mm/
http://iir.do/
http://ll.de/


Grande Loja sob a denominação do Soberano Grande Sumo Sacerdote, 
Primeiro Grande Principal. 

 
Parte-se portanto da base de que Emulação não possui Graus 

progressivos. Existem os chamados Corpos e Ordens Maçônicas 
Colaterais, que podem ou não ser excludentes uns aos outros. Em todos os 
casos possuir o Terceiro Grau é pré-requisito. 

 
25. PAVILHÃO NACIONAL  
 

Em todas as Sessões Magnas, e de Iniciação, de Passe, de Elevação e 
de Instalação, o Pavilhão Nacional deverá adentrar ao Templo, após a 
Abertura Ritualística e deverá sair, após devida Saudação, antes do 
Encerramento dos Trabalhos. 

 
26. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Composicão da Administração: 
 

Para compor uma Loja do Ritual de Emulação são necessários nove 
Oficiais, os quais estão relacionados na coluna I do Quadro seguinte, a 
seguir. Completam a administração da Loja outros oito oficiais, 
relacionados na coluna 2 do mesmo quadro, totalizando dezessete Oficiais, 
sem contar os administradores. 

 
Para melhor compreensão desta divisão, que é meramente didática, os 

Oficiais da coluna 1 serão denominados "compulsórios", ou seja, 
indispensáveis para a administração da Loja, e os da coluna 2 diremos que 
são "facultativos", nunca conflitando com a Constituição e Regulamento 
Geral da GLMESP. 

 
Os Oficiais que devem ser Eleitos e os que desem ser nomeados são 

definidos pela Constituição e Regulamento Geral da GLMESP. 
 

 
27. CARGOS NA LOJA DO RITUAL DE EMULAÇÃO 
 

 Coluna 1  Coluna 2 

 Oficiais Compulsórios*  Oficiais Facultativos** 

1. Venerável Mestre 10
. 

Capelão 

2. Primeiro Vigilante 11
. 

Diretor de Cerimônias 
3. Segundo Vigilante 12

. 
Organista 

4. Secretário 13
. 

Esmoler 
5. Tesoureiro 14

. 
Assistente do Dir. de Cerimônias 

6. Primeiro Diácono 15 Assistente de Secretário 

7. Segundo Diácono 16
. 

Mestre de Banquetes  

8. Guarda Interno 17
. 

Hospitaleiro 

9. Guarda Externo 18
. 

 Comissões (Administradores) 
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(*) Estes Oficiais são indispensáveis 
para a composição e funcionamento de 
uma Loja do Ritual de Emulação 

(**) Estes Oficiais são facultáivos, e 
complementam a administração de uma 
Loja do Ritual de Emulação 

 
Os Administradores, item 18 do quadro acima, são cargos nomeados 

pelo Venerável Mestre para auxiliá-lo em funções extraordinárias ou efêmeras. 
Podem ser nomeados tantos administradores quantos ele julgar necessários. 
As Comissões de Inventário e de Auditagem, compostas por dois mestres 
maçons cada, fazem parte do grupo de administradores. 
 

A Comissão de Inventário é constituída para a verificação e controle da 
Loja. A comissão de auditagem, para dar parecer ao relatório apresentado pelo 
Tesoureiro a ser votado na época da instalação do novo Venerável Mestre. 

 
A Comissão de Assuntos Gerais é composta de três membros indicados 

na chapa pelo Venerável Mestre, para cuidar de assuntos legais da Loja e de 
seus membros, sem conflitar com a Constituição e Regulamento Geral. 

 
A Comissão de Finanças é composta de três membros, indicados na 

chapa pelo Venerável Mestre, para acompanhar e auditar a Tesouraria, sugerir 
meios e formas de arrecadar fundos para o patrimônio da Loja, sem conflitar 
com a Constituição e Regulamento Geral. 
 

A Comissão de Solidariedade é composta de três membros, para auxiliar 
os IIr. Esmoler e Hospitaleiro na coleta e arrecadação de fundos e no 
julgamento da distribuição e na doação aos carentes, tais como, IIr. do quadro, 
viúvas de IIr. falecidos, Creches, Asilos e Hospitais. Da destinação por eles 
determinada, deverá ser elaborado relatório para apresentação à Loja, sem 
conflitar com a Constituição e Regulamento Geral. 

 
28. AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Uma Loja do Ritual de Emulação, compõe-se, na prática, de duas 
sociedades distintas e possui, virtualmente, dois estatutos, a saber 
 
• Um, como sociedade civil, para fins administrativos; 
• Outro, como sociedade fraternal, para fins maçônicos, baseado nos Antigos 

Preceitos da 
   Ordem. 

A sociedade civil é composta por todos os membros do quadro, incluindo 
Aprendizes e Companheiros. Quando a sociedade civil se reúne, a hierarquia 
dos graus e dos cargos não é levada em conta. Todos participam das 
discussões em igualdade de condições, respeitando, porém, a disciplina e a 
pauta da reunião, que é comandada pelo Venerável Mestre, o presidente da 
sociedade civil. Vale esclarecer que a reunião administrativa não é exclusiva do 
corpo diretivo da Loja, mas de todos os membros do quadro, pois é nesse 
momento que ocorrem todos os debates de assuntos de interesse da Loja. 

