
 
 
 

RITUAL 
 
 
 

- DO – 
 
 
 

1º GRAU – APRENDIZ – MAÇOM  
 
 
 

- DO – 
 
 
 

RITO SCRÖDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RITO DE SCHRÖDER 

- RITUAL DE INICIAÇÃO - APRENDIZ - 

 
A INSTALAÇÃO DO TEMPLO.  
 
O Templo é preparado para o trabalho no Grau de Aprendiz. No centro encontra-se o 
Tapete, coberto. Ao seu redor, as três colunas com as luzes da Sab∴  (Oriente), F∴ 
(Noroeste) e B∴ (Sudoeste). Sobre o altar encontram-se a Bíblia fechada, o  Esquadro 
e o Compasso fechado. Os malhetes encontram-se sobre os altares do Ven∴ Mestr∴  e 
dos VVig∴. A luz da Sab∴ está acesa sobre o altar do Ven∴ Mestr∴. As luzes sobre os 
altares dos VVig∴estão apagadas. 

Os Irmãos trajam um  terno escuro, gravata branca, luvas brancas e o avental do seu 
Grau.  Os Aprendizes usam um avental branco de couro, com bordas brancas e com a 
aba levantada. 

 

A  INSTALAÇÃO  DA  CÂMARA  DE  PREPARAÇÃO.  
Nesta Câmara encontram-se apenas uma mesa, cadeiras, e nas paredes, tabuletas com 
as seguintes inscrições: 

• Se apenas a curiosidade o traz aqui, volta! 
• Se teme ser esclarecido sobre os erros e fraquezas humanos, não se sentirá bem entre 

nós! 
• Se dá valor apenas a bens ou vantagens exteriores, não encontrará aplauso entre nós! 
• Se lhe falta confiança em nós, não prossiga! 
• Se tiver coração e intenções puras, seja bem-vindo! 
 
 
A  INSTALAÇÃO  DA  CÂMARA  DE  REFLEXÃO.  
Nesta Câmara, revestida de negro, encontram-se apenas uma cadeira e uma mesa.  
Sobre a mesa encontram-se um questionário que deve ser respondido e assinado pelo 
candidato, um crânio, uma vela acesa e um sinete.  Nas paredes encontram-se tabuletas 
com os seguintes dizeres: 

• Conquiste a força de vontade para falar e agir com cautela! 
• Honre a verdade! Qualquer julgamento injusto é um reconhecimento humilhante da 

sua própria falta de dignidade! 
• Aja com discernimento, cumpra o seu dever e não tenha esperança de recompensa 

exterior! 
 
 
OBJETOS  NECESSÁRIOS  PARA  A  INICIAÇÃO. 
Para a iniciação são necessários os seguintes objetos: 

• uma venda  para os olhos; 

• um chinelo; 

• uma pequena caixa para os metais do candidato; 

• um laço de fita para atar a perna da calça acima do joelho exposto; 



• uma declaração para ser preenchida pelo candidato; 

• um testamento para ser assinado pelo candidato; 

• um questionário para ser respondido pelo candidato. 
 

Junto ao 1°. Vig∴  deve estar uma vela acesa que será usada pelo candidato. Diante do 
altar deve haver um banquinho onde o candidato irá ajoelhar-se. Sobre o altar devem 
estar preparados o avental, dois pares de luvas brancas, o distintivo da Loja e o 
Catecismo do Grau de Aprendiz. 

 

 

============================================= 

 

 

PARTE  EXECUTADA  FORA  DO  TEMPLO.  
 

PREPARAÇÃO  PARA  A  INICIAÇÃO. 
O Candidato deve chegar ao Templo com pelo menos 30 minutos de 
antecedência, trazido pelo seu Padrinho, e é conduzido à Câmara de Preparação, 
onde é solicitado a confiar nas pessoas que irão procurá-lo e a seguir as suas 
instruções.  O Padrinho lembra ao candidato de que assumiu a responsabilidade 
por ele e pede-lhe que jamais lhe dê motivos para arrependimento, pois assim 
como é uma honra ter apresentado à Loja um candidato digno, ele também 
poderia ser recriminado pelo contrário.  Depois disto, o padrinho deixa o 
candidato a sós. Alguns minutos depois, chegam os IIr∴  Experto e seu ajudante, 
sem paramentos. Depois das apresentações, o candidato é solicitado a ler as 
inscrições das tabuletas que se encontram nas paredes e inicia-se o seguinte 
diálogo: 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Senhor, tenho o prazer de dar-lhe as boas vindas em nosso Templo.  
Mas, ao mesmo tempo, o dever de avaliar os seus sentimentos em relação à 
Sociedade na qual deseja ingressar, segundo sua expressão aberta e espontânea. O 
resultado desta avaliação será comunicado à Loja. Peço-lhe, portanto, que nos 
diga francamente se procura a iniciação por sua livre e espontânea vontade ou se 
foi trazido por qualquer forma de indução. Naturalmente, não me refiro aos 
eventuais acenos do seu Padrinho ou de algum amigo com quem possa ter 
conversado sobre o seu ingresso na Ordem, mas se houve qualquer persuasão 
contra a sua vontade. 

Candidato -  ...............     (Se o candidato admitir que foi persuadido, o Ir∴ Experto 
lhe responderá:) - Esta declaração, apesar de desagradável, fala a favor do seu 
amor pela verdade. Somente podemos abrir as portas do nosso Templo àquele que 
é trazido pela sua livre vontade e  própria convicção.  Relatarei à Loja e, em 
breve, o senhor saberá da sua decisão. (O Ir∴ Experto dirige-se  ao Templo e 
relata o acontecido. O Ven∴ Mestr∴ repreende fraternalmente o Padrinho por 
não ter pesquisado melhor o candidato e solicita-lhe que o retire do Templo). 
(Entretanto, se o candidato  afirmar  que deseja tornar-se Maçom por sua livre e 
espontânea vontade, e não por persuasão, o Ir∴ Experto prossegue:) 



Ir ∴∴∴∴ Experto - A sua afirmação nos alegra, mas não é suficiente. A nossa Ordem 
também precisa conhecer os motivos que o levam a procurar ingresso na 
Maçonaria. 

Candidato - ...............   (O Ir∴ Experto deixa que o candidato fale sem interrompê-lo. 
Se o candidato apresentar razões inadequadas, como, por exemplo, motivos 
sociais, comerciais, etc., isto também deverá ser levado ao conhecimento do 
Ven∴ Mestr∴. O resultado é o mesmo acima: o candidato é  convidado  a  
retirar-se do Templo. Se a resposta do candidato for satisfatória, o Ir∴ Experto 
continua:) 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Levarei a sua resposta à Loja. Mas ainda é meu dever dizer-lhe  que para 
o Maçom não basta ser um assim chamado homem correto, uma  pessoa íntegra. 
A procura séria, honesta e constante do verdadeiro reconhecimento e o 
cumprimento fiel dos deveres, devem ser a missão mais importante da sua vida. 
Pense também no fato de que, como Maçom, deverá assumir ainda tarefas 
especiais. O cumprimento das mesmas deverá ser prometido solenemente e, se o 
senhor não estiver decidido a cumpri-las conscientemente, seria melhor desistir 
agora. Nada lhe permite supor que a nossa Ordem pudesse satisfazer expectativas 
de proveito próprio, ambição, vaidade ou curiosidade. Ela pretende, sim, orientá-
lo na utilização da sua inteligência, do seu tempo e das suas forças em seu próprio 
benefício e em proveito da humanidade. 

(Se o candidato desejar fazer observações, o Ir∴ Experto  o deixa falar, sem 
interrompê-lo, expressando a sua concordância ou corrigindo-o, 
respeitosamente.) (Em seguida, o candidato é solicitado a preencher e assinar a 
seguinte declaração impressa:) 

Declaração 
Eu, .........., filho de .......... e de .........., nascido em .......(Cidade, Estado, País) aos 
.../.../......, residente em ....... (cidade),  confirmo por este meio o meu desejo sincero e 
espontâneo de tornar-me Maçom, expresso ao meu amigo Sr. ...........  .   Asseguro, ao 
mesmo tempo, não ter-me candidatado anteriormente em qualquer outra Loja Maçônica. 
Também não assumi quaisquer compromissos que pudessem opor-se ao  progresso e às 
tarefas da Maçonaria. Prometo submeter-me a todas as leis e costumes da Ordem e da 
Loja e também manter em segredo tudo o que vier a conhecer da Maçonaria, agora e 
futuramente, seja a minha iniciação concluída ou não. 

...................(local),.../.../......   Assinatura .................................... 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Ainda é meu dever dizer-lhe que, na sua iniciação, o senhor deverá 
submeter-se a algumas provas necessárias e imprescindíveis, por meio das quais a 
Irmandade deseja certificar-se da sua boa vontade e da sua confiança. Como 
primeiro testemunho da sua concordância em submeter-se a estas provas, peço-lhe 
que me entregue o seu chapéu, que para nós é símbolo da liberdade. 

 

(Em seguida, o Ir∴ Experto conduz o candidato à Câmara de Reflexão, onde um papel, 
com as seguintes perguntas, se encontra sobre a mesa:) 

 

1. Qual é o destino do ser humano? 

2. O que o senhor espera da fraternidade na qual deseja ingressar para o seu espírito, 
para o seu coração e para a sua vida?  

3.  O que a fraternidade pode esperar do senhor?  



 

Ir ∴∴∴∴ Experto - O senhor deverá refletir nesta clausura sobre o sentido da vida e sobre a 
missão do ser humano, tranqüilamente e  sem ser perturbado. Responda 
sucintamente a estas perguntas por escrito e assine o seu nome. Esta exigência 
demonstra que respeitamos as suas idéias e que aguardamos as suas livres 
opiniões. Assim que tiver terminado, faça um sinal com o sinete.  

(O Ir∴ Experto e seu auxiliar deixam a Câmara de Reflexão, trancam a porta e 
deixam a chave com um outro Ir∴, que recebe a incumbência de evitar qualquer 
barulho e de avisar assim que o candidato tiver feito o sinal com o sinete.)  (O 
Ir∴ Experto informa a Loja com as seguintes palavras:) 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Ven∴ Mestr∴, o candidato, de cujo exame vós nos incumbistes, faz-nos 
crer que se torne um verdadeiro Maçom. As suas idéias sobre a Ordem são puras e 
dignas de um homem pensante. Por meio da declaração escrita, ele promete 
submeter-se aos nossos costumes e manter segredo. Pela entrega do seu chapéu 
em confiança, ele se privou simbolicamente da liberdade para recuperá-la 
novamente na qualidade de Maçom livre. 

(O Ir∴ Experto entrega a declaração ao Ven∴ Mestr∴.  O chapéu é colocado à 
direita do altar). 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Agradeço-vos, meu Ir∴!  Voltai ao candidato e preparai-o para o 
ingresso no Templo. 

(A declaração é lida pelo Secr∴ enquanto o Ir∴ Experto e seu auxiliar voltam à 
Câmara de Reflexão. Eles ingressam, agora paramentados, ao ouvirem o sinete, 
levando a venda para os olhos e uma  pequena  caixa  com  chave.  Um  outro  
Ir∴  traz  um  chinelo. O Ir∴ Experto solicita o questionário preenchido e 
verifica se está assinado). 

Ir ∴∴∴∴ Experto - (Entregando o  questionário dobrado ao seu auxiliar) - Levai à 
fraternidade esta prova de confiança, que nos é valiosa. 

 

(O auxiliar  atravessa o questionário com a sua espada, sem que o candidato o 
veja, dirige-se ao  Templo e o entrega ao Ven∴ Mestr∴. Este,  por sua  vez,  o  
entrega  ao  Orad∴,  solicitando a sua leitura. O auxiliar volta à Câmara de 
Reflexão). 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Fomos enviados para prepará-lo para a Iniciação, segundo  os  antigos  
regulamentos  da  nossa   Ordem. Solicito a sua confiança, também para as provas 
às quais terá que submeter-se. Entregue agora todos os metais e objetos de valor 
que possam estar em seu poder. 

 

(Todos estes objetos são colocados na pequena caixa, que é fechada pelo auxiliar. 
O candidato é solicitado a tirar o paletó e a gravata, expor o joelho esquerdo, 
tirar o sapato do pé direito e calçar o chinelo.  Depois disto, o Ir∴ Experto 
prossegue:) 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Agora o senhor se encontra nas condições externas que são requeridas 
para o ingresso em nossa Ordem. Despojado de todos os valores exteriores, aos 
nossos olhos nada poderá valorizá-lo além da pureza do coração e da honestidade 



dos seus sentimentos. A sua condição atual deve convencê-lo da fraqueza da 
pessoa só e da necessidade de proteção e ajuda de um guia experiente e amigo 
participante nos seus primeiros passos à procura pela sabedoria e paz interior. Mas 
as nossas leis exigem uma prova ainda maior da sua disposição. O senhor deverá 
concordar em renunciar à luz por algum tempo. Porém, não tema, Irmãos de 
confiança o guiarão, protegerão e cuidarão de si. O senhor concorda em nos dar 
mais esta prova de confiança? 

 

Candidato - (Responde) - ............... 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - É sua livre decisão permitir que eu  coloque esta venda sobre os seus 
olhos e entregar-se aos meus cuidados? 

 

Candidato - (Responde) - ............... 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - (Depois de ter sido colocada a venda no candidato) - O senhor pode ver 
alguma coisa? 

 

Candidato - (Responde) - ............... 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Então o senhor se encontra agora nas trevas. Mas não se preocupe, a sua 
confiança não o decepcionará! 

 

(O candidato  é conduzido para fora da Câmara  de Reflexão e guiado até a Loja 
pela mão. A Câmara é trancada pelo auxiliar. No caminho o Ir∴ Experto deixa o 
candidato solto por alguns passos e depois o segura novamente, dizendo:) 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Vejo no senhor um candidato, e como tal quero conduzi-lo à entrada da 
Loja. 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - (Chegando à porta do Templo) - Este caminho nas trevas simboliza o 
caminho que o ser humano percorre na vida antes de reconhecer o sentido e a 
finalidade  de  sua  existência.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE EXECUTADA NO INTERIOR DO TEMPLO  
ABERTURA  DA  LOJA. 
 

(O Templo encontra-se  na semi-escuridão.  Estão acesas somente a vela sobre o 
altar da Sab∴, a luz da coluna “J” e, no teto, as luzes do Sol e da Lua.  Depois 
de os Oficiais terem ocupado os seus lugares,   o  Ven∴ Mestr∴  diz:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - M∴ de CCer∴, verificai se apenas Irmãos Maçons se encontram na 
Sala dos Passos Perdidos. Fazei com que se paramentem e ingressem no Templo 
aos pares. 

 

(O M∴ de CCer∴ dirige-se à Sala dos Passos Perdidos, bate três vezes com o 
seu bastão e, depois de haver se certificado de que apenas Irmãos Maçons estão 
presentes, diz a eles:)  

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Meus Irmãos, trago-vos as saudações do Ven∴ Mestr∴ da Justa e 
Perf∴ Loja de São João ___________  e, por sua determinação, peço-lhes que se 
paramentem e se  preparem para um trabalho no Grau de Aprendiz. 

 

(Quando isto estiver sido feito, ele bate novamente três vezes com o seu bastão e 
diz:) 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Meus Irmãos, por ordem do Ven∴ Mestr∴ peço-lhes que me sigam 
aos pares e em silêncio. Primeiramente os Irmãos Aprendizes da nossa Loja, 
depois os Companheiros e em seguida os Mestres Maçons. Finalmente, os Irmãos 
visitantes, na mesma ordem. 

 

(Se autoridades maçônicas estiverem presentes, estas serão anunciadas 
separadamente   e   conduzidas   ao   Templo   com   as   devidas   honras).  (Com 
acompanhamento musical o cortejo é conduzido ao Templo pelo M∴ de CCer∴,  
que fica no seu lugar, perto da porta, para observar os Irmãos e orientá-los a 
caminharem somente no sentido do movimento do sol,  isto é, passando pelo 
Norte, em direção ao Oriente e depois pelo Sul.  Quando todos os Irmãos 
estiverem em seus lugares, ele bate novamente três vezes com o  seu bastão). 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Ven∴ Mestr∴, os Irmãos que se encontravam na Sala dos Passos 
Perdidos ingressaram no Templo. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  Agradeço-vos, meu Ir∴,  mas são Maçons todos os que aqui 
respiram? 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - (Fazendo uma volta no Templo, iniciando pelo Norte, dizendo ao 
chegar novamente no Ocidente) - Sim, Ven∴ Mestr∴, todos os presentes 
receberam o seu soldo na coluna  “J”. 

 



Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Sentemo-nos, meus Irmãos!  Ir∴  M∴ de CCer∴, qual é o  primeiro 
dever de um Maçom antes da abertura dos trabalhos? 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Verificar se o Templo está coberto. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  Cumpra, então,  o seu dever,  meu  Ir∴! 
 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - (Após a verificação) - Ven∴ Mestr∴, o Templo está coberto  (Faz o 
Sinal e toma o seu lugar junto à coluna “B”). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 1°. Diácono, estenda o Tapete, fundamento da nossa Obra! 
 

(Depois de descoberto o Tapete, o  Ir∴ 1°. Diácono coloca-se perto do altar do 
Ven∴ Mestr∴,  que dá um golpe de malhete e diz:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - De pé e à Ordem, meus Irmãos! Vamos  Iluminar a  nossa Oficina, de 
acordo com os antigos costumes dos Maçons. 

 

(O Ven∴ Mestr∴  entrega a vela acesa que se encontra sobre o altar da Sab∴  
ao 1°. Diácono, que se dirige ao 1°. Vig∴,  passando pelo Sul, e acende a vela 
que se encontra em poder deste.  O 1°.  Diácono entrega a vela ao 2°. Diácono, 
que se dirige ao 2°. Vig∴,  passando pelo Norte, acende a vela deste e retorna ao 
seu lugar, devolvendo a vela ao 1°. Diácono que, por sua vez, entrega a vela ao 
Ven∴ Mestr∴  no Oriente).  

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Irmãos Vigilantes, ajudem-me a acender as luzes simbólicas, sobre as 
quais repousa a construção do nosso Templo! 

 

(O Ven∴ Mestr∴  e ambos Vigilantes dirigem-se às colunas  S∴, F∴  e B∴ com 
as suas velas). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  (Acendendo a vela da coluna S∴) - Sabedoria oriente a nossa obra! 
 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - (Acendendo a vela da coluna F∴) - Força a sustente! 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - (Acendendo a vela da coluna B∴) - Beleza a ornamente! 
 

(Neste instante é acesa a iluminação do Templo. O Ven∴ Mestr∴ e os Vigilantes 
fazem o Sinal e colocam as suas velas sobre os seus altares, enquanto o Ven∴ 
Mestr∴  volta para o Oriente e diz:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Peço aos Irmãos Vigilantes que venham ao altar. Ir∴ Orador, cumpra 
o seu dever! 



(O Orador dirige-se ao altar.  A seu lado encontram-se os Vigilantes. O Orador 
abre a Bíblia no Evangelho de São João, coloca sobre ela o Esquadro e o 
Compasso aberto na configuração apropriada  ao Grau de Aprendiz - Esquadro 
em cima das pernas do Compasso - e lê:) 

 

Orador  - Como é bom e agradável Irmãos estarem juntos em harmonia!  É como o 
orvalho do Hermon, que desce sobre as montanhas de Sião, de onde o Senhor 
envia a bênção e a vida eterna. 

 

(Os Vigilantes e o Orador fazem o Sinal e voltam aos seus lugares). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Sentemo-nos, meus Irmãos!    Ir∴ M∴ de CCer∴, onde é vosso 
lugar? 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Perto da porta do Templo. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  Por que? 
 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Para examinar os Irmãos e manter afastados os intrusos, a fim de que 
seja guardado o segredo.  

 

(Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 2°. Diácono,  onde é o lugar do 2°. Diácono? 
 

2°°°°. Diácono - Perto do 1°. Vig∴, para executar as suas ordens.) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 1°. Diácono,  onde é o lugar do 1°. Diácono? 
 

1°°°°. Diácono - À direita do Ven∴ Mestr∴,  para cumprir as suas determinações. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 2°. Vig∴,  onde é o lugar do 2°. Vig∴? 
 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - No Sul, porque, assim como o sol se encontra no Sul ao meio dia, ali 
também se encontra o 2°. Vig∴  para chamar os Obreiros para o descanso e 
cuidar para que regressem no tempo justo, para dar prosseguimento à obra. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 1°. Vig∴,  onde é o lugar do 1°. Vig∴? 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - No Ocidente. Assim como o sol se põe no Ocidente para terminar o dia, ali 
também se encontra o 1°. Vig∴ para encerrar a Loja, pagar os Obreiros e 
dispensá-los do trabalho. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 2°. Vig∴,  onde é o lugar do Ven∴ Mestr∴? 
 



2°°°°. Vig∴∴∴∴ - No Oriente. Assim como o sol nasce no Oriente para iniciar o dia, ali 
também se encontra o Ven∴ Mestr∴  para abrir a Loja e ordenar os trabalhos. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 2°. Vig∴, é a hora justa para abrir esta Loja no Grau de 
Aprendiz? 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Sim, Ven∴ Mestr∴, é a hora justa segundo a medida maçônica de tempo. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ Orador, na vossa condição de guardião da lei, pergunto-vos:  pode 
esta reunião de Irmãos Maçons ser chamada de Loja, no sentido das antigas leis? 

 

Orador  - Sim, Ven∴ Mestr∴, pois ela é justa quanto à sua instalação e perfeita  quanto 
à sua composição. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 1°. Vig∴, porque nos chamamos de Maçons? 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Porque trabalhamos, como homens livres, na grande obra que os nossos 
antepassados denominaram de  Templo de Salomão, pelo que entendiam o 
Templo da Humanidade. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  De que pedra necessitamos para isto? 
 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - As pedras de que necessitamos são os homens. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Que argamassa é necessária para unir estas pedras de modo a formar 
um Templo vivo? 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - O puro e belo amor ao próximo, a fraternidade de todos. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Para que isto aconteça, trabalhe cada um, Mestre, Companheiro ou 
Aprendiz, incansavelmente no seu aperfeiçoamento. A este objetivo sejam 
dedicados todo o tempo e todas as ações. A ele seja voltado também o trabalho 
desta hora. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - (Dá um golpe de malhete) - De pé e à Ordem, meus Irmãos! Como 
pela livre  escolha dos meus Irmãos me encontro no Oriente, abro uma Loja no 
Grau de Aprendiz, em respeito ao G∴ A∴ D∴ U∴, segundo os antigos costumes 
dos Maçons, na hora justa e no lugar justo, na qualidade de Ven∴ Mestr∴ desta 
Just∴ e Perf∴ Loja de São João________ ,  ao Oriente de __________. 

