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INTRODUÇÃO: 
 
 
 
Este trabalho diz respeito ao cargo de Secretário de uma Loja do Ritual de Emulação e 
dos seus procedimentos para com a função. Nas próximas páginas, utilizarei do brilhante 
livro do Irmão Herbert Inmann, titulado “Trabalho de Emulação Explicado” décima edição 
de 1953, traduzido pelo Irmão Luis Carlos de Mello, para explanar um pouco sobre esta 
importante função da qual me dediquei durante os dois primeiros anos da Loja Alicerces 
da Arte Real. Após, descreverei os procedimentos que eu exercia nos trabalho de 
Emulação em Loja. Espero que este material seja útil para todos os Irmãos que vierem a 
exercer esta função, que a meu ver é muito mais do que uma responsabilidade, é sim, 

uma grande oportunidade de servir aos Irmãos com dedicação e fidelidade. 
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O SECRETÁRIO NO RITUAL DE EMULAÇÃO:  
 
 
 

É difícil avaliar a importância ligada ao Cargo do Irmão Secretário, cujo Lugar é no 
Norte, e cuja Jóia são ‘duas penas em cruz de Santo André.’ A alocução cerimonial 
dirigida a ele pelo Mestre em sua investidura contém escassas duas dúzias de palavras. 
Em algumas Lojas é levemente prolongado, com o Irmão Secretário sendo lembrado que 
seu Cargo é ‘de considerável importância.’ O Emulation Ritual, de qualquer modo, omite 
esta lembrança, possivelmente baseado na premissa de que o Irmão que tem de carregar 
tantas responsabilidades é completamente consciente da importância vinculada a isto.  

Apenas uma vez ao ano o Secretário é chamado em virtude de seu Cargo a tomar 
parte nos procedimentos cerimoniais da Loja — na Reunião de Instalação quando ele 
chama a atenção do Mestre-Eleito para as Antigas Obrigações e Regulamentos. Todavia 
a Secretaria é, sem dúvida, o mais severo trabalho de todos os Oficiais. 
Se há jovens Irmãos inclinados por vezes a falar especialmente de modo impensado 
sobre o ‘mandão’ do Irmão Secretário a Loja lhes concederá uma pausa para uma 
reflexão silenciosa. Deixa-los ponderar sobre a suavidade e a rapidez com a qual as 
reuniões da Loja se processam; a certeza e prontidão com cujo auxílio e conselho surge 
instantaneamente quando o Mestre se encontra em qualquer dúvida ou dificuldade; a 
regularidade com a qual todos os membros recebem as Convocações da Loja e outras 
comunicações; os arranjos feitos para seu conforto durante o Refreshment; o feliz 
sucesso do Ladies’ Festival ou do anual Summer Outing. Deixa-los ponderar sobre estes 
e muitos outros assuntos e questionar a si mesmos a quem devem ser agradecer.  

Que o Secretário deve ser um Past Master experiente é desnecessário dizer; ele 
deverá, no curso de seus deveres, se dividir entre muitos assuntos que requerem 
conhecimentos que um jovem e inexperiente Irmão não pode esperar possuir. 

Em uma Loja que é afortunada o bastante para ter em seu Escriba um popular e 
experiente Past Master que tem os interesses da Loja no coração, os Irmãos 
provavelmente não terão o desejo de ver qualquer mudança feita no ocupante do Cargo. 
Portanto o Irmão Secretário é, muito frequentemente, renomeado ano após ano, e 
geralmente considerado como um ‘oficial permanente’ da Loja. Este fato, no entanto, não 
lhe dá o direito à renomeação. Teoricamente, sob qualquer avaliação, ele permanece no 
Cargo por apenas um ano; ele está, assim como todos os Oficiais, subordinado ao Mestre 
que o nomeará; e o próximo Mestre está em perfeita liberdade para dispensa-lo sem 
fornecer razões para o fato. Uma tal contingência, no entanto, não é razoável se o 
Secretário for o homem certo no lugar certo, na medida em que, felizmente, ele 
freqüentemente assim o é.  

Obviamente um dos mais importantes deveres do Irmão Secretário é gravar no 
Livro de Minutas os procedimentos nas Reuniões da Loja do mesmo modo como devem 
ser escritos. Unicamente a experiência pode ensina-lo qual o melhor modo de narrar 
aqueles procedimentos de uma maneira que combine uma desejável brevidade com uma 
satisfatória plenitude de registro.  

