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“Oh, quão bom e quão saudável é que os Irmãos 
vivam em União...”  À guisa do salmo 133 – o salmo 
da Concórdia Universal, registramos, com alegria, 
nesta edição, o momento ímpar que vive a Maçonaria 
Nacional, no que se refere ao estreito e fraternal 
relacionamento dos Altos Graus e o Simbolismo.

O Rito mais praticado no Brasil, na maioria 
absoluta das Lojas Simbólicas, sendo o mais praticado 
no mundo, com relação aos Altos Graus, inicia-se 
com os três Graus administrados pelas Potências/
Obediências do Simbolismo e se entende até o Grau 

33°, administrados pelo Supremo Conselho do Grau 
33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para 
a República Federativa do Brasil. 

O salutar convívio dos dirigentes de ambas 
instituições tem sido motivo de grande orgulho para a 
Maçonaria Brasileira, repercutindo muito positivamente 
no cenário maçônico internacional e fazendo valer a 
essência do salmo 133, que abre nossos trabalhos no 
primeiro dos 33 graus da escada evolucional do REAA.

Boa leitura para todos! 
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O Supremo Conselho é uma instituição que, 
em breve, estará comemorando seu duo 
centenário de existência, marcado por lutas, 

glórias e realizações. Sua história se confunde com 
a própria história de nossa pátria, acolhendo em 
seus quadros insignes personagens que deixaram 
expressivos legados em prol do povo brasileiro.

Superando crises e adversidades, o Supremo 
Conselho tem se mantido guardião dos excelsos 
ensinamentos do Rito mais praticado no Brasil, cujo 
o principal objetivo é o do aperfeiçoamento moral e 
espiritual do maçom, que perscruta seus mistérios e 
os difundi aos demais, através de bons exemplos e 
de uma ilibada conduta, com o propósito fim de tornar 
feliz a humanidade.

Em sua atual administração, tendo sob a 
suprema direção, o Soberano Grande Comendador, 
o ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade 
Lins, 33°, mantém um harmonioso convívio com as 
Potências/Obediências regulares do Simbolismo, 
estreitando laços fraternais e um intercâmbio de 
participação bastante efetiva nos eventos da Maçonaria 
nacional.

O Soberano Grande Comendador tem se 
dedicado em se fazer presente, sempre que possível, 
a todos os compromissos. Contudo, devido a vasta 
agenda de atividades do Supremo Conselho, nem 
sempre isso lhe é possível por conflitos de datas. 
Na impossibilidade, uma Comitiva é designada, 
representando-o e prestigiando os eventos. 

O Supremo Conselho, sempre, teve como meta 
uma estreita e fraternal relação junto às instituições 
Simbólicas regulares, e vem envidando esforços para 
que, cada vez mais, esteja pro-ativamente participando 
dos eventos da Maçonaria nacional. 

Vale o registro de que até o século passado, 
as comemorações do aniversário de fundação do 
Supremo Conselho, eram realizados em sua sede, 
assim como a realização das cerimônias de investidura 
ao Grau 33°. 

Visando uma maior integração com as 
Potências Simbólicas, a partir do ano de 2001, 
através do decreto nº 37 1998-2003, passamos a 
realizar as Reuniões Anuais do Supremo Conselho, 
a abertura das comemorações do aniversário de 
fundação do Supremo Conselho, em um estado da 

Altos Graus e Simbolismo 
em Perfeita Harmonia!
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federação, coroando a programação com a realização 
de cerimônia de investidura ao Grau 33° - Grande 
Inspetor Geral. 

Extrato do supracitado decreto: (...) “cumpre-
se o dever de se aproximar o mais possível de suas 
bases, estreitando os vínculos com todos os Irmãos do 
Rito Escocês Antigo e Aceito, seja os pertencentes aos 
Altos Graus, seja os filiados às Lojas Simbólicas” (...).

Anualmente, o Supremo Conselho confecciona 
uma Comenda Comemorativa, alusiva ao aniversário 
de sua fundação, cujas cores da Comenda seguem 
as cores da bandeira do estado, previamente, 
escolhido A Exemplo deste ano, em Santa Catarina. 
Uma demonstração de carinho, harmonia e perfeita 
integração dos Altos Graus e o Simbolismo.