 

(O Ven∴ Mestr∴ dá três golpes de malhete, respondidos pelo 1°. Vig∴  e depois 
pelo 2°. Vig∴) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Oremos! (Com um suave acompanhamento musical) 



Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  G∴ A∴ D∴ U∴,  Pai eterno da humanidade!  Como a planta 
procura a luz, assim a nossa alma se dirige a Ti. Ilumina o nosso espírito com a 
Tua luz.  Aquece o nosso coração com o Teu amor.  Abençoa os nossos trabalhos 
para  que esta Oficina seja um Templo em Tua homenagem, um lar de sentimento 
fraternal, uma escola de nobre humanidade e um abrigo seguro para aqueles que 
procuram a verdade. Assim seja!   

 

Todos repetem: Assim seja! = (BREVE PAUSA). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  A Loja está aberta e cada um esteja ciente do seu dever. Abençoada 
seja esta hora solene. A mim, meus Irmãos:   

 

(Todos os Irmãos acompanham o Ven∴ Mestr∴ na bateria do Grau:  !!  ! ). 
(Após interlúdio musical, o Secretário fará a leitura de atas e expediente – Se não 
houver Iniciação e a Sessão for Ordinária, é feita a apresentação de Peças de 
Arquitetura, passando-se ao ENCERRAMENTO ). 

 

============================================= 

 
INICIAÇÃO.  
 

(Se a Loja já tiver sido aberta, mas o Ir∴ Experto ainda não tiver chegado com o 
candidato, toca-se um interlúdio musical. Antes da chegada do candidato uma cortina 
negra, semitransparente, é colocada diante da porta do Templo para que o candidato 
possa ver apenas parcialmente o seu interior.  Todas as luzes são apagadas quando o 
candidato estiver diante da porta fechada do Templo, permanecendo acesas apenas as 
velas. O Ir∴ Experto comunica discretamente ao M∴ de CCer∴ que tudo está pronto e 
retira a venda dos olhos do candidato.  O M∴ de CCer∴ abre lentamente a porta do 
Templo e toca-se a primeira estrofe da ária de Sarastro, da “Flauta Mágica”, de 
Mozart, com tradução  feita pelo Ir∴ Experto:  
 

“Neste recinto sagrado não se conhece a vingança. E se uma pessoa tiver caído, o 
amor a reconduzirá ao dever.  E ela caminhará alegre e feliz para um mundo 
melhor, guiada pela mão amiga.”). 
 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Olhe para dentro, meu senhor! Este é o lugar onde é aguardado!  O vê e não 
o vê.  Mas, tenha paciência. Por enquanto ainda “meu senhor”, mas em breve “meu  
Irmão”. (O 2°. Vig∴ aproxima-se da porta do Templo e prossegue:) 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Ninguém que não esteja imbuído do sincero desejo de aproximar-se da luz 
do amor atravessa este umbral para ingressar neste recinto sagrado! 

 

(O Ir∴ Experto  recoloca a venda diante dos olhos do candidato. O 2°. Vig∴ 
retorna ao seu lugar e, enquanto o M∴ de CCer∴ fecha a porta do Templo, 



retira a cortina e as luzes do Templo são novamente acesas, o Ir∴ Experto 
prossegue:) 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Estenda a sua mão!  O senhor está diante de uma porta fechada. Solicite 
o ingresso por meio de três fortes batidas com o punho cerrado! 

Ir ∴∴∴∴ Experto - (Após a primeira batida:) - Procure, e encontrará! 
 

Ir ∴∴∴∴ Experto - (Após a segunda batida:) - Peça e ser-lhe-á dado! 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - (Após a terceira batida:) - Bata e ser-lhe-á aberto! 
 

(O Ven∴ Mestr∴ bate uma vez com o malhete, seguido pelo 1°. Vig∴ e depois 
pelo 2°. Vig∴). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ M∴ de CCer∴, quem bate deste modo estranho? 

 

M∴ de CCer∴ - (Perguntando através da porta) - Quem bate deste modo tão estranho? 
 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Um homem livre e de bons costumes. 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Um homem livre e de bons costumes. 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - O que  deseja? 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - O que deseja? 
 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Ele pede para ser aceito na Maçonaria. 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Ele pede para ser aceito na Maçonaria. 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ele  está disposto a submeter-se, de livre e espontânea vontade, às 
nossas provas e costumes? 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Ele está disposto a submeter-se, de livre e espontânea vontade, às 
nossas provas  e costumes? 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Sim! 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Sim, Ven∴ Mestr∴,   ele está disposto. 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  Quem é o seu garante? 



 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Quem é o seu garante? 
 

Ir ∴∴∴∴ Experto - O Ir∴ ............... é o seu garante, certo de que o candidato é uma pessoa 
honrada e respeitável. 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - O Ir∴ ...............  é o seu garante, certo de que o candidato é uma 
pessoa honrada e respeitável. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  Ir∴ ..................,  confirmais esta garantia? 

 

Garante -  Sim, Ven∴ Mestr∴! 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ M∴ de CCer∴,  deixai o candidato entrar! 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - (Abrindo a porta do Templo) - Entre, meu senhor!  
 

(O Ir∴ Experto segura a mão direita do candidato com a sua mão direita e 
coloca a mão esquerda sobre o ombro do candidato. Se houver dois candidatos, o 
Ir∴ Experto Adjunto procede da mesma maneira com o segundo candidato. O 
candidato é conduzido ao 1°. Vig∴,  a quem diz:) 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Digno Ir∴ 1°. Vig∴, entrego aos vossos cuidados este candidato que 
deseja tornar-se Maçom. 

 

(Em seguida, diz ao candidato:) 

 

Ir ∴∴∴∴ Experto - Meu senhor, eu o deixo agora aos cuidados de mãos confiáveis. 

 

(O Ir∴ Experto retorna ao seu lugar no Templo). 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Ven∴ Mestr∴, um homem livre e de bons costumes pede para ser aceito na 
Maçonaria. 

 

(Segue-se um interlúdio musical de apenas um minuto, de preferência com música 
de órgão). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meu senhor, em obediência a antigos preceitos, os seus olhos foram 
vendados antes do seu ingresso na Loja para que o seu olhar pudesse voltar-se ao 
seu  coração com maior tranqüilidade.  Isto,  nós não podemos fazer.  Apenas o 
Grande  Arquiteto do Universo tem o poder de ver  o coração do ser  humano. 
Porém, o seu repetido desejo de unir-se a nós, a sua  boa reputação, a confiança 
que depositamos no seu garante e as informações dos Irmãos encarregados das 



sindicâncias fortaleceram em nós a boa opinião que temos a seu respeito (Curta 
pausa). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Acreditamos, assim,  que não foram esperanças vãs que o conduziram 
a nós e sim, o desejo de associar-se a uma fraternidade que procura tudo o que é 
verdadeiro, bom e belo.  Se isto for assim, então confirme a sua disposição por 
meio de um claro “SIM”. 

 

Candidato -  Sim. 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Então, o senhor está decidido a submeter-se aos antigos costumes dos 
Maçons em suas iniciações? 

 

Candidato -  Sim. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 1°. Vig∴,  cumpri o vosso dever! 
 

(O 1°. Vig∴ coloca o compasso aberto em ângulo reto na mão direita do 
candidato e põe uma ponta do compasso sobre o coração do candidato, dizendo:) 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Coloco a ponta deste compasso aberto sobre o seu coração.  Entretanto, não 
desejo atingir o seu corpo, mas simbolicamente a sua consciência.  Nunca se 
esqueça destas palavras! 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - (Dá um golpe de malhete) - De pé e à Ordem, meus Irmãos!   Ir∴ M∴ 
de CCer∴, preparai o candidato para as três peregrinações. 

 

(O M∴ de CCer∴ coloca-se entre o candidato e o 1°. Vig∴, segura a mão 
esquerda do candidato com a sua mão esquerda e coloca a mão direita sobre o 
ombro do candidato para assim poder conduzi-lo pelas  três peregrinações.  Na 
medida do possível, o candidato deve estar voltado aos Irmãos.  Antes de iniciar a 
primeira peregrinação, o Ven∴ Mestr∴ diz:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meu senhor, a Maçonaria deriva o seu nome e os seus costumes das 
antigas e dignas corporações. Assim também o ritual festivo da Iniciação.  Da 
mesma forma como os pedreiros de épocas passadas faziam as suas peregrinações, 
assim também o senhor realizará agora três peregrinações. Atualmente, elas são 
apenas símbolo do caminho do ser humano pela vida.  Do princípio obscuro, o 
senhor erguer-se-á para a luz do  reconhecimento. 

 

1a. Peregrinação (em silêncio): 
 

(O candidato é conduzido pelo M∴ de CCer∴  do Ocidente para o Oriente, 
passando pelo Norte, com acompanhamento musical.  Quando o candidato está 
diante do Ven∴ Mestr∴, o M∴ de CCer∴ diz:) 



 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ -  Curve-se,  meu senhor!  O senhor está diante daquele  a quem a 
honra confere a maior honra, diante do Ven∴ Mestr∴ desta Just∴,  Perf∴e 
Benem∴  Loj∴ de São João _________________. 

 

(O M∴ de CCer∴ conduz o candidato ao Ocidente, passando pelo Sul, onde 
pára). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Conheça a si mesmo!  O ser humano ingressa na vida terrena fraco e 
ignorante.  Só aos poucos a luz da compreensão  abre o caminho, só lentamente 
amadurece a força. 

 

 

2a. Peregrinação: 
 

 (Esta Peregrinação segue o mesmo percurso da primeira, apenas que não se 
pára no Oriente, nem o candidato se curva diante do Ven∴ Mestr∴. Chegando 
ao Ocidente, o candidato é colocado diante do 1°. Vig∴  e o  M∴ de CCer∴  
diz:) 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ -  Curve-se mais uma vez, meu senhor! O senhor está diante do 1°. 
Vig∴  da Loja. Ele paga os Obreiros. A sua função é ensinar humildade aos Irmãos. 
 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Domine a si mesmo!  Não deixe que o confuso barulho da vida o perturbe, 
peregrino!  Prossiga com determinação, livre e alegre! 

 

3a. Peregrinação: - 
 

(Novamente em silêncio, mas com acompanhamento musical). 

(Ela abrange quase duas voltas completas. Esta Peregrinação segue o mesmo 
caminho das duas primeiras. Entretanto, quando o candidato passa diante do 
Ven∴ Mestr∴, sem parar este diz:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Apresse-se, meu senhor, em direção da luz maçônica! 

 

(O M∴ de CCer∴  acelera os seus passos em companhia do candidato, e quando 
passam diante do 2°. Vig∴  o Ven∴ Mestr∴  exclama, repentinamente:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  Pare,  meu  senhor! 
 

(Ao que o M∴ de CCer∴ pára repentinamente junto com o candidato  e  o  Ven∴ 
Mestr∴  prossegue:) 

 



Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Esta ação simbólica tem por objetivo demonstrar que, no decorrer de 
sua Peregrinação Maçônica, o senhor terá sempre amigos fiéis que estarão ao seu 
lado para ajudar diante do  perigo.   Com o Compasso da Sabedoria, o senhor 
examina na Peregrinação pela vida aquilo que se passa nas profundezas do seu 
coração.  Que nenhum sentimento de sua alma seja impensado e pouco claro. 

 

(A Peregrinação prossegue com uma volta completa, até o lugar do 2°. Vig∴, 
onde o candidato pára. O M∴ de CCer∴  diz:) 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Curve-se, meu senhor, pela terceira vez!  O senhor  está diante do 2°. 
Vig∴ da Loja.  Ele se preocupa com as exigências do trabalho e cuida da estrita 
observância dos Antigos Deveres da Maçonaria. 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Aperfeiçoe-se!  Quem desejar encontrar a felicidade no caminho pela vida 
deve procurar, acima de tudo, o seu aperfeiçoamento moral e fomentar o 
verdadeiro bem-estar da humanidade! 

 

(O candidato é conduzido ao 1°. Vig∴, que retira o Compasso. O Compasso deve 
ser levado ao Altar da Sabedoria para ser usado no Juramento. Entrementes, 
coloca-se uma cadeira no Ocidente, entre as colunas “J” e “B”, onde o 
candidato se senta.  O M∴ de CCer∴ retorna ao seu lugar). 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Ven∴ Mestr∴, o candidato concluiu as suas peregrinações. 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Sentai-vos, meus Irmãos! 

 

Orador - Meu senhor, três importantes ensinamentos foram-lhe transmitidos durante as 
suas Peregrinações: 

 

 Conheça a si mesmo!  Domine-se!  Aperfeiçoe-se! 

 

 Estas são as exigências que nós, a Loja, lhe fazemos. 

 

 Amor ao próximo!  Completa liberdade de pensamento!  Respeito pelas 
convicções de cada um!  Isto esperamos do senhor! (Curta pausa). 

 

 Jamais dogmas ou intolerância, a política ou a discórdia poderão profanar este 
recinto sagrado. 

 

 Gradualmente o senhor perceberá o sentido profundo dos nossos símbolos.  Eles 
são o nosso segredo, que ninguém pode revelar ou trair, porque ele só pode ser 
sentido e pressentido. E cada Maçom deve vivenciá-lo individualmente. 

 



Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meu senhor, devo dirigir-lhe, agora, algumas perguntas, que deverão 
ser respondidas sem reservas e da melhor forma possível, antes de os Irmãos aqui 
reunidos concordarem em recebê-lo definitivamente em nossa Ordem. 

 

 1a. - Quais foram seus pensamentos e sentimentos enquanto o senhor se 
encontrava só na Câmara de  Reflexão, num ambiente tão  estranho para si? 

Candidato - (Responde) - ............... 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - O senhor se encontrava entregue às trevas e ao silêncio, como numa 
masmorra dos tempos antigos. Ao seu redor, o senhor via símbolos da morte e as 
inscrições nas paredes deviam levá-lo a uma reflexão séria e solene, uma tomada 
de consciência, mais necessária ainda diante da sua disposição de tomar um passo 
tão importante quanto o seu ingresso em nossa Ordem. Pela Câmara  das 
Reflexões, era nossa intenção conscientizá-lo de que masmorras eram, em todas as 
épocas, símbolo da tirania. Esta idéia deveria despertar em si a justa ira contra 
todo tipo de despotismo, seja ele físico ou espiritual, e fortalecer o seu amor pela 
liberdade.   Certamente o senhor já  pensou nisto e concorda conosco de  que o 
dever de uma sociedade de homens livres não reside apenas em libertar os presos 
das masmorras, mas também em derrubar  os muros aos quais uma grande parte 
da humanidade está acorrentada por ignorância e erros, por superstições e 
preconceitos. Finalmente, estes símbolos da morte que o cercavam deveriam 
lembrá-lo da inconstância e da brevidade da vida. 

 

 2a. - O senhor acredita num ente supremo? 

 

Candidato - Sim. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Nós repartimos consigo esta crença, que engrandece e enaltece o seu 
coração. Ela não é, apenas, um privilégio dos filósofos;  também o selvagem 
acredita num ser superior. Porque, assim que ele se conscientiza de que não pode 
existir sozinho, ele começa a indagar da natureza ao seu redor quem seria o seu 
criador e o silêncio majestoso desta mesma natureza o conduz a testemunhar  a 
sua admiração por um ser supremo, o Criador de  Todos os Mundos.   O amor 
pela humanidade, a procura pela paz e pela vida harmoniosa com toda a 
humanidade certamente  são expressão da consciência moral que reside dentro de 
si.  E  tudo isto se enquadra no reconhecimento de que existe um ser supremo:  o 
Criador dos Mundos, a quem testemunhamos  o nosso respeito (Pausa). 

 

 3a. - O que o senhor entende por virtude? 

 

Candidato - (Responde) - ............... 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Pode-se descrever a virtude como uma disposição da alma que nos 
leva a praticar  o bem. 

 

 4a. - O que o senhor entende por vício? 



 

Candidato - (Responde) - ............... 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - O vício é o contrário da virtude. É o  poder do hábito, que geralmente 
nos conduz pelo caminho do mal e que nos rebaixa. Mas aqui neste Templo, e no 
mundo lá fora, é nosso dever cuidar da virtude, o que significa um trabalho duro e 
uma incansável persistência. 

 

(Pausa). 

 

 Até aqui foram minhas as perguntas.  Algum dos presentes deseja fazer uma 
pergunta ao candidato? 

 

(Se este for o caso,  a  palavra será dada  e a resposta será ouvida. Se não for o 
caso, ou não houver mais perguntas, o Ven∴ Mestr∴ prossegue:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Antes de prosseguirmos, devo dizer-lhe que não poderá mais 
retroceder depois de concluída a sua Iniciação. Mas ainda há tempo! O senhor 
ainda pode retroceder!  Se o senhor ainda se mantém firme  no seu desejo de 
tornar-se Maçom, diga alto e claro:  sim! 

 

Candidato - Sim! 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Seja então feita a sua vontade.  Irmãos Vigilantes, conduzi o candidato 
ao Oriente! 

 

(Ambos Vigilantes conduzem o candidato ao Altar da Sabedoria, passando ao 
lado do  tapete.  Então o Ven∴ Mestr∴ prossegue:)  
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meu senhor, o seu claro desejo, expresso repetidas vezes, e a 
paciência até agora demonstrada, testemunham a retidão dos seus sentimentos. 
Estamos prontos, agora, a atender o seu desejo. Mas antes disto, o senhor deverá 
declarar, solenemente, que cumprirá os deveres de um Maçom. Posso assegurar-
lhe que  estes deveres nada contêm que pudesse contrariar as suas obrigações 
diante de Deus ou das leis do Estado ou algo que não correspondesse à dignidade 
de um homem livre. 

 

Candidato - Sim! 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴- Irmãos Vigilantes, colocai o candidato na posição requerida. Fazei  
com que apoie o joelho esquerdo sobre este banco. Colocai a sua mão direita 
sobre a Bíblia, o Esquadro e o Compasso. E fazei com que apoie este Compasso 
com a mão  esquerda  sobre  o  lado  esquerdo  do  seu  peito. 

 



(Os Vigilantes executam as ordens do Ven∴ Mestr∴ e colocam-se atrás do candidato). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - (Dá um golpe de malhete) - De pé e à Ordem, meus Irmãos!    
Oremos!   (com  acompanhamento  musical)  -  Grande Arquiteto do Universo!  
Admiramos a Tua sabedoria e a Tua grandeza no Universo.  Abençoa a nossa obra 
e fazei com  que  este  homem  se  torne um bom irmão Maçom!  Dá-lhe, e a nós 
todos, luz e força para que possa reconhecer o bem, amá-lo e praticá-lo com ardor 
e perseverança para que seja alcançado o objetivo da Maçonaria e para que a 
verdade, a  virtude e o amor ao próximo, residam sempre no mundo. Amem.   
Sentemo-nos, meus Irmãos! 

 

(Curta pausa).  

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Segundo os antigos costumes da fraternidade, ninguém que não 
fizesse um severo juramento, neste momento, poderia tornar-se Maçom.  A 
confiança que depositamos em todo homem correto, de que o seu “sim” e o seu 
“não” lhe são tão sagrados como um juramento, fizeram com que apenas 
mencionássemos este juramento como uma lembrança histórica. Por isto, 
prometa-me, em vez do juramento, com a sua palavra de honra, o cumprimento 
dos deveres que o Guardião da Lei irá levar agora ao seu conhecimento. 

Orador -  1°.  Obedecer fielmente às leis do país em que vive. 

 

 2°.  Jamais divulgar, de qualquer forma, aquilo que o senhor conheceu e 
conhecerá dos costumes da Maçonaria, nem confiá-los a alguém que o senhor não  
tenha reconhecido como um Maçom legítimo e reservado, depois de uma 
cuidadosa verificação. 

 

 3°.  Apoiar os seus Irmãos com conselhos e atos, na  medida de  suas forças, 
exceto nos casos  que não possam ser conciliados com a sua honra, com os bons 
costumes, com a sua ordem doméstica e com as leis do Estado. 

 

 4°.  Manter a resposta à “palavra maçônica” tão conscientemente  como  um  
juramento. 

 

 5°.  Seguir fielmente os regulamentos da sua Loja e fomentar o seu 
desenvolvimento na medida de suas forças 

. 

 6°.  Jamais propor o ingresso na Maçonaria de alguém que o senhor não 
reconheça como um homem correto. 

 

 7°.  Não se apresentar para filiação numa outra Loja, nem romper unilateralmente 
os seus laços com esta Loja, sem ter solicitado e obtido o seu desligamento. Nem 
desligar-se da Loja ou da Maçonaria, sem motivos relevantes. 

 

(O Ven∴ Mestr∴ dirige-se ao altar, diante do candidato) 



 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Se o senhor deseja assumir estas obrigações e confirmar a obediência 
às mesmas, agora, através de um aperto de mão e,  mais tarde pela sua assinatura, 
então diga alto e claro:  

 

 “Sim, desejo-o da mesma forma que prezo o nome de um homem honrado”. 

 

Candidato - “Sim, desejo-o da mesma forma que prezo o nome de um homem 
honrado”. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - (Dá um golpe de malhete) - De pé e à Ordem, meus Irmãos! 

 

(Retira a mão direita do candidato de sobre a Bíblia, aperta-a e diz:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Aperto a mão de um homem honrado que sempre se mostrará digno 
do respeito de seus Irmãos. 

 

(Recoloca a mão do candidato sobre a Bíblia) 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meus Irmãos no Oriente e no Ocidente, no Sul e no Norte, eu vos 
lembro do vosso próprio compromisso! 

 

(O Ven∴ Mestr∴ segura a mão esquerda do candidato, que segura o Compasso, 
e bate uma vez com o malhete sobre o Compasso, dizendo:) 

 

 Em respeito ao Grande Arquiteto do Universo, 

 

(com uma  segunda batida sobre o Compasso:) 

 

 Em nome do Grande Oriente de São Paulo, federado ao Grande Oriente do Brasil, 

 

(com uma terceira batida sobre o Compasso:) 

 

 E, na qualidade de Ven∴ Mestr∴ da Just∴, Perf∴ e Benem∴ Loj∴ de São João  
_________, ao Oriente de ___________, aceito e inicio ....................(nome do 
candidato)...............  na Maçonaria. 

 

(Com suave acompanhamento musical, o Ven∴ Mestr∴ retira o Compasso da 
mão do candidato, coloca ambas as mãos sobre os ombros  do candidato e diz:) 

 

 A aliança está fechada por toda a vida. Que este momento seja para vós um 
momento inesquecível! 

 



(O Ven∴ Mestr∴ segura o Neófito pela mão direita e o ergue da posição em que 
se encontra, dizendo:) 

 

 Levantai-vos, meu Irmão! 

 

(Quando o novo Aprendiz está de pé, é  tocada a segunda estrofe da ária de 
Sarastro, da “Flauta Mágica”,  que será traduzida pelo Experto: 

 

 “Nestes muros sagrados, onde um ser humano ama o outro, não pode esconder-
se nenhum delator, porque o inimigo é perdoado. Quem não se alegra com estes 
ensinamentos não merece ser um ser humano”). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Irmãos Vigilantes, conduzi o nosso novo Ir∴ de volta ao Ocidente. 