Uma infração das Constituições da qual os Secretários são algumas vezes 
responsáveis, mesmo nestes dias esclarecidos, é a omissão no Livro de Minutas dos 
nomes de todos os Irmãos presentes. Frequentemente se ouve o Irmão Secretário ler os 

nomes do Mestre, Oficiais, e Visitantes, e acrescenta: “e os Irmãos cujos nomes estão 
devidamente gravados no Livro de Presenças.” Uma tal prática é uma violação direta das 
Constituições. Sob a Tradução Luiz Carlos de Mello Membro da A.R.L.S. Libertador Gal. 
San Martin Nº 3296  permissão do Mestre uma longa lista de nomes pode ser ‘dada como 
lida’, mas o Regulamento 172, do Livro das Constituições, estabelece claramente que o 
Secretário deve fazer Constar nas Atas: “Os nomes de todos os membros presentes em 
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cada reunião da Loja, juntamente com aqueles de todos os Irmãos visitantes, suas Lojas 
e posto Maçônico.”  

Em cada Reunião Regular de uma Loja as Atas da última Reunião Regular, 
juntamente com aquelas de qualquer Reunião de Emergência imprevisível, devem ser 
lidas pelo Secretário e, se devidamente confirmada, assinada pelo Mestre. As Atas não 
podem ser confirmadas em uma Reunião de Emergência; uma tal reunião é chamada por 
uma distinta, finalidade emergente, que deve ser claramente declarada na Convocação, e 
nenhum outro assunto pode ser tratado nela. (Veja Regulamentos 166 e 172, Livro das 
Constituições)  

A questão da confirmação (ou não confirmação) das Atas é uma daquelas que, em 
várias ocasiões e em vários lugares, tem feito surgir muita discussão e argumentos. 
Atualmente, a única questão sobre este assunto é em relação à precisão dos registros. Se 
as Minutas contém um registro preciso dos procedimentos elas devem ser confirmadas, 
embora, note-se, que a confirmação das Minutas não legalizam ipso facto todos os 
procedimentos nelas referidos. A aceitação das Atas, então, significa meramente que o 
Irmão Secretário registrou precisamente os acontecimentos da reunião à qual elas se 
referem.  

Há alguns assuntos, é claro, que, pela importância de sua natureza, ou talvez em 
obediência ao Regimento Interno da Loja, requeiram confirmação em uma reunião 
subsequente. Tais assuntos devem se tornar objeto de uma moção em separado, na 
Agenda. Se, durante o intervalo entre uma reunião e outra, os Irmãos mudam suas 
opiniões, seu procedimento é votar contra a moção para confirmar a resolução prévia. Por 
outro lado, qualquer assunto que está terminado, e não requer um voto de confirmação, 
não pode ser vetado, pela mera não confirmação das Atas. Neste caso qualquer alteração 
deve ser efetivada através de uma nova moção, que deve ser comunicada, para rescindir 
a resolução prévia.  

Há um exemplo nos registros da Grande Loja mantendo uma regra de um Grão 
Mestre Distrital, na qual uma proposta para a não confirmação das Minutas não pode ser 
feita meramente com o propósito de permitir aos Irmãos revisarem suas opiniões. Tal 
como foi estabelecido, a única questão neste caso é a precisão do registro pelo 
Secretário.  

Além de ler as Minutas de reuniões anteriores, e anotar todos os fatos importantes 
da presente reunião, os deveres do Secretário em Loja incluirão a leitura das 
comunicações da Grande Loja e outras mais, e talvez relatar à Loja sobre os vários 
assuntos que podem ter sido confiados ao seu experiente cuidado na reunião anterior.  

A maior parte dos deveres do Secretário, no entanto, é desincumbida fora da Loja e 
necessita o sacrifício de muito de seu tempo de lazer pessoal. A seguir há um típico 
trecho de Regimento Interno de Loja relatando os deveres do Secretário: —  

“O Secretário deverá, sob a direção do Mestre, dar a cada Membro da Loja ao 
menos a cada sete dias informações sobre todas as Reuniões Regulares, e, em caso de 
emergência, do mesmo modo tal como é requerido pelo Livro das Constituições, e deverá 
inserir nestas informações a natureza de todos os negócios a serem realizados”.  

