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Qualificações do Venerável Mestre 
 

Quais as “qualificações” e “deveres” de um Mestre Instalado? 
È necessário dizer que Venerável Mestre “perfeito” não existe e nem nunca 

existirá. Isso é uma verdade. 
Vamos mencionar os itens qualificatorios: 

1.  – O Venerável Mestre qualificado deverá conhecer bem a Ordem Maçônica 
e a História da Maçonaria. 

2.  – Ele deverá conhecer, também, alguma coisa da Literatura Maçônica a 
ponto de  poder recomendar livros aos Irmãos da sua Loja, e poder indicar 
onde achá-los e onde achar as respostas às questões feitas a ele. 

3.  – Ele manterá a “harmonia” na Loja e estará atento à formação de 
“panelinhas” ou ocorrência de “fissuras” no grupo. 

4.  – Ele deixará a Loja ao seu sucessor, financeiramente, melhor do que 
estava quando foi Instalado. 

5.  – Ele fará Sessões interessantes e trabalhará duro para arranjar bons 
Trabalhos e planejará eventos cultos e instrutivos aos Irmãos. Nenhum 
Irmão deixará a Sessão sem dizer ou fazer alguma coisa, o que marcará 
maçonicamente seu coração. 

6.  – Os 03 Graus Simbólicos deverão ser tratados com a mesma atenção e os 
Obreiros deverão ter as Instruções de maneira clara e apropriada e as 
dúvidas deverão ser esclarecidas ali, naquele momento. 

7.  – Ele não terá dificuldades para preservar a dignidade de seus Oficiais, 
porque é sabido que, os Irmãos de uma Loja respeitam Veneráveis 
Mestres que respeitam seus Oficiais. 

8.  – Ele será um “servidor” da Loja e fará o bem estar da mesma, como uma 
de suas prioridades. 

9.  – Ele começará as Sessões no horário programado e fará tudo para evitar 
passar do horário do término, previsto. 

10.  – Ele respeitará as Tradições da Loja e da Ordem Maçônica. 
11.  – Ele seguirá, religiosamente, a Ritualística do Rito adotado pela Loja, sem 

invencionice ou abuso de poder, sem fazer eventos porque “acha que tem 
que fazer”, ou dando desculpas esfarrapadas, dizendo “farei porque 
outros fazem”, passando por cima da Ritualística. 

12.  – Ele é o Guia, o Filósofo e Amigo dos Irmãos da Loja. 
13.  – Ele é entusiasmado sobre seu trabalho mas consciente de suas próprias 

limitações. Ele é rápido para aceitar considerações mas lento para agir até 
que sejam dadas as análises criteriosas sobre as mesmas. 

14.  – Ele receberá com agrado as sugestões mas não necessariamente as 
seguirá se as considerar inadequadas. 



15.  – O ideal do Venerável Mestre é um Ideal Maçônico e batalhará para 
viver uma Vida maçônica. 

16.  – Finalmente, o Venerável Mestre Ideal terá uma mente modesta, sem o 
mínimo de arrogância. Ele deverá estar sempre ciente que ocupa o “Trono 
de Salomão” e é o representante e responsável da Loja, agindo sempre 
de modo compatível com essa função. Essa condição de Venerável 
Mestre é o maior e melhor presente que uma Loja pode dar a um de seus 
Obreiros! 
 

Esta Pílula Maçônica foi pesquisada e adaptada do artigo do M.W. Bro Carl H. 
Claudy (EUA) do  “ O livro do Mestre Instalado”.  
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