 

(O Neófito é conduzido ao Ocidente, passando pelo Sul. O 2°. Vig∴ permanece 
em seu lugar e o Garante do candidato o substitui. Os três param no Ocidente, 
estando o Neófito entre os dois. Os Irmãos formam um semicírculo em silêncio, 
deixando-o aberto no Ocidente, para que, mais tarde, o Neófito possa nele 
ingressar.  O   1°. Vig∴   e  o  Garante   unem-se  aos  Irmãos  no  semicírculo.  
Apenas  o M∴ de CCer∴ coloca-se atrás do Neófito). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meu querido Ir∴ Neófito, o que ainda desejais agora?  Certamente 
desejais o desvendamento de vossos olhos,  a luz.  Que possa ser sempre vosso 
anseio  alcançar a luz.  O que a luz é para os olhos, isto é a verdade para o espírito. 

(Enquanto isto, o  M∴ de CCer∴ afrouxa a venda, sem removê-la e os Irmãos 
apontam suas espadas para o Neófito). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ M∴ de CCer∴, daí ao nosso Neófito, que procura a verdade,  A  
LUZ ! 

 

(Com a palavra “LUZ” o Ven∴ Mestr∴ dá um forte golpe de malhete e no 
mesmo instante o M∴ de CCer∴ deixa cair a venda do Neófito.  Segue-se o hino 
da Ordem, cantado por todos os presentes ou, se for executada gravação cantada 
em alemão, o Experto fará a tradução:  

 

 “Irmãos, estendei a mão  para a Ordem; possa esta bela hora festiva nos conduzir 
a alturas luminosas!  Deixai fugir o que é terreno; as harmonias da nossa amizade 
são eternas, fortes e belas”).. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meu querido Ir∴ Neófito, vedes aqui uma imagem do castigo, caso 
alguma vez fostes trair a Maçonaria. Mas também uma imagem do amor fraternal, 

(As espadas apontadas pelos Irmãos são  baixadas lentamente) 

 que encontrareis do mesmo modo como o trouxerdes. 

 



 Meu Ir∴,  formai na Cadeia de União. 
 

(As espadas são colocadas sobre as cadeiras.  O Neófito põe-se entre o 1°. Vig∴ 
e o Garante). 

 

 As nossas mãos entrelaçadas vos unem conosco diante do altar da verdade. Os 
nossos corações batem em vossa direção e o aperto de nossas mãos vos diz que 
continuaremos sendo vossos Irmãos enquanto a verdade, o sigilo, a justiça e o 
amor fraternal forem sagrados para vós. Levai a seguinte mensagem para o vosso 
caminho maçônico:   “Podeis estar seguro  de que o ensinamento que conduz à  
paz e não à paixão, à humildade e não ao orgulho, à moderação e não à cobiça, ao 
conhecimento e não à discórdia,  é  a  verdade,  a  lei  e  o  ensinamento do 
Mestre”. Meus Irmãos, desfazemos agora a Cadeia de União. 

(A Cadeia de União é desfeita mas os Irmãos permanecem no mesmo lugar). 

 

 Pelo seu despojamento o nosso novo Ir∴ representou de modo simbólico o ser 
humano na forma como, das mãos da natureza, ele chega ao mundo.  Isto significa 
que o valor do ser humano se baseia na integridade do seu ser e não no seu 
eventual brilho exterior. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ M∴ de CCer∴, deixai que o nosso novo Ir∴ complete agora a 
sua  indumentária. 

 

(O M∴ de CCer∴ conduz o Neófito de volta à Câmara de Reflexão, onde este se 
recompõe). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 2°. Vig∴, convocai os Irmãos para uma breve pausa. 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Meus Irmãos, por ordem do Ven∴ Mestr∴, eu vos convido para uma breve 
pausa. 

 

(Os trabalhos são interrompidos até que o Neófito retorne. O Neófito com o M∴ 
de CCer∴ chegam de volta à Sala dos Passos Perdidos, onde permanecem. Com 
exceção do Neófito, todos os demais voltam aos seus lugares em Loja e a porta do 
Templo é fechada). 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Ven∴ Mestr∴!  Os Irmãos retornaram ao trabalho e encontram-se em seus 
lugares. 

 

(O Ven∴ Mestr∴ dá três golpes de malhete, seguido pelo 1°. Vig∴  e depois pelo 
2°. Vig∴). 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - (Bate três vezes com o seu bastão) - Ven∴ Mestr∴, o nosso novo 
Ir∴ encontra-se diante da porta do Templo! 



 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Agradeço-vos, meu  Ir∴.  Deixai o novo Ir∴ entrar. 
 

(O neófito é conduzido ao Templo e colocado no Ocidente, diante do Tapete). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Possa a vossa Iniciação, meu querido Ir∴, ser uma benção para vós e 
para todos nós. (Breve pausa).  

 

 Ir∴ 1°. Vig∴, fazei com que o novo Ir∴ se aproxime do Oriente com os três 
passos maçônicos. 

 

(O 1°. Vig∴ coloca-se ao lado do Neófito e diz:) 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Mostro-vos agora os três passos maçônicos. Cada um deles forma um ângulo 
reto e nos ensina a caminhar sempre segundo o direito e o dever. 

 

(O 1°. Vig∴ coloca-se à esquerda do Tapete e demonstra os três passos, 
colocando os pés em ângulo reto, com o pé esquerdo apontando para o Oriente.  
Dá três passos em direção ao Ven∴ Mestr∴, começando com o pé esquerdo.  
Depois de cada passo, os pés voltam a formar um ângulo reto. Depois disto ele 
diz ao Neófito:) 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Acompanhai-me, meu Ir∴,  sobre  o  Tapete! 

 

(O Neófito executa os três passos sobre o Tapete e é conduzido diante do altar da 
Sabedoria. O 1°. Vig∴  retorna ao seu lugar e o M∴ de CCer∴ dirige-se  ao 
Oriente para auxiliar na instrução, colocando-se atrás do Neófito, e diz:) 

 

M∴∴∴∴ de CCer∴∴∴∴ - Ven∴ Mestr∴, o novo Ir∴ aguarda a instrução. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ -  Meu Ir∴, devo agora apresentar-vos alguns dos principais símbolos 
da nossa Ordem e os sinais de reconhecimento do vosso Grau.  Estes três 
símbolos - Bíblia, Esquadro e Compasso - são denominados de três grandes luzes 
da Maçonaria.  E aquelas velas são chamadas de três pequenas luzes da 
Maçonaria.  Elas representam o Sol, a Lua e o Ven∴ Mestr∴.  As colunas sobre 
as quais se encontram simbolizam a Sabedoria, a Força e a Beleza.  A explicação 
ser-vos-á dada nas instruções dos Aprendizes. 

 Meu Ir∴, para que possamos nos reconhecer também fora das nossas reuniões, em 
qualquer parte do mundo, mesmo onde não conheçamos a língua do país,  alguns 
pontos característicos foram introduzidos desde os tempos antigos. Eles são o 
Sinal, a Palavra e o Toque de mão.  O sinal relembra a penalidade mencionada no 
antigo juramento, de que a traição à Maçonaria deveria ser punida pela 
decapitação (Pede ao M∴ de CCer∴ que faça o Sinal e depois ao Neófito que o 
repita). 



 A palavra foi retirada de uma coluna  que havia no pórtico do Templo de Salomão 
e é  J...... .  Era aí que os Aprendizes recebiam o seu soldo.  A palavra é dada de 
um modo particular. Ela jamais pode ser escrita em lugar algum. (O M∴ de 
CCer∴ mostra ao Neófito como é dada a palavra). 

 A maioria das Lojas possui, além disto, uma palavra especial, uma senha, que é 
solicitada aos Irmãos visitantes de outras Lojas. Esta palavra é Tubalkain. Eu vos 
dou esta informação para o caso de desejardes visitar outras Lojas. Em nosso rito 
ela não é usada. 

 Em nosso país, o Grande Oriente do Brasil adota uma palavra semestral, que é 
renovada de seis em seis meses e enviada às Lojas regulares, para que sejam 
transmitidas aos seus Obreiros. Esta palavra, quando solicitada a  um Ir∴ visitante 
comprova que o mesmo é regular e ativo. 

 O Toque de mão é o seguinte: (O M∴ de CCer∴ mostra o Toque e pede que o 
Neófito o repita). 

 Existe, ainda, um Sinal especial de socorro, que só é usado em momentos de 
grande perigo,  e que obrigam os Irmãos presentes a prestarem ajuda (O M∴ de 
CCer∴ mostra o Sinal de Socorro, com as palavras: Ajudai-me, filhos da viúva!  
e pede ao Neófito que o repita). 

 Além disto, temos um modo particular de bater para nos anunciarmos como 
Maçons e obter ingresso na Loja. São três batidas, das quais as duas primeiras são 
breves e a terceira prolongada. (O Ven∴ Mestr∴ mostra as batidas com o seu 
malhete). 

 Recebei agora este avental branco, como símbolo de que, na qualidade de Maçom, 
fostes chamado a executar um  trabalho que objetiva pureza moral. (O M∴ de 
CCer∴ coloca o avental no Neófito). 

 Recebei agora estas luvas brancas. Não venhais jamais sem elas ao nosso Templo. 
A cor branca lembra de que, em nossa Ordem, assim como as mãos, também a 
nossa disposição e as nossas ações devem estar sempre imaculadas. (O M∴ de 
CCer∴ entrega as luvas ao Neófito, que as veste nas mãos). 

 De acordo com antigos costumes, cada Maçom recebe, na sua Iniciação, um par 
de luvas de mulher. Mostramos deste modo que respeitamos e honramos o sexo 
feminino, apesar de nossas Lojas estarem fechadas às mulheres. 

 

Ven∴∴∴∴ M∴∴∴∴- (Se o Neófito for casado) - Dai estas luvas à vossa fiel companheira de 
vida como sinal do nosso respeito e renovai-lhe a vossa promessa de fidelidade 
inquebrantável. 

(Se o Neófito for solteiro, o Ven∴ Mestr∴ diz:) - Guardai estas luvas até que 
possais dá-las à vossa digna companheira de vida.). 

(Em ambos os casos o M∴ de CCer∴ prende as luvas de mulher no lado 
esquerdo do avental do Neófito). 

 

Ven∴∴∴∴ M∴∴∴∴ (Entregando o distintivo da Loja ao Neófito) - Este é o distintivo de nossa 
Loja. Usai-o, como nós, com honra. 

 

(O M∴ de CCer∴ pendura o distintivo no pescoço do Neófito). 

 



Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ (Entregando o Catecismo dos Aprendizes ao Neófito) - Este é o 
Catecismo do vosso Grau. Estudai-o atentamente! 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ (Devolvendo o chapéu ao Neófito) - Recebei de volta agora o vosso 
chapéu, como símbolo do homem livre e como sinal da total igualdade de todos 
nós diante da lei.  Ir∴ M∴ de CCer∴, conduza o nosso novo Ir∴  aos Irmãos 
Vigilantes, no Sul e no Ocidente, para que ele  possa identificar-se como Maçom. 

 

(O M∴ de CCer∴ conduz o Neófito até o 2°. Vig∴). 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - De que forma posso reconhecer que sois Maçom? (E prossegue:)  Pelo 
Sinal, pela Palavra e pelo Toque. 

 

Neófito - (Repete) - Pelo Sinal, pela Palavra e pelo Toque. 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Como é o Sinal? (O Aprendiz faz o Sinal; caso necessário o 2°. Vig∴ o 
corrige). 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Qual é a palavra? (O 2°. Vig∴ recebe a palavra do Aprendiz, corrigindo no 
que for necessário). 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Como é o Toque? (O Aprendiz dá o Toque e o 2°. Vig∴ corrige no que for 
necessário). 

 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Ven∴ Mestr∴, o nosso novo Ir∴ apresentou-se como Maçom 
. 

(O M∴ de CCer∴ conduz o Neófito ao 1°. Vig∴) 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - De que forma posso reconhecer que sois Maçom? 
 

Neófito - Pelo Sinal, pela Palavra e pelo Toque. 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Dai-me o Sinal! (O Neófito faz o Sinal). 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Dai-me a Palavra! (O Neófito dá a Palavra na forma apropriada). 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Dai-me o Toque!  (O Neófito dá o Toque). 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Ven∴ Mestr∴, o nosso novo Ir∴ apresentou-se como Maçom. 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ M∴ de CCer∴, conduza o novo Ir∴ ao Ir∴ Secr∴ para que 
assine o seu compromisso. Depois conduza-o ao altar. 

 



(Depois disto feito, o Ven∴ Mestr∴ dá um golpe de malhete e diz:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - De pé e à ordem, meus Irmãos!  Uni-vos a mim para, de todo o 
coração, desejar felicidade ao nosso novo  Ir∴.  A mim, meus  Irmãos! (Todos os 
Irmãos aplaudem três vezes pela Bateria do Grau). Agradecei ao vosso Garante 
depois de encerrados os trabalhos, por meio de um cordial aperto de mão. Seja 
sempre vosso anseio mostrar-vos digno de sua  recomendação. Dirigi-vos, agora, 
ao Norte e prestai atenção ao que vos será lido. 

 

(O M∴ de CCer∴ conduz o Neófito para o Norte e retorna ao  seu lugar). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Peço ao Ir∴ ............... que faça a sua saudação. 
 

(Depois de concluída a peça de oratória, o Ven∴ Mestr∴ diz:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Agradeço-vos, meu Ir∴ pelas vossas palavras. 
 

(Segue-se um interlúdio musical). 

 
ENCERRAMENTO  DA  LOJA.  
 

(O Ven∴ Mestr∴ dá três golpes de malhete, seguido pelo 1°. Vig∴  e depois pelo 
2°. Vig∴). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meus Irmãos, pretendo encerrar os trabalhos.  Irmãos Vigilantes, 
algum Ir∴ deseja fazer uso da palavra a bem desta Oficina ou da Maçonaria em 
geral?  Ele tem plena liberdade para falar. 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Por ordem do Ven∴ Mestr∴ pergunto aos Irmãos no Norte, se alguém 
deseja fazer uso da palavra a bem desta Oficina ou da Maçonaria em geral?  Ele 
tem plena liberdade de falar 

. 

(Caso algum Ir∴ peça a palavra, o 1°. Vig∴ anuncia:- Ven∴ Mestr∴,  o Ir∴ 
............... pede a palavra. Se ninguém mais deseja falar, o 1°. Vig∴ anuncia:) 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Ven∴ Mestr∴,  reina silêncio na coluna do Norte. 
 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Por ordem do Ven∴ Mestr∴ pergunto aos Irmãos, no Sul, se alguém deseja 
fazer uso da palavra a bem desta Oficina ou da Maçonaria em geral?  Ele tem 
plena liberdade de falar. 

 

(Caso algum Ir∴ peça a palavra, o 2°. Vig∴ anuncia:- Ven∴ Mestr∴,  o Ir∴ 
............... pede a palavra. Se ninguém mais deseja falar, o 2°. Vig∴ anuncia:) 



 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Ven∴ Mestr∴,  reina silêncio na coluna do Sul. 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Algum Ir∴ do Oriente deseja fazer uso da palavra? 

 

(Se algum Ir∴ desejar  fazer uso da palavra,   esta lhe é concedida. Se ninguém 
mais deseja falar, o Ven∴ Mestr∴ prossegue:) 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meus Irmãos, acrescentemos aos nossos trabalhos uma ação de amor.  
Ir∴ 1°. Diácono, lembremo-nos dos necessitados! 

 

(O 1°. Diácono, eventualmente com a ajuda do 2°. Diácono, faz circular o Tr∴ 
de Benefic∴, com acompanhamento musical. Uma vez concluída a volta pelo 
Templo, o 1°. Diácono coloca-se entre  as colunas da F∴ e da B∴, informando:) 

 

1°°°°. Diácono - Ven∴ Mestr∴,  todos os Irmãos lembraram-se dos necessitados. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Agradeço a todos os Irmãos que contribuíram para diminuir a miséria.  
Ir∴ 1° Diácono, leve o resultado da coleta ao Ir∴ Tesoureiro. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - (Após a volta dos Diáconos aos seus lugares) - Ir∴ 1°. Vig∴, por que 
o lugar do 1°. Vig∴ é no Ocidente? 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Assim como o Sol se põe no Ocidente para terminar o dia, ali também se 
encontra o 1°. Vig∴ para fechar a Loja, pagar os Obreiros e dispensá-los dos 
trabalhos. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 2°. Vig∴,  como devem separar-se os Irmãos? 
 

2°°°°. Vig∴∴∴∴- Iluminados pela luz maçônica, se tiverem realizado sua tarefa diurna, a noite 
tiver caído e se cada um tiver cumprido o seu dever. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 1°. Vig∴,  quem decide sobre isto? 
 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - A consciência de cada um. 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 2°. Vig∴,  que horas são? 
 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - Meia noite, pela medida maçônica de tempo. 

(O 2°. Diácono faz soar uma batida de gongo). 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ Orador,  é  hora justa de encerrarmos os nossos trabalhos? 

 



Orador  -  Sim Ven∴ Mestr∴,  é  hora justa. 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴- (Dá um golpe de malhete) - De pé e à Ordem, meus Irmãos! Oremos. 
(Com acompanhamento musical). Sabedoria resplandece em cada obra Tua, Deus 
onipotente, e testemunha o Teu poder aquilo que a Tua vontade fez e faz. Teu 
mundo de rios, bosques e campos é cheio de beleza e o eterno anseio humano - 
LIBERDADE - a ela é consagrado. Coroa de êxito o trabalho dos Maçons. 
Abençoa seus atos de amor. Sabedoria  erga sua obra, força a sustente, beleza a  
ornamente. Virtude reine em suas Oficinas. Sabedoria os ilumine sempre.   E a 
Cadeia de União, meus Irmãos, não se rompa jamais. 

 

Todos repetem - E a Cadeia de União não se rompa jamais! 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Meus Irmãos,  formemos a Cadeia de União. 
 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - (Depois de formada a Cadeia) - Ven∴ Mestr∴,  a Cadeia de União está 
formada. 

 

(O Hino da Cadeia de União é cantado). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Vão agora, meus Irmãos, e  trabalhem lá fora na obra cujos alicerces  
aqui colocamos em comunhão fraternal. E lembrem-se: sempre haverá luz sobre a 
face da Terra enquanto verdadeiros Maçons, em fiel aliança, cuidarem da luz 
eterna. Mas, nas trevas e na superstição, perde-se a luz, quando os Maçons 
abandonam suas ferramentas. Lembremo-nos, nesta Cadeia de União, daqueles 
Irmãos que, espalhados pelo mundo, não  tem a oportunidade de executar o 
trabalho maçônico. Em espírito encontram-se conosco nesta Cadeia de União e os 
melhores votos e fraternais saudações que agora lhes enviamos para o Oriente e o 
Ocidente, para o Sul e para o Norte, provam que não os esqueceremos  até que 
estejamos reunidos no Or∴ Eterno. Lembremo-nos, também, dos Irmãos que já 
nos antecederam nesta jornada. Nós os saudamos silenciosamente. (Todos os IIr∴ 
batem no peito, silenciosamente,  três vezes a Bateria do Grau). Meus Irmãos, 
quando sairmos do Templo estejamos munidos do propósito de praticar na  vida  
profana  as virtudes  maçônicas  e,  assim,  demonstrar  ao  mundo, através  de  
atos  aquilo  que  aqui prometemos  fazer. Desfazei  agora  a  cadeia  de  nossas  
mãos!  A  cadeia  dos nossos  corações  permanece  fechada. Voltem agora aos 
seus lugares, ficando em pé e à Ordem! 

 

(Os Irmãos retornam aos seus lugares. O Ven∴ Mestr∴ e os dois Vigilantes 
permanecem em pé junto às suas respectivas colunas). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Irmãos Vigilantes,  apaguemos as luzes! 
 

2°°°°. Vig∴∴∴∴ - A luz se apaga, mas o seu calor permanece em nossos corações. 

 



1°°°°. Vig∴∴∴∴ - A luz se apaga,  mas a luz da verdade não se apaga jamais. 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - A luz se apaga, mas um pensamento lúcido encontra o seu caminho 
também nas trevas.   Peço os Irmãos Vigilantes que me acompanhem ao altar. (O 
Ven∴ Mestr∴ volta ao seu trono e os Vigilantes colocam-se diante do altar). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ Orador,  fechai a Bíblia! 

 

Orador  - (Dirigindo-se ao altar e, antes de fechar a Bíblia, lê:)  Ele, que é teu protetor, 
é também a tua sombra, para que não te atinja o Sol de dia, nem a  Lua à noite. Ele 
proteja de todo mal a ti e a tua alma e abençoa a tua ida e a tua vinda por toda a 
eternidade. 

 

(O Orador retira o Esquadro e o Compasso e fecha a Bíblia. Junto com os 
Vigilantes faz o Sinal,  retornando todos aos seus lugares). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 1°. Diácono,  cubra o Tapete! 
 

(Depois disto feito:) 

 

Ven∴∴∴∴M∴∴∴∴ - Ir∴ 1°. Vig∴,  o trabalho está encerrado. Cumpra o seu dever! 

 

(O Ven∴ Mestr∴ dá três golpes de malhete, no que é seguido pelo 1°. Vig∴  e 
depois pelo 2°. Vig∴). 

 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - Meus  Irmãos,   por   ordem   do   Ven∴ Mestr∴   fecho  esta  Loja  no Grau 
de Aprendiz, em honra ao G∴ A∴ D∴ U∴,    de   acordo   com   os   antigos  
costumes  dos   Maçons.  

  

(O  1°. Vig∴   dá  um   golpe   de   malhete,   no  que  é seguido  pelo  2°.  Vig∴   
e  depois  pelo  Ven∴  Mestr∴)    

  

1.º Vig∴∴∴∴ -  A Loja está fechada! 
 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Paz, alegria e harmonia acompanhem os vossos passos em todas as 
jornadas. 

 

M∴ de CCer∴- (Dirigindo-se ao Oriente, passando pelo Norte e bate três vezes com o 
seu bastão) - Meus Irmãos,  retiremo-nos, agora, deste recinto sagrado, na ordem 
inversa do ingresso. Peço-lhes que me acompanhem.  

 



(Os Irmãos retiram-se do Templo, com acompanhamento musical, liderados pelo 
Ven∴ Mestr∴ e pelos Irmãos no Oriente, passando pelo Sul, fazendo o Sinal 
para o 2°. Vig∴ e depois  para o 1°. Vig∴). 

============================================= 

CATECISMO DO GRAU DE APRENDIZ  
 
Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 2.° (ou 1.º) Diácono,  sois  Maçom? 
 

2.° (ou 1.º) Diácono -  Meus Irmãos, Mestres e Companheiros, como tal me 
reconhecem. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Qual é o primeiro dever de um Maçom? 
 

