SUPREMO CONSELHO DO GRAU 33 DO REAA
DA MAÇONARIA PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMUNICAÇÃO DE INICIAÇÃO
(Local e Data)
PRANCHA Nº _________
Participo ao Soberano Grande Comendador que os Irmãos abaixo relacionados foram
iniciados no grau e data assinalados no presente modelo.
Que o G∴A∴D∴U∴ ilumine e guarde a todos nós, hoje e sempre.
INSPETORIA LITÚRGICA: ______ CORPO: _________________________________
GRAU: ______ DATA EM QUE A INICIAÇÃO FOI REALIZADA : ____/____/____

ENDEREÇO DO IRMÃO
CADASTRO

NOME COMPLETO DO IRMÃO INICIADO

(Rua, Nº/Apt, Bairro, Cidade, UF, CEP)
* Caso tenha alguma alteração

Fraternalmente,

__________________________________
Ass: do Grande Inspetor Litúrgico

ORIENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
Este formulário deve se reproduzido, pela Inspetoria Litúrgica, em quantidade suficiente para
seu uso. Quando utilizado, deve ser remetido ao Supremo Conselho devidamente preenchido,
enviando com 1 mês de antecedência à data de Iniciação todos os materiais serão remetidos antes da
realização da mesma e, assim, os Irmãos receberão no dia da sessão. Nos casos do Grau 4 e Grau 33,
anexar a este formulário os modelos RS (modelo disponível para download no site www.sc33.org.br),
devidamente preenchidos com o retrato 3x4 dos Irmãos iniciados afixado no local apropriado do dito
modelo.
As comunicações dos Graus 9 ao 33 podem ser enviadas por carta, fax ou e-mail
(secretaria@sc33.org.br), e estando sempre acompanhadas do comprovante de depósito.
Para remessa de documentos por e-mail, favor enviar os arquivos em PDF e o comprovante de
depósito em arquivo JPG.
As comunicações do Grau 4 SOMENTE poderão ser enviadas por correio, pois o formulários
RS terá que vir preenchido e assinado pelo Irmão iniciado com foto 3X4.
PREENCHIMENTO
LOCAL E DATA – Cidade sede da Inspetoria Litúrgica e data da remessa deste formulário.
Ex: Rio de Janeiro, em 25 de outubro de 2001.
INSPETORIA LITÚGICA – Número da Inspetoria Litúrgica e Unidade da Federação.
Ex: 1a /RJ
CORPO – Nome completo do Corpo que realizou a Iniciação.
Ex: Loja de Perfeição “Gonçalves Lêdo”
GRAU - Grau a que se refere a Iniciação.
Ex: Grau 4.
DATA DA INICIAÇÃO – Data em que a Iniciação foi realizada.
Ex: 14/10/2001.
CADASTRO – Número do cadastro do Irmão no Supremo Conselho, exceto no grau 4.
Ex: Cad. 25.244.
NOME COMPLETO DO IRMÃO – Usar o nome completo do Irmão, sem abreviaturas.
Ex: José dos Santos da Silva Filho.
ENDEREÇO COMPLETO DO IRMÃO – Lançar o nome da rua, o número, o apartamento, o
bairro, a cidade, a unidade da federação e o CEP, isto é o endereço completo do Irmão. Isto será
utilizado para atualizar o cadastro geral do Supremo Conselho.
Ex: Rua Antonio Adilson Nº 260, Apt. 301, Varginha, MG, CEP-37.010-760
OBSERVAÇÃO – Preencher na coluna “Endereço do Irmão” a expressão: “Não Foi Iniciado”; para
cada Irmão que tendo sido autorizada a Iniciação, não foi efetivamente iniciado. Esta Informação vai
gerar um crédito do valor da taxa de Iniciação, que poderá ser utilizada oportunamente.

