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Templo Nobre do Grau 33

Paira sobre o mundo uma enorme preocupação com 
a saúde da humanidade. Os números são alarmantes e as 
perdas lamentáveis. Uma pandemia marcha com passadas 
firmes sobre a população mundial, exigindo uma reclusão 
compulsória e cuidados extremos de higiene e saúde.

Essa preocupação é, também, de nossa instituição, 
Supremo Conselho, pois, antes de mais nada, prioriza 
a vida humana, a família, o progresso e o bem-estar do 
Povo Maçônico. Nosso Soberano Grande Comendador, 
no exercício de seu nobre cargo, não poderia se omitir em 
se dirigir a todos e expressar sua preocupação, fazendo 
pronunciamentos, alertando para os cuidados profiláticos, 
a fim de contribuir para reduzirmos, ao máximo, o contágio 

de um vírus que, além de seus efeitos danosos ao físico, 
também, tem criado um enorme desequilíbrio psicológico na 
população.

Ainda, respeitando as orientações das autoridades 
da saúde, nosso supremo dirigente, seguindo o que 
preceitua em nossos rituais, adequou a impossibilidade 
da realização da Sessão de Endoenças em uma Cadeia 
de União Global, a fim de munitenirmos nossa egrégora e, 
mesmo limitados de nosso convívio, estarmos unidos em 
corações e mentes, em nosso hercúleo trabalho de fazer 
feliz a humanidade. 

Sejam bem-vindos aos Novos Tempos!
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O Supremo Conselho, neste delicado momento 
de recesso compulsório, em que esta pandemia 
nos obriga a estarmos reclusos no seio de 

nossos lares, não poderia deixar de expressar sua 
solidariedade a toda sociedade, acatando, fielmente, 
as determinações da OMS – Organização Mundial 
de Saúde, do Ministério da Saúde e das autoridades 
municipais, estaduais e federal, suspendendo, por 
determinado período, as atividades de sua Alta 
Administração, bem como de todas as suas 110 
Inspetorias Litúrgicas jurisdicionadas, espalhadas por 
todo o nosso imenso Brasil.

Sabemos da enorme importância de nossas 
ritualísticas, de nossos estudos e do salutar convívio da 
Família Maçônica, mas o momento requer sacrifícios 
e criatividade para passarmos incólumes por essas 
momentâneas nuvens densas. A faixa etária do Povo 
Maçônico, para sermos otimistas, inclui cerca de 75% 
a 80% dentro do Grupo de Risco para esta epidemia, 
o que passaria a ser uma decisão irresponsável a 
não-suspensão de nossos trabalhos. Oportunamente, 
o Soberano Grande Comendador se dirigiu ao Povo 
Maçônico, em pronunciamento, a fim de elucidar a 
todos quanto às decisões tomadas.

Contudo, se o Povo Maçônico, na busca do 
saber e de seu consequente aprimoramento moral e 
espiritual, não pode, ainda que momentaneamente, 
estar reunido em nome do Senhor dos Mundos, 
rendendo-lhe Graças e manutenindo a nossa egrégora 
milenar, através de nossas ritualísticas, o Supremo 
Conselho, através de seu Informativo Virtual Astréa 
News, estará te mantendo informado levando as 
notícias de nossa instituição até você.

De fato, estão suspensos/cancelados diversos 
eventos para este semestre de 2020, período em 
que deveremos envidar todos os nossos esforços 
no combate a esta pandemia do covid-19, porém, 
estaremos, durante este período, publicando uma 
abordagem especial sobre a história e a importância 
de tais eventos e, quando forem realizados no período 
pós-quarentena, faremos toda a cobertura de praxe, 
apresentando “in totum” as decisões e acontecimentos 
de interesse aos nossos leitores.

Tal iniciativa, à guisa de levar a montanha 
a Maomé, é uma tentativa de substituir, ainda que 
virtualmente, a saudável ambiência, entre os Irmãos 
e o calor do nosso tríplice fraternal abraço, por ora 
não permitido, apresentando, em especial, a cultura 

O Supremo Conselho e a 
Pandemia do Convid-19
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maçônica, saciando a sede do saber, mas, também, 
de certa forma, desviando um pouco, a atenção de 
nossos leitores da avalanche de desinformação, “fake 
news” e sensacionalismo, que nos assolam através 
das mídias e redes sociais.