2.° (ou 1.º) Diácono - Verificar se a Loja está coberta. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Como posso reconhecer que sois Maçom?  
 

2.° (ou 1.º) Diácono - Pelo Sinal, pela Palavra, pelo Toque e pela repetição das 
circunstâncias especiais da minha Iniciação. 

 

Ven∴ Mestr∴ - O que significa a palavra “J”? 
 

2.° (ou 1.º) Diácono - É o  nome de  uma coluna do Templo de Salomão, onde os 
Aprendizes recebiam o seu soldo, e significa: o Senhor vos erguerá. 

 

Ven∴ Mestr∴ - O que se deve ser para poder tornar-se  Maçom? 
 

2.° (ou 1.º) Diácono - Um homem livre e de bons costumes. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Onde fostes preparado primeiro para a Maçonaria? 
 

2.° (ou 1.º) Diácono - No meu interior, pela idéia que tinha sobre a fraternidade. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Onde depois? 
 

2.° (ou 1.º) Diácono -  Numa sala ao lado da Loja. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Como fostes preparado? 
 

2.° (ou 1.º) Diácono - Nem nu, nem vestido; nem descalço, nem calçado; despojado de 
todos os metais, fui conduzido  à porta da Loja com os olhos vendados. 

 



Ven∴ M∴ - Ir∴ 1°. Diácono, por que foram vendados os vossos olhos? 
 

1°. Diácono -  O  meu coração deveria aprender a manter sigilo ante de que os meus 
olhos pudessem ver algo. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Por que fostes despojado de todos os metais? 
 

1°. Diácono - Como ensinamento de que fui feito Maçom pobre e sem meios, e de que 
deverei apoiar todos os Irmãos dignos e pobres na medida das minhas forças. 

 

Ven∴ Mestr∴∴∴∴ - Como conseguistes o ingresso  na Loja? 
 

1°. Diácono - Por meio de três fortes batidas. 

 

Ven∴ Mestr∴∴∴∴ - O que significam? 
 

1°. Diácono - Três frases:  Procurai e encontrareis!  Pedi e recebereis! Batei e ser-vos-á 
aberta a porta! 

 

Ven∴ Mestr∴∴∴∴ - De  que modo aplicais isto à Maçonaria? 
 

1°. Diácono - Eu me ocupei com os propósitos;  eu confiei num amigo;  eu bati, e a 
porta da Maçonaria foi aberta. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Por que o Compasso foi colocado sobre o lado esquerdo do vossos 
peito? 

 

1°. Diácono - Como lembrança das minhas peregrinações, sendo que o Compasso 
deveria tocar a minha consciência mais do que o meu corpo. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Por que fostes conduzido três vezes ao redor do retângulo? 
 

1°. Diácono - Para que todos os Irmãos pudessem ver que eu estava convenientemente 
preparado. 

 

Ven∴ Mestr∴ - O que significam os três passos maçônicos? 
 

1°. Diácono - Cada um constitui um ângulo reto e seu ensinamento  é o de sempre 
caminhar segundo o dever e o direito. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 2°. Vig∴, quais são as três grandes luzes de Maçonaria? 
 



2°. Vig∴ - A Bíblia, o Esquadro e o Compasso. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Como as explicais? 

 

2°. Vig∴ - A Bíblia ordena e dirige a nossa crença;  o Esquadro, as nossas ações e o 
Compasso determina o nosso comportamento em relação a todas as pessoas, em 
particular com relação a um Irmão Maçom. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Quais são as três pequenas luzes da Maçonaria? 

 

2°. Vig∴ - As três velas ao redor do retângulo, no Oriente, no Ocidente e no  Sul. 
 

Ven∴ Mestr∴ - O que representam? 

 

2°. Vig∴ - O Sol, a Lua e o Ven∴ Mestr∴. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Como assim? 

 

2°. Vig∴ - O Sol dirige o dia, a Lua a noite e o Ven∴ Mestr∴ a Loja. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Que forma possui a Loja? 

 

2°. Vig∴ - A forma de um retângulo, do Oriente ao Ocidente, entre o Sul e o Norte, da 
Terra até o céu e da superfície terrestre até o  ponto central. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Como explicais isto? 

 

2°. Vig∴ - A Maçonaria é universal, ela se estende pela Terra toda e  todos os Irmãos 
constituem um única Loja. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Sobre o que se apoiar a Loja? 

 

2°. Vig∴ - Sobre as três colunas:  S∴,  F∴  e  B∴. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Quem representa a coluna da S∴? 

 

2°. Vig∴ - O  Ven∴ Mestr∴, no Oriente. Porque assim como o Sol nasce no Oriente 
para iniciar o dia, assim também o Ven∴ Mestr∴ se encontra o Oriente para abrir 
a Loja e dirigir os trabalhos. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Que representa a coluna da F∴? 



 

2°. Vig∴ - O 1°. Vig∴.  Porque assim como o Sol se encontra no Ocidente para 
encerrar o dia, assim também o 1°. Vig∴ se encontra no Ocidente para encerrar a 
Loja e pagar os Obreiros, o que é a força e o sustento de qualquer trabalho. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Quem representa a coluna da B∴? 
 

2°. Vig∴ - O 2°. Vig∴.  Porque assim como o Sol se encontra no Sul ao meio-dia, 
assim também o 2°. Vig∴ se encontra no Sul para chamar os Irmãos do trabalho 
para o descanso e cuidar para que retornem na hora justa a fim de desenvolver a 
obra. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 1°. Vig∴, como explicais que as três colunas, S∴,  F∴ e B∴, 
sustentam a Loja? 

 

1°. Vig∴ - Porque sem elas nada que seja relevante pode ser realizado. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Como assim? 

 

1°. Vig∴ - A  S∴  descobre;  a  F∴  executa;  a  B∴  ornamenta. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Por que  todas as Lojas se chamam Lojas de São João? 

 

1°. Vig∴ - Porque os antigos Maçons escolheram São João Batista para seu patrono 
protetor. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Que espécie de jóias possui a Loja? 

 

1°. Vig∴ - Duas:  as móveis e as fixas. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Quais são as móveis? 

 

1°. Vig∴ - O Esquadro, o Nível e o Prumo. Porque com eles podem ser formados todos 
os Sinais da Maçonaria. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Quais são as fixas? 

 

1°. Vig∴ - A pedra bruta, a cúbica e a prancheta. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Por que são chamadas de jóias? 

 



1°. Vig∴ - Porque servem como sinais de diferenciação. As móveis referem-se às três 
maiores dignidades da Loja: o Ven∴ Mestr∴ e os Vigilantes.  E as fixas aos três 
graus da fraternidade:  Aprendizes, Companheiros e Mestres. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Quais são as ferramentas dos Aprendizes? 
 

1°. Vig∴ - A régua de 24  polegadas e o martelo pontiagudo. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Para que servem? 
 

1°. Vig∴ - A régua para dividir o tempo com sabedoria; o martelo para eliminar os 
cantos da imperfeição, para que o esquadro da verdade possa ser colocado fácil e 
corretamente. 

 

Ven∴ Mestr∴ - No que trabalham os Aprendizes? 
 

1°. Vig∴ - Na pedra bruta, símbolo das imperfeições do conhecimento e do coração. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Como batem os Aprendizes? 
 

1°. Vig∴ - Com duas batidas rápidas e uma pausada. 

 

Ven∴ Mestr∴ - O que significam? 
 

1°. Vig∴ - As duas primeiras, o fervor do Maçom pelo seu trabalho;  a última, lenta, a 
sua perseverança. 

  

Ven∴ Mestr∴ - De que modo um Maçom deve distinguir-se de outras pessoas? 
 

1°. Vig∴ - Por um comportamento exemplar, por um pensamento livre da opressão dos 
preconceitos e por uma amizade sincera aos seus Irmãos, baseada em princípios 
éticos. 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A INICIAÇÃO  
 
 (Durante a leitura destes esclarecimentos, o M∴ de CCer∴ coloca-se ao Sul do 
Tapete para, com o seu bastão, mostrar ao Neófito os diferentes símbolos e objetos  que 
serão mencionados. Especial atenção deve ser dada à explicação sobre o Tapete). 

 

Orador  -  Meu Ir∴,  depois de vos terdes tornado um dos nossos, certamente tendes o 
desejo de conhecer o verdadeiro objetivo de nossa fraternidade e o sentido dos 
símbolos e das formas que acabastes de ver. 

  Os Maçons  constituem uma fraternidade espalhada entre todos os povos e 
países, cujo objetivo consiste no fomento da pura humanidade dentro de um 
espírito de verdadeiro amor fraternal. Em outras palavras, desenvolver, em todos 
os lugares, o domínio dos puros princípios éticos e praticá-los por meio de boas 
ações. 

 Em nossos trabalhos utilizamos símbolos, para exprimir os nossos pensamentos 
de modo geral e, de acordo com a  origem histórica da nossa Ordem, utilizamos, 
como símbolos principais, as ferramentas dos construtores. 

  Aqui somos apenas seres humanos. Não procuramos nada além daquilo que 
todos os seres humanos devem procurar. Não conhecemos outra lei além daquela 
que obriga todas as pessoas, nem qualquer riqueza que não os tesouros do espírito 
e do coração. Também nenhuma outra honra além daquela  que o ser humano dá a 
si mesmo. Deixamos diante da porta do Templo tudo o que somos, procuramos, 
possuímos e acreditamos além disto. 

  Felizes nós e vós, meu Ir∴, se diante destes pensamentos o vosso espírito se 
ergue ao nível das nobres emoções e o vosso coração se enche pelo sentimento da 
dignidade humana. Aí sim, poderemos  esperar que também vós ireis trabalhar 
com diligência para que sejam atingidos os elevados ideais da nossa fraternidade. 

  Antes de poder introduzir-vos em nosso meio, tivemos que descobrir os motivos 
que vos traziam para nós, pois desejávamos evitar um possível desapontamento da 
vossa ou da nossa parte. Fostes perguntado se era  de vosso livre desejo vos 
submeterdes às nossas leis e  formas e fostes solicitado a exprimir livremente e em 
confiança os vossos pensamentos sobre algumas questões importantes. As 
condições, nas quais fostes colocado a seguir, correspondem ao espírito que reina 
entre nós. Chegastes a nós como um homem despojado de todos os tesouros 
exteriores, trazendo apenas o vosso espírito e o vosso sentimento, sem ajuda, mas 
dirigido pelo braço do amigo, demonstrando, assim, a necessidade interior da 
ligação fraternal que vos trouxe para o nosso meio. 

  Três fortes batidas - dedicação, fidelidade e perseverança -  finalmente vos 
abriram a porta. Já em nosso meio, fostes recebido pelas sérias palavras do Ven∴ 
Mestr∴ e realizastes, por sua ordem, três peregrinações com os olhos vendados, 
dirigido por um Ir∴.  O Compasso colocado sobre o vosso coração  deveria 
indicar para onde dirigir os vossos pensamentos. Durante as peregrinações 
ouvistes ruídos estranhos e palavras sérias, porém  amáveis. Isto deveria 
representar, para vós, uma imagem do caminho pela vida, onde - perturbado pelo 



barulho do mundo exterior e ofuscado por erros e preconceitos  - só conseguireis 
encontrar o caminho justo, que conduz ao bom objetivo, pela mão de um fiel 
companheiro e ouvindo as advertências da verdadeira sabedoria. Quando 
terminastes estas provas com confiança e firmeza, fostes conduzido ao altar da 
verdade e lá recebestes a Iniciação depois de uma prece. Em seguida, fostes 
incluído, como Irmão, em nosso meio. E, ao ser retirada a venda, vos encontrastes 
como um elo na nossa Cadeia de União. 

  Recebestes os paramentos de um Aprendiz Maçom e membro de nossa Loja. O 
Ven∴ Mestr∴ vos instruiu sobre o Sinais de reconhecimento maçônico e chamou 
a vossa atenção especial sobre as três grandes e as  três pequenas luzes da 
Maçonaria. 

  As três grandes luzes são a Bíblia, o Esquadro e o Compasso. A Bíblia é o 
símbolo da crença numa ordem ética do mundo. O Esquadro é o símbolo do dever 
e do direito. O Compasso é o símbolo da reflexão que determina o nosso 
relacionamento com todas as pessoas e com os Irmãos, em particular. Em outras 
palavras: as três grandes luzes da Maçonaria são os deveres de cada Ir∴ diante de 
Deus, diante de si mesmo e diante do próximo. 

  As três pequenas luzes, simbolizadas pelas velas no Oriente, no Ocidente e no 
Sul, representam o Sol, que ilumina o dia, a Lua, que ilumina a noite e o Ven∴ 
M∴, que deve iluminar os Irmãos com a sua compreensão. Pois, assim como na 
natureza externa domina uma lei eterna, assim  também entre nós domina a firme 
ordem das leis. 

  Vedes aqui, meu Ir∴, um Tapete com várias figuras. Encontrareis estas figuras 
em todas as Lojas. Nós as denominamos de fundamentos do Templo de Salomão. 
Assim como este Templo foi dedicado ao serviço do  único e invisível Deus, 
assim também o trabalho neste recinto sagrado é uma construção, baseada na 
mesma crença. A forma do Tapete é a de um retângulo, e, por isto, a Loja também 
é representada por esta figura, cujos lados representam os quatro cantos do 
mundo. Mas a obra, na qual trabalhamos como Maçons, é suportada por três 
colunas invisíveis: Sabedoria, Força e Beleza. Pois toda obra bela e duradoura 
deve ser criada pela Sabedoria, suportada pela Força e ornamentada pela Beleza. 

  Podeis perceber três portas na moldura do Tapete, que representam os lugares 
dos três Oficiais da Loja, responsáveis pela  segurança da nossa construção. Vedes 
o desenho de diversas ferramentas sobre o Tapete. Elas servem de símbolo do 
nosso trabalho espiritual e mostram que devemos medir, pesar e ordenar 
conscienciosamente todas as nossas ações. 

  Finalmente, desejo chamar a vossa atenção especial ao desenho de uma pedra 
bruta. Ela é o símbolo  do trabalho do Aprendiz. Assim, como o pedreiro começa 
o seu trabalho desbastando e polindo a pedra bruta, para que possa encaixar-se no 
edifício, assim também o Aprendiz Maçom deve começar a trabalhar e 
desenvolver o seu interior no espírito da Maçonaria, para que  nele possa despertar 
uma vida mais rica e bela na filosofia da nossa arte real. 

  Esclarecimentos adicionais sobre outros símbolos e formas maçônicas vos serão 
transmitidos nas Lojas de Instrução e nas reuniões especiais, nas quais a vossa 
participação é obrigatória. 

  Assim, meu Ir∴, refleti sobre estas palavras. Procurai penetrar no espírito e no 
sentido mais profundo das mesmas. Mas não vos esqueçais jamais: todas as 



formas e todos os símbolos reduzem-se a um jogo fútil se deles não emanarem os 
sentimentos corretos e as ações vivas. 

 

DEVERES E DIREITOS DOS APRENDIZES. 
 

1°. Vig∴ - 1. O grau de Aprendiz é a preparação para os dois graus seguintes, 
inicialmente para o grau de Companheiro.  O Aprendiz deve aprender a pensar e 
agir como Maçom. 

 

2. Por isto, deve familiarizar-se com os símbolos e costumes do seu grau, sobre o seu 
significado, refletir sobre a sua aplicação aos propósitos morais da Maçonaria e  
praticar a arte de traduzir o espírito da Maçonaria em sua vida. 

 

3. O Aprendiz pode usar a biblioteca da Loja. Mas, sobretudo ele deve freqüentar os 
trabalhos e obedecer às instruções de Irmãos mais experimentados. Tem a 
obrigação  primordial não faltar  às Lojas de instrução do seu grau sem 
justificativa relevante. 

 

4. Geralmente o tempo de aprendizado é de um ano. Entretanto, pode   ser reduzido se 
houver motivos  importantes. Nenhum Aprendiz  tem o direito de solicitar a sua 
Elevação ao Grau de Companheiro, que só é concedida como recompensa ao 
reconhecido entusiasmo maçônico. Mas, se houver motivos relevantes que possam 
levar um Aprendiz a solicitar a sua Elevação antes de decorrido o prazo usual, o 
Aprendiz pode dirigir-se ao seu padrinho, que acompanha com responsabilidade o 
seu caminho maçônico até o grau de Mestre. Se o padrinho original, por qualquer 
motivo, não estiver mais disponível, o Aprendiz deve solicitar a um Irmão Mestre 
de sua confiança, que assuma os deveres do padrinho. 

 

5. Se um Aprendiz filiar-se a uma outra Loja devido  a mudança de domicílio, ou se, por 
este motivo, for visitante de uma outra Loja do Rito, ele pode ser elevado nessa 
Loja, a pedido de sua Loja-mãe. 

 

6. Antes de sua elevação, o Aprendiz deve responder, por escrito, a uma pergunta sobre 
algum assunto maçônico, sendo importante não a sua erudição, mas o bom senso, 
as idéias próprias e a verdadeira linguagem do coração. Seria uma falta 
imperdoável utilizar-se,  para isto, da pena alheia. Em casos excepcionais, o 
Ven∴ Mestr∴ pode dispensar o Aprendiz deste trabalho escrito. 

 

7. Um Aprendiz não pode desempenhar cargos na Loja. 
 

8. O Aprendiz não pode apresentar candidatos à Loja. Se ele tiver um amigo digno, que 
deseja ingressar na Maçonaria, deverá solicitar a intermediação de um Ir∴ Mestre 
que, segundo as circunstâncias, se encarregará da proposta e assumirá o papel de 
garante.  

 



OS  GRANDES ENSINAMENTOS DA  NOSSA OBRA  NO GRAU DE 
APRENDIZ.  

 (Do Ritual Schröder das Lojas A. F. A. M.  - Alemãs) 

 

1. NO LUGAR CERTO, NA HORA CERTA, DA FORMA CERTA.  
 
 

Ven∴ M∴ (Bate uma vez com o malhete) - Atentem, meus IIr∴! Ouçam o que é dito 
do lugar certo, da hora certa e da origem certa!  Como procuraste a luz quando 
nem conhecias o lugar, Ir∴ 1°. Vig∴? 

 

1°. Vig∴ - Eu caminhava no escuro, Ven∴ Mestr∴, mas a esperança pela luz mostrou-
me o caminho ao oriente, em direção ao oriente, ao oriente. Assim eu encontrei a 
porta ocidental desta Oficina e depois que a minha opinião foi julgada numa 
escura câmara de silêncio, pedi entrada, batendo à porta junto a coluna J. 

 

Ven∴ M∴ - Aquele que procurou, achou. Aquele que pediu, recebeu, aquele que bateu 
à porta, recebeu entrada. O que viste quando entrou? 

 

1°. Vig∴ - Nada, Ven∴ Mestr∴, pois eu portava a venda do nada saber e do 
preconceito. Esta venda evitava que os olhos vissem por onde brilha a luz. 

 

Ven∴ M∴ - O que viste quando caiu a venda dos teus olhos? 

 

1°. Vig∴ -  A luz, Ven∴ Mestr∴! 
 

2°. Vig∴ -  Brilhava intensamente das três grandes luzes no oriente, onde o Ven∴ 
Mestr∴ se encontrava com o malhete em sua mão direita. Iluminava feericamente 
o sul, onde os IIr∴ Mestres e Companheiros  planejavam e trabalhavam. 
Iluminava com fraqueza o norte, onde os IIr∴ Aprendizes trabalhavam e 
aguardavam o ensino. 

 

Ven∴ M∴ - A que horas viste a luz? 

 

2°. Vig∴ - Entre meio-dia e meia-noite, Ven∴ M∴, na hora justa e perfeita. 
 

Ven∴ M∴ - Porque justa e perfeita? 

 

1°. Vig∴ - A palavra e a obra necessitam da hora certa para colher frutos devidos. Por 
isso o Maçom não deve falar antes da hora madura, do meio-dia completo. Assim 
sendo, ele atua antes que desapareça o momento, muitas vezes único e ideal, no 
alto da meia-noite. 

 



Ven∴ M∴ - Como aproximaste daquela luz? 
 

2°. Vig∴ - Com três passos rituais da Maçonaria, Ven∴ Mestr∴, sendo, 
respectivamente, primeiro com o pé esquerdo, formando com meus pés um ângulo 
reto. Depois, somente através de passos premeditados e perfeitos, e com o 
pensamento reto, nos aproximaremos da verdadeira beleza e perfeição. 

 

Ven∴ M∴ - Deixem-nos, então, meus IIr∴, terminar de forma correta o trabalho e nos 
aperfeiçoar na arte, que denominamos a Arte Real. 

 

2.  - A   MAÇONARIA.  
 

Ven∴ M∴ - (Bate uma vez com o malhete) Atentem, meus IIr∴! Conheçam o  que é a 
Maçonaria.  Ir∴ 1°. Vig∴!  O que nos une? 

 

1°. Vig∴ - A Maçonaria, Ven∴ Mestr∴. 

 

Ven∴ M∴ - O que é a Maçonaria? 

1°. Vig∴ - Uma irmandade espalhada pelo globo, formada de homens sérios, que 
procuram em conjunto a elevação da vida, e a melhoria do ser humano.  Assim 
unidos, eles utilizam os símbolos dos cultos da luz, como também os costumes e 
ferramentas usadas pelos pedreiros do antepassado.  A meta máxima desta união 
de homens é a educação do homem sábio e trabalhador.  Trabalhar no ser humano 
para que o mesmo se transforme numa pedra de forma perfeita e,  através da 
coleção destas pedras perfeitas,  construir uma humanidade melhor, isto é a 
Maçonaria. 

 

Ven∴ M∴ - Ir∴ 2°. Vig∴,  existiu sempre a Maçonaria? 
 

2°. Vig∴ - No sentido amplo, sempre existiu a Maçonaria.  No sentido estrito e sob este 
nome, ela existe desde 1717. Nesse ano uniram-se, em Londres, quatro Lojas, 
formando uma Grande Loja. 

 

Ven∴ M∴ - Leia-nos, Ir∴ Orador, a parte principal dos velhos deveres de 1723, a 
Carta-herança de cada Loja Maçônica regulamente  constituída.   (Bate  uma  vez  
com  o  malhete). Em pé e à ordem, meus IIr∴! 

 

Orador - O Maçom é responsável,  através de sua participação, de obedecer  as  Leis  
Morais    e,   se  entende  bem  da  Arte  Real,   não será  um  descrente  de  Deus, 
através da lentidão do pensamento,  nem um espírito livre  sem o respeito pelo 
divino. Mesmo que em tempos antigos,  os  Maçons eram obrigados a  pertencer à 
religião oficial do país ou da nação, hoje achamos por bem deixar ao critério de 
cada um a escolha de sua religião, sendo o ideal escolher religião na qual todas as 
pessoas se identifiquem e cada qual tenha a sua idéia particular a respeito. Isto 
quer dizer, os homens devem ser bons e leais, homens de honra e corretos na ação, 



mesmo que se distinguem pela religião que professem.  Através disto, a 
Maçonaria forma um ponto central da união e um meio para conseguir uma 
amizade leal entre pessoas, as quais ficariam, em outras circunstâncias, separadas. 