“Ele deverá estar presente a todas as Reuniões da Loja, e deverá manter Minutas 
de todos os procedimentos e negócios de modo que estejam devidamente escritos, tais 
Minutas deverão ser lidas na próxima Reunião Regular, quando os Irmãos deverão ou 
confirma-las ou corrigilas”.  

“Ele deverá arquivar uma cópia de todas as Convocações citando as Reuniões; 
providenciar todos os Retornos à Grande Loja; informar a cada membro a soma de todas 
as subscrições e taxas devidas; coletar todas as taxas e subscrições e repassa-las ao 
Tesoureiro; enviar uma cópia da Planilha do Balanço anualmente a cada Membro 
Subscrito, junto com uma lista dos Membros e seus endereços, datas de Iniciação ou 
Filiação; e manter um inventário dos bens da Loja”. 
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Tradução Luiz Carlos de Mello Membro da A.R.L.S. Libertador Gal. San Martin Nº 3296  
Esta citação é suficiente para dar alguma indicação de como são muitas e variadas 

as responsabilidades desenvolvidas pelo nosso Irmão Secretário. A lista pode ser 
consideravelmente extensa, mas esta já é suficiente para demonstrar que o Cargo do 
Escriba não é sinecura.  

Em vista das muitas solicitações feitas a ele, e a quantidade de tempo que deve 
gastar com seus deveres fora da Loja, muitas Lojas incluem em seus Regimentos 
Internos que o Irmão Secretário fique isento do pagamento da subscrição anual. Tal 
isenção é sancionada no Livro das Constituições, porém o Regulamento 235 deixa claro 
que nestes casos os Secretários “serão considerados em todos os sentidos como 
membros subscritos regulares de suas Lojas, sendo seus serviços equivalentes à 
subscrição, desde que suas obrigações para com a Grande Loja tenham sido pagas”. 
Com relação a isto se pode notar que tal exceção não pode ser garantida a qualquer dos 
outros Oficiais. Tão pouco pode o Irmão Secretário ser designado como ‘Secretário 
Honorário’; o termo ‘Secretário’ é o único reconhecido pelas Constituições.  

Um importante ponto que o Secretário fará bem em lembrar é que, sob a legislação 
anexa às Obrigações dos Empregadores, uma Loja está obrigada no caso de acidente ou 
ferimento do Cobridor enquanto ocupado ou se deslocando de e para a Loja. Isto foi 
definitivamente estabelecido, e o Secretário é negligente com os interesses da Loja se 
descuidar de verificar que uns poucos shillings são gastos anualmente com uma política 
preventiva de seguro. Proteção contra incêndio e roubo é usualmente inclusa nos 
Regimentos Internos.  
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OS TRABALHO DO SECRETÁRIO NA RITUALÍSTICA: 
 
 
 

Como foi dito anteriormente, o Secretário não detém funções ritualísticas em Loja, 
como detém o Venerável Mestre, Primeiro e Segundos Vigilantes, Diáconos e os 
Guardas. Suas funções são estritamente administrativas. Apenas uma vez ao ano o 
Secretário é chamado em virtude de seu Cargo a tomar parte nos procedimentos 
ritualísticos da Loja — na Cerimônia de Instalação quando ele chama a atenção do 
Mestre-Eleito para as Antigas Obrigações e Regulamentos. Porém, todo Irmão que estiver 
empossado nesta maravilhosa função pode desenvolver seus próprios procedimentos 
para utilizar nos trabalhos ritualísticos. Os procedimentos que seguem abaixo, foram os 
que eu desenvolvi e apliquei em Loja durante meu período como Secretário. 

O Secretário detém todas as informações sobre os assuntos a serem tratados na 
reunião, auxiliando o Venerável Mestre na agenda e, principalmente, na Ordem do dia. 
Assim, como todos os Irmãos, quando fala, deve faze - lô sempre de pé e à ordem. 
Porém, é o único irmão que tem a liberdade para desfazer o sinal e realizar suas leituras a 
vontade. 

 
O texto abaixo que se apresenta na COR AZUL, diz respeito à função do Secretário em 
determinado procedimento da Reunião.  
O texto abaixo que se apresenta na COR VERMELHA, diz respeito às minhas falas, como 
Secretário, em determinado procedimento da Reunião. 
 