O Supremo Conselho busca se adaptar à 
dura realidade e, de forma altruística, solidarizar-se 
com todos, não só pensando na integridade física de 
cada um, como também, na saúde psíquica do Povo 
Maçônico. Com isso, citaremos alguns eventos do 
calendário de atividades do Supremo Conselho, os 
quais, devido à pandemia, não foram levados a efeito!

Há quase duas décadas, o Supremo Conselho 
iniciou uma tradição de se comemorar o seu aniversário 
de fundação fora da cidade do Rio de Janeiro, em 
conjunto com o aniversário de fundação uma Grande 
Loja Maçônica. Neste ano de 2020, estava agendado 
para o dia 14 de março a comemoração dos 191 anos 
de fundação, em conjunto com o 64º aniversário de 
fundação da Grande Loja de Santa Catarina, o que 
teve que ser adiado para data futura, motivada pela 
pandemia do covid-19. Ambas instituições, com base 
nas determinações e orientações das autoridades 
de saúde, muito responsavelmente, acatando tais 
determinações, suspenderam as comemorações.

A Grande Loja de Santa Catarina é oriunda 
da Loja “Deustch Freundschaft” (Amizade Alemã), 
criada em 1855, que mais tarde, em 1859, fundir-se-ia 
à recém-criada Loja (1856) “Zum Südlichen Kreuze” 

(Ao Cruzeiro do Sul), formando a Loja “Amizade ao 
Cruzeiro do Sul”, que foram filiadas à Grande Loja 
de Hamburgo (Alemanha), posteriormente estas 
passaram para jurisdição do GOB-RJ e, mais tarde, à 
Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Sul, a qual 
concedeu, em 21 de abril de 1956, a Carta Constitutiva 
para a fundação da GLSC - Grande Loja de Santa 
Catarina.

O Supremo Conselho completou, em 12 
de março de 2020, 191 anos de sua fundação, cuja 
abertura das comemorações se daria dois dias depois, 
em conjunto com o aniversário de 64 anos de fundação 
da GLSC, quando, na oportunidade, realizar-se-ia uma 
investidura ao Grau 33°, sob a, sempre, competente 
organização da 2ª Inspetoria Litúrgica de Santa 
Catarina, Vale de Florianópolis. 

Em consequência da pandemia que paralisa 
o mundo, o Supremo Conselho, através de todos 

64 Anos

191 Anos 64 Anos

foto - GLSC
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os Capítulos Rosacruzes, jurisdicionados às 110 
Inspetorias Litúrgicas espalhadas por todo o território 
nacional, também, ficou impedido de realizar a 
tradicional Sessão de Endoenças, o que motivou 
nosso Soberano Grande Comendador, através do Ato 
657 – 2018-2023, a cancelar a realização da Sessão 
de Endoenças e, com base no Ritual do Grau 18°, a 
convocar todos os Cavaleiros Rosacruzes e demais 
Irmãos de Graus superiores, a se unirem a ele, em 
uma grande corrente de mentalização, rogando as 
bênçãos do GADU, pelo delicado momento do mundo. 
Tal Sessão, cuja realização se dá na Quinta-feira 
Santa, tem uma grande importância na ritualística, em 
seu aspecto esotérico, em especial, para o momento 
que o mundo está atravessando.

Quanto à agenda internacional do Supremo 
Conselho, também, alguns eventos foram adiados, a 
exemplo da XX Conferência Mundial dos Supremos 
Conselhos do REAA, em cujo, nosso Supremo 
Conselho estará participando, o qual seria realizado 
no dia 22 de abril de 2020, na cidade de Assunção, 
no Paraguai, quando o Supremo Consejo del Grado 
33° del Rito Escocês Antiguo y Aceptado para la 
República del Paraguay estaria, também, abrindo as 
comemorações de seu 149º aniversário de fundação 
(01/07/1871). A ligação de nosso Supremo Conselho 
com o Supremo Conselho paraguaio vem de longa 
data, haja visto que sua criação se deve à Carta 
Patente concedida por nosso Supremo Conselho, na 
referida data.