 
A sociedade fraternal, por sua vez, caracteriza-se pela reunião em Loja 

regularmente aberta e trata somente da prática ritualística (Iniciação, 
Passagem, Elevação, Instalação do Venerável Mestre) e homologa, sem 
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discussão, os assuntos já debatidos e aprovados pela sociedade civil na 
reunião administrativa. 

 
É a tradição do Ritual de Emulação que os assuntos administrativos não 

sejam discutidos em Loja aberta, porque são atinentes à sociedade civil e a 
harmonia da Loja jamais deve ser perturbada. Assuntos já aprovados pela 
sociedade civil não podem ser rejeitados ou recolocados em discussão pela 
sociedade fraternal. 
 

Quanto aos assuntos ritualísticos não cabe discussão, uma vez que o 
ritual deve ser simplesmente conhecido e cumprido à risca. Quando surgem 
questões relativas à aplicação do ritual, estas são tratadas pelo Venerável 
Mestre.  

 
Portanto, nenhum tipo de discussão é permitido em Loja aberta. 
 
Os assuntos propostos em Loja aberta devem ser sempre secundados 

por um outro Irmão. A proposta secundada é registrada e agendada pelo 
Secretário para ser discutida na reunião administrativa seguinte. Não o sendo, 
a proposta não é considerada. O assunto aprovado na reunião administrativa 
retorna à Loja, para homologação. Se for rejeitado, o caso é simplesmente 
encerrado. 

 
As reuniões administrativas devem ser realizadas uma vez por mês, no 

mínimo, e registradas em atas específicas. 
 
Muitas Lojas adotam o sistema de agenda remetida pelo correio a todos 

os membros antes de cada reunião. Nessa agenda há um item que diz: 
"Quaisquer assuntos de interesse da Loja". É nesse momento da reunião que 
devem ser apresentadas as propostas. Por esse motivo as Lojas do Ritual de 
Emulação não necessitam a bolsa de propostas e informações. 

 
Um dos assuntos que costumam gerar discussão em Loja aberta é a 

proposição de candidatos à Iniciação. Para que isso seja evitado, no Ritual de 
Emulação, procede-se da seguinte forma: 

 
1. O proponente faz a proposta em Loja aberta, dando todas as 

informações sobre o candidato, através de Pré-Proposta 
regularmente preenchida. Antes deve estar certo que seu candidato 
será aceito, por ser livre e de boa reputação, não havendo nenhum 
outro impedimento para a sua aprovação pela Loja. A Pré-Proposta 
só terá validade se for secundada por outro Irmão, na mesma 
sessão; 

 
2. A proposta secundada é agendada para ser lida nas duas reuniões 

seguintes; 
 
2. Aprovada a proposta, o proponente poderá, só então, formular 

convite formal, representada pela Proposta de Iniciação, ao 
candidato para que ingresse na Ordem, formulário este que deverá 
ser devolvido pelo candidato acompanhado dos documentos 
exigidos; 

 



4. O Venerável Mestre mandará fazer sindicâncias (após o convite ser 
formalizado e aprovado em Loja aberta), cujos resultados serão lidos 
e discutidos em reunião posterior; 

 
5. Finalmente, o Venerável Mestre fará constar o escrutínio secreto na 

Agenda da Loja. 
 

Dessa forma, nenhum candidato é reprovado em Loja aberta e a 
harmonia da sociedade fraternal fica preservada. Se o Candidato é 
reprovado na reunião administrativa, o assunto está encerrado.  

 
 

Notas: 
 

 Todo assunto administrativo proposto em Loja aberta necessita ser 
secundado por outro Irmão. Sendo secundado, é anotado pelo Irmão 
Secretário, para que, faça parle da agenda da próxima reunião 
administrativa. 

 Assuntos aprovados na reunião administrativa voltam à Loja aberta para 
votação, sem discussão. A votação é, portanto, pró-forma. 

 Não sendo aprovado em discussão administrativa, ASSUNTO 
ENCERRADO  

 Assuntos do ritual não são passíveis de discussão. 

 Nenhuma proposta é reprovada ou rediscutida em Loja aberta. 
 
 
29. CARGOS E FUNÇÕES NO RITUAL DE EMULAÇÃO 
 
Conceitos: 
 

Primeiramente, vamos esclarecer a distinção existente entre cargo e 
função, visando a melhor compreensão destas duas palavras, e destacar sua 
importância nos trabalhos da Loja. 

 
Cargo é a posição ocupada por um Mestre Maçom na hierarquia de uma 

Loja Maçônica. Função, por sua vez. é o tipo de trabalho desempenhado pelo 
Mestre Maçom enquanto ocupante do cargo. 