 

Ven∴ M∴ - Sentemo-nos, meus IIr∴!  Ir∴ 1°. Vig∴,  é  a  Maçonaria  uma  religião? 
 

1°. Vig∴ - Ven∴ Mestr∴, a Maçonaria não é uma religião no sentido comum da 
palavra. Mas, mais do qualquer outra organização, ela tem por objetivo unir 
pessoas em torno de si e de seus deveres comuns, sem distinção de credo, raça ou 
posição social, para o cultivo do puro sentido humano, através de certas formas 
transmitidas. Assim, se “religião” significa “união”, consideramos a Maçonaria, 
nesse sentido, como uma organização religiosa. 

 

 Ven∴ M∴ -  - Um Maçom que recebeu a Iniciação, é outra pessoa? Ele é melhor do 
que outros seres humanos? 

 

2°. Vig∴ - Não, Ven∴ Mestr∴, porém ele é mais responsável que outras pessoas, para 
que seja divulgada a perfeição e a beleza e se preocupando que a Maçonaria 
espalhe na comunidade a liberdade, a paz e o desenvolvimento. 

Ven∴ M∴ - É a Maçonaria uma organização secreta? 
 

2°. Vig∴ - Não, Ven∴ Mestr∴!  Nós não possuímos nenhum superior desconhecido e 
não devemos obediência a ninguém. Protegemos, no entanto, os nossos costumes 
e formas contra a curiosidade e a maledicência. Mas não escondemos de ninguém 
que  nós fazemos nada mais do que servir, dentro das leis do Estado, a verdade, a 
bondade e a beleza. A convivência, através da união fraternal, no sinal, toque e 
palavras, permanecem um segredo que não pode ser transmitido. 

 

1°. Vig∴ - A união maçônica não aparece como tal, nos campos de batalha ou de 
trabalho, no mundo profano. Porque só no silêncio e no retiro, amadurecem 
profundos pensamentos e ações puras.  Como o cérebro  humano, situado no seu 
invólucro de osso, assim também se encontra a união maçônica em seu retiro 
benfeitor e proposital. 

 

 
3.- OS TRÊS SINAIS DO RECONHECIMENTO  SECRETO. 
 

Ven∴ M∴ - (Bate uma vez com o malhete) - Atentem, meus IIr∴, e aprendam os  três  
sinais  do  reconhecimento  da  Maçonaria! Ir∴ 2°. Vig∴, como respondeste, 
como Aprendiz, quando te foi perguntado:  Sois Maçom? 

 

2°. Vig∴ - Meus IIr∴, Mestres e Companheiros, como tal me reconhecem. 

 

1°. Vig∴ - Recomenda-se ao Aprendiz, atender com humildade os pronunciamentos e 
decisões dos IIr∴ mais velhos e experientes, evitando expressões precipitadas. 



 

Ven∴ M∴ -  Como posso reconhecê-lo como Maçom? 
 

1º. Vig∴ -  Pelo sinal, toque e palavra, aqui e onde estiver.    

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ven∴ M∴ - Mostrai-me o sinal? 
 

1°. Vig∴ - (Levanta-se e mostra o sinal). 

 

Ven∴ M∴ - O que queremos dizer com este sinal visual de reconhecimento? 
 

1°. Vig∴ -  O ângulo reto que se forma indica a retidão, isto quer dizer, o pensamento 
reto dos IIr∴ e a cega confiança que existe entre eles. O sinal deve alertá-los de 
que deverão manter seu pensamento em retidão até o final de seus dias. 

 

2°. Vig∴ - “Cortem-me o pescoço se eu revelar o segredo”, assim comentavam e 
chamavam nossos antepassados o sinal do pescoço de Aprendizes (Gutural). 

Ven∴ M∴ - Além deste sinal, conhecemos as regras de ordem dos IIr∴ Aprendizes.  O 
que dizem elas? 

 

1°. Vig∴ - A mão que se encontra no ângulo reto, junto ao nosso pescoço, tem que nos 
proteger contra paixões evolucionárias e a cabeça  contra  incomensurabilidades  e  
irresponsabilidades. Quem  está em “ordem” está perfeitamente consciente de seu 
claro pensamento e respeito fraternal. 

 

Ven∴ M∴ - O que significa, como símbolo tátil, o toque dos Aprendizes? 
 

1°. Vig∴ - Que se unam as mãos, de Irmão para Irmão, no amor inseparável, auxílio e 
lealdade. 

 

2°. Vig∴ -  O ritmo do aperto de mão nos lembra a seqüência das batidas do malhete, 
que soam numa Loja de Aprendizes, e é a forma de bater dos IIr∴ do primeiro 
grau. 

 

Ven∴ M∴ - Como soa o bater do malhete numa Loja de Aprendizes? 
 

2°. Vig∴ - Dois curtos e um longo, ilustram o entusiasmo e a persistência do Maçom. 

 

Ven∴ M∴ - Ir∴ 1°. Vig∴, dai-me a palavra, o símbolo auditivo dos IIr∴ Aprendizes? 
 



1°. Vig∴ - Eu não posso dá-la senão soletrada e dar as sílabas.  Dai-me a primeira letra 
e dar-vos-ei a segunda. (Ven∴ M∴- J; 1°. Vig∴- ...; Ven∴M∴ - ...; 1°. Vig∴ - 
...;Ven∴ Mestr∴ - ...; === 1°. Vig∴ - JA;  Ven∴ Mestr∴ - .....). 

 

Ven∴ M∴ - Por que a palavra  é soletrada e silabada? 

 

 2°. Vig∴ - Para dificultar o mau uso da palavra, Ven∴ Mestr∴. 
 

1°. Vig∴ - Nosso ensinamento evita dogma, induz nos jovens Maçons pensamento  
racional. É dada a primeira letra da palavra, para que ele mesmo encontre a 
segunda e assim demonstre, simbolicamente, o caminho da verdade ao Aprendiz, 
o qual o homem deve arriscar a seguir, mesmo quando ensinado e dirigido por 
outros. 

 

Ven∴ M∴ - O que significa a palavra? 
 

2°. Vig∴ - É o nome hebraico de uma coluna no pátio frontal do Templo de Salomão, 
na qual os Aprendizes recebiam suas recompensas. 

 

1°. Vig∴ - Obscuro é o sentido da palavra e múltipla sua interpretação. Responde-nos a 
palavra J.... a pergunta sobre a origem do Homem e de sua razão de ser. 

 

Ven∴ M∴ - Que recompensa esperam os Aprendizes na coluna J...? 

 

2°. Vig∴ - Nenhuma outra recompensa, Ven∴ Mestr∴, do que a consciência do dever 
cumprido:  Medo e esperança não podem influenciar a atuação do Maçom. 

 

Ven∴M∴ -O que significa J...., quanto à origem e forma de ser do Homem?  

 

1°. Vig∴ - Os antepassados nos ensinaram: “O Senhor o erigirá!”  Isto quer dizer: Das 
profundezas foi trazida, através da desconhecida  força  da  criação  do  universo,  
a  vida,  à  luz. Na trilha da necessidade obriga àquele momento a lei do Cosmos,   
a   todos   os   seres   vivos   a   caminhar.  Mas, através da livre iniciativa, o 
Homem sente e se coloca no poder de alcançar a luz.  Assim, o Homem é, desde 
sua origem: “Forma forjada, que se desenvolve vivendo.” 

 

4 - AS  TRÊS  PEQUENAS  LUZES. 
 

Ven∴ M∴ - (Bate uma vez com o malhete) - Atentem,  meus IIr∴,  ao que   lhes   é   
ensinado   pelas  três   pequenas   luzes!  O desejo  para a luz, nos personifica as 
três colunas iluminadas ao redor do tapete. Nós a chamamos de “As três pequenas 
luzes”.   Mas  como chamamos por si? 

 

1°. Vig∴ - Sabedoria  chama-se a primeira. 



 

2°. Vig∴ - Força a segunda. 
 

1°. Vig∴ - Beleza a terceira. 

 

Ven∴ M∴ - Ainda mais, qual  o significado das três colunas, meus IIr∴? 
 

1°. Vig∴ - A construção do Templo descansa sobre elas, Ven∴ Mestr∴, as suas 
escoras são a sabedoria, a força e a beleza, nenhum outro fundamento senão o 
amor, o auxilio e a fidelidade fraternal. 

 

2°. Vig∴ - As colunas sustentam o Templo da humanidade, Ven∴ Mestr∴.  Para sua 
infinita construção, somos designados como os sucessores dos velhos Maçons, 
que edificaram catedrais  para a glória do Todo Poderoso. 

 

Ven∴ M∴ - Deveras, meus IIr∴.  Mas digam-me, meus IIr∴ VVig∴, o que 
consideramos ainda, quando falamos com os mais antigos sobre as luzes da Loja? 

 
 

1°°°°. Vig∴∴∴∴ - O sol, a lua e o Ven∴ M∴, são as luzes da Loja.  O sol significa o princípio 
espiritual, a razão que ilumina os Homens. A  lua  simboliza  o  princípio da alma,  
a  força  da  convicção, a  capacidade   da   percepção   e   dos   pressentimentos. 
O Ven∴ M∴, porém, significa o princípio do querer, conscientemente o Mestre 
utiliza o bom senso e o poder da convicção para o bem dos IIr∴. 

 

 

4. AS  TRÊS  GRANDES  LUZES. 
 

Ven∴ M∴ - (Bate uma vez com o malhete) - Atentem, meus IIr∴, ao que lhes é 
ensinado pelas três grandes luzes da Arte Real! Ir∴ 2°. Vig∴, quais são as três 
grandes luzes da Arte Real?  

 

2°. Vig∴- O Livro Sagrado, o esquadro e o compasso, Ven∴ Mestr∴. Eles  se 
encontram  a  leste  do  altar  perante  o  Ven∴ Mestr∴. O esquadro aberto, 
dirigido a oeste, o compasso  em direção a leste, ambos abertos sobre o Livro da 
Lei. 

 

Ven∴ M∴ - Qual é a primeira grande luz? 

 

1°. Vig∴ - O Livro Sagrado, Ven∴ Mestr∴.  Em nossa cultura é a Bíblia, 
historicamente pelo costume e lei dos Maçons. 

 

Ven∴ M∴ -  O que nos ensina a Bíblia? 



 

1°. Vig∴ -  A Bíblia não é um dogma  para nós, Ven∴ M∴, pois o Maçom é livre de 
fronteiras no seu pensar e agir, e pacientemente respeita o pensar e agir de outros. 
A Bíblia é para nós, o símbolo da história e da aspiração da humanidade em si, 
pois ela nos relata a poderosa história de um povo de grande cultura e sua religião; 
a história de muitos que procuraram deuses e luzes; a história de muitos 
desenganados e perdidos. Ela contém o poderoso, e, tantas vezes na história da 
humanidade, mal interpretado ensinamento do Mestre de Nazaré.  A Bíblia 
representa para nós, a constante evolução de toda sabedoria e experiência humana, 
e documenta, assim, a educação do ser humano. 

 

Ven∴ M∴ - Qual é a segunda grande luz? 

 

2°. Vig∴ -  O  Esquadro,  Ven∴  M∴,  sobre  o  Livro  Sagrado. Rigoroso por lei 
jurada, o Esquadro examina pela forma retangular o pensamento retilíneo, o 
direito e a obrigação e nos transmite seu modo reto e invergável. 

 

 

 

Ven∴ M∴ - Qual é a terceira grande luz? 

 

1°. Vig∴ -  O  Compasso, Ven∴ M∴,  sobre  o  Livro  Sagrado.  Bondoso e flexível, o 
Compasso mede o comportamento de Homem para Homem. Mantendo a ponta 
firme, no centro de nosso coração, o Compasso espaceja, no círculo que abrange, 
uma  área  fértil  para  praticarmos  o  amor humano e fraternal. Por isso,  o Ven∴ 
M∴  colocou,  durante minha iniciação, a ponta do Compasso no meu peito,  na 
altura de meu coração, e  assim  me  ensinou  as obrigações dos Maçons  para o 
amor, a lealdade e a discrição. 

 

Ven∴ M∴ -  Por isso o Livro Sagrado,  o Esquadro e o Compasso, são   os   três   
grandes   guias   que   regem   nossa   união.  Como    podemos   reconhecer   
então,   um   justo   Maçom?  Notem,   como   tudo   se   compõe   em   perfeita   
harmonia! Sinal, Toque e Palavra nos dão somente o reflexo das três grandes  
luzes.  Como  responderás,  se  eu  te  perguntar:  “Como reconhecer um Maçom” 

 

1º. Vig∴ - Primeiramente pelo seu pensamento justo.  Que  ele  se  mede sempre justa e 
honestamente,  isto  nos  prova  seu sinal. 

 

Ven∴ M∴ - Assim ele cumpre sua missão maçônica contra si próprio.   Como se 
reconhece um Maçom pela segunda vez? 

 

2º. Vig∴ - Pelo seu amor e lealdade fraternal, pela sua profunda bondade e tolerância. 
Que ele compreendeu o sentido do Compasso. Isto sentimos no seu toque. 

 



Ven∴ M∴ - Assim ele cumpre sua obrigação maçônica perante seus  IIr∴e os outros. 
Agora, pela terceira vez, como reconhecemos um  Maçom? 

 

1º. Vig∴ -  Através de sua procura pelo conhecimento e pela sabedoria. Na forma como 
ele  estuda para chegar à profundidade de todas as coisas, no sentido da palavra 
J.... 

 

Ven∴ M∴ -  Assim  ele  almeja  a  obrigação   maçônica  perante  o Cosmos.  Sejamos 
gratos aos velhos mestres, que não legaram  tábuas  com  leis  rígidas.  Porém,  
indicaram  com sinais  e  palavras  simbólicas  ao  Maçom,  os  três  círculos dos  
deveres,  nos  quais  ele  sempre  esteve,  está  e  estará. Concretizar estes círculos, 
sob própria responsabilidade e reconhecimento,  é dever interminável do Maçom. 

 

5. O  NÚMERO  SAGRADO. 
 

Ven∴ M∴ - (Bate uma vez com o malhete) - Atentem, meus IIr∴! Ouçam  do  número  
sagrado  do  grau!   Ir∴ 2º. Vig∴, que idade tem o Aprendiz? 

 

2º. Vig∴ - Três anos, Ven∴M∴, pois ele viajou três vezes antes de  ser-lhe dada a luz. 

1º. Vig∴ - Reconhecimento de si foi lhe ensinado na primeira viagem. 
 

2º. Vig∴ - Domínio  de  si  na  segunda. 

 

1°. Vig∴ - Enobrecimento  de  si  na  terceira. 
 

Ven∴ M∴ - O que mais sabes sobre o número três, Ir∴ 1°. Vig∴? 

 

1°. Vig∴ - Três  é  o  número  sagrado  da  Arte  Real,  Ven∴ Mestr∴, pelo qual o 
Homem domina e desenvolve seu sentir, agir e pensar.  Por isso,  o Homem é 
portador, medida e objeto da Arte Real, ele a exercita e é por ela formado. 

 

2°. Vig∴ - Pelo sentimento tumultuado entre a alegria e a dor, o Homem, que entende 
bem a Arte Real, procura:  sábia serenidade. 

 

1°. Vig∴ - Como atuante que se encontra entre agir e reagir, o Homem, que entende da 
Arte Real, concretiza: a compensação criadora. 

 

2°. Vig∴ - Como pensador, o Homem procura, para entender a Arte Real, com a 
dualidade dos contrastes, e com seu intelecto penosamente envolvido e ligado, 
superar uma dimensão mais elevada no pressentimento maravilhoso da unidade do 
Cosmos. 

 



1°. Vig∴ - Por isso, o Templo da Humanidade repousa sobre três colunas,  assim 
também a Loja. 

 

2°. Vig∴ - Em três graus trabalha a Maçonaria. E por três degraus sobe o Ir∴ ao altar 
pela erudição e o trabalho para a sabedoria. 

 

1°. Vig∴ -   Portanto,  o  Aprendiz  deve  estudar,  o  Companheiro deve   trabalhar   e   
o   Mestre   dirigir.   Preparar  o  primeiro,  executar  o  segundo   e   projetar  o  
último. 

 

2°. Vig∴ - E   três  vezes  vale  para  nossos  IIr∴  o  tríplice juramento: para si mesmo, 
para o próximo e para o Cosmos. 

 

6. A  LOJA.  
 

Ven∴ M∴ - (Bate uma vez com o malhete) - Atentem, meus IIr∴, saibam  da  Loja,  
modo  e  lugar,  número  e  nome!  Ir∴ 2°. Vig∴,  o que  é  uma  Loja? 

 

2°. Vig∴ - Uma congregação de um número de verdadeiros IIr∴, unidos em 
conformidade com a lei. 

1°. Vig∴ - Um núcleo secreto para trabalhos e cultos maçônicos. 

 

Ven∴ M∴- Como se chama o recinto, no qual o Ven∴ M∴ realiza a Loja? 
 

2°. Vig∴ - A Oficina, Ven∴ Mestr∴, ela é um lugar simbólico de trabalho, na qual os 
IIr∴ Maçons ensinam, trabalham e são instruídos para a construção que lhes foi 
outorgada. 

 

1°. Vig∴ - O Templo, Ven∴ Mestr∴,  a justa e perfeita Loja, é nosso recinto de culto, 
onde nos reunimos para servir nas antigas e sagradas formas à sabedoria, à força e 
à beleza, e assim nos aproximar, respeitosamente, às últimas verdades. 

 

Ven∴ M∴ - Onde fica a Loja? 
 

1°. Vig∴ - No centro, coberta e oculta. 

 

Ven∴ M∴ - Qual é seu comprimento? 
 

2°. Vig∴ - Do oriente ao ocidente, sem limites. 

 

Ven∴ M∴ - Qual é sua largura? 
 



2°. Vig∴ - Do norte ao sul, menos larga que comprida. 
 

Ven∴ M∴ - Que altura tem ela? 

 

1°. Vig∴ - Do Nadir ao Zênite, eternamente. 
 

Ven∴ M∴ - O que significam estas respostas? 

 

1°. Vig∴ - Que a Maçonaria é invisível, atemporal e geral, e que abrange a Terra e  o 
Cosmos. 

 

2°. Vig∴ - E que haja somente uma Loja, na qual todos os Homens são convocados  
para  trabalhar  e  se  aproximar,  humildemente,  à  finalidade  divina. 

 

Ven∴ M∴ - Assim é, meus IIr∴. Tenham em mente, que este último e elevado 
significado da Maçonaria, somente poderá ser atingido quando a Loja estiver no 
centro do coração de cada Ir∴ iniciado.  Porque a Loja se chama Loja de São João 
Batista? 

 

2°. Vig∴ - Desde tempos históricos, os Maçons consideraram  São João Batista o 
padroeiro de sua arte. 

 

Ven∴ M∴ - Meus IIr∴ VVig∴, porque chamamos a Loja justa e perfeita? 

 

1°. Vig∴ -  Três  a  regem:   o  Ven∴ Mestr∴  e  seus  VVig∴.  Também três Maçons 
formam uma simples Loja, se no mínimo um deles for Mestre, e por isso ela pode 
ponderar e orientar. Cinco a iluminam:  os portadores de malhetes, além do 
Secretário e do  Tesoureiro.  Também cinco Maçons, entre os quais, no mínimo 
três sejam Mestres e um Companheiro, formam   uma   perfeita   Loja   com   o   
direito   de   instruir. Sete fazem o trabalho justo e perfeito; pelo menos três 
Mestres, mais dois Companheiros e dois Aprendizes.  Quando sete estão 
presentes, a Loja possui toda soberania e força em toda atividade maçônica. 

 

2°. Vig∴ - Considera-se justa e perfeita, uma Loja, quando fundada regularmente por 
Maçons, em conformidade com a lei e foi-lhe legada a luz e a carta pela 
Obediência Superior Maçônica 

. 

Ven∴ M∴ - (Bate uma vez com o malhete) - Em pé e à ordem, meus IIr∴!   
Gratificados, lembramos, que a Justa, Perfeita e  Benemérita Loja de São 
João______,  ao Oriente de __________o e subordinada ao 
______________________, recebeu a luz e a Carta Constitutiva.   Sentemo-nos, 
meus IIr∴! 

 

 



7. SÍMBOLOS  E  FERRAMENTAS.  
 

Ven∴ M∴- (Bate uma vez com o malhete) - Atentem. meus IIr∴! Deixem-nos, agora, 
interpretar os símbolos e ferramentas que os Maçons vêem na Loja.  Ir∴ 1°. 
Vig∴, o que nos diz esta pedra  bruta? 

 

1°. Vig∴ - A pedra é crua e não trabalhada, imprestável para a construção;  todos somos 
iguais como Aprendizes. 

 

2°. Vig∴ - O dever dos Aprendizes, Ven∴ Mestr∴,  é formar e polir a pedra, pelo 
trabalho em si.  Sob as pancadas do martelo, removem-se os cantos e arestas do 
egoísmo e do impulso indomável. 

 

Ven∴ M∴- Aprendizes seremos nesta tarefa até o fim, meus IIr∴; por isso, 
permaneçamos unidos fraternalmente em nossa formação própria.  Também 
sabem indicar um símbolo para tal união, IIr∴ VVig∴?  

 

2°. Vig∴ - Sim, Ven∴ Mestr∴, a Cadeia de União que emoldura  as nossas três 
grandes luzes. 

 

 

 

1°. Vig∴ - Ela nos une com todos os IIr∴ que neste momento respiram conosco neste 
globo; ela nos une, também com os IIr∴ que nos antecederam ao Oriente Eterno, 
e com aqueles que  estarão futuramente prosseguindo a nossa obra. 

 

Ven∴ M∴ - O que nos ensina a Cadeia de União? 
 

2°. Vig∴ - Iguais são todos os seus elos, pois é dada a mesma consideração a todos os 
IIr∴, sem diferença de posição e procedência. 

 

Ven∴M∴-Ir∴2°.Vig∴, diga-me, o que significa o malhete nesta minha mão? 

 

2°. Vig∴ - Ele é o símbolo da força solicitada do poder, com a qual os IIr∴ 
confiantemente vos nomearam, meu  Ir∴, e os IIr∴ VVig∴, a fim de que possais 
conduzir os IIr∴ com o auxílio dos VVig∴,  pela ordem propriamente criada e na 
compreensão das últimas e distantes metas da nossa união. 

 

1°. Vig∴ - O símbolo do poder humano sobre a natureza virgem é o malhete do Ven∴ 
Mestr∴, a primeira ferramenta que o ser humano inventou. 