 

AGENDA 
 

1. HINO DE ABERTURA; 
- Assim como todos os Irmãos, o Secretário se apresenta de pé, em posição 
de obediência e canta o hino de abertura. 
- Neste procedimento não há falas do Secretário. 
 

2. MOMENTO DE REFLEXÃO; 
- Assim como todos os Irmãos, o Secretário se apresenta sentado, e por 
critério do Venerável Mestre, aguarda pelo momento de reflexão. 
- Neste procedimento não há falas do Secretário. 
 

3. APRESENTAÇÃO DA CARTA PATENTE; 
- Antes da abertura dos trabalhos, o Venerável Mestre anuncia ao Secretário 
que a Loja está regular com a presença da sua Carta Patente, ou Carta 
Constitutiva. Sem está, não poderia haver reunião, pois a Loja estaria 
irregular. 
- Neste procedimento não há falas do Secretário, ele apenas ouve 
atentamente o anúncio do Venerável Mestre. 
“VM – Irmão Secretário, eu vos anuncio que a Carta Patente da Loja se 
encontra em Lugar apropriado e à disposição dos Irmãos que queira 
averiguar sua regularidade nesta ou em qualquer outra ocasião.” 
 

4. ABERTURA DA LOJA NO GRAU 1, 2 OU 3; 
- Neste procedimento, o Venerável Mestre solicitará aos Irmãos ajuda para 
ABERTURA da Loja. O Secretário apenas acompanha atentamente em 
todos os sinais e palavras conforme o ritual. 
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- Neste procedimento não há falas do Secretário. 
 

5. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; 
- Neste procedimento o Venerável Mestre solicitará ao Secretário que faça 
leitura da Ata da Reunião anterior para aprovação, ou confirmação da 
mesma. Por uso e costume, as Atas da Loja Alicerces da Arte Real são 
enviadas previamente por e-mail aos Irmãos, para que façam a leitura e 
suas devidas observações e correções se necessário. Assim, não é usual 
que o Secretário da Loja faça a leitura na reunião. Claro que esse é um “uso 
e costume” que vai de Venerável para Venerável, e o mesmo em gestão 
pode solicitar que as Atas sejam lidas em cada sessão. Apenas lembrando 
que toda Ata, no Ritual de Emulação, deve ser lavrada, e aprovada ou 
confirmada no Grau 1. 
- “VM (Sentado ) – Irmão Secretário, há Ata da última Sessão a ser lida e 
aprovada?.” 
“SEC (De pé e à ordem) – Sim, VM”. A Ata da última Sessão foi 
encaminhada aos Irmãos por e-mail, e aguarda apenas aprovação em Loja. 
“VM (Sentado) – Irmão Secretário, e demais Irmãos. Se alguém tem algo a 
observar e/ou a considerar sobre a Ata (que acaba de ser lida) ou (que foi 
encaminhada por e-mail)  a palavra vos é concedida.” 
- Se houver mais alguma observação, o Secretário deverá anotar a devida 
emenda ou correção e refazer a Ata para aprovação na próxima sessão. 
Não havendo observações ou considerações: 
- “VM (Sentado) – Os Irmãos que aprovam a Ata, salvo às observações e 
considerações, se manifestem pelo sinal de costume.” 
“VM (Sentado) – A Ata está aprovada. Irmão 1º Diácono cumpri o vosso 
dever.” 
 