 
Portanto, colocando a questão de forma bastante simples, podemos 

afirmar que cargo refere-se a "quem é quem na Loja" e função representa 
"quem faz o que na Loja". 

 
À primeira vista, os quesitos relativos a cargos e funções em Loja podem 

parecer questões que não mereçam maior destaque e, via de regra, não se 
atribui a eles maiores preocupações. Os administradores de uma Loja que 
pensam assim e não dedicam ao assunto a atenção que ele requer incorrem 
em grave erro e comprometem a formação futura dos recém-iniciados. 

 
O ideal é que as primeiras instruções ministradas ao recém-iniciado 

sejam relativas aos cargos existentes na Loja, destacando as atribuições e 
responsabilidades que o titular de cada cargo tem para com o Venerável 
Mestre. Devem ser ministradas tantas instruções quantas forem necessárias, 



de maneira que o recém-iniciado tenha perfeita noção de como a Loja se 
organiza, como funciona e quais serão suas responsabilidades futuras, ao ser 
nomeado ou eleito para os cargos. 

 
O Ritual de Emulação apresenta algumas peculiaridades que o 

diferenciam de outros ritos maçônicos. Essas particularidades referem-se tanto 
à sua estruturação administrativa quanto à tradição e aos procedimentos 
ritualísticos. É evidente que muitas práticas são comuns aos outros ritos, 
mesmo porque o Ritual de Emulação é considerado o mais próximo da 
Maçonaria anterior a 1717. Inúmeras dentre suas práticas foram copiadas por 
outros ritos. À guisa de exemplo citamos o Ritual de Instalação de Mestre da 
Loja e o uso das colunetas sobre os pedestais do Primeiro e Segundo 
Vigilantes. 

 
Essas particularidades serão descritas neste e nos próximos capítulos. 
 
 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS E DAS FUNÇÕES 
 

A seguir, apresentaremos os cargos e as funções correspondentes: 
 

VENERÁVEL MESTRE  
 

É o título do presidente da loja. O título tem sua origem nos meados 
do Século XVII, na Inglaterra, numa época em que já havia começado a 
graduai transformação da Maçonaria de Oficio em Maçonaria dos Aceitos 
ou Especulativa. 

 
No Ritual de Emulação, além de presidir a Loja, o Venerável Mestre 

nomeia os Oficiais, com exceção dos Oficiais que devem ser Eleitos, de 
acôrdo com a Constituição e regulamento Geral da GLMESP. 

 
Na Inglaterra, o Venerável Mestre é eleito por um ano e é reelegível. No 

Brasil, depende do estatuto da Loja e da Obediencia à qual está 
vinculada. 

 
Via de regra, as Lojas do Ritual de Emulação jurisdicionadas à Grande 

Loja Maçônica do Estado de São Paulo seguem o procedimento inglês. 
 
No Ritual de Emulação é tradição que o candidato a Venerável Mestre 

tenha passado por todos os cargos da linha sucessória, que é a seguinte: 
 

1º- Guarda Interno;  
2º- Primeiro Diácono;  
3º- Segundo Diácono;  
4º- Primeiro Vigilante;  
5º- Segundo Vigilante;  
6 - Secretário; 
7 - Venerável Mestre. 

 
Este procedimento se revela interessante e eficaz, uma vez que o 

postulante ao cargo de Venerável Mestre, depois de ter vivenciado os 



cargos acima relacionados, está, ao menos teoricamente, mais 
capacitado para exercício do cargo, em razão da experiência adquirida. 

 
O procedimento resulta da tradição e da prática das Lojas que adotam o 

Ritual. Não se trata de um dispositivo de ordem regulamentar, entretanto 
é seguido com muita fidelidade pelas Lojas. No Brasil, lamentavelmente, 
este procedimento não é observado com o rigor necessário. 

 
O Venerável Mestre é empossado de acordo com costumes e passa 

pela Cerimônia de Instalação ou Indução, de acordo com o ritual 
específico. A esse respeito vale esclarecer que foi o Ritual de Emulação 
quem introduziu o Ritual de Instalação, o qual, posteriormente, seria 
aperfeiçoado, no sentido cênico. 

 
O Venerável Mestre não divide a administração com ninguém, a não ser 

exclusivamente com o Sereníssimo Grão-Mestre, que é o dirigente de 
todas as Lojas de sua Jurisdição. Segundo o antigo costume inglês, 
conservado até os dias atuais, o Sereníssimo Grão-Mestre tem sempre 
uma cadeira reservada no lado direito do Venerável Mestre, que deve 
ficar vaga quando ele não está presente. 

 
Suas funções em Loja, além das já descritas, são apresentar a Carta 

Patente e abrir a Loja, autorizar a leitura das Atas (Registros), anunciando 
sua aprovação, proceder aos levantamentos, conceder a palavra, colocar 
a Loja em descanso, autorizar o encerramento da Loja, entre outras 
descritas no Ritual. 