As investiduras que, por décadas, foram 
realizadas, sempre, na cidade do Rio de Janeiro, em 
data específica, ganharam uma nova formatação, com 
a composição de uma Comitiva de Membros Efetivos, 
presidida pelo Soberano Grande Comendador, em um 
trabalho itinerante, que viaja às mais longínquas partes 
do Brasil, a fim de possibilitar melhor comodidade aos 
Irmãos, muitos impossibilitados, por problemas de 
saúde ou idade avançada, de viajar grandes distâncias.

Apenas citando o ano de 2019, foram 
quase 35.000 km percorridos, para a realização de 
18  cerimônias de investiduras, nos mais diversos 
estados, quando foram investidos 1236 Irmãos. Tais 
investiduras, sempre, contou com a participação do 
Grão-Mestre local ou de seu representante e comitiva 
da Grande Loja. 

Apesar de possuir uma agenda anual repleta 
de atividades, o Supremo Conselho tem buscado, na 
medida do possível, prestigiar a todos os eventos do 
Simbolismo, assim como recepcionar, em sua sede, 
seus dirigentes, nossos queridos Grão-Mestres, das 
Grandes Lojas, assim como do GOB e dos Grandes 
Orientes Estaduais.
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A exemplo do ano de 2019, quando o 
Soberano Grande Comendador teve a oportunidade 
de recepcionar o Sereníssimo Grão-Mestre da Muito 
Respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de 
Janeiro – GLMERJ, acompanhado do Poderoso Irmão 
Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, Presidente da 
SAFL – Soberana Assembleia Federal Legislativa do 
Grande Oriente do Brasil - GOB, e do Poderoso Irmão 
Jordão Abreu da Silva Junior, 33° – então, Secretário 
Geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do 
Brasil - CMSB.

Foto - Ricardo Sodré, 33°

Foto - Odílio Pedro

A Visita de Cordialidade ao Supremo Conselho 
do, então, Sereníssimo Grão-Mestre da Sereníssima 
Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo - 
GLESP, o Poderoso Irmão Ronaldo Fernandes, 33°. 
Como, também, do Eminente Irmão Aíldo Virgíneo 
Carolino, atual Grão-Mestre do GOB-RJ (2019-2022), 
acompanhado do Secretário de Estado de Educação 
e Cultura do GOB-RJ, o Poderoso Irmão João Carlos 
Alves dos Santos, 33°, o qual é Grande Inspetor Geral 
da Ordem, vinculado ao nosso Supremo.

O Supremo Conselho, também, busca marcar 
presença nas Cerimônias de Posse dos Grão-Mestres, 
a exemplo do Sereníssimo Grão-Mestre da GLMDF, 
o Poderoso Irmão Armando Assumpção Laurindo 

da Silva, 33°; na cidade de Fortaleza, no Ceará, a 
Cerimônia de Posse do Sereníssimo Grão-Mestre da 
Muito Respeitável Grande Loja Maçônica do Estado 
do Ceará – GLMECE.   

Nas comemorações de aniversário de 
fundação das Grandes Lojas, como no 56º aniversário 
da GLMDF; nas comemorações do 34º aniversário 
de fundação da GLOMARON; no Jubileu de Rubi 
de Fundação do GOMS – Grande Oriente do Mato 
Grosso do Sul; no 92º Aniversário de Fundação da 
GLEB - Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia – a 
Grande Loja Primaz do Brasil; no 92º aniversário de 
fundação da Muito Respeitável Grande Loja Maçônica 
do Estado do Rio de Janeiro – GLMERJ; participando 

Comemorações do 92º Aniversário de fundação da GLMERJ - 
Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro

Foto - Ricardo Sodré, 33°

Foto - GLMDF

Foto - Odílio Pedro

Soberano Grande Comendador, ladeado, à esquerda, pelo Grão-Mestre do 
GOB-RJ, e, à direita, pelo Presidente da SAFL, do GOB 
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das comemorações do 115º aniversário de fundação 
da GLOMAM.

Devido à especial atenção dedicaca na 
manutenção de um relacionamento harmonioso 
junto às Potências/Obediências do Simbolismo, o 
Supremo Conselho, é prestigiado com um lugar 
de destaque junto à Mesa Diretora nas Plenárias 
dos Grão-Mestres, nas Assembleias da CMSB. Na 
edição 2019, o evento contou com a participação 
de todos os dirigentes da Maçonaria Simbólica 
regular nacional – Grandes Lojas, Grandes Orientes 
Estaduais e do Grande Oriente do Brasil, assim como 
da Confederação Maçônica Interamericana, além de 
diversas autoridades maçônicas internacionais.