6. EXPEDIENTE; 
- O Expediente é o momento que o Secretário dá conhecimento aos Irmãos 
das correspondências do GOB, GOB Estadual e da Loja. Porém, no Ritual 
de Emulação, por ser um ritual fundamentado em “usos e costumes”, este 
procedimento é dividido em duas partes. Na primeira, o Secretário anuncia 
ao Venerável e a Loja se há Expediente. Se sim, este será comunicado nos 
Levantamentos. Esta é a segunda parte, pois sendo comunicado nos 
levantamentos, é dado aos Irmãos da Loja a liberdade de se manifestar 
sobre o Expediente que foi lido com maior liberdade. Sempre respeitando 
cada expediente em seu respectivo levantamento. 
- “VM (Sentado ) – Irmão Secretário, informai – nos se há expediente?” 
- Se sim: 
“SEC (De pé e à ordem) – Sim, VM. E serão devidamente comunicados em 
seus respectivos levantamentos.” 
- Se não: 
“SEC (De pé e à ordem) – Não, VM. Não há expediente para está sessão.” 
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7. ORDEM DO DIA; 
- A Ordem do dia é o momento mais importante da reunião ou sessão. É 
nela que são apresentados os assuntos a tratar e/ou a debater, neste caso 
em Loja fechada ou no momento do descanso. Neste procedimento o 
Secretário, o comando do Venerável Mestre, lista assunto por assunto que 
foi previamente proposto em Convocação.  
- “VM (Sentado ) – Irmão Secretário, informai – nos dos assuntos da Ordem 
do dia.” 
“SEC (De pé e à ordem) – Sim, VM. Na ordem do dia nos temos os 
seguintes assuntos: (lista um a um).” 
Exemplo: Leitura de PLACET DE INICIAÇÃO DE CANDIDATO. 
Após, fica a critério do Venerável como prosseguir com cada assunto. 
Geralmente a Loja é colocada em “descanso” para melhor aproveitamento e 
interação dos Irmãos para debates e discussões, exceto em Cerimônias de 
Iniciação, Passagem, Elevação e Instalação. Assim como Filiações e 
Regularizações. 
 

8. CHAMADA PARA O DESCANSO (A CRITÉRIO DO VENERÁVEL MESTRE); 
 

9. CHAMADA PARA O TRABALHO (A CRITÉRIO DO VENERÁVEL MESTRE); 
 

10. LEVANTAMENTOS; 
- Este é o procedimento muito esperado em toda a reunião. Pois é o momento que é 
comunicado Expediente por parte do Secretário, que neste caso, pode realiza – ló 
sentado. E também por que é o momento que os irmãos podem se manifestar mais a 
vontade. Após anuncio do Venerável Mestre sobre cada assunto em seu respectivo 
levantamento, o Secretário sempre é o primeiro a se levantar. Em todos os 
levantamentos, é sempre o primeiro a se levantar para anunciar o expediente do 
respectivo levantamento. Em algumas Lojas é utilizado o método de “Inscrição” para 
se manifestar nos Levantamentos. Neste caso, após o anuncio do Venerável Mestre, 
os Irmãos se levantam à ordem livremente. E o Secretário anota todos os Irmãos que 
estão de pé. E depois de seu levantamento, sede a palavra aos Irmãos conforme 
“inscrição”. Se eventualmente não houver nenhum Irmão que queria se manifestar, o 
Secretário atentamente observa e se levanta para anunciar que não Irmãos que 
queiram se manifestar sobre o assunto proposto. 
 

- 1º Levantamento: assuntos relativos aos GOB; 
- “VM (Sentado, levanta – se) – Meus Irmãos, eu me levanto pela primeira 
vez, para anunciar que concederei a palavra para tratar de assuntos 
relativos aos GOB” 
SE HOUVER EXPEDIENTE: Faz a leitura do mesmo relativo somente ao 
GOB. Após, havendo Irmãos a se manifestar, faz as anotações atentamente 
para posterior ser lavrada a Ata da Sessão.  
SE NÃO HOUVER EXPEDIENTE: ou nenhum Irmão a se manifestar: “SEC 
(levanta – se e à ordem) – VM, meus Irmãos. Não há assuntos relativos ao 
GOB à tratar.” 
 
 
- 2º Levantamento: assuntos relativos ao GOB-SC; 
- “VM (Sentado, levanta – se) – Meus Irmãos, eu me levanto pela segunda 
vez, para anunciar que concederei a palavra para tratar de assuntos 
relativos aos GOB/SC” 
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SE HOUVER EXPEDIENTE: Faz a leitura do mesmo relativo somente ao 
GOB. Após, havendo Irmãos a se manifestar, faz as anotações atentamente 
para posterior ser lavrada a Ata da Sessão.  
SE NÃO HOUVER EXPEDIENTE: ou nenhum Irmão a se manifestar: “SEC 
(levanta – se e à ordem) – VM, meus Irmãos. Não há assuntos relativos ao 
GOB/SC à tratar.” 
 
