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VENERÁVEIS DE SUCESSO 
 

(esta  pílula foi baseada e adaptada de artigo de autoria do Sr.Luiz A. Marins Filho, Ph.D. sobre empresas de sucesso) 

Veneráveis de sucesso não perguntam o que os Maçons de sua Loja querem – 
surpreendem os membros da Loja! Nem sempre os Maçons sabem o que querem. Os 
Veneráveis, pela experiência adquirida, é que têm a obrigação de desenvolver as 
atividades da Loja que irão surpreender os Maçons.  

Veneráveis de sucesso entendem que ser prestativo é o novo nome do jogo. 
Esses Veneráveis entendem que de nada adianta você ser Grau 33, ou ter 40 anos de 
maçonaria. O importante é ser prestativo e estar ligado a tudo relacionado com a sua Loja.  

Veneráveis de sucesso sabem que o maior capital de uma Loja é o “capital 
humano maçônico, de cada um de seus membros”. Assim, as Lojas desses Veneráveis 
estudam, debatem, e fazem com que o nível intelectual do grupo seja cada vez mais alto. 
Elas não dispensam tempo de estudos. Relacionam–se com outras Lojas. Trocam 
conhecimentos. De nada adianta ter uma Loja bonita, lotada, muito bem apresentada, 
com instalações perfeitas, se os Maçons que a compõem não surpreendem pelos 
conhecimentos adquiridos. 

Veneráveis de sucesso sabem que é preciso ter consistência e constância nos 
serviços, em Loja. Isto quer dizer que as Lojas com Veneráveis de sucesso tem normas, 
procedimentos e Ritualística que todos conhecem e utilizam. São Lojas que hoje, amanhã 
e depois, trabalham com qualidade, obedecendo a Ritualística. Veneráveis de sucesso não 
se julgam os donos da verdade. Desprezam o “achismo”  e “invencionices”. A consistência 
é fundamental e, para isso, são necessários procedimentos constantes que todos 
conheçam e obedeçam. 

Veneráveis de sucesso têm excelente relacionamento com os Maçons de sua 
Loja. Sabem da importância de um bom relacionamento. Veneráveis que não fazem isso 
não podem ter sucesso. Assim, ouvir, respeitar opiniões, respeitar pedidos é fundamental. 

Veneráveis de sucesso relacionam-se bem com outras Lojas e com a 
comunidade, em geral. Veneráveis de sucesso compreendem a importância de ter uma 
boa imagem na comunidade. Assim, participam de programas sociais e culturais e estão 
sempre presentes na comunidade. 

Quero aproveitar a mensagem deste artigo e dizer que nós, Maçons, somos 
fornecedores e temos nossos clientes, que são nossas esposas, nossos filhos, nossos 
amigos. Nossos parentes. Devemos surpreendê-los com nosso comportamento. 

E, como Maçons que somos, devemos também ser “Maçons de sucesso” tendo 
como objetivo principal a Loja Maçônica com todas as suas atividades e seu corpo 
participativo. Devemos, portanto, não perguntar o que nossa Loja quer e sim, 
surpreender e encantar em nossas atitudes e em nossas virtudes. Devemos oferecer nosso 
melhor serviço; ser consistente e constante em nossas atividades maçônicas. O nosso 
relacionamento, entre Irmãos, deve ser o mais exemplar possível. 
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