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Templo Nobre do Grau 33

Nesta edição, o seu Astréa News vem 
apresentar como o Supremo Conselho tem se 
utilizado da criatividade para driblar a crise causada 
pela pandemia da covid-19. Nossos Templos estão 
vazios e nossa ritualística impossibilitada de ser 
levada a efeito, em virtude de preservarmos a saúde 
dos Irmãos, o que é imprescindível, já que sua faixa 
etária coloca a expressiva maioria no chamado grupo 
de risco.

Apresentamos como unimos a Tradição de 
nossos excelsos ensinamentos à Modernidade de 
nossos tempos, com o uso da tecnologia da Internet, que 

vem possibilitando, ainda que virtualmente, o salutar 
convívio de nossos Irmãos. O uso dos aplicativos de 
vídeo conferência tem possibilitado estreitar os laços 
que nos unem como verdadeiros Irmãos e, com a 
autorização do nosso Soberano Grande Comendador, 
a fim de não estender demais o interstício entre os 
graus, serem ministradas as instruções dos graus 
por comunicação, palestras, conferencias e reuniões 
administrativas.

Também, nesta edição, registramos a Sessão 
de Posse dos Presidentes da 1ª Inspetoria Litúrgica do 
Paraná!  
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Adaptando-se aos 
Novos Tempos!

Do limão à limonada! Transformar limões em 
limonada significa que precisamos olhar o 
problema como uma oportunidade. É aprender 

a lidar com os desafios, adversidades e contratempos 
que aparecem, eventualmente, em nosso caminho.

Com a pandemia da covid-19, não restou 
outra opção ao Soberano Grande Comendador do 
que suspender as atividades ritualísticas, visando 
a preservação da saúde dos Irmãos, atendendo às 
determinações das autoridades da Saúde. Com o 
agravamento da crise na saúde, tal resolução foi 
ratificada, em 30 de abril último, através do Ato nº 
659 – 2018-2023, mantendo a suspensão por tempo 
indeterminado. O Soberano Grande Comendador, 
desde do início, preocupou-se que tal suspensão não 
prejudicasse os Irmãos, na contagem do tempo de 
interstício entre os Graus iniciáticos.

Atendendo à solicitação de Grandes Inspetores 
Litúrgicos de diversas Regiões do Brasil, o Soberano 
Grande Comendador autorizou, em fase experimental, 
que as instruções referentes aos graus intermediários, 
que, normalmente,  são ministradas por comunicação, 
pudessem ser ministradas através de vídeo 
conferência, com a condição de que os Irmãos, após 
o término da suspensão dos trabalhos ritualísticos, 
conforme preceituam nossos rituais, prestem, 
impreterivelmente, seus respectivos juramentos e 
sejam, ritualisticamente, consagrados.

Apenas, para citarmos um exemplo, durante 
o período experimental de um mês, a 1ª Inspetoria 
Litúrgica do Paraná, realizou 28 vídeos conferências 
com os Irmãos pertencentes aos 17 Corpos 
jurisdicionados, reunindo 969 presentes, com uma 
expressiva média de 35 Irmãos por reunião virtual.
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Devido ao sucesso desse experimento, o 
Soberano Grande Comendador, através do Ato nº  663 
/2018-2023, resolveu autorizar a todas as Inspetorias 
Litúrgicas a ministrarem as instruções, através do 
aplicativo de vídeo conferência. Tal resolução, além 
de viabilizar a administração dos Corpos Filosóficos 
para que não atrasem seus calendários, prejudicando 
o interstício dos Graus iniciáticos dos Irmãos, 
possibilitará, mesmo que virtualmente, manter acesa 
a chama fraternal do salutar convívio entre os Irmãos.

O Supremo Conselho é uma instituição 
secular, que se aproxima de completar dois séculos 
de história. Coube, sabiamente, ao Soberano Grande 
Comendador buscar o “Caminho do Meio”, juntando a 
Tradição dos excelsos ensinamentos contidos no REAA 
à modernidade da tecnologia dos Novos Tempos.