A Conferência Mundial dos Supremos 
Conselhos tem enorme importância para a Maçonaria 
universal, quando são tomadas posições diante de 
problemas mundiais, assim como, em prol dos destinos 
do REAA. Reunindo todos os Supremos Conselhos 
regulares do REAA, tais Conferências tiveram início 
em 10 de junho de 1907, em Bruxelas. Em Washington, 
1912, realizou-se a Segunda Conferência. Em função 
da 1ª Guerra Mundial, houve um hiato de dez anos após, 
quando, em 1922, em Lousanne - Suíça, realizou-se a 
Terceira Conferência. Em 1929, acontece em Paris, a 

Quarta Conferência, tendo lugar, Quinta, novamente 
em Bruxelas (1935). A Sexta, em 1939, ocorreu em 
Boston-EUA. A Sétima só haveria de acontecer após 
a 2ª Guerra Mundial, em 1956, em Havana-Cuba. A 
Oitava, em 1961, novamente em Washington e a 
Nona, seis anos após, em Bruxelas. 

Já a Décima Conferência Mundial ocorreu 
em 1970, na cidade colombiana de Barranquilha. A 
Conferência seguinte, em 1975, na cidade americana 
de Indianápolis. A Décima Segunda, em 1980, 
aconteceu, novamente, em Paris. Em 1985, realizou-
se em Washington, a Décima Terceira. Em 1990, foi 
a vez da Cidade do México sediar a Décima Quarta 
Conferência Mundial. Em 1995, Lousanne voltou a 
sediar a Conferência Mundial e, em 2000, realizou-se 
no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a Décima Sexta 
Conferência Mundial de Supremos Conselhos do Grau 
33. Em 2005, foi realizada a Décima Sétima edição, na 
Austrália. O Canadá, em 2010, foi o palco da Décima 
Oitava edição. Portugal, em 2015, realizou a Décima 
Nona Conferência Mundial.

Endoenças

Assim como aconteceu no Rio de Janeiro, no 
período de 2000 a 2005, quando o Supremo Conselho 
do Grau 33° do REAA da Maçonaria para a República 
Federativa do Brasil foi a sede da Conferência Mundial 
dos Supremos Conselhos do REAA, Assunção, em 
data oportuna, pós-pandemia, prepara-se para se 
transformar na Capital Mundial do Rito Escocês Antigo 
e Aceito.

O Supremo Conselho se mantém vigilante aos 
fatos e comprometido em contribuir com as adaptações 
necessárias neste momento delicado. Informamos 
aos nossos Irmãos que, embora seus Altos Corpos 
jurisdicionados se encontrem sem atividades por este 
hiato de tempo, devido à crise na saúde, a contagem 
de tempo de interstício entre os graus iniciáticos segue, 
normalmente, sem prejuízo para o Irmão postulante. 

Conferência Mundial dos 
Supremos Conselhos do REAA



Informativo Virtual Astréa News nº 113 - Mai/20 - Pg 06

Pronunciamento do 
Soberano Grande 

Comendador

Meus Irmãos!
Conforme determina a nossa tradição, no 

Grau 18° - Cavaleiro Rosa Cruz, da Águia Branca e do 
Pelicano, “na Quinta-feira de Endoenças”, ... “todos os 
CCav∴ RR∴CC∴ devem comparecer às solenidades 
obrigatórias de seu Capítulo”. Ainda, à luz dos 
nossos ensinamentos, “se algum Cavaleiro 
se encontrar, justamente, impedido de 
comparecer, unir-se-á em Espírito a seus 
Irmãos (...)”. “Todos os anos celebrarão, 
por um ágape, a Fraternidade dos IIr∴ 
do Quadro”.

Os trabalhos do Grau de 
Cav∴ R∴C∴, jamais são encerrados, 
apenas, suspensos até o próximo 
repasto a ser compartilhado.

Os Rosacruzes, médicos do 
século XVI, se reuniam na Quinta-feira 
de Endoenças, a fim de dar contas de 
seus trabalhos, em um intercâmbio de 
aprendizado.