 
Embora o V.M. possa realizar todas as cerimonias Ritualísticas sozinho; 

considera-se conveniente distribuir partes entre o P.M.I. e o Cap. 
Igualmente, durante a Exortação, no Nordeste, durante a Iniciação, é 
correto que a confie a um P.M. da Loja. 

 
A jóia do cargo representa o Esquadro, símbolo da retidão e da virtude e 

particularmente, um dos instrumentos simbólicos do trabalho maçônico. 
 

PAST MASTER IMEDIATO  
 

É o predecessor imediato do Venerável Mestre. Senta-se na primeira 
cadeira à esquerda deste, mas não é um Oficial propriamente dito. A ele 
compete abrir e fechar o L. da L.S. por ocasião da abertura e fechá-lo 
quando do encerramento da Loja, além de substituir o Mestre da Loja na 
direção dos trabalhos em caso de ausência temporária ou eventual. 

 
No Ritual de Emulação, é o PMI. - Past Master Imediato que abre o L. da 

L. S. e não o Capelão, como muitos pensam. O Capelão só abre o Livro 
em caso de ausência daquele. Para abertura do Livro não há trecho 
obrigatório de leitura, não havendo, portanto, necessidade de o Capelão 
fazê-lo. Maiores detalhes sobre a abertura do L. da L. S. serão 
encontrados em Procedimentos Ritualísticos. Em caso de ausência 
temporária ou eventual do Venerável Mestre na direção dos trabalhos, o 
PMI. - Past Master Imediato, é quem assume este posto e não o Primeiro 
Vigilante. A este compete substituir o Venerável Mestre para a conclusão 
do mandato, mas não o substituindo em situações passageiras. 



 
A jóia distintiva do cargo de PMI. - Paster Master Imediato representa 

um Esquadro e tem, ao centro, o diagrama do 47º teorema do primeiro 
livro de Euclides. 

 
PRIMEIRO VIGILANTE 

 
O Primeiro Vigilante tem assento no Oeste, cujo pedestal situa-se na 

linha do Equador do Templo, defronte e no lado oposto ao pedestal do 
Venerável Mestre. 

 
É considerado como um dos principais Oficiais da Loja, juntamente com 

o Venerável Mestre e o Segundo Vigilante. 
 
Simboliza a Lua, uma das três luzes menores da Loja, razão pela qual o 

Oeste é, com efeito, o lugar do sol poente e da noite. Portanto, 
simbolicamente situada nesse hemisfério, a Lua tem a função de governar 
a noite e o Primeiro Vigilante é o seu representante. 

 
O Primeiro Vigilante tem como funções ritualísticas: ajudar o Venerável 

Mestre na abertura da Loja, verificar se todos os presentes são Maçons, 
encerrar a Loja por ordem do Venerável Mestre, verificar se os Irmãos 
estão plenamente satisfeitos e, nas Cerimônias de Iniciação, Passagem e 
Elevação, vestir os Candidatos com a insígnia distintiva do Maçom, o 
Avental. Ao contrário de todos os demais ritos, no Ritual de Emulação, o 
Primeiro Vigilante é quem, efetivamente, fecha a Loja por ordem do 
Venerável Mestre. O Primeiro Vigilante substitui o Venerável Mestre nos 
casos de impedimento definitivo deste ou quando não estiver presente 
nenhum Mestre Instalado. Portanto, o Primeiro Vigilante  é o sucessor, 
mas não o substituto do Venerável Mestre. 

 
O Primeiro Vigilante é o responsável pelos Companheiros, tanto na Loja, 

como nos Círculos do Grau. 
 
A Jóia do cargo representa o Nível. 

 
SEGUNDO VIGILANTE 

 
Senta-se no Sul e simboliza o Sol, outra das três luzes menores. Sua 

função simbólica é dirigir o dia. É considerado um dos três principais 
Oficiais da Loja, juntamente com o Venerável Mestre e o Primeiro 
Vigilante. 

 
Administrativamente, é o responsável pela preparação do Templo e 

organização dos paramentos e alfaias da Loja. É ele quem cuida de toda 
a parte material da organização. 

 
Liturgicamente, é função do Segundo Vigilante chamar os Maçons para 

o início dos trabalhos, auxiliar o Venerável Mestre na abertura e 
encerramento da Loja, verificar, através do Guarda Interno, a cobertura da 
Loja, chamar os Irmãos do trabalho para o descanso e do descanso para 
o trabalho, anunciar, no encerramento dos trabalhos, a data do próximo 
encontro. 



 
O diálogo do Segundo Vigilante é feito diretamente com o Venerável 

Mestre.  
 
O Segundo Vigilante é responsável pelos Aprendizes, tanto em Loja 
como nos Círculos do Grau. 
 
A Jóia de seu cargo representa a perpendicular ou o fio de Prumo. 
 