A expressão budista “Caminho do Meio”, 
retrata a moderação e o autocontrole em relação 
às adversidades que a vida nos impõe. Tal prática, 
significa obter uma correta visão da vida, executar 
pensamentos e atitudes com base na felicidade das 
pessoas ao redor.

A crise é um momento de adaptações e de 
revermos nossas metas. Precisamos nos reinventar. 
Os tempos são outros. No que se refere às atividades 
de nossa instituição, tivemos que fechar nossos 
templos e de nos privar do salutar convívio de nossos 
Irmãos.

As sessões ritualísticas ficaram impossibilitadas 
de serem realizadas, e nem sabemos por quanto tempo, 
porém, com criatividade nos socorremos à tecnologia, 
substituindo, em parte, as reuniões presenciais por 
vídeo conferências, dedicada ao estudo maçônico. 

A pandemia distanciou os irmãos, mas, 
curiosamente, os uniu em corações e mentes. O 
valor de um caloroso e fraternal abraço, com o 
distanciamento, ficou mais evidente para todos. Os 
primeiros versículos do Salmo 133 nunca nos foram 
tão verdadeiros e necessários em nossos dias. 
Vivenciamos o paradoxo de estarmos distante, porém 
mais unido. Talvez, seja essa a palavra dos Novos 
Tempos, que ficará como legado: a União!

Em tempos de vídeos conferências e lives, 
vale ressaltar, em especial, a iniciativa da CMSB – 
Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, com 
a Live Maçônica intitulada “Debatendo Maçonaria”, 
realizada no último dia 03 de maio, com a apresentação 
de temas e estatísticas que, em muito, poderão nos ajudar 
a reajustar os rumos de nossa instituição, pós pandemia. 

O evento contou com a participação de 
diversas autoridades, através de mensagem por vídeo. 
O Soberano Grande Comendador, Poderoso Irmão 
Jorge Luiz de Andrade Lins, 33°, teve sua atuação 
destacada pelo teor de sua mensagem, enfatizando 
o aspecto da “União”, como palavra de passe para 
esses Novos Tempos. Abaixo, segue a transcrição de 
sua mensagem, na íntegra:
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Meus Queridos Irmãos, 

Não poderia deixar de me dirigir a todos, a fim de transmitir o meu carinhoso, respeitoso e fraternal abraço, ainda 
que virtual. 

Estamos atravessando um momento de crise, que nos limita à reclusão em nossos lares, privando-nos de nossas 
atividades maçônicas, porém não nos impede de estarmos unidos, buscando soluções. 

Os tempos são bem outros e exige que, cada um, afira suas ferramentas de trabalho, e se adapte às novas exigências, 
a fim de cruzarmos um novo portal, cuja palavra de passe é a UNIÃO! 

Sob a égide da “União”, testemunhamos, nos últimos dias de 2019, um momento memorável, com a unificação da 
Ordem DeMolay no Brasil. 

O exemplo de nossos queridos sobrinhos nos convoca a repensarmos a Maçonaria Brasileira, de forma a torna-la 
mais unida, participativa, dinâmica e eficiente. Dentro desta linha de ação, quero parabenizar as Potências confederadas à 
CMSB; à COMAB; e Obediências federadas ao GOB, pelo grande esforço neste sentido. 

Parabenizo, também, a iniciativa da CMSB e da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, na pessoa de seus 
respectivos dirigentes, os Respeitáveis Irmãos Cassiano Teixeira – Grande Secretário Geral e Armando Assumpção, seu 
Sereníssimo Grão-Mestre, por nos proporcionar este excelente canal de interação, conhecimento e soluções, neste momento 
de crise! 

Tenham todos a certeza que após esse delicado momento, nossa excelsa Ordem, mais uma vez, ressurgirá muito 
mais forte, dinâmica e unida, a fim de realizar seu imprescindível papel junto à sociedade! 

Despeço-me parafraseando um dos maiores gênios da humanidade: “(...) É na crise que aflora o melhor de cada um, 
porque sem crise todo vento é uma carícia. Falar da crise é promovê-la e calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez 
disto, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para 
superá-la.” (Albert Einstein). 