Essa Tradição chegou aos nossos 
Templos, e a cada Endoenças, reencetamos nossos 
Trabalhos, ao repartir do Pão e no sorver do Cálice, amando 
e frutificando, aprendendo e ensinando, consumando um 
dos maiores mistérios maçônicos!

Os tempos são outros, embora busquemos manter 
viva a Tradição, com eles nos chegam as adversidades, 
como, atualmente, a epidemia do covid-19, que assola o 
planeta, forçando-nos, a título de preservar a saúde de 
nossos Irmãos, a suspender todas as nossas atividades, 
temporariamente.

Conforme comunicado enviado a todas as 
110 Inspetorias Litúrgicas, com cerca de 1.200 Corpos 
Subordinados, os Capítulos Rosacruzes estarão impedidos, 
neste ano, de realizar essa tradicional Sessão de Endoenças. 
Todavia, jamais, poderemos deixar de nos reunir, em mentes 
e corações, a fim de celebrarmos a importância dessa 

Sessão, que se torna, mais do que imprescindível, 
em virtude dos conturbados dias em que a 
humanidade vem atravessando.

Por isso, CONVOCO a todos os 
nossos Irmãos Cavaleiros Rosacruzes e 
de Grau superior, a se unirem a mim, em 
mentalização, na próxima Quinta-feira de 
Endoenças, às 18h, horário de Brasília, 

dia 09 de abril vindouro, formando, 
mentalmente, uma imensa Cadeia de 
União, em torno do nosso Planeta, 
rogando ao Senhor dos Mundos por sua 
misericórdia, livrando a humanidade de 
todos os males, sejam eles do plano 

físico, astral, mental ou espiritual. 

CONVIDO, também, todos os 
demais Irmãos iniciados em nossos 
augustos mistérios, a unirem-se na 

mesma corrente.

Partilhar o pão e o vinho, frutos da terra: dai de 
comer a quem tem fome e a de beber a quem tem sede! 

Que cada Irmão, conforme sua orientação religiosa, 
recite uma prece, elevando suas vibrações mentais ao 
Grande Arquiteto do Universo, a fim de que seu Manto 
Sagrado cubra toda a humanidade. Que a saúde seja 
restaurada e a Paz volte a reinar em todos os recantos do 
mundo e, em especial, em nosso querido e amado Brasil! 

QUE SE CUMPRA! 
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AMFL Promove Palestra 
Parusia - A Construção do Arquétipo do 2º Advento no Inconsciente Coletivo da Humanidade

Antecedendo ao Carnaval de 2020 e, ainda, sem 
as restrições de quarentena da pandemia, a 
Academia Maçônica Fluminense de Letras esteve 

reunida no dia 18 de fevereiro de 2020, em Assembleia 
Geral Ordinária, na sede do Supremo Conselho. A Sessão 
que teve como pauta principal a Prestação de Contas da 
Tesouraria e Apresentação do Relatório da Presidência, do 
período 2019, foi prestigiada pelos Confrades da AMFL, 
assim como de Irmãos convidados, a exemplo da Augusta 
e Respeitável Loja de Estudos e Pesquisas Luz do Saber nº 
187, Oficina, cujos objetivos de exaltar a cultura maçônica 
se compatibilizam com os de nossa Academia.

O Soberano Grande Comendador, o ilustre e 
Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade Lins, 33° - Membro 
da Academia, Titular da Cadeira nº 10, o qual tem a enorme 

honra de ter como patrono seu ilustre pai, o Poderoso Irmão 
Olegário Lins e Silva, 33°, embora sendo frequentador 
assíduo das Reuniões da Academia, não pôde se fazer 
presente, por motivo de viagem à Grécia e à Alemanha, 
em cumprimento à agenda internacional do Supremo 
Conselho, junto àqueles Supremos Conselhos, conforme já 
anunciamos na edição anterior.