TESOUREIRO 
 

A função de Tesoureiro é a de depositário dos valores arrecadados pela 
Loja. A ele compete: arrecadar a receita, manter a escrituração em dia, 
pagar as despesas legais, mediante documentos comprobatórios, 
apresentar anualmente orçamento das receitas e despesas, guardar os 
valores arrecadados, recolher à Grande Tesouraria da Grande Loja 
Maçônica do Estado de São Paulo as taxas e emolumentos devidos pela 
Loja. 

 
Compete-lhe, ainda, apresentar trimestralmente o relatório das finanças 

da Loja e juntamente com os membros da Comissão de Finanças, 
preparar e apresentar o Relatório Anual das Finanças da Loja dos meses 
que antecedem o mandato do Venerável Mestre. 

 
A Jóia do cargo representa uma Chave. 

 
SECRETÁRIO 

 
Designado pelo Venerável Mestre, sua função é dirigir a Secretaria da 

Loja. A ele compete: lavratura e leitura das Atas (Registros), a redação 
das correspondências da Loja; a organização dos expedientes da 
sessões, a manutenção dos cadastros de Irmãos; o controle de freqüência 
dos membros da Loja, entre outras atividades pertinentes à função. Para 
isso ele é auxiliado por um Assistente de Secretário igualmente designado 
pelo Venerável Mestre. 

 
Senta-se ao Norte, à frente e do lado oposto ao pedestal do Segundo 

Vigilante, na mesma linha transversal do Templo. Seu Adjunto senta-se à 
sua esquerda. 

 
A Jóia do cargo representa Duas Penas, em forma de cruz de Santo 

André, ligadas por uma fita. 
 

PRIMEIRO DIÁCONO  
 

Designado pelo Venerável Mestre, é um dos oficiais ajudantes. Senta-se 
no canto Nordeste da Loja, ocupando a primeira cadeira da primeira fila. 
Ao seu lado direito sentam-se os Aprendizes. Sua atuação é mais exigida 
nos segundo e terceiro graus, especialmente nas cerimônias de 
Passagem e Elevação. Sua função é levar todas as mensagens do 
venerável Mestre ao Primeiro Vigilante, guiar os candidatos durante as 
cerimônias de Passagem e Elevação. 

 



A Jóia do cargo representa um Pombo carregando um Ramo de Oliveira 
no bico. 

 
SEGUNDO DIÁCONO  

 
Designado pelo Venerável Mestre, é um dos Oficiais ajudantes da Loja. 

Senta-se na parte Oeste, à direita do pedestal do Primeiro Vigilante. Sua 
função é mais predominante em Loja no Primeiro Grau, embora tenha 
atividades secundárias nos segundo e terceiro graus. A ele compete por 
ordem do Diretor de Cerimônias, conduzir pela mão todo e qualquer Irmão 
que necessite movimentar-se em Loja, introduzir os retardatários na forma 
descrita no ritual, levar do Primeiro ao Segundo Vigilante todas as 
mensagens e ordens do Venerável Mestre, encarregar-se da Tábua de 
Delinear, tanto na abertura como no encerramento, conduzir os 
candidatos durante a cerimônia de Iniciação, na forma do ritual. 

 
A Jóia do cargo, idêntica a do Primeiro Diácono, representa um Pombo 

carregando um Ramo de Oliveira no bico. 
 

 
SEGUNDO DIÁCONO E O CANDIDATO: 

 
A forma pela qual o SD. deve segurar um Cand., especialmente na 

cerimônia de Iniciação, é mais uma questão de bom senso do que 
ritualística: o braço e o cotovelo do SD. devem estar ligeiramente atrás do 
braço e cotovelo do Cand.. Entrelaçar os dedos é freqüentemente melhor, 
exceto quando o Cand. e o SD. são de alturas diferentes, podendo então 
ser mais conveniente segurar firmemente o pulso do Cand.. 

 
Tal posição permite ao SD. conduzir o Cand. facilmente a frente, contê-

lo ou mudar de direção. Enquanto o Cand. estiver v., sua mão deverá estar 
sempre segura, exceto quando ele se ajoelhar. 

 
Em outros momentos, a mão do Cand. é apenas segura quando ele 

estiver sendo conduzido de um lugar para o outro; quando o Cand. e o SD. 
estiverem parados, a mão deve ser solta. 

 
Quando o Cand. estiver no pedestal para seu Jur. e revelação dos Seg., 

estará sob os cuidados do VM.. 
 

O SD, não deve oferecer ajuda a não ser por solicitação do VM. e, 
mesmo assim, de forma a não interferir na cerimônia. No Ritual de 
Emulação, os DD. carregam suas vv. durante as cerimônias, exceto nos 
procedimentos rotineiros, tais como: escrutínios, levar atas do Sec. ao VM., 
circular a bolsa de benemerência, etc.. 

 
Os DD. e o Cand. devem manter-se em pé sempre no esquadro em 

relação à L. e jamais em diagonal quando estiverem nos pedestais do VM. e 
dos VVig.. 

 
Para a Iniciação, o Candidato deverá ser instruído a comparecer em 

terno preto, camisa branca, sapatos, meias e gravata pretas. O G.E. 

http://sec.ao/


preparará o Candidato e comprovará cuidadosamente de que este esteja 
despojado de todos metais e valores. 