Recebam meu cordial e fraternal abraço! 
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A mensagem do nosso Soberano Grande 
Comendador nos remete a revermos como a nossa 
Ordem vem se adaptando às mais diversas e difíceis 
situações, nos mais variados momentos e, jamais, 
abrindo mão de seu hercúleo trabalho de tornar feliz 
a humanidade.

No passado, nossos cultos foram proibidos e 
muitos de nossos Irmãos perseguidos. Ainda assim, 
conseguimos adaptar nossas reuniões sob as sombras, 
em locais escondidos dos olhos dos inquisitores e 
trabalhamos em surdinas; caçados por nazistas, nossos 
Irmãos ignoravam a dor e o desespero dos campos de 
concentração, e se reuniam, em Lojas improvisadas, 
sob a égide do esquadro e compasso. Os regimes 
ditatoriais nos países da “Cortina de Ferro” fecharam 
Lojas e ceifou a vida de muitos maçons, porém o culto 
ao GADU, jamais, deixou de ser praticado, apesar das 
opressões sofridas. A história mantém o registro de 
diversos sacrifícios, adaptações e revela a criatividade 
de nossos Irmãos para que se fosse mantida acesa a 
chama sagrada de nossos trabalhos em prol da Arte 
Real. 

Mais uma vez, assistimos nossas atividades 
templárias serem interrompidas, agora, por um inimigo 
invisível. Novamente, estamos nos reinventando e 

buscando meios de manter nossas atividades, ainda 
que virtualmente. 

Evoluir é se adaptar às mudanças! Tais 
adaptações são estimuladas pelas adversidades do 
cotidiano. Jamais, poderemos desanimar e passarmos 
a reclamar pelas dificuldades que se apresentam e 
tantas outras que, ainda, hão de se apresentar.  

Como Iniciados que somos, deveremos estar 
conscientes de nosso trabalho de edificação do nosso 
Templo Interior, interpretando com sabedoria as 
exigências do Novo Ciclo, cuja senha para transpor 
esse Portal, como bem diz a mensagem de nosso 
Soberano Grande Comendador, é a União!

Bem-vindos aos Novos Tempos! 
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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
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Posse dos Presidentes
1ª Inspetoria Litúrgica do Paraná

No dia 04 de março de 2020, a 1ª Inspetoria 
Litúrgica do Paraná, sob o comando do seu 
Soberano Grande Inspetor Litúrgico e Membro 

Efetivo para o estado do Paraná, o Poderoso Irmão 
Manif Antonio Torres Julio, 33°, realizou uma Sessão 
Especial de Posse dos Presidentes dos Altos Corpos 
da 1ª PR, que, por sufrágio dos valorosos Irmãos da 
região, foram eleitos no mês de dezembro de 2019, 
para exercerem tal honroso cargo. 

Na oportunidade, foram eleitos os 17 
Presidentes dos Altos Corpos, na sede da 
Inspetoria, quando foi oferecido um Churrasco de 
Confraternização, aproveitando-se do ensejo, para se 
comemorar as metas atingidas no ano de 2019.

A data para a Posse dos mesmos foi escolhida, 
com base no regulamento, que determina ser a mais 
próxima do dia 12 de março – como homenagem à 
efeméride de Instalação do nosso Supremo Conselho, 
optando-se pelo dia 04 de março de 2020, na sede da 
Inspetoria, no Templo Adolfo Bley, em Grau 4° - Mestre 
Secreto, quando 175 Irmãos prestigiaram o marcante 
evento.

Demonstrando a perfeita harmonia entre a 
Maçonaria Simbólica e os Altos Graus, registrou-se as 
presenças dos Eminentes Ex Grão-Mestres da GLP 
– Grande Loja Maçônica do Paraná, os Poderosos 

Irmãos João Carlos Silveira, 33°, e Iraci da Silva 
Borges, 33°; o Poderoso Irmão Marco Antônio Corrêa 
de Sá, 33° - Grão-Mestre Eleito da GLP; o Eminente 
Deputado do Grão-Mestre Eleito, o Poderoso Irmão 
José de Faria, 33°. O Sereníssimo Grão-Mestre da 
GLP, o Poderoso Irmão Valdemar Kretschmer, 33° não 
pôde se fazer presente, pois se encontrava em Brasília, 
participando da Reunião da CMI – Confederação da 
Maçonaria Interamericana, para assinatura de tratados 
de relacionamentos.