 

Ven∴ M∴ - O que significa o tapete entre as colunas? 

 



1°. Vig∴ - Antigamente lá se encontravam as plantas e ferramentas dos IIr∴ obreiros. 
Para nós, o tapete significa a planta arquitetônica da nossa vida e o plano do 
trabalho conjunto na grande obra. 

 

Ven∴ M∴ - Depois de vos ter sido dada a luz, fostes vestido com um avental.  O que 
significa isso? 

 

2°. Vig∴ - O avental é o símbolo do trabalho incessante, Ven∴ Mestr∴. 
 

1°. Vig∴ - A vestimenta maçônica significa a renovação de um Homem melhor.  
Devemos lembrar sempre disto, quando nos reunimos para o  trabalho e vestimos 
o avental. 

 

8. O  GRANDE  ARQUITETO  DO  UNIVERSO.  
 

Ven∴ M∴ - (Bate uma vez com o malhete) - Pela última vez, meus IIr∴, atentem!  
Refletimos sobre a grande obra e nos aperfeiçoamos na Arte Real.  Digam ainda,  
meus IIr∴ VVig∴, do que nos lembramos quando a Loja é aberta e fechada? 

 

2°. Vig∴ - Reverenciamos, com devoção, o G∴A∴D∴U∴, Ven∴ Mestr∴. 
 

 

Ven∴ M∴ - O que entendemos sob a égide do G∴A∴D∴U∴? 

 

1°. Vig∴ -  Ven∴ Mestr∴, os IIr.∴ Maçons são livres em sua consciência e abertos em 
seu pensar. Depende de cada um, o que deve ser entendido sob este símbolo tão 
sublime. Para a Maçonaria o G∴A∴D∴U∴ representa aquilo que se reconhece 
como sendo a força criadora, conservadora e consumidora do Cosmos, que se 
situa além de nossos conhecimentos e experiências. Mesmo não podendo 
personificar algo concreto sobre este símbolo, pensamos poder pressentir que ele 
representa um sentido final ao nosso trabalho. 

 

Ven∴ M∴ - Como podemos, porém, ter veneração perante uma força que nunca 
reconheceremos inteiramente? 

 

1°. Vig∴ - Veneração perante o desconhecido é uma necessidade espiritual, que em 
poder da sabedoria humana chega à mesma conclusão do filósofo Sócrates: “EU 
SEI QUE NADA SEI”. 

 

Ven∴ M∴ - Que assim seja, meus IIr∴, aquele que bem dominar a Arte Real sabe que 
nada sabe.  E mesmo assim, viver dignamente e em retidão com o desconhecido e 
eternamente irreconhecível, é esta a Arte Real e o grande ensinamento de nossa 
obra. Aperfeiçoemo-nos, nesta Arte Real, até o nosso fim.  Que assim seja!  (Bate 
uma vez com o malhete).  



 
FESTA DE  SÃO  JOÃO 

 
 
A INSTALAÇÃO DO TEMPLO.  
 

O Templo é preparado para o trabalho no Grau de Aprendiz. No centro encontra-
se o Tapete, coberto. Ao seu redor, as três colunas com as luzes da Sab∴  
(Oriente), F∴ (Noroeste) e B∴ (Sudoeste). Sobre o altar encontram-se a Bíblia 
fechada, o  Esquadro e o Compasso fechado. Os malhetes encontram-se sobre os 
altares do Ven∴ Mestr∴  e dos Vigilantes. A luz da Sab∴ está acesa sobre o 
altar do Ven∴ Mestr∴.  As luzes sobre os altares dos Vigilantes estão apagadas. 

Os Irmãos trajam terno escuro, gravata branca, luvas brancas e o avental do seu 
Grau.  Os Aprendizes usam um avental branco de couro, com bordas brancas e 
com a aba levantada. 

 

ABERTURA  DA  LOJA.  
 

(O Templo encontra-se na semi escuridão.  Estão acesas somente a vela sobre o 
altar da Sab∴, a luz da coluna “J” e, no teto, as luzes do Sol e da Lua. Depois 
dos Oficiais terem ocupado os seus lugares, o Ven∴ M∴  diz:) 

 

Ven∴ Mestr∴ - M∴ de CCer∴, verificai se apenas Irmãos Maçons se encontram na 
Sala dos Passos Perdidos. Fazei com que se paramentem e ingressem no Templo 
aos pares. 

 

(O M∴ de CCer∴ dirige-se à Sala dos Passos Perdidos, bate três vezes com o 
seu bastão e, depois de haver se certificado de que apenas Irmãos Maçons estão 
presentes, diz a eles:)  

 

M∴ de CCer∴ - Meus Irmãos, trago-vos as saudações do Ven∴ Mestr∴ da Justa, 
Perf∴ e Benem∴ Loja de São João _____________  e, por sua determinação, 
peço-lhes que se paramentem e se  preparem para um trabalho no Grau de 
Aprendiz.  

 

(Isto estiver sido feito, ele bate novamente três vezes com o seu bastão e diz:) 

 

M∴ de CCer∴ - Meus Irmãos, por ordem do Ven∴ Mestr∴ peço-lhes que me sigam 
aos pares e em silêncio. Primeiramente os Irmãos Aprendizes da nossa Loja, 
depois os Companheiros e em seguida os Mestres. Finalmente, os Irmãos 
visitantes, na mesma ordem.  

  

(Se autoridades maçônicas estiverem presentes, estas serão anunciadas 
separadamente e conduzidas ao Templo com as honras correspondentes). 



(Com acompanhamento musical o cortejo é conduzido ao Templo pelo M∴ de 
CCer∴,  que fica no seu lugar, perto da porta, para observar os Irmãos e 
orientá-los a caminharem somente no sentido do movimento do sol,  isto é, 
passando pelo Norte, em direção ao Oriente e depois pelo Sul.  Quando todos os 
Irmãos estiverem em seus lugares, ele bate novamente três vezes com o  seu 
bastão). 

 

 

M∴ de CCer∴ - Ven∴ Mestr∴, os Irmãos que se encontravam na Sala dos Passos 
Perdidos ingressaram no Templo. 

 

Ven∴ Mestr∴ -  Agradeço-vos, meu Ir∴,  mas são Maçons todos os que aqui 
respiram? 

 

M∴ de CCer∴ - (Fazendo uma volta no Templo, iniciando pelo Norte, dizendo ao 
chegar novamente no Ocidente) - Sim, Ven∴ Mestr∴, todos os presentes 
receberam o seu soldo na coluna  “J”. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Sentemo-nos, meus Irmãos!  Ir∴  M∴ de CCer∴, qual é o  primeiro 
dever de um Maçom antes da abertura dos trabalhos? 

 

M∴ de CCer∴ - Verificar se o Templo está coberto. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Cumpra, então,  o seu dever,  meu  Ir∴! 
 

M∴ de CCer∴ - (Após a verificação) - Ven∴ Mestr∴, o Templo está coberto  (Faz o 
Sinal e toma o seu lugar junto à coluna “B”). 

 

Ven∴∴∴∴ Mestr∴∴∴∴ - Ir∴ 1°. Diácono, estenda o Tapete, fundamento da nossa Obra! 
 

(Depois de descoberto o Tapete, o  Ir∴ 1°. Diácono coloca-se perto do altar do 
Ven∴ Mestr∴,  que dá um golpe de malhete e diz:) 

 

Ven∴ Mestr∴ - De pé e à Ordem, meus Irmãos! Vamos  Iluminar a  nossa Oficina, de 
acordo com os antigos costumes dos Maçons. 

 

(O Ven∴ Mestr∴  entrega a vela acesa que se encontra sobre o altar da Sab∴  
ao 1°. Diácono, que se dirige ao 1°. Vig∴,  passando pelo Sul, e acende a vela 
que se encontra em poder deste.  O 1°.  Diácono entrega a vela ao 2°. Diácono, 
que se dirige ao 2°. Vig∴,  passando pelo Norte, acende a vela deste e retorna ao 
seu lugar, devolvendo a vela ao 1°. Diácono que, por sua vez, entrega a vela ao 
Ven∴ Mestr∴  no Oriente).  

 



Ven∴ Mestr∴ - Irmãos Vigilantes, ajudem-me a acender as luzes simbólicas, sobre as 
quais repousa a construção do nosso Templo! 

 

(O Ven∴ Mestr∴  e ambos Vigilantes dirigem-se às colunas  S∴, F∴  e B∴ com 
as suas velas). 

 

Ven∴ Mestr∴ - (Acendendo a vela da coluna S∴) - NOSSA OBRA SEJA FUNDADA 
PELA SABEDORIA! 

 

1°. Vig∴ - (Acendendo a vela da coluna F∴) - A FORÇA A TERMINE COM 
PERFEIÇÃO! 

 

2°. Vig∴ - (Acendendo a vela da coluna B∴) - E A BELEZA A ADORNE 
ETERNAMENTE! 

 

(Neste instante é acesa a iluminação do Templo. O Ven∴ Mestr∴  e os Vigilantes 
fazem o Sinal e colocam as suas velas sobre os seus altares, enquanto o Ven∴ 
Mestr∴  volta para o Oriente e diz:) 

 

Ven∴ Mestr∴ - Peço aos Irmãos Vigilantes que venham ao Altar. Ir∴ Orador, cumpra 
o seu dever! 

(O Orador dirige-se ao Altar.  A seu lado encontram-se os Vigilantes. O Orador 
abre a Bíblia no Evangelho de São João, coloca sobre ela o Esquadro e o 
Compasso aberto na configuração apropriada  ao Grau de Aprendiz - Esquadro 
em cima das pernas do Compasso - e lê:) 

 

Orador - Como é bom e agradável Irmãos estarem juntos em harmonia!  É como o 
orvalho do  Hermon, que desce sobre as montanhas de Sião, de onde o Senhor 
envia a bênção e a vida eterna. 

 

(Os Vigilantes e o Orador fazem o Sinal e voltam aos seus lugares). 

 

Ven∴ Mestr∴ - Sentemo-nos, meus Irmãos!    Ir∴ M∴ de CCer∴, onde é vosso lugar? 

 

M∴ de CCer∴ - Perto da porta do Templo. 
 

Ven∴ Mestr∴ -  Por que? 

 

M∴ de CCer∴ - Para examinar os Irmãos e manter afastados os intrusos, a fim de que 
seja guardado o segredo. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 2°. Diácono,  onde é o lugar do 2°. Diácono? 

 



2°. Diácono – Perto do 1°. Vig∴, para executar as suas ordens. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 1°. Diácono,  onde é o lugar do 1°. Diácono? 

 

1°. Diácono - À direita do Ven∴ Mestr∴,  para cumprir as suas determinações. 
 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 2°. Vig∴,  onde é o lugar do 2°. Vig∴? 

 

2°. Vig∴ - No Sul, porque, assim como o sol se encontra no Sul ao meio dia, ali 
também se encontra o 2°. Vig∴  para chamar os Obreiros para o descanso e 
cuidar para que regressem no tempo justo, para dar prosseguimento à obra. 

 

 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 1°. Vig∴,  onde é o lugar do 1°. Vig∴? 
 

1°. Vig∴ - No Ocidente. Assim como o sol se põe no Ocidente para terminar o dia, ali 
também se encontra o 1°. Vig∴ para encerrar a Loja, pagar os Obreiros e 
dispensá-los do trabalho. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 2°. Vig∴,  onde é o lugar do Ven∴ Mestr∴? 

 

2°. Vig∴ - No Oriente. Assim como o sol nasce no Oriente para iniciar o dia, ali 
também se encontra o Ven∴ Mestr∴  para abrir a Loja e ordenar os trabalhos. 

 

Ven∴ M∴ - Ir∴ 2°. Vig∴, é a hora justa para abrir esta Loja no Grau de Aprendiz? 
 

2°. Vig∴ - Sim, Ven∴ Mestr∴, é a hora justa segundo a medida maçônica de tempo. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ Orador, na vossa condição de guardião da lei, pergunto-vos:  pode 
esta reunião de Irmãos Maçons ser chamada de Loja, no sentido das antigas leis? 

 

Orador - Sim, Ven∴ Mestr∴, pois ela é justa quanto à sua instalação e perfeita  quanto 
à sua composição. 

 

Ven∴ Mestr∴ - IRMÃO 1º VIGILANTE! QUAL É A SIGNIFICAÇÃO DE NOSSA 
FESTA DE HOJE? 

 

1°. Vig∴ - SIGNIFICA  ENCERRAR  UM  ANO  DE  TRABALHO E  TAMBÉM,  
COM  UMA  HORA  FESTIVA,  INICIAR UM  NOVO  TRABALHO  COM  
ALEGRIA. 

 



Ven∴ Mestr∴ - IRMÃO 2º VIGILANTE! ATÉ ONDE SE EXTENDE HOJE O 
CÍRCULO DE NOSSA COMUNIDADE? 

 

2°. Vig∴ - ELE ENTRELAÇA O GLOBO TERRESTRE INTEIRO, POIS ONDE 
SEJA QUE MAÇONS ESTEJAM EMPENHADOS EM SUA OBRA, ELES 
ESTÃO REUNIDOS HOJE CONOSCO, EM NOSSA CADEIA DE UNIÃO, 
PARA COMEMORAR COM TODOS OS IRMÃOS, DE MÃOS DADAS, A 
FESTA DA LUZ E DAS ROSAS. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 1°. Vig∴,  porque nos chamamos de Maçons? 
 

1°. Vig∴ - Porque trabalhamos, como homens livres, na grande obra que os nossos 
antepassados denominaram de  Templo de Salomão, pelo que entendiam o 
Templo da Humanidade. 

 

Ven∴ Mestr∴ -  De que pedra necessitamos para isto? 
 

1°. Vig∴ - As pedras de que necessitamos são os homens. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Que argamassa é necessária para unir estas pedras de modo a formar 
um Templo vivo? 

 

1°. Vig∴ - O puro e belo amor ao próximo, a fraternidade de todos. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Para que isto aconteça, trabalhe cada um, Mestre, Companheiro ou 
Aprendiz, incansavelmente no seu aperfeiçoamento. A este objetivo sejam 
dedicados todo o tempo e todas as ações. A ele seja voltado também o trabalho 
desta hora. - (Dá um golpe de malhete) - De pé e à Ordem, meus Irmãos! - Como 
pela livre  escolha dos meus Irmãos me encontro no Oriente, abro uma Loja no 
Grau de Aprendiz, em respeito ao G∴ A∴ D∴ U∴, segundo os antigos costumes 
dos Maçons, na hora justa e no lugar justo, na qualidade de Ven∴ Mestr∴ desta 
Just∴, Perf∴ e Benem∴ Loja de São João __________ ,  ao Oriente de 
________. 

 

(O Ven∴ Mestr∴ dá três golpes de malhete, respondidos pelo 1°. Vig∴  e depois 
pelo 2°. Vig∴) 

 

Ven∴ Mestr∴ - Oremos! (Com  suave  acompanhamento  musical) -  G∴ A∴ D∴ 
U∴,  Pai eterno da humanidade! Como a planta procura a luz, assim a nossa alma 
se dirige a Ti. Ilumina o nosso espírito com a Tua luz. Aquece o nosso coração 
com o Teu amor. Abençoa os nossos trabalhos para  que esta Oficina seja um 
Templo em Tua homenagem, um lar de sentimento fraternal, uma escola de nobre 
humanidade e um abrigo seguro para aqueles que procuram a verdade. Assim 
seja!   

 



Todos repetem: Assim seja! 

 

Ven∴ Mestr∴ (Depois de uma pequena pausa) -  A Loja está aberta e cada um esteja 
ciente do seu dever. Abençoada seja esta hora solene. A mim, meus Irmãos: !! ! 

  

(Todos os Irmãos acompanham o Ven∴ Mestr∴ na bateria do Grau:  !!  !). 

(Neste momento tem início  a leitura de peças de arquitetura, ordem do dia, 
movimento da Secretaria, com leitura de balaustres, expedientes recebidos e 
expedidos, escrutínios secretos, etc.) 

 

 

ENCERRAMENTO  DA  LOJA.  
 

(O Ven∴ Mestr∴ dá três golpes de malhete, seguido pelo 1°. Vig∴  e depois pelo 
2°. Vig∴). 

 

Ven∴ Mestr∴ - Meus Irmãos, pretendo encerrar os trabalhos.  Irmãos Vigilantes, 
algum Ir∴ deseja fazer uso da palavra a bem desta Oficina ou da Maçonaria em 
geral?  Ele tem plena liberdade para falar. 

 

1°. Vig∴ - Por ordem do Ven∴ Mestr∴ indago aos Irmãos no Norte, se alguém deseja 
fazer uso da palavra a bem desta Oficina ou da Maçonaria em geral?  Ele tem 
plena liberdade para falar. 

 

(Caso algum Ir∴ peça a palavra, o 1°. Vig∴ anuncia:- Ven∴ Mestr∴,  o Ir∴ 
............... pede a palavra. Se ninguém mais deseja falar, o 1°. Vig∴ anuncia:) 

 

1°. Vig∴ - Ven∴ Mestr∴,  reina silêncio na coluna do Norte. 

 

2°. Vig∴ - Por ordem do Ven∴ Mestr∴ pergunto aos Irmãos, no Sul, se alguém deseja 
fazer uso da palavra a bem desta Oficina ou da Maçonaria em geral? Ele tem 
plena liberdade de falar. 

 

(Caso algum Ir∴ peça a palavra, o 2°. Vig∴ anuncia:- Ven∴ Mestr∴,  o Ir∴ 
............... pede a palavra. Se ninguém mais deseja falar, o 2°. Vig∴ anuncia:) 

 

2°. Vig∴ - Ven∴ Mestr∴,  reina silêncio na coluna do Sul. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Algum Ir∴ do Oriente deseja fazer uso da palavra? 
 

(Se algum Ir∴ desejar  fazer uso da palavra,   esta lhe é concedida. Se ninguém 
mais deseja falar, o Ven∴ Mestr∴ prossegue:) 

 



Ven∴ Mestr∴ - Meus IIr∴, acrescentemos aos nossos trabalhos uma ação de amor. 
Ir∴ 1° Diác∴, lembremo-nos dos necessitados! 

 

(O 1° Diác∴, eventualmente com ajuda do 2° Diác∴, faz circular o Tr∴ de 
Benefic∴, com acompanhamento musical. Concluída a volta pelo Templo, o 1° 
Diác∴ coloca-se entre as colunas  F∴ e  B∴) 

 

1°. Diácono - Ven∴ Mestr∴,  todos os Irmãos lembraram-se dos necessitados. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Agradeço a todos os Irmãos que contribuíram para diminuir a miséria.  
Ir∴ 1° Diácono, leve o resultado da coleta ao Ir∴ Tesoureiro. 

 

 

(Quando os Diáconos tiverem voltado aos seus lugares, o Ven∴ Mestr∴ 
prossegue:) 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 1°. Vig∴, por que o lugar do 1°. Vig∴ é no Ocidente? 

 

1°. Vig∴ - Assim como o Sol se põe no Ocidente para terminar o dia, ali também se 
encontra o 1°. Vig∴ para fechar a Loja, pagar os Obreiros e dispensá-los dos 
trabalhos. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 2°. Vig∴,  como devem separar-se os Irmãos? 
 

2°. Vig∴ - Iluminados pela luz maçônica, se tiverem realizado sua tarefa diurna, a noite 
tiver caído e se cada um tiver cumprido o seu dever. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 1°. Vig∴,  quem decide sobre isto? 
 

1°. Vig∴ - A consciência de cada um. 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ 2°. Vig∴,  que horas são? 
 

2°. Vig∴ - Meia noite, pela medida maçônica de tempo. 

 

(O 2°. Diácono faz soar uma batida de gongo). 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ Orador,  é  hora justa de encerrarmos os nossos trabalhos? 

 

Orador -  Sim, Ven∴ Mestr∴,  é  hora justa. 
 



Ven∴ Mestr∴ - (Dá um golpe de malhete) - De pé e à Ordem, meus Irmãos!   Oremos.  
(Com acompanhamento musical). Sabedoria resplandece em cada obra Tua, Deus 
onipotente, e testemunha o Teu poder aquilo que a Tua vontade fez e faz.  Teu 
mundo de rios, bosques e campos é cheio de beleza e o eterno anseio humano - 
LIBERDADE - a ela é consagrado. Coroa de êxito o trabalho dos Maçons. 
 Abençoa seus atos de amor. Sabedoria  erga sua obra, força a sustente, beleza a  
ornamente. Virtude reine em suas Oficinas. Sabedoria os ilumine sempre. E a 
Cadeia de União, meus Irmãos, não se rompa jamais. 

 

Todos repetem - E a Cadeia de União não se rompa jamais! 

 

Ven∴ Mestr∴ - Meus Irmãos,  formemos a Cadeia de União. 

 

 

 

 

2°. Vig∴ - (Depois de formada a Cadeia) - Ven∴ Mestr∴,  a Cadeia de União está 
formada. 

 

(O Hino da Cadeia de União é cantado). 

 

Ven∴ Mestr∴ - Vão agora, meus Irmãos, e  trabalhem lá fora na obra cujos alicerces  
aqui colocamos em comunhão fraternal.E lembrem-se: sempre haverá luz sobre a 
face da Terra enquanto verdadeiros Maçons, em fiel aliança, cuidarem da luz 
eterna.  Mas, nas trevas e na superstição, perde-se a luz, quando os Maçons 
abandonam suas ferramentas. Lembremo-nos, nesta Cadeia de União, daqueles 
Irmãos que, espalhados pelo mundo, não  tem a oportunidade de executar o 
trabalho maçônico. Em espírito encontram-se conosco nesta Cadeia de União e os 
melhores votos e fraternais saudações que agora lhes enviamos para o Oriente e o 
Ocidente, para o Sul e para o Norte, prova que não os esqueceremos até que 
estejamos reunidos no Or∴ Eterno. Lembremo-nos, também, dos Irmãos que já 
nos antecederam nesta jornada. Nós os saudamos silenciosamente. (Todos os 
Irmãos batem silenciosamente três vezes a Bateria). Meus Irmãos, quando 
sairmos do Templo estejamos munidos de propósito de praticar na vida profana as 
virtudes maçônicas e, assim, demonstrar ao mundo, através de atos aquilo que 
aqui prometemos fazer. Desfazei agora a cadeia de nossas mãos! A cadeia dos 
nossos corações permanece fechada.Voltem agora aos seus lugares, ficando em pé 
e à Ordem! 

 

(Os Irmãos retornam aos seus lugares. O Ven∴ Mestr∴ e os dois Vigilantes 
permanecem em pé junto às suas respectivas colunas). 

 

Ven∴ Mestr∴ - Irmãos Vigilantes,  apaguemos as luzes! 
 

 2°. Vig∴ - LUZ DA BELEZA! TEU BRILHO AMIGO ESTEJA EM NOSSA VOLTA 
SEMPRE TAMBÉM NO FUTURO! (Apaga a vela da sua coluna). 