 
GUARDA INTERNO 

 
Designado pelo Venerável Mestre. É um dos oficiais ajudantes da Loja. 

Senta-se na parte Oeste, junto a porta da Loja no lado de dentro. Sua 
função é verificar se a Loja está perfeitamente coberta tanto na abertura 
como no encerramento das sessões, dar entrada aos maçons mediante 
prova, receber os candidatos na devida forma e obedecer as ordens do 
Segundo Vigilante. 

 
A Jóia do cargo representa Duas Espadas dispostas em Cruz de Santo 

André. 
 

GUARDA EXTERNO 
 

Sua função é, armado de uma espada desembainhada, impedir a 
entrada de intrusos e profanos à Maçonaria, verificar se os candidatos 
estão devidamente preparados, dar as devidas informações e entrada aos 
candidatos, membros ou visitantes que pedirem admissão. O Guarda 
Externo é, portanto, o único que usa espada no Ritual de Emulação. Esse 
cargo exige que seu titular seja, obrigatoriamente, um Mestre Instalado. 

 
A Jóia do cargo representa uma Espada. 

 
CAPELÃO 

 
Designado pelo Venerável Mestre, sua função é fazer as orações em 

todo momento que determine o Ritual e por ocasião dos Ágapes. 
 
A Maçonaria inglesa, com seu rito predominante, que era deista, tornou-

se teísta, seguindo a concepção anglicana, e passou a considerar o 
Templo Maçônico um local de culto, similar a uma capela. 

 
Em razão disso, havia em cada loja maçônica um Ministro do Culto, que 

era o verdadeiro Capelão da Loja, responsável pela orientação das 
preces e trabalhos espirituais da Loja. Determinadas características do 
Ritual de Emulação são melhor compreendidas quando conhecidas a 
cultura britânica e o direito consuetudinário. 

 
Cabe destacar que o Ritual, como é praticado nas lojas inglesas, dá 

prioridade absoluta para a preservação da harmonia fraternal. 
 
Neste Rito não existe a figura do Orador. O V.M. é o portador da Luz e 

portanto em Loja aberta nada pode impedir suas decisões que se 
pressupõem justas e perfeitas. 

 
A Jóia do cargo de Capelão representa um Livro Aberto, no interior de 

um Triângulo colocado sobre uma Estrela Irradiante. 
 
 
 



DIRETOR DE CERIMÔNIAS 
 

Designado pelo Venerável Mestre, sua função é conduzir o cortejo de 
entrada dos principais Oficiais da Loja ou das autoridades maçônicas, 
colocando-se na frente do séquito. Na saída, coloca-se no final do séquito 
para introduzir os Oficiais da Loja ou autoridades no cortejo. 

O Diretor de Cerimônias somente é exigido nos cortejos de entrada e 
saída da Loja e na recepção de autoridades. É, por assim dizer, um cargo 
especial, para ocasiões especiais. 

 
O primeiro Diretor de Cerimônias da Grande Loja Unida da Inglaterra, foi 

Sir George Naylor, nomeado em 1814, Sir George era, ao mesmo tempo, 
rei de armas da Jarreteira. Recomenda-se indicar para esse cargo um 
Mestre Instalado experiente, que conheça profundamente o ritual e o 
protocolo. O Protocolo deve de ser observado com o maior rigor. 

 
A Jóia do cargo representa Dois Bastões em forma de Cruz de Santo 

André, ligados por uma fita. 
 

ESMOLER 
 

Designado pelo Venerável Mestre. Sua função caritativa é mais externa 
à Loja. O Esmoler é responsável pela obtenção e distribuição de 
donativos. Na Inglaterra, ainda hoje, a figura do Almoner é utilizada nos 
hospitais, com a função de triar e atender as pessoas e aos pedidos de 
assistência daqueles que não podem pagar, dando-lhes o devido 
encaminhamento. 

 
No Ritual de Emulação, como já vimos anteriormente, a coleta do 

Tronco de Beneficência é realizada pelo Primeiro Diácono, durante o 
segundo levantamento, sendo que o Esmoler o substitui apenas nas 
sessões magnas. 

 
A Jóia do cargo representa uma Bolsa com um Coração no centro. 

 
ORGANISTA 

 
Designado pelo Venerável Mestre, sua função é cuidar da harmonia 

musical da Loja durante os cortejos de entrada e saída, na recepção de 
autoridades, bem como durante o momento de reflexão que antecede a 
abertura dos trabalhos. 

 
É costume das Lojas do Ritual de Emulação, antes da abertura dos 

trabalhos, o Organista dar audição de peça musical completa, 
previamente escolhida, com duração de até cinco minutos. Durante esse 
procedimento as luzes são apagadas, com exceção das que iluminam o 
"G" e dos três Castiçais que ficam ao lado dos pedestais do Venerável 
Mestre, Primeiro e Segundo Vigilantes. 

