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A Instalação – Mestre Instalado 
 

Nas Lojas Simbólicas de diversos Ritos é comum, principalmente no 
R.E.A.A, o Primeiro Vigilante ser o substituto imediato do Venerável Mestre, como 
dirigente administrativo da Loja. Muitas Lojas possuem Regimento Interno, no qual 
esse item se torna obrigatório. 

No caso de uma substituição, na ausência do Venerável Mestre em Loja, o 
Primeiro Vigilante pode tomar as medidas necessárias ao bom andamento da 
mesma, só não podendo Iniciar, Elevar ou Exaltar novos Obreiros. 

Ou seja, ele não pode proceder à sagração. Este termo, sagração, de 

acordo com Mestre Castellani – “é conferir a dignidade do grau, dos novos 
Aprendizes, Companheiros e Mestres”. Esse ato é privativo do Mestre 
Instalado! 

A Instalação é simplesmente a tomada de posse do cargo de Venerável 
Mestre de uma determinada Loja (ver também Pilula Maçônica nº73). Essa 
tomada de posse pode, ou não, ser acompanhada de Cerimonial de Instalação. 
Essa cerimônia é típica do „Emulation Ritual”, da Inglaterra, e foi adotada em 
outros Ritos como o Escocês, o Adoniramita, o  Moderno e outros, no mundo todo. 

Sobre esse assunto, Mestre Castellani publicou, em 1994, “O Mestre 
Instalado” na revista a “A TROLHA” nº 94, pag 34, que deixa claro esse assunto, 

conforme o que segue abaixo: 
“a Cerimônia de Instalação de Veneráveis Mestres, com uma ritualística 

específica, é própria do Ritual de Emulação, sendo inexistente, inicialmente, nos 
demais Ritos, embora acabasse sendo, posteriormente imitada. Em nosso país, 
primeiro em 1928 – no âmbito das Grandes Lojas brasileiras, oriundas da 
dissidência de 1927 – e, posteriormente no Grande Oriente do Brasil (GOB). 
Neste, essa cerimônia surgiu com a impressão de um Ritual de Instalação, em 
1967, na gestão do Grão Mestre Álvaro Palmeira. Esse Ritual seria herdado pelos 
Grandes Orientes Autônomos, surgidos da dissidência de 1973, no Grande 
Oriente do Brasil.” 

Hoje, essa cerimônia é adotada no mundo maçônico e, ser “Mestre 
Instalado”, deve ser o principal sonho de todo e qualquer Mestre. 

Talvez seja, ao meu ver, mais importante que a obtenção dos Altos Graus, 
pois este último é uma conquista, dependendo muito do passar do tempo e de 
vários fatores. Ser Mestre Instalado é uma realização que depende muito de seu 
esforço, liderança, comprometimento e aceitação dos Obreiros de sua Loja! 
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