 

1°. Vig∴ - FLAMA DA FORÇA! DAI-NOS SEMPRE A ENERGIA QUE CRIA O 
NECESSÁRIO TAMBÉM COM AMOR! (Apaga a vela da sua coluna). 

 

Ven∴ Mestr∴ - LUZ DA SABEDORIA! SEJA ONDE FOR QUE CAMINHAMOS, 
DAI-NOS A CLAREZA PARA AGIR SEMPRE DIREITO. (Apaga a vela da sua 
coluna) A LUZ APAGOU! SEU BRILHO SE PASSOU! PORÉM O QUE 
RELUZIU, ESTEJA EM NÓS! ONDE QUER QUE SEJA O CAMINHO DE 
NOSSA VIDA, QUE A SABEDORIA, A FORÇA E A BELEZA NOS GUIEM! 

 

Ven∴ Mestr∴ - Peço os Irmãos Vigilantes que me acompanhem ao Altar. 
 

(O Ven∴ Mestr∴  e os dois Vigilantes dirigem-se ao Oriente e os Vigilantes 
colocam-se diante do altar). 

 

Ven∴ Mestr∴ - Ir∴ Orador,  fechai a Bíblia! 

 
 
Orador (Dirigindo-se ao altar e antes de fechar a Bíblia lê) - Ele, que é teu protetor, é 

também a tua sombra, para que não te atinja o Sol de dia, nem a  Lua à noite. Ele 
proteja de todo mal a ti e a tua alma e abençoa a tua ida e a tua vinda por toda a 
eternidade. 

 

(O Orador retira o Esquadro e o Compasso e fecha a Bíblia. Junto com os 
Vigilantes faz o Sinal,  retornando todos aos seus lugares). 

 

Ven∴ M∴ - Ir∴ 1°. Diác∴,  cubra o Tapete! (Depois disto feito:) - Ir∴ 1°. Vig∴,  o 
trabalho está encerrado. Cumpra o seu dever! 

 

(O Ven∴ Mestr∴ dá três golpes de malhete, no que é seguido pelo 1°. Vig∴  e 
depois pelo 2°. Vig∴). 

 

1°. Vig∴ - Meus Irmãos, por ordem do Ven∴ M∴ fecho esta Loja no Grau de 
Aprendiz, em honra ao G∴A∴D∴U∴, de acordo com os antigos costumes dos 
Maçons. (Dá um golpe de malhete,  no que é seguido pelo 2°. Vig∴ e depois pelo 
Ven∴ M∴) -  A Loja está fechada! 

 

Ven∴ Mestr∴ - Paz, alegria e harmonia acompanhem os vossos passos em todas as 
jornadas. 

 

M∴ de CCer∴- (Dirigindo-se ao Oriente, passa pelo Norte e bate três vezes com o seu 
bastão) - Meus Irmãos,  retiremo-nos, agora, deste recinto sagrado, na ordem 
inversa do ingresso. Peço-lhes que me acompanhem. 

 



(Os Irmãos retiram-se do Templo, com acompanhamento musical, liderados pelo 
Ven∴ Mestr∴ e pelos Irmãos no Oriente, passando pelo Sul, fazendo o Sinal 
para o 2°. Vig∴ e depois  para o 1°. Vig∴) 

 

 

-  LOJA  DE  FINADOS  -   
 

O Templo é instalado como Loja de Aprendiz.  Em vez do tapete encontra-se um 
ataúde.  Os altares estão revestidos por um pano negro. Entre o ataúde e o altar 
do Ven∴ M∴ encontra-se uma pequena mesa,  sobre a qual estão cartões com os 
nomes dos Irmãos que passaram ao Oriente Eterno, uma vela e um recipiente 
com água, no  qual será apagada a vela. No altar do Ven∴ M∴ encontram-se um 
crânio, uma ampulheta e um avental de M∴ M∴, simbolizando os Irmãos 
falecidos.  Perto do 1°. Vig∴  encontra-se uma bandeja com três rosas: uma 
branca, uma vermelha e uma cor de rosa. O Templo encontra-se na semi-
escuridão. Estão acesas apenas as luzes na coluna J, o sol,  a lua  e  duas  velas, 
a  no  altar  do Ven∴ M∴ e a ao lado do recipiente com água. 

 

 

ABERTURA  DA  LOJA. 
 

(Inicialmente apenas o Ven∴ M∴ e o M∴ de CCer∴  entram no Templo e 
ocupam os seus lugares.) 

 

Ven∴ M∴ - Ir∴ M∴ de CCer∴,  pedi aos Irmão que se paramentem e chamai os 
Oficiais aos seus lugares em Loja. 

 

M∴ de CCer∴ -  Meus  Irmãos!  Por ordem do Ven∴ M∴ peço a  todos os Irmãos que 
se paramentem.   O Ven∴ M∴ pede aos Oficiais que ocupem os seus lugares no 
Templo. 

 

(Os Oficiais entram no Templo aos pares, no passo de Aprendiz, saúdam o Ven∴ 
M∴ e, depois dos Vigilantes se encontrarem em seus lugares, também estes são 
saudados, dirigindo-se todos aos seus  lugares). 

 

M∴ de CCer∴- (Quando todos os Oficiais estiverem em seus lugares) - Ven∴ M∴! Os 
Oficiais encontram-se em seus lugares. 

 

Ven∴M∴- Chamai então os Irmãos de nossa Oficina para uma Loja de Finados. 
 

M∴ de CCer∴∴∴∴ (Voltando à sala dos  Passos Perdidos, bate três vezes com o seu bastão 
no grau de Aprendiz). - Meus Irmãos! Por meu intermédio, o Ven∴ M∴ chama 
os Irmãos para uma Loja de Finados e pede que seja obedecida a seguinte ordem 
de ingresso no Templo, aos pares: primeiro os nossos Mestres Instalados, que 



deverão sentar-se no Oriente, a seguir os Aprendizes, depois os Companheiros e, 
finalmente os Mestres. Por último os Irmãos visitantes na mesma ordem. O Ven∴ 
M∴ lembra que não se aplaude em Loja de Finados e que os Irmãos visitantes não 
são saudados oficialmente.  Peço que me sigam. (O cortejo, sem acompanhamento 
musical, é conduzido pelo M∴ de CCer∴ que permanece à porta do Templo).  

M∴ de CCer∴- (Após o ingresso, bate três vezes com seu bastão) - Ven∴ M∴! Todos 
os Irmãos que se encontravam na sala dos Passos Perdidos ingressaram no 
Templo e encontram-se em seus lugares. 

 

Ven∴ M∴ - Agradeço-vos, meu Ir∴.  Sentemo-nos. IIr∴ VVig∴!  Qual é o primeiro 
dever dos Vigilantes, antes da abertura dos trabalhos? 

 

1°. Vig∴ - Verificar se o Templo está coberto. 

 

Ven∴ M∴ - Cumpri, então, o vosso dever. 
 

1°. Vig∴ - Ir∴ 2°. Vig∴! Verificai se o Templo está coberto externamente. 

 

2°. Vig∴ (Após verificar se o Templo está coberto externamente) - Ir∴ 1°. Vig∴! Os 
não iniciados encontram-se distantes. Portanto, o Templo está coberto 
externamente. 

 

1°. Vig∴ - Ven∴ M∴! Todos os Irmãos aqui reunidos fizeram o sinal de Aprendiz 
como prova de que são Maçons e que deixaram as disputas e o barulho do mundo 
profano diante das portas do nosso Templo. Portanto, o Templo está coberto 
externa e internamente. 

 

Ven∴ M∴ - Como tudo está em ordem e os Irmãos estão prontos, ajudai-me, Irmãos 
Vigilantes, a iluminar nossa Oficina para que possamos iniciar o nosso trabalho 
sob a luz pura. - (Bate uma vez com o malhete) - À Ordem, meus Irmãos!  Do altar 
da Sabedoria retiro a luz que deve iluminar todos os nossos trabalhos. 

 

(O Ven∴ M∴ entrega a vela acesa ao 1°. Diác∴, que a leva ao 1°. Vig∴, onde 
este acende a sua vela. Em seguida o 1° Diác∴ entrega a vela ao 2°. Diác∴, que 
a leva ao 2°. Vig∴, que acende a sua vela. O 2° . Diác∴ leva a vela de volta ao 
1°. Diác∴, que a devolve ao Ven∴ M∴. O Ven∴ M∴  e os dois Vigilantes 
dirigem-se, com suas velas, às colunas correspondentes). 

 

Ven∴ M∴- (Acende a vela sobre a coluna da S∴) - Sabedoria na vida! 

 

1°. Vig∴- (Acende a vela sobre a coluna da F∴) - Força na hora da morte! 
 

2°. Vig∴ - (Acende a vela sobre a coluna da Bel∴)  -  Beleza na luz eterna! 

 



(O Ven∴ M∴ e os VVig∴ fazem o Sinal e voltam aos seus  lugares. A iluminação 
do  Templo permanece apagada). 

 

Ven∴ M∴ - Peço aos Irmãos Vigilantes que venham até o altar.  Ir∴ Orador, cumpri o 
vosso dever. 

 

 

 

Orador - (Dirige-se ao altar, abre a Bíblia no Evangelho de São João, coloca o  
esquadro  sobre  o  compasso  aberto  (grau de Aprendiz), ambos sobre a Bíblia e 
lê:) - Como é bom e agradável Irmãos estarem  juntos  em  harmonia. É como o 
orvalho do monte Hermon, que desce sobre as montanhas de Sion, de onde o 
Senhor envia a bênção e a vida eterna. 

 

(Os VVig∴  e  o Orador fazem o Sinal e retornam aos seus lugares). 

 

Ven∴ M∴ - Sentemo-nos, meus Irmãos!  Ir∴ 1°. Vig∴, porque nos chamamos de 
Maçons? 

 

1°. Vig∴ -  Porque trabalhamos, como homens livres, na grande obra. 
 

Ven∴ M∴ -  Que obra? 

 

1°. Vig∴ - Nossos antepassados a chamavam de Templo de Salomão, pelo que 
entendiam o Templo da humanidade. 

 

Ven∴ M∴ - De que pedras necessitamos para isto? 

 

1°. Vig∴ - As pedras de que necessitamos são os homens. 
 

Ven∴ M∴ -   Ir∴ 2°. Vig∴, que argamassa  é necessária para unir estas pedras num 
Templo vivo? 

 

2°. Vig∴ -  O belo e puro amor ao próximo, a fraternidade de todos, esta é a argamassa 
da construção do Templo. 

 

Ven∴ M∴ -  Onde é o lugar do 2°. Vig∴ na Loja? 

 

2°. Vig∴ - No Sul, para observar o nascer do sol e para chamar os Irmãos para o 
trabalho e para o descanso. 

 

Ven∴ M∴ -  Ir∴ 1°. Vig∴, onde é o lugar do 1°. Vig∴? 

 



1°. Vig∴ - No Ocidente, para encerrar os trabalhos do dia após o pôr do sol e pagar os 
Obreiros. 

 

Ven∴ M∴ - (Dá um golpe de malhete) - À Ordem, meus Irmãos!  Como me encontro 
no Oriente pela livre escolha dos meus Irmãos, abro a Loja de Finados na 
qualidade de Ven∴ M∴ desta Justa, Perfeita e Benem∴ Loja de São João 
___________,  

 

 

em respeito ao G∴A∴D∴U∴ e de acordo com os antigos costumes dos Maçons. (Dá 
um golpe de malhete, no que é seguido pelo 1.º Vig∴ e depois pelo 2.º Vig∴). 

 

Ven∴ M∴- Oremos! (com acompanhamento musical adequado) Grande Arquiteto do 
Universo!  Déste o seu lugar às estrelas e aos astros e indicaste-lhes as suas 
órbitas. Assim também déste forma e vida à nossa Terra e início, objetivo e fim à 
nossa vida. Permite que conquistemos a sabedoria para uma vida ativa, pacífica e 
harmoniosa. Fazei com que tenhamos força na hora da nossa morte e dá-nos a 
certeza de que todo ser vivo possui algo de imortal. Neste sentido, seja esta 
Oficina um Templo em Tua homenagem, um lar de espírito fraternal, uma escola 
de nobre humanidade e um lugar seguro para aqueles que procuram a verdade. 
Assim seja! Cada um  esteja consciente do seu dever e abençoada seja esta hora 
solene! Sentemo-nos, meus Irmãos! Ir∴ 1°. Vig∴, com que finalidade estamos 
hoje aqui reunidos? 

 

1°. Vig∴ -  Para lembrar dos nossos Irmãos que partiram ao Oriente Eterno, tendo 
novamente de nossos olhos a sua vida e a sua obra, para homenagear a sua 
memória e alcançar força e coragem para o nosso próprio trabalho, com base no 
seu exemplo. 

 

Ven∴ M∴ - Peço ao Ir∴ M∴ de CCer∴ que venha ao Oriente. - (Dá um golpe de 
malhete) - À Ordem, meus Irmãos!   Ir∴ Orador, leia os nomes dos nossos Irmãos 
que retornaram ao seu lar. 

 

(O M∴ de CCer∴  dirige-se à mesa com os cartões, enquanto o Orador lê os 
nomes dos Irmãos falecidos. À medida que são lidos os nomes, o cartão 
correspondente é colocado pelo M∴ de CCer∴ sobre o ataúde). 

 

Orador - Lembramo-nos, também, dos Irmãos que passaram ao Oriente Eterno e que 
não pertenceram a esta Loja e, com saudade, das nossas cunhadas falecidas. 

 

Ven∴ M∴ - Meus Irmãos!  Todos, cujos nomes acabamos de ler, nos antecederam na 
jornada que, um dia, também deveremos seguir. Nesta certeza, examinai em vosso 
íntimo se os Irmãos que partiram se mantiveram fiéis ao juramento que fizeram 
em sua Iniciação.  Mas examinai, também, se o vosso  trabalho tem sido uma 
homenagem a estes Irmãos. Ir∴ 1°. Vig∴! Quem responde, pela última vez, pelos 
Irmãos falecidos? 



 

1°. Vig∴ -  Vós mesmos, Ven∴ Mestr∴. 
 

Ven∴ M∴ - (Dirige-se à mesa com a vela e a apaga no recipiente com água) - E assim 
se apagou a chama de suas vidas! 

 

(O Ven∴ M∴ e o M∴ de CCer∴  retornam aos seus lugares). 

 

Ven∴ M∴ -  O ser humano sempre procura o que não possui e, por isto, procuramos a 
perfeição. Mas somos todos mortais e não desconhecemos nada do que é humano. 
Por isto, meus Irmãos, quem se sentir livre de qualquer culpa atire a primeira 
pedra. O coração dos Irmãos deve ser justo, mas compreensivo e tenro. Possa a 
imagem dos falecidos, purificada pela morte e embelezada pelo véu da 
recordação, estar diante da nossa vista interior. Possam peregrinar  sempre através 
da lembrança dos  Irmãos. (Breve pausa). Assim, em função do meu cargo e em 
nome desta Justa, Perf∴ e Benem∴ Loja de São João ________________, 
absolvo os Irmãos que hoje lembramos,  de qualquer transgressão contra a sua 
Loja e os princípios da Maçonaria. Possamos receber, um dia, a mesma sentença. 
(Breve pausa). Irmãos Vigilantes!  Ajudai-me a levar a derradeira saudação de 
amor fraternal aos nossos mortos.  Ir∴ ..........  (o Ir∴ mais jovem), traga-nos as 
rosas dos Maçons. 

 

(O Ven∴ M∴ e os VVig∴ dirigem-se às suas colunas. O Ir∴ mais jovem leva as 
rosas entregando ao Ven∴ M∴ a rosa branca, depois ao 2°. Vig∴ a rosa 
vermelha e ao 1°. Vig∴  a rosa cor de rosa). 

 

1°. Vig∴ - (Colocando a rosa cor de rosa à cabeceira do ataúde) -  Perto da cabeça a 
de brilho suave. 

 

2°. Vig∴ -  (Colocando a rosa vermelha aos pés do ataúde) - A escura aos seus pés. 
 

Ven∴ M∴ -  (Colocando  a  rosa  branca  no centro do ataúde) - A branca,  
eternamente florida, sobre o seu coração. 

 

(O Ven∴ M∴ e os Vigilantes retornam aos seus lugares) 

(Segue-se um interlúdio musical e após  são acesas as luzes do Templo). 

 

Ven∴ M∴ -  Peço ao Ir∴ Orador que apresente a sua peça de arquitetura. 

 

Orador - (Apresenta sua peça de arquitetura). 

 

Ven∴ M∴ - (Após o término da peça) - Agradeço-vos, meu Ir∴. 
 

 



(Segue-se um novo interlúdio musical). 

 

 
 
ENCERRAMENTO DA LOJA.  
 

Ven∴ M∴ - Meus Irmãos!  A finalidade desta Loja de Finados foi cumprida. 
Lembramo-nos dos que partiram de nós, mas não desejamos esquecer aqueles que 
vivem e sofrem.  Ir∴1° Diácono, lembremo-nos dos necessitados. 

 

1°. Diácono - (Após passar o Tronco de Beneficência, coloca-se entre colunas) - Ven∴ 
M∴!  Todos os Irmãos lembraram-se dos pobres. 

 

Ven∴ M∴ -  Agradeço a todos os Irmãos que contribuíram para diminuir o sofrimento. 
Ir∴ 1°. Diácono, conduzi o resultado da coleta ao Ir∴ Tesoureiro. -(Isto feito, 
prossegue:)- Ir∴ 2°. Vig∴! Que horas são? 

 

2°. Vig∴ -  A noite está sendo substituída pelo dia, Ven∴ M∴! 

 

Ven∴ M∴ - Ir∴ 1°. Vig∴! Os Irmãos cumpriram o dever desta hora? 
 

1°. Vig∴ - Sim, Ven∴ M∴!  Homenagearam os méritos, abriram os seus corações ao 
amor fraternal e contemplaram a eternidade. 

 

Ven∴ M∴ -  Ir∴ 2°. Vig∴!  Qual é o dever do verdadeiro Maçom ao regressar do 
túmulo do seu Ir∴? 

 

2°. Vig∴ -  Deve lembrar-se do seu próprio fim, trabalhar com mais afinco na medida 
em que se aproxima do seu objetivo, deve ser mais amoroso com seus Irmãos e a 
humanidade e procurar conquistar uma lembrança fiel na sua memória. Possa 
alcançar a certeza confortadora de que todo ser vivo possui algo de imortal. 

 

Ven∴ M∴ -  Possamos então viver, meus Irmãos, como na hora derradeira 
desejaríamos ter vivido. Se partimos daqui neste espírito, estaremos iluminados 
pela luz justa. Ir∴1°. Vig∴, quando os Irmãos abandonam o seu trabalho? 

 

1°. Vig∴ - Quando o seu trabalho estiver concluído. 

 

Ven∴ M∴ - Ir∴ 2°. Vig∴!  Está concluído o nosso trabalho? 
 

2°. Vig∴ - Lembramos com amor dos nossos Irmãos que partiram ao Oriente Eterno, 
ornamentamos com flores o seu local de repouso e colocamos diante dos nossos 



olhos os deveres que temos até o nosso próprio fim. Só a nossa consciência 
poderá dizer se com isto concluímos o nosso trabalho. 

 

Ven∴ M∴ -  Irmãos Vigilantes!  Perguntai, então, em vossas colunas, se alguém deseja 
dizer algo condizente com a seriedade desta hora, para o bem desta Oficina ou da 
Maçonaria em geral. 

 

1°. Vig∴ - Pergunto aos Irmãos da minha coluna se alguém deseja fazer uso da palavra? 

 

2°. Vig∴ - A mesma pergunta faço aos Irmãos da minha coluna. 
 

2°. Vig∴ - Os Irmãos da minha coluna estão em silêncio. 

 

1°. Vig∴ - Ven∴ M∴! Os Irmãos de ambas as colunas estão em silêncio. 
 

Ven∴ M∴ -  Assim pergunto aos Irmãos do Oriente se alguém deseja fazer  uso da 
palavra? (A palavra é concedida a quem dela quiser fazer uso. Quando ninguém 
mais deseja falar, prossegue:) - Meus Irmãos! Formemos a cadeia da harmonia 
fraternal, na qual incluímos os nossos Irmãos que regressaram ao seu lar. 

 

(O Ven∴ M∴ coloca-se do lado direito do ataúde, sobre o qual coloca a sua mão 
esquerda. O Ven∴ Adj∴ coloca-se do lado esquerdo do ataúde, sobre o qual 
coloca a sua mão direita. Os demais Irmãos  formam a Cadeia de União, 
incluindo na mesma o Ven∴ M∴ e o Ven∴ Adj∴). 

 

Ven∴ M∴ - Oremos! (acompanhamento musical) Grande Mestre, o Teu Poder constrói 
os mundos, o Teu olhar luminoso abençoa a criação! Fazei com que seja bem 
sucedido o trabalho dos Maçons, abençoa o trabalho de suas mãos. Sabedoria erga 
a sua obra, beleza a ornamente, força a sustente. Amizade resida em seus 
Templos, virtude os engrandeça sempre. E a forte Cadeia de União, nobres 
Irmãos, não se rompa jamais! 

 

Todos os Irmãos - E a forte Cadeia de União, nobres Irmãos, não se rompa jamais! 

 

Ven∴ M∴ - Desfazemos a Cadeia das nossas mãos;  a dos nossos corações permanece. 
Sentemo-nos, meus Irmãos! (Depois de todos terem se sentado). - Guardemos as 
nossas ferramentas e encerremos em nossos corações as verdades que aqui 
ouvimos EM SIGILO. 

 

1°. Vig∴ -  EM SIGILO. 

 

2°. Vig∴ -  EM SIGILO. 
 

Todos os Irmãos  -  EM SIGILO! 



 

 

(Segue-se o “Funeral Maçônico”, de Mozart). 

 

 

Ven∴ M∴ - (Dá um golpe de malhete) - À Ordem, meus Irmãos!  Irmãos Vigilantes, 
apaguemos as luzes. 

 

(O Ven∴ M∴ e os Vigilantes dirigem-se às respectivas colunas). 

 

2°. Vig∴ - (Apagando a sua vela) -  Beleza irradie em torno de nós também no Oriente 
Eterno! 

 

1°. Vig∴ - (Apagando a sua vela) - Seja nos dada a Força na hora da nossa morte! 

 

Ven∴ M∴ - (Apagando a sua vela) - Sabedoria nos ilumine também na senda escura da 
vida! 

 

(O Ven∴ M∴ e os Vigilantes fazem o Sinal e se dirigem ao Oriente). 

 

Ven∴ M∴ -  Ir∴ Orador!   Fechai a Bíblia! 
 

