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Diretor Presidente - Ir∴ Jorge Luiz de Andrade Lins, 33º 
Soberano Grande Comendador

Editor Responsável - Ir∴ Francisco Feitosa da Fonseca, 33º
Jornalista MTb 19038/MG

Esta edição especial registra a participação 
da Comitiva do Supremo Conselho em dois eventos 
internacionais, de grande importância para a Maçonaria 
universal e, em especial, para o Rito Escocês Antigo e 
Aceito.

A Imagem da Capa apresenta esses dois 
marcantes momentos, em seus locais, através de seus 
principais cartões postais. A Imagem do Castelo de Berat, o 
maior dos Balcãs, construído no século IV a.C., serve como 
apresentação do memorável evento realizado na cidade 
de Tirana, capital da Albânia - a Fundação e instalação do 
Supremo Conselho da Albânia, cujo um dos signatários de 
sua Carta de Autorização, foi o nosso Supremo Conselho.

A icônica imagem do Partenon, templo dedicado 
à deusa grega Atenas, que dá nome àquela Acrópole 
onde está localizado, na Grécia Antiga, foi construído no 
século V a.C., na então, Era de Ouro de Atenas. Com essa 
imagem apresentamos a participação de nosso Supremo 
Conselho nas comemorações do sesquicentenário do 
Supremo Conselho da Grécia.

O Informativo Astréa News visa, incansavelmente, 
a busca de sua excelência, em respeito a você, dileto 
eleitor. Suas considerações, críticas e sugestões são 
muito bem-vindas! 
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Fundação e Instalação do
Supremo Conselho da Albânia

Paralelamente aos compromissos no âmbito da 
Maçonaria nacional, em viagens por todas as 
regiões do Brasil, a agenda internacional do 