- 3º Levantamento: assuntos relativos à Loja. 
- “VM (Sentado, levanta – se) – Meus Irmãos, eu me levanto pela terceira 
vez, para anunciar que concederei a palavra para tratar de assuntos 
relativos Franco-Maçonaria em geral e à está Loja em Particular” 
SE HOUVER EXPEDIENTE: Faz a leitura do mesmo relativo somente ao 
Franco-Maçonaria em geral e à Loja em particular. Neste momento, o 
Secretário pode comunicar a Loja dos Certificados de Visitação dos Irmãos. 
Após, havendo Irmãos a se manifestar, faz as anotações atentamente para 
posterior ser lavrada a Ata da Sessão.  
SE NÃO HOUVER EXPEDIENTE: ou nenhum Irmão a se manifestar: “SEC 
(levanta – se e à ordem) – VM, meus Irmãos. Não há assuntos relativos 
Franco-Maçonaria em geral e à está Loja em Particular à tratar.” 
 
Observação: O Secretário como membro do quadro, também tem o direito 
de se manifestar sobre determinado assunto em qualquer levantamento. 
Porém, inicialmente se levanta por estar a cargo de sua função. Quando 
desejar se manifestar como membro do quadro, é recomendado que o 
fizesse por último, depois que todos já tivessem se manifestado, e é claro, 
deixando o Venerável Mestre com a Palavra final. 
 

11. BOLSA DE BENEVOLÊNCIA; 
- Assim como todos os Irmãos, o Secretário deposita “caridade” à Loja na Bolsa de 
Benevolência. 
- Neste procedimento não há falas do Secretário. 
 
12. ENCERRAMENTO DA LOJA NO GRAU 1; 
- Neste procedimento, o Venerável Mestre solicitará aos Irmãos ajuda para 
ENCERRAR a Loja. O Secretário apenas acompanha atentamente em todos os sinais 
e palavras conforme o ritual. 
- Neste procedimento não há falas do Secretário. 
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CONCLUSÃO: 
 
 
 

Para ter sucesso o que Irmão Secretário necessita fazer é manter durante a 
execução de seus deveres uma considerável quantia de tato, paciência, perseverança, e 
uma aguçada compreensão da natureza humana. Pode ser irritante — sem dúvida o é — 
para um experiente Secretário ter de suportar o que pode ser considerado como uma 
desnecessária ‘interferência’ de um jovem e inexperiente Mestre. Ainda assim, ele tem de 
ser lembrado de que o Mestre é o Mestre e, como tal, sua palavra é lei. O tato pode 
superar muitas dificuldades. Por mais experiente que ele possa ser, o Secretário deve 
evitar qualquer empenho que possa vir a sugerir que ele governa o Mestre e a Loja. É seu 
dever consultar o Mestre sobre todos os assuntos; certamente nenhuma Convocação da 
Loja deverá ser enviada até que um esboço tenha sido submetido ao Mestre para 
aprovação. É através do devido reconhecimento da autoridade do Mestre que as 
dificuldades são evitadas e a harmonia mantida.  

Nós vimos nalgum lugar as seguintes linhas a respeito do Irmão Secretário: — “Se 
ele escreve uma carta, ela é muito longa; se ele envia um cartão postal, ele é muito curto; 
se ele comparece a um Comitê, ele está atrapalhando; se ele está fora, ele está fugindo; 
se a frequência em Loja é pequena, ele deve ter agredido os membros; se ele faz fazer 
assim, ele é um aborrecimento; se ele pressiona um membro para que cumpra com seus 
deveres, ele o está insultando; se ele não o faz, ele é preguiçoso; se um evento é um 
grande sucesso, louvado seja o Comitê; se falhar, o Secretário é o responsável; se ele 
pergunta por sugestões, ele é um incompetente; se não o fizer, ele é teimoso”.  

Há uma parcela de verdade nisto, entretanto, na maioria dos casos, o Irmão 
Secretário se conduz bem como dito até aqui, alegremente contribuindo para o conforto 
de seus Irmãos e fazendo de si mesmo uma torre de força para o Venerável Mestre.  

Informamos de que não há recomendações que possam ser oferecidas como um 
guia para auxiliar o Irmão Secretário no desempenho de seus deveres; muito 
provavelmente ele os conhece bem melhor do que nós. 
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