 
Durante esse período não é permitida a entrada de retardatários e os 

Irmãos podem se preparar convenientemente para o início dos trabalhos, 
através de suave relaxamento. Terminada a audição musical, o Capelão 



faz uma prece curta. As luzes retornam, todos se levantam e os trabalhos 
são iniciados. 

 
A Jóia do cargo representa uma Lira. 
 

MESTRE DE BANQUETES 
 

Designado pelo Venerável Mestre, sua função é organizar os banquetes 
da Loja. 

A Jóia do cargo representa uma Cornucópia colocada entre as Duas 
Pontas de um Compasso aberto. 
 

ASSISTENTE DO SECRETÁRIO 
 

Nomeado pelo Venerável Mestre. O Assistente do Secretário substitui o 
titular no caso de impedimento eventual deste. Auxilia-o durante os 
trabalhos regulares em Loja. Todas as funções são executadas pelo 
Secretário, e para isso ele conta, permanentemente, com o concurso do 
seu Assistente. O Assistente de Secretário tem assento ao lado esquerdo 
do Secretário. 

 
A Jóia do cargo representa Duas Penas em Cruz de Santo André, com 

uma Flâmula contendo a palavra "Assistente" 
 

ASSISTENTE DO DIRETOR DE CERIMÔNIAS  
 

Nomeado pelo Venerável Mestre, o Assistente do Diretor de Cerimônias 
tem a função de acompanhar o Diretor de Cerimônias no cortejo de 
entrada dos Principais Oficiais da Loja, e na condução do cortejo de 
recepção de autoridades, colocando-se à frente do séquito, à esquerda do 
Diretor de Cerimônias. 

 
Nos cortejos de saída, tanto dos principais Oficiais da Loja quanto das 

autoridades, sua função é conduzir o cortejo, colocando-se à frente do 
séquito, enquanto o Diretor de Cerimônias coloca-se no final para 
introduzir os oficiais ou autoridades, no cortejo. 

 
A Jóia do cargo representa Dois Bastões em Cruz de Santo André, com 

uma flâmula contendo a palavra "Assistente". 
 

HOSPITALEIRO 
 

Cargo nomeado pelo Venerável Mestre, sua função é decidir quem deve 
receber a caridade da Loja. 

 
A Jóia do cargo representa uma Trolha. 
 
Estes são, portanto, os cargos de uma Loja do Ritual de Emulação. 

 
 

 
 
 



INDUMENTÁRIA, PARAMENTOS, COLARES E JÓIAS 
 
 

INDUMENTÁRIA 
 

A verdadeira insígnia de um Maçom é o AVENTAL.  
 
Nenhum Maçom pode participar dos trabalhos de Loja sem o Avental. 

Seu uso remonta ao tempo dos maçons operativos, que o vestiam para 
trabalhar, motivo pelo qual era, naquela época, longo, assim permanecendo 
nos primeiros tempos da Maçonaria Operativa. Com o advento da 
Maçonaria Moderna, a partir 1717, chegou rapidamente ao seu 
comprimento atual, acima do joelho. 

 
É de cor branca, de pele de carneiro ou tecido que a substitua, 

quadrangular, com 35 cm de altura e 40 cm de largura, com abeta 
triangular, preso á cintura por um cordão ou fita da cor da orla. Tem as 
seguintes características: todo branco, para o Apr., o de Comp. ornado com 
duas rosetas e fita de seda chamalotada azuis-celestes em sua orla, com 5 
cm de largura, sendo o do M.M. ornamentado da mesma forma, mas com 
três rosetas azuis-celestes dispostas em triângulo, sendo que por baixo da 
abeta descem dois pendentes de fita da mesma cor da orla, cujas as 
extremidades são ornamentadas com pingentes prateados com 7 esferas. 
No VM., as rosetas são substituídas por três "Taus" invertidos, de metal, e 
cada uma das fitas pendentes termina por sete correntes de metal, 
sustentando sete esferas prateadas. 

 
Os MM.II.. terão o mesmo Avental do VM..  
 
Avental de Aprendiz 
 

É o símbolo da inocência e o laço da amizade. É todo branco, 
com 39 centímetros de largura por 32 cm de altura. 

Antigamente, usava-se pele de carneiro branca, cortada em 
ângulos retos nas quatro extremidades, sem ornamentos, com cordões 
brancos. Hoje, a pele de carneiro foi substituída por uma espécie de 
couro sintético. 

No Ritual de Emulação, o aprendiz mantém a abeta do Avental 
erguida até a próxima Iniciação. 

 
Avental de Companheiro 
 

O Avental de Companheiro é branco, tal como o do Aprendiz, 
acrescido porém de duas rosetas azuis nos ângulos de baixo. As rosetas 
azuis diferenciam o avental do Companheiro do Avental do Aprendiz. 

 
Avental de Mestre 
 

O Avental de Mestre Maçom é branco, orlado nas laterais, e na 
parte inferior com uma fita azul celeste, de no máximo cinco centímetros 
de largura. Na parte superior e na abeta, a fita é mais estreita, em torno 
de 2,5 cm de largura. 
 