Orador  - (Antes de fechar a Bíblia, lê:) - Ele, que é o teu Protetor, é também a tua 
sombra. Que o Sol não te atinja durante o dia, nem a lua à noite. Ele proteja de 
todo mal a ti e a tua alma, e abençoe a tua ida e a tua vinda por todos os tempos. 
(Retirados o esquadro e o compasso, a Bíblia é fechada  e todos retornam aos 
seus lugares). 

 

Ven∴ M∴ -  Ir∴ 2°. Vig∴!  Como devem agir os Maçons? 

 

2°. Vig∴ -  Com o Prumo, Ven∴ M∴! 
 

Ven∴ M∴ - Ir∴ 1°. Vig∴!  Como devem encontrar-se os Maçons? 

 

1°. Vig∴ - Na mesma altura, Ven∴ M∴, sobre o Nível. 
 

(O Ven∴ M∴ e os Vigilantes deixam os seus lugares e colocam-se no  piso do 
Templo. Ao mesmo tempo, o M∴ de CCer∴ coloca-se ao lado do Ven∴ M∴, 
para conduzir a saída do  Templo). 

 

Ven∴ M∴ - E todos devem separar-se no Esquadro. Assim nos encontramos, assim 
agimos, assim nos separamos e assim possamos nos reencontrar.  Mostremos, 
como verdadeiros Maçons, também na vida profana as virtudes que aqui 



professamos. O amor na união fraternal é o fundamento e a coroação, a argamassa 
e o bom nome da nossa fraternidade. Assim, um dia todos reconhecerão o 
verdadeiro valor da Maçonaria, assim como todos os verdadeiros Maçons o 
reconheceram e o reconhecerão até o final dos tempos. Assim seja! 

 Retiremo-nos em paz!. 

 

 
LOJA  DE  MESA  OU  DE  BANQUETE 

RITO  DE  SCHROEDER 
 

EXPLICAÇÕES  PRELIMINARES:  
 
Normalmente e desde que as condições de local possibilitem a sua realização o 
banquete ritualístico deverá ser celebrado logo após a cerimônia no Templo de uma 
Sessão Magna de Iniciação ao Grau de Aprendiz, como também de uma Sessão Magna 
de Elevação ao Grau de Companheiro, como um complemento destes cerimoniais. 
Quando não houver condições para se realizar o banquete maçônico em edifício 
maçônico, o local apropriado deverá ser selecionado e aprovado, com bastante 
antecedência, procurando se escolher normalmente um restaurante com um salão de 
portas fechadas para assegurar a privacidade exigida pelo Ritual. Os Irmãos deverão 
ser informados,  com antecedência, do local, data e horário da sessão, para que se 
preparem ritualisticamente  para os trabalhos, nos quais todos participam vestidos 
maçonicamente, com exceção do chapéu e luvas. A mesa deve ser montada 
preferencialmente  em forma de “U” (ou de ferradura), podendo ser também em 
formato retangular. A Sessão é dirigida pelo Mestre do Banquete, que poderá ser o 
Venerável Mestre, ou, de preferência um outro Irmão da Loja, escolhido pelo Ven∴ 
M∴, que terá assento no “Oriente”, no centro do “U” em sua parte externa (se a mesa 
tiver o formato retangular, será no centro da face menor que se situar no Oriente). 
Somente o Soberano Grão Mestre  poderá ter assento no centro da mesa e neste caso o 
Mestre do Banquete sentar-se-á à sua direita. O 1.º Vigilante terá assento no final da 
mesa situado ao “Norte/Oeste”, enquanto o 2.º Vigilante se assentará na ponta situada 
ao “Sul/Leste”. O 1.º Diácono tem assento na parte interna da mesa, em frente ao 
Mestre do Banquete, enquanto que o Mestre de Cerimônias (ou 2.º Diácono) sentar-se-
á à direita do 1.º Vigilante. Na frente do Mestre do Banquete e dos dois Vigilantes 
deverão estar os candelabros com velas acesas, além dos malhetes. Os demais 
Obreiros, inclusive aqueles que ocupam cargo na administração da Loja,  ao ingressar 
no salão tomarão assento nos lugares vagos (ou no lugar a cada um destinado por meio 
de cartões com seus respectivos nomes), devendo ser preenchidos primeiramente os 
lugares da parte externa do “U” (formato da mesa) e somente depois de completados 
esses lugares os Irmãos poderão ocupar os lugares vagos na parte interna, onde 
normalmente já tem assento o 1.º Diácono. 

 
BRINDES  E  SAUDAÇÕES. 
 

Cabe exclusivamente ao Mestre do Banquete conduzir a conversação na mesa. Os 
Brindes e Saudações devem ser executados a coberto, sem a presença de pessoas 
estranhas. O Mestre do Banquete, levando em consideração o número de pratos a 



serem servidos, decidirá o momento exato para os brindes ritualísticos.  Normalmente, 
o ideal será fazer os brindes logo em seguida à abertura da sessão, antes da suspensão 
dos trabalhos para o primeiro prato, ficando depois os IIr∴ livres para outras bebidas. 
Se forem retardados para outra oportunidade, deve ser sempre providenciada a saída 
dos serviçais, sendo a porta fechada para serem feitas as saudações. Depois é dado 
novo ingresso para os serviçais trazerem outros pratos.  

As saudações são de duas naturezas: ritualísticas e facultativas. 

Os brindes ritualísticos são em quatro grupos de “saúdes”: 

1.º ) – À nossa Pátria e à nossa cidade;   

2.º) – À Potência a qual a Loja pertença; à Loja , extensivo a todas as Oficinas da 
Federação; 

3.º) – Às cunhadas /irmãs e familiares; 

4.º) – À saúde de todos os Irmãos espalhados pelo mundo, incluindo os ilustres Irmãos 
visitantes. 

Somente depois de já terem sido feitas todas as saudações ritualísticas e geralmente 
após a sobremesa, poderão ser feitas as saudações facultativas, que, embora livres de 
qualquer limitação ritualística, deverão ser previamente combinadas e autorizadas pelo 
M∴ do B∴ que dirige os trabalhos. Esses brindes serão anunciados por qualquer 
Irmão que não faça parte da Direção do Banquete.   

 

A FORMA CORRETA DOS BRINDES RITUALÍSTICOS.  
 
Antes do início dos  brindes, o Mestre do Banquete solicitará ao Mestre de Cerimônias 
para demonstrar, a título de instrução, a forma correta de se fazerem os brindes – em 
número de quatro. Cada brinde será anunciado pelo Mestre do Banquete. Em seguida 
um Ir∴ previamente escolhido fará uma rápida preleção sobre a homenagem prestada 
e depois o 2.º Vigilante comandará o brinde. 

Primeiro brinde – Início: Ao comando “PARA FRENTE” dado pelo 2.º Vig∴, apanhar 
com a mão direita o copo cheio, levá-lo à frente, com o braço direito estendido, na 
altura do pescoço e daí direto para a boca para ser bebido em três goles, ao comando 
“UM”, “DOIS” e ao terceiro, “TREES”, sendo mais longo, beber o terceiro gole 
esvaziando o copo depois, trazê-lo até a ponta do ombro direito para em seguida 
executar três movimentos triangulares com o copo vazio, passando-o ao ombro 
esquerdo, daí para frente, voltando ao ombro direito. Após o 3º movimento, o copo 
vazio, com uma BATIDA FORTE será colocado na mesa à frente do Irmão. 

Segundo e terceiro brinde – o procedimento é igual ao do primeiro brinde. 

Quarto brinde – o procedimento para  se beber é igual ao dos outros brindes. Apenas, 
após o terceiro movimento triangular e já com o copo vazio, este deverá ser baixado 
SILENCIOSAMENTE sobre a mesa. 

 

APRESENTAÇÕES  E  PEÇAS  DE  ARQUITETURA. 
 
As apresentações de peças de arquitetura devem ser previamente autorizadas pelo 
Mestre do Banquete para  serem inseridas na elaboração da programação da Sessão. 
As Peças de Arquitetura devem ser apropriadas para este “Ritual de Banquete”. 
Poderão ser apresentados trabalhos específicos honrando Irmãos, bem como 



comemorações de aniversários ou outros eventos, como também poderá haver uma 
parte musical com músicas instrumentais, cantos solos ou em conjunto com canções, 
hinos, cantatas maçônicas, etc. Após o M∴ do B∴ fazer o  anúncio dos brindes, sempre 
um Ir∴, diferente para cada brinde e previamente designado, fará uma rápida preleção 
– de improviso ou não -sobre a homenagem a ser prestada.  

 
PREPARATIVOS PARA A SESSÃO DE BANQUETE. 
 
Os dirigentes da Sessão, após verificar se tudo está em ordem e nos seus devidos 
lugares, tomam posição em pé e atrás de suas respectivas cadeiras. 

Doravante, o Mestre do Banquete que dirigirá a cerimônia, será mencionado no Ritual 
com a abreviatura  M∴ do B∴, o golpe de malhete com o símbolo (bate *) e a batida 
de malhete no Grau de Aprendiz (** - *). 

 

ABERTURA  DOS  TRABALHOS.  
 

M∴ do B∴ - Ir∴ l.º Diácono, convide os IIr∴ para um trabalho  no “Ritual de 
Banquete”. 

 

(Os IIr∴ entram, permanecendo de pé, atrás de suas cadeiras – recomenda-se, se 
possível, que os lugares ou as cadeiras estejam previamente marcados com 
cartões). 

 

l.º Diácono – (Postando-se de pé atrás de sua cadeira na parte interna da mesa e em 
frente ao lugar ocupado pelo Mestre do Banquete) - Ir∴ M∴ do B∴, os IIr∴ 
tomaram seus lugares. 

 

M∴ do B∴ - (Bate uma vez com o malhete) -  (* ) 
 

2.º Vig∴ - (*) 

 

1.º Vig∴ - (*) 
 

M∴ do B∴ - Ir∴ M∴ de CCer∴, cumpra o seu dever! 

 

M∴ de CCer∴ - (Após verificar se o recinto está coberto) - Ir∴ M∴ do B∴, a  Loja 
está coberta. 

 

M∴ do B∴ - (Repete-se outra vez um golpe de malhete) - (*) 

 

2.º Vig∴ - (*) 
 

1.º Vig∴ - (*) 



 

M∴ do B∴ - Em pé e à ordem, meus IIr∴! 
 

(Todos os Irmãos fazem o Sinal de Aprendiz). 

 

M∴ do B∴ - Ir∴ 2.º Vig∴!  Convide os IIr∴ para trabalhar nesta Loja de Mesa, de 
acordo com o “Ritual de Banquete”. 

 
 

2.º Vig∴ - Meus IIr∴,  por ordem do Ir∴ M∴ do B∴, convido-vos para trabalhar de 
acordo com o “Ritual de Banquete”. 

M∴ do B∴ - “Quando o Todo Poderoso e Divino criou este Planeta, este Mundo,  no 
entre da Terra agitaram-se todas as maravilhosas forças da criação. Então, nas 
lavouras ondearam as espigas e carregou-se o campo de flores e frutas, tudo para 
nos alimentar e também para nos alegrar. Força Divina, enquanto nos oferece seus 
frutos, presenteando-nos esta refeição fraternal, nós brindamos também aos 
necessitados, retribuindo a Ti, a nossa gratidão eterna.” 

 

M∴ do B∴ - (Dá os golpes de malhete de Aprendiz) -  (**- *) 
 

2.º Vig∴ - (**-*) 
 

1.º Vig∴ - (**- *) 
 

(Todos os Irmãos, juntos com o M∴ do B∴, fazem o Sinal de Aprendiz). 

 

M∴ do B∴ - A Loja de Mesa, de acordo com o “Ritual de Banquete”  está aberta!  Seja 
“Bem vinda” esta hora alegre, fraternal e Maçônica.  

 

M∴ do B∴ - (Bate o malhete como Aprendiz) - (**-*) 
 

2.º Vig∴ - (**-*) 
 

1.º Vig∴ - (**-*) 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSAGEM PARA OS BRINDES RITUALÍSTICOS:   
 

1.º BRINDE  RITUALÍSTICO:  
 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴, vamos passar aos brindes ritualísticos. Ir∴ M∴ CCer∴, 
demonstrai aos IIr∴ a maneira correta dos brindes serem feitos e vós, Ir∴ 2.º 
Vig∴, mande encher os copos! 

 

2.º Vig∴ - (Após a demonstração do M∴ CCer∴) – Meus IIr∴, enchei vossos copos! 

 

2.º Vig∴ - (Após fazer a verificação) - Ir∴ M∴ do B∴, os copos estão cheios! 
 

M∴ do B∴ - (Bate: *) – Em pé e à ordem , meus IIr∴! 

(Todos fazem o sinal de Aprendiz). 

 

 

(OBSERVAÇÃO: Os brindes anunciados pelo M∴ do B∴, somente podem ser 
comandados pelo SEGUNDO VIGILANTE!!!). 

 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴!  Nós bebemos à saúde do Brasil e à da nossa cidade de São 
Paulo, com todas as demonstrações de honras maçônicas de três vezes três. O Ir∴ 
............ tem a palavra. 

Ir∴  ............ – (previamente designado, faz uma rápida preleção sobre a homenagem 
prestada neste brinde). 

 

2.º Vig∴ - Nós bebemos à saúde do Brasil e a da nossa cidade de ______! Mão ao 
copo!  Para frente e para a boca! – UM! – DOIS!! – TRÊÊÊÊS!!! 

 

(Ao comando do 2.º Vig∴, esvaziando os seus copos em três goles, todos 
executam de maneira sincronizada e simultânea os movimentos ritualísticos 
descritos nas págs. 62 e 63, demonstrados pelo M∴ de CCer∴).  

 

2.º BRINDE  RITUALÍSTICO:  
 

M∴ do B∴ - (Bate o malhete como Aprendiz) - (**-*) 
 

2.º Vig∴ - (**-*) 
 

1.º Vig∴ - (**-*) 
 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴, vamos continuar com os brindes ritualísticos. Ir∴ 2.º Vig∴, 
mande outra vez encher os copos! 



 

2.º Vig∴ - Meus IIr∴, enchei vossos copos! 
 

2.º Vig∴ - (Após fazer a verificação) - Ir∴ M∴ do B∴, os copos estão cheios! 

 

M∴ do B∴ - (Bate:*) – Em pé e à ordem , meus IIr∴! 
 

(Todos fazem o sinal de Aprendiz). 

 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴!  Nós bebemos à saúde (Diz a Potência Maçônica)o, a da Loja 
____________, extensiva a de todas as Oficinas da Federação, com todas as 
demonstrações de honras maçônicas de três vezes três. O Ir∴ .....  tem a palavra. 

 

Ir∴  ............ – (previamente designado, faz uma rápida preleção sobre a homenagem 
prestada neste brinde). 

 

 

 

2.º Vig∴ - Nós bebemos à saúde (Diz o nome da Potência Maçônica) e da Loja 
__________, extensiva a de todas as Oficinas da Federação!!  Mão ao copo!  Para 
frente e para a boca! – UM! – DOIS!! – TRÊÊÊÊS!!!  

 

(A execução – começo, meio e fim – é feita de modo igual ao primeiro brinde). 

 

3.º BRINDE  RITUALÍSTICO:  
 

M∴ do B∴ - (Bate o malhete como Aprendiz) - (**-*) 
 

2.º Vig∴ - (**-*) 
 

1.º Vig∴ - (**-*) 
 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴, vamos continuar com os brindes ritualísticos. Ir∴ 2.º Vig∴, 
mande encher os copos mais uma vez! 

 

2.º Vig∴ - Meus IIr∴, enchei vossos copos! 

 

2.º Vig∴ - (Após fazer a verificação) - Ir∴ M∴ do B∴, os copos estão cheios! 
 

M∴ do B∴ - (Bate: *) – Em pé e à ordem , meus IIr∴! 

 

(Todos fazem o sinal de Aprendiz). 



 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴!  Nós bebemos à saúde de nossas irmãs /cunhadas, com todas 
as demonstrações de honras maçônicas de três vezes três. O Ir∴ ...... tem a 
palavra. 

Ir ∴∴∴∴  ............ – (previamente designado, faz uma rápida preleção sobre a homenagem 
prestada neste brinde). 

 

2.º Vig∴ - Nós bebemos à saúde de todas as nossas irmãs/cunhadas e familiares! – Mão 
ao copo!  Para frente e para a boca! – UM! – DOIS!! – TRÊÊÊÊS!!! 

 

(A execução – começo, meio e fim – é feita de modo igual ao 1.º  brinde). 

 

 

 

 
QUARTO  E  ÚLTIMO  BRINDE  RITUALÍSTICO:  
 

M∴ do B∴ - (Bate o malhete como Aprendiz) - (**-*) 
 

2.º Vig∴ - (**-*) 
 

1.º Vig∴ - (**-*) 
 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴, vamos concluir os brindes ritualísticos. Ir∴ 2.º Vig∴, mande 
encher os copos mais uma vez! 

 

2.º Vig∴ - Meus IIr∴, enchei vossos copos! 
 

2.º Vig∴ - (Após fazer a verificação) - Ir∴ M∴ do B∴, os copos estão cheios! 

 

M∴ do B∴ - (Bate: *) – Em pé e à ordem , meus IIr∴! 
 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴!  Bebamos à saúde de todos os Irmãos espalhados pelo 
Mundo! (se houver visitantes o M∴ do B∴ acrescenta:) Aqui incluímos todos os 
ilustres IIr∴ visitantes). “Que Deus dê para os felizes, temperança, aos sofridos, 
consolo e àqueles que já passaram para o Oriente Eterno, Constância, Firmeza e 
Esperança”. Nós, após termos bebido com todas as honras maçônicas de 3 vezes 
3, baixaremos os copos silenciosamente! 

 

2.º Vig∴∴∴∴–  UM! – DOIS!! – TRÊÊÊÊS!!!  
 

(A execução – começo, meio e fim – é feita de modo igual ao primeiro brinde, 
observando apenas que, após os três movimentos triangulares feitos como nos 



brindes anteriores, todos colocam seus copos LENTA E SILENCIOSAMENTE  
sobre a mesa). 

 

PARTE  DA  REFEIÇÃO:  
 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴, ao meu golpe de malhete os trabalhos serão suspensos para 
nos entregarmos então à mastigação. Ir∴ M∴ de CCer∴, abra a porta e faça 
entrar os serviçais – (*). 

 
(Os pratos são servidos. Se houver necessidade de ser executada qualquer 
cerimônia maçônica entre um prato e o seguinte, os serviçais deverão sair do 
recinto para que o local fique coberto a estranhos). 

 

 

 

 
PARTE  CULTURAL  MAÇÔNICA  (SE  HOUVER):  
 

 (Após ser servida a sobremesa poderá haver uma parte cultural, conforme 
descrito nas instruções dadas antes da parte inicial deste Ritual. Caso tenha sido 
programado e autorizado pelo Venerável, poderão ser doravante dirigidos 
brindes facultativos, desde que comandados por Irmãos que não façam parte da 
direção do Banquete.)  

 

ENCERRAMENTO.  
 

M∴ do B∴ -  (Dá um golpe de malhete) – (*). 
 

2.º Vig∴ - (*). 

 

1.º Vig∴ - (*) 
 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴, pretendo encerrar este ágape fraterno. Ir∴ 2.º Vig∴!  Algum 
Ir∴ deseja fazer uso da palavra a bem deste momento e de acordo com este 
“Ritual”?  Ele tem plena liberdade para falar! 

 

2.º Vig∴ - Meus IIr∴!  Por ordem do M∴ do B∴  eu pergunto se algum Ir∴ deseja 
fazer uso da palavra a bem desta hora e de acordo com este “Ritual” desta Loja? 

 

2.º Vig∴ - Ir∴ M∴ do B∴!  O Ir∴ .......[tal]....... pediu a palavra! 
Ou 

2.º Vig∴ - Ir∴ M∴ do B∴! Ninguém pediu a palavra! 

 



(Na seqüência:) 

 

M∴ do B∴ - (Dá um golpe de malhete) – (*). 
 

2.º Vig∴ - (*). 

 

1.º Vig∴ - (*). 
 

M∴ do B∴ - Meus IIr∴!  Formemos, simbolicamente, a “Cadeia de União em uma 
Loja de Banquete”, ao redor desta mesa! (Todos se levantam e fazem apenas o 
SINAL DE APRENDIZ, sem se darem as mãos). 

 

 

 

M∴ do B∴ - “Leva Senhor, antes que partamos, das deliciosas oferendas ofertadas, que 
saboreamos com tanta alegria, a nossa gratidão, plena e eterna! Grande anfitrião, 
gostaríamos de poder apreciar esta ocasião sempre, - e, se possível, permita 
terminar assim, também, o nosso último dia. Nossos grandes agradecimentos por 
termos sido alimentados tão sublimemente.” Desfazei, agora, a cadeia de nossas 
mãos. – A cadeia dos nossos corações permanece fechada. (Pausa). 

 

M∴ do B∴ - Ir∴ 1.º Vig∴!  Feche a Loja no “Ritual de Banquete”. 

 

1.º Vig∴ - Meus IIr∴!  Por ordem do Ven∴ M∴ fecho esta Loja no “Ritual de 
Banquete”, em honra ao  G∴ A∴ D∴ U∴  e de acordo com os antigos costumes 
dos maçons! 

 

1.º Vig∴ - (Bate o malhete como Aprendiz) - (**-*) . 
 

2.º Vig∴ - (**-*) . 

 

M∴ do B∴ - (**-*) . (Todos fazem o SINAL DE APRENDIZ). 

 

1.º Vig∴ - Meus IIr∴!  O “Ritual de Banquete” está fechado.  “Abençoado pela força 
divina  sejam estes momentos, que nos permitiram passar juntos estas horas 
alegres e fraternas!”. A mim, meus IIr∴. 

 

TODOS BATEM PALMAS MAÇONICAMENTE (GRAU DE APRENDIZ)! 

 

- FIM DO RITUAL – 
 
 
 



 
 

COBRIDOR DO 1º GRAU 
 
 
S.O -  Estando de pé com os pés em esquadra. Levar a mão direita à 
garganta, tendo os quatro dedos unidos e estendidos, e polegar separado, 
formando ume esquadra. (S.O = Sinal de Ordem). 
 
S.Penal - Estando à Ordem, levar a mão direita, horizontalmente até o 
ombro direito, deixando-a cair, verticalmente ao longo do corpo, formando 
uma esquadria. (S.Penal = Sinal Penal). 
 
Toque - Tomar a mão direita a mão direita do irmão, dando com as 
extremidades do polegar, na primeira falange do dedo indicador, 
discretamente, três toques, sendo os dois primeiros rápidos e o último mais 
espaçado. 
 
P.S –  NIKCAJ (Palavra Secreta) 
 
Marcha- Três passos para frente, começando com o pé esquerdo e 
unindo o pé direito pelo calcanhar, formando uma esquadria, a cada passo. 
Esta marcha só é feita sem sinal, sobre o Tapete, durante a iniciação. 
 
Batida -  As duas primeiras rápidas e a última mais espaçada. 
   
 
 