É de praxe, que os Membros da Academia, ao 
lançarem suas obras literárias, presenteiem a Biblioteca da 
Academia com um exemplar. Dentro deste escopo, nosso 
Confrade Alfredo Roberto Netto – Membro Correspondente 
(SP), enriqueceu o acervo da Biblioteca da Academia com 
sua última obra, intitulada “O Lado Exotérico da Maçonaria”. 
Ainda, não pertencente ao seleto quadro acadêmico da 
AMFL, o escritor acreano, nosso Irmão José Wilson Aguiar, 
seguiu o mesmo nobre gesto, também, presenteando-nos 
com seus dois novos livros: “As Origens da Maçonaria no 
Acre” e “Os Primórdios da Maçonaria no Amazonas”. 

Muito oportuno para o momento atual da 
humanidade, o Momento Cultural desta Sessão foi 
abrilhantado pela belíssima e elucidativa apresentação 
da palestra do ilustre Confrade Victor Carlos Massena 
Fernandes, titular da Cadeira Patronímica de nº 23 – Patrono 
Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, intitulada 
“Parusia - A Construção do Arquétipo do 2º Advento no 
Inconsciente Coletivo da Humanidade”.
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O termo “Parusia”, é de origem grega, significando, 
simplesmente, “presença”. Na época helenística, entretanto, 
ele tomou o sentido técnico de visita de um príncipe 
ou de manifestação de um Deus. Segundo a Tradição 
Esotérica Cristã, primeiro haverá um período de transição 
e preparação, que se iniciará quando o Sol entrar na Casa 
Zodiacal de Aquário, por precessão dos equinócios - o 
Advento da Nova Era ou Era de Aquarius.

O Confrade palestrante iniciou sua narrativa 
definindo o termo “Parusia”, destacando que sua 
apresentação não estaria baseada à luz de uma religião; 
abordou o tema por diversas vertentes, falando sobre 
Cosmogênese, citando os ensinamentos de Helena 
Petrovna Blavatsky; citou exemplos em diversas tradições 
e teogonias; abordou a manifestação do Verbo Divino; a 
Jerusalém Celeste, dentre outros assuntos, encerrando sua 
apresentação com extrema maestria, que lhe é peculiar.

A escolha do tema, somada ao brilhantismo de sua 
apresentação encantou a todos, à guisa de um convite para 

uma profunda reflexão sobre o momento atual, que já se 
anuncia pela marcha implacável dos Quatros Cavaleiros do 
Apocalipse, há muito anunciado nas Escrituras. 

A Academia Maçônica Fluminense de Letras segue 
em sua marcha triunfal, em prol da cultura, comprometida 
em espargir os conhecimentos de seus nobres Confrades, a 
fim de contribuir para o engrandecimento de nossa augusta 
Ordem. Palco de apresentações de trabalhos culturais, do 
mais alto nível e de grandíssima importância para todos os 
Irmãos que queiram prestigiar suas reuniões, a Academia 
vem pavimentando, ao longo de sua história, uma trajetória 
de 25 anos de existência, preparando-se para comemorar 
seu Jubileu de Prata, neste singular ano de 2020.

A Reunião Ordinária do mês de março, devido 
à pandemia do covid-19 foi cancelada, seguindo as 
determinações e orientações das autoridades da Saúde. 
A próxima Reunião está marcada para o dia 30 de 
junho, quando se espera que o nosso cotidiano retorne à 
normalidade. 

foto - Jornal O Vigilante

foto - Jornal O Vigilante
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Comendas dos Altos Corpos

As novas Comendas para os Irmãos das Lojas de 
Perfeição, Capítulos Rosa Cruz, Conselhos Kadosh e 
Consistórios são verdadeiras jóias, à altura daqueles 
que se dedicam ao estudo dos Altos Graus.
Banhadas a ouro e cunhadas, primorosamente, em 
ambas as faces, apresentam-se com fino acabamento, 
sendo, seu uso, motivo de orgulho para os Irmãos!

Loja de Perfeição

Conselho Kadosh Consistório

Comenda 
do Grau 33°

Reverso               Anverso 

Reverso               Anverso Reverso               Anverso 

A Comenda do Grau 
33° trabalhada com 
esmero, tanto na 
cunhagem quanto no 
acabamento, dignifica 
o Grande Inspetor 
Geral da Ordem.

R$ 140,00
(frete não incluso)

R$ 85,00
(frete não incluso)

Capítulo RosaCruz

Reverso               Anverso 

www.sc33.org.br


