
 

 

Orientações para Retomada das Sessões Ritualísticas das Lojas Jurisdicionadas 
 
Considerando o contido no Ato Nº CCG-0107, de 16 de março de 2020, que adotou no âmbito 
do GOB-MG medidas preventivas à disseminação desordenada do coronavirus, assim como, de 
forma também preventiva facultou às Lojas jurisdicionadas que, dentro do princípio de sua 
autonomia, deliberassem pela suspensão das sessões maçônicas; 
 
Considerando a autorização, pelas autoridades públicas,  no sentido da retomada de atividades 
e reabertura gradativa e segura dos setores que tiveram as atividades suspensas em 
decorrência da Pandemia da COVID-19;  
 
Considerando o pleito de vários Irmãos e Lojas no sentido da retomada, com segurança para 
todos os Obreiros, das sessões regulares em Loja; 
 
Vimos orientar às nossas Lojas jurisdicionadas, que dentro de sua autonomia, decidirem pela 
retomada dos trabalhos ritualísticos em sessões maçônicas, que o façam adotando as medidas 
estabelecidas pelas autoridades de saúde em consonância com o zelo coletivo, bem estar 
e integridade física de seus Obreiros, até que haja a oficialização da liberação do convívio 
social natural pelas autoridades públicas. 
   

Medidas de segurança coletiva para retomada das sessões ritualísticas 
 
 Uso obrigatório de máscaras de proteção por todos os Obreiros 

 Disponibilização de álcool gel e tapete de higienização dos pés na entrada do imóvel onde 

  se realize as sessões 

 Respeito do distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoas dentro e fora do Templo 

 Proceder com a lavagem das mãos ao chegar no local das reuniões e também na sua saída 

 Higienização dos materiais a serem utilizados nas sessões 

 Cuidados especiais em momentos da ritualística maçônica onde se faça necessária a 

  proximidade como outro Irmão.  

 Evitar abraços, cumprimentos e aglomeração fora e dentro do locas das reuniões 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 

 Se apresentar qualquer sintoma do COVID-19, procure orientação médica e não 

  compareça a reunião maçônica. 
 

Belo Horizonte, 29 de maio de 2020. 
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