Também, presentes todos os Presidentes que 
deixaram seus cargos, os 06 Delegados Litúrgicos da 
1ª PR; o Secretário Executivo da 1ª Inspetoria do PR; 
o Assessor Especial do Soberano Grande Inspetor 
Litúrgico da 1ª PR; o Presidente do CENAL - Centro 
de Estudos Dr. Natálio Loureva, o Poderoso Irmão 
Roberto Piekarski, 33°, acompanhado dos Irmãos 
que compõem a administração do CENAL, além de o 
Coordenador de Seminários do CENAL, o Poderoso 
Irmão Reginaldo Bueno, 33°.

Os novos 17 Presidentes prestaram seu 
juramento solene, antes de serem empossados em 
seus cargos pelo Soberano Grande Inspetor Litúrgico 
da 1ª PR, o Poderoso Irmão Manif Julio, 33°. Na 
oportunidade, a Inspetoria Litúrgica prestou uma 
homenagem aos Presidentes que ora deixavam seus 
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cargos, entregando-lhes um Diploma de Presidente 
de Corpo e um Galho de Oliveira, como também, 
agradecimentos pessoais pelos relevantes serviços 
prestados.

Também, foram empossados, como Delegado 
Litúrgico, o Poderoso Irmão Rosney Novac, 33°; como 
integrantes do CENAL, os Poderosos Irmãos Gláucio 
Antônio Pereira, 33° e Marcos Eduardo de Andrade, 
33°; como Mestre de Cerimônias Adjunto, o Poderoso 
Irmão Maurício Leal, 32°.

O Supremo Conselho homenageou os Irmãos 
laureados com a melhor classificação no Seminário 
2019 do CENAL, em cada série, com o Diploma 
e a Comenda de 190 Anos de Fundação; aos Altos 
Corpos CPPRS Moreira Sampaio II – Vale de Curitiba; 
CCK Álvaro de Figueiredo II – Vale de Curitiba; CRC 
Leopoldo Jorge Cardon – Vale de São José dos 
Pinhais; LP Jorge Jamil – Vale de Guarapuava, foram 
outorgados Diplomas e Medalhas dos 190 Anos de 
Fundação do Supremo Conselho. 

A 1ª Inspetoria Litúrgica do Paraná, a título de 
manter o alto padrão de qualidade, avalia, através de 
alguns critérios, seus Altos Corpos. Dos 17 existentes, 

15 atingiram classificação superior, e foram-lhes 
outorgadas a Comenda Mérito Cultural Adolfo Bley, 
pelo belo desempenho. Assim como, aos Poderosos 
Irmão Francisco Pucci, 33°; Lincoln Lourenço 
Macuch, 33°; Newton Dan Faoro, 33°, por destaque 
de cordialidade no trato com os Irmãos e trabalho em 
prol do enaltecimento da fraternidade na construção 
do Maçom.

Na oportunidade, foi divulgado o calendário 
de atividades dos Corpos da 1ª PR; os trabalhos 
desenvolvidos pela Hospitalaria da 1ª Inspetoria 
Litúrgica. Coube ao Irmão Orador prestar uma 
homenagem ao Supremo Conselho que, este ano, 
completa 191 anos de fundação.

O Poderoso Irmão Manif Julio, 33°, presenteou 
a todos, com a exposição de um áudio, gravado pelo 
Soberano Grande Comendador, o ilustre e Poderoso 
Irmão Jorge Luiz de Andrade Lins, 33°, que não pôde 
se fazer presente, por estar cumprindo a agenda 
internacional, em visita aos Supremos Conselhos 
da Grécia e da Alemanha, saudando, em nome do 
Supremo Conselho, os novos Presidentes por suas 
Posses, fato que repercutiu muito positivamente. 