Três rosetas azuis, sendo duas nos ângulos da base e uma no 
centro superior, formando um triângulo equilátero, ornamentam o 
Avental. 

 
Completam a ornamentação duas borlas de prata (pingentes), 

colocadas eqüidistantes entre si a partir da abeta com a qual se forma 
uma letra "M" imaginária. 

 
Avental de Venerável Mestre 
 

O Avental do Mestre da Loja segue a disposição do Avental de 
mestre, exceto pelas três rosetas, que são substituídas por 
"Taus"invertidos. 
 
Avental de Past Master Imediato 
 

O Avental de Past Master Imediato segue as mesmas disposições 
do avental do Venerável Mestre, acrescido, entre os "Taus" da base, de 
dois círculos concêntricos. No centro do menor deles encontra-se 
bordado o Esquadro com o diagrama do 47º teorema do primeiro livro de 
Euclides e no espaço entre os círculos é inscrito o nome da Loja. 

 
Nas Sessões, todos os Iir. deverão usar seus Aventais e demais 

paramentos dos Graus Simbólicos. Os Oficiais Principais usarão, ainda, 
colares de fita de seda chamalotada ou acetinada, de cor azul-celeste, com 
10 cm de largura, de forma anatômica, terminando em ponta sobre o peito, 
da qual pende a Jóia, atributo do respectivo cargo. 

 
COLARES 

 
Todos os Oficiais e Mestres Maçons que ocupam cargo usam colares. 

Não usamcolares os Aprendizes, os Companheiros e os Mestres sem 
cargo. 

 
Além dos colares, os Oficiais Principais também usarão punhos de seda 

chamalotada ou cetim, de cor azul-celeste, tendo bordado na face externa 
dos mesmos o atributo de seus cargos. Além disso, é terminantemente 
proibido, em L., o uso de insígnias outras que não sejam atinentes à 
Maçonaria Simbólica, excepto a medalha da Ordem do Santo Real Arco de 
Jerusalém. 

 
Em todas as Sessões é exigido o Traje a Rigor, ou o Social Completo - 

de cor preto - com gravata preta e camisa e luvas brancas. O uso do Traje 
Social Comum, de cor escura, obrigatoriamente com paletó e gravata 
poderá ser tolerado, todavia, somente nas Sessões Ordinárias, quando 
utilizados por llr. visitantes de outros Ritos. Não pode, em hipótese alguma, 
conter quaisquer inscrições, distintivos ou emblemas. 

 
 



 
 
 

1209 – Avental de Companheiro 
1002 – Avental de Mestre 
1004 – Avental de  VM e MI 
1005 - Colar de Oficial 
1006 – Colar de VM 

 

 
Colunas  dos Vigilantes 

 
Jóias maçônicas são emblemas usados pelos Oficiais de uma Loja e 
simbolizam as suas funções. O seu uso é estritamente regulamentado. 
No quadro abaixo estão descritas as jóias distintivas dos Oficiais de uma 
Loja que trabalha no Ritual de Emulação. 
 
 



CARGO DESCRIÇÃO 

1. Venerável Mestre - um esquadro 

2. Past Master Imediato 
- um esquadro e, no centro, o diagrama do 47 
teorema do primeiro livro de Euclides 

3. Primeiro Vigilante  - o nível 

4. Segundo Vigilarte  - a perpendicular ou fio do prumo 

5. Primeiro Diácono  
- um pombo trazendo em seu bico um ramo 
de oliveira 

6. Segundo Diácono  
- um pombo trazendo em seu bico um ramo 
de oliveira 

7. Secretário 
- duas penas em forma de cruz de Santo 
André, ligadas 
r uma fita. 8. Tesoureiro - uma chave 

9. Guarda Interno 
- duas espadas em forma de cruz de Santo 
André 

10. Guarda Externo - uma espada 

11. Diretor de Cerimônias 
- dois bastões em forma de cruz de Santo 
André, ligados 
r uma fita 

12. Capelão 
- um livro no interior de um triângulo colocado 
sobre uma Estrela Irradiante 
uma estrela irradiada 

13.Assistente do Diretor de 
Cerimônias 

- dois bastões em forma de cruz de Santo 
André, com una flâmula contendo a palavra 
"Assistente" 

14. Assistente de Secretário 
- duas penas em forma de cruz de Santo 
André, com uma 
flâmula contendo a lavra "Assistente" 

15. Organista - uma lira 

16. Esmoler - uma bolsa com um coração no centro 

17. Mestre de Banquetes  
- Uma cornucópia colocada entre as duas 
pontas de um compasso aberto 

18. Hospitaleiro 
18. Administrador da Caridade 

uma trolha 
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  Esmoler      Assistente Secretário 
 
 
 
 



 
 

                     
 Organista                                                             Guarda Interno 

 

              Mestre de Banquetes                                                  Guarda Externo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