Tais ações, ao longo dos anos, alimentam, 
ainda mais, a chama da amizade, de um convívio 
harmônico e da respeitabilidade mútua entre as 
instituições, fazendo com que, atualmente, os Altos 
Graus e o Simbolismo, vivam em perfeita simbiose.

O fruto dessa harmoniosa relação fraternal com 
as Potências/Obediências do Simbolismo reflete-se, 
a exemplo, no reconhecimento ao Soberano Grande 
Comendador, o ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz 
de Andrade Lins, 33°, o qual tem o privilégio de ser 
membro ativo e regular das seguintes Grandes Lojas: 

GOMAM – Grande Loja Maçônica do Amazonas; 
GLMDF – Grande Loja Maçônica do Distrito Federal; 
GLMEES – Grande Loja Maçônica do Estado do 
Espírito Santo; GLMPE – Grande Loja Maçônica 
do Estado de Pernambuco; GLESP – Grande Loja 
Maçônica do Estado de São Paulo; GLEMA - Grande 
Loja Maçônica do Estado do Maranhão.

Vale citar que o mesmo foi homenageado com a 
outorga de alguns títulos, como: Membro Honorário da 
GLEPB - Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba, 
e da GLOJARS - Grande Loja Maçônica do Estado do 
Rio Grande do Sul. Da Loja Maçônica Progresso e 
Ordem 36 nº 58, jurisdicionada à GLMERJ - Grande 
Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, recebeu 
o título de Membro Honorário daquela Oficina.

O Soberano Grande Comendador tem o 
privilégio de, também, ter sido condecorado com o título 
de Grande Oficial de Honra da GLMESE - Grande Loja 
Maçônica do Estado de Sergipe; da GLEPB - Grande 
Loja Maçônica do Estado da Paraíba; da GLEPA - 
Grande Loja Maçônica do Estado do Pará. Do GOMG 
- Grande Oriente de Minas Gerais (COMAB), recebeu 
o título de Grande Oficial Honorário.

Além de ostentar, com orgulho, os títulos 
de Grão-Mestre de Honra da GLEB – Grande Loja 

foto - CMSB
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O Soberano Grande Comendador sendo outorgado com o título do Grão-Mestre de Honra da GLEG - Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás

Maçônica do Estado da Bahia; da GLEPA - Grande 
Loja Maçônica do Estado do Pará; da GLEAC - Grande 
Loja Maçônica do Estado do Acre; da GLEG - Grande 
Loja Maçônica do Estado de Goiás.

Ressaltando a harmoniosa relação com as três 
Potências regulaes, destacamos, também, a Comitiva 

do GORJ – Grande Oriente do Rio de Janeiro - COMAB, 
composta pelo Sereníssimo Grão-Mestre, o Poderoso 
Irmão José Carlos Ribeiro de Almeida, 33°, e pelo 
Eminente Grão-Mestre Adjunto, o Poderoso Irmão 
Jorge Gouvêa Mello, 33°, que se fez presente à sede 
do Supremo Conselho, na tarde do dia 21 de agosto de 
2018, em visita de Cordialidade ao Soberano Grande 
Comendador, quando na oportunidade, prestou-lhe 
uma homenagem, com a outorga do título de Membro 
Honorário do Grande Oriente do Rio de Janeiro.

Exaltar o convívio harmonioso existente, 
hoje, no Brasil, entre os Altos Graus e o Simbolismo 
é, também, celebrar o grande feito de um ilustre 
maçom, que marcou muito positivamente a história da 
Maçonaria Brasileira, com um imprescindível trabalho 
em prol de sua regularidade, junto à Maçonaria 
Universal. A história enfatiza sua luta hercúlea em 
defesa da regularidade da Ordem, mas circunstâncias 
causadas por seus opositores levaram a um desfecho 
inevitável, que, se na época teve seu sabor amargo, 
hoje, demonstra que a atitude do Irmão Behring se 
tornou em um de seus maiores legados!

Com o surgimento das primeiras Grandes 
Lojas, através do “Manifesto às Oficinas Escocesas 
do Brasil” e das Cartas Constitutivas, expedidas pelo 

Foto - GLEG

Foto - Odílio Pedro
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Supremo Conselho, em 1927, segundo a CMSB, hoje, 
as Grandes Lojas computam, em seus quadros, cerca 
de 120.000 Irmãos, distribuídos em cerca de 3.000 
Lojas, jurisdicionadas às 27 Grandes Lojas existentes.

