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Veneralato
Em 2010 tivemos a oportunidade de escrever um artigo com o título “O
Venerável Mestre (Obrigações de um Venerável – Planejamento)” que a Editora
Maçônica “A Trolha” nos honrou com a publicação na Coleção A Trolha Nº 9, editada
em 2011.
No referido artigo recordamos sobre a etimologia do termo “Venerável”,
salientando que se trata de um termo bem primitivo, que nos tempos medievais, era
forma cortês de se dirigir a uma pessoa com certa importância, principalmente se se
tratasse de alguém considerado sábio, e que modernamente é empregado no sentido
de venerando e honorável, tal como um magistrado.
Como de conhecimento geral, na Maçonaria utiliza-se a expressão “Venerável
Mestre” que é atribuída ao presidente de uma Loja Maçônica e é utilizada para
reverenciar a mais alta dignidade da Loja Simbólica, significando que todos os obreiros
da Loja devem “venerar” o Mestre da Loja.
Segundo Castellani, na obra Manual do Mestre Instalado, também, da Editora
Maçônica “A Trolha”, “o título de Venerável Mestre, dado ao presidente de uma Loja
maçônica, tem a sua origem mais remota nos meados do século XVII, quando já
começara a lenta, mas progressiva, transformação da Franco-maçonaria de ofício, ou
operativa, em Franco-maçonaria dos aceitos, ou especulativa.
A expressão deriva da palavra inglesa worship, que significa culto, adoração,
reverência (como forma de tratamento) quando usada como substantivo, e venerar,
adorar, idolatrar, quando usada como verbo transitivo; neste caso, tem-se o vocábulo
worshipful, que significa adorador, reverente, venerável, como forma de tratamento.
Assim, o presidente de uma Loja Simbólica passou a ter o título de Worshipful
Master, que significa Venerável Mestre e que seria adotado por todos os círculos
maçônicos. Portanto, o Venerável eleito somente passa a ser de fato o Venerável
Mestre da Loja depois de passar pelo Cerimonial de Instalação e ser empossado no
Trono de Salomão.
Uma pergunta que se faz é a seguinte: como é designada a função de um
Venerável Mestre de uma Loja?
É bastante comum ouvirmos Veneráveis e ex-Veneráveis falarem: “na minha
Venerança...”, sendo que o correto é VENERALATO, como, aliás, nos ensina o próprio
Castellani, no livro Consultório Maçônico – Cadernos Maçônicos, também, da Editora
Maçônica A Trolha. Segundo ele, sendo Venerável uma palavra terminada em “L”,
assim como outras terminadas em “La”, “passa, para designar a função, a
VENERALATO, assim como general – generalato; coronel – coroneralato; estrela –
estrelato, etc. A palavra não tem, como pensam muitos Maçons, qualquer relação com
“Vereança”, que é derivada de Vereador.
Assim, do uso correto da expressão que retrata a função de um Venerável,
conclui-se que o Venerável exerce o VENERALATO (e não a Venerança).
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