O Supremo Conselho recebe igualmente, 
com o mesmo carinho e respeito os Irmãos das 
Lojas Simbólicas pertencentes às Grandes Lojas, 
aos Grandes Orientes Estaduais (COMAB), assim 
como do Grande Oriente do Brasil, que buscam dar 
continuidade aos estudos dos excelsos arcanos do 
rito mais praticado no Brasil, o Rito Escocês Antigo e 
Aceito! Para tanto, os mesmos devem obedecer aos 
seguintes critérios: ser Mestre Maçom há, pelo menos, 
seis meses e estar rigorosamente ativo e regular em 
sua Loja Simbólica. 

O atípico ano de 2020, motivado por uma 
pandemia que parou o mundo e alterou o cotidiano de 
todas as instituições, privou-nos do caloroso convívio 
com os Irmãos, mas graças à tecnologia, a distância 
foi minimizada com as “lives”, nas Salas Virtuais, onde, 
ainda que virtualmente, os membros do Supremo 
Conselho puderam e podem participar dos mais 
diversos eventos e interagindo com diversos Irmãos 
de todas as partes do Brasil.

Que o Pai Celestial mantenha este clima de 
Paz, Harmonia e Integração entre os Altos Graus e 

o Simbolismo. Que esta União seja plena e eterna, 
e que juntos possamos, cada vez mais, elevar o 
conceito da Maçonaria Brasileira no cenário maçônico 
internacional. 

O Soberano Grande Comendador na CMSB 2018, ladeado pelo Grão-Mestre Geral do GOB, o Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais 
e Ex Presidente da COMAB e do, então, Grão-Mestre da GLEAC e atual Secretário Executivo da CMI - Confederação Maçônica Interamericana. 

Foto - CMSB

Soberano Grande Comendador sendo outorgado com o título de Grão-
Mestre de Honra da GLEB - Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia.

Foto - GLEB
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Mensagem 
do Soberano 

Grande 
Comendador

União - Nossa Mais Eficaz Ferramenta!

Nesse momento atípico, de tamanhas incertezas e que, decerto, marcará a história da humanidade, encontramo-nos 
privados do salutar convívio dos Irmãos e carentes da troca de um caloroso e fraternal abraço. Vencendo o desânimo na 
busca de soluções, sigamos firmes, conscientes de nosso imprescindível papel de construtores sociais.

Embora isolados, mantemo-nos unidos e coesos em nossos propósitos. Entendemos que tais obstáculos devem ser 
contornados, como a água que, em seu fluxo natural, contorna as pedras do rio, com leveza e sabedoria.

Adaptar-se às circunstâncias para o cumprimento de nossa missão, é fundamental! Para tanto, mas do que nunca, 
deveremos manter a nossa União, que, com as bênçãos do Senhor dos Mundos, tem sido nossa mais eficaz ferramenta para 
atingirmos nossos propósitos.

A Maçonaria, jamais, sucumbiu às adversidades e temos certeza que, mais uma vez, estaremos vencendo mais esta 
batalha e, ao final, com certeza nos sentiremos bem mais fortes. Façamos da dificuldade uma oportunidade e da incerteza o 
estímulo para buscarmos, dentro de nós, as soluções para as mais variadas situações.

Algumas Potências/Obediências vivem um processo de transição de suas administrações. Dificultado pela pandemia 
que, de certa forma, parou o mundo, a saída foi apelar para a tecnologia, com a realização de eleições virtuais, que tem sido 
um sucesso.

Aos Grão-Mestres e Grão-Mestres Adjuntos eleitos, que ora tomam posse, em meio a este momento conturbado, 
nossos sinceros votos de sucesso em suas administrações. Rogamos ao Grande Arquiteto do Universo que ilumine suas 
mentes na busca de soluções necessárias para a melhor adequação de suas ações. Receba nosso incondicional apoio e 
parceria. Saibam que as portas do Supremo Conselho, como sempre, estarão sempre abertas para recebe-los.

Aos Grão-Mestres e Grão-Mestres Adjuntos que ora deixam seus cargos, nossas sinceras homenagens pelos 
relevantes serviços prestados a nossa augusta Ordem e pela manutenção harmoniosa na relação entre nossas instituições. 
Recebam nossos sinceros agradecimentos pela fraternal acolhida e parceria em projetos desenvolvidos.

Fraternalmente,

Jorge Luiz de Andrade Lins, 33° 
Soberano Grande Comendador



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!

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)

www.sc33.org.br

Capítulo RosaCruzLoja de Perfeição

Conselho Kadosh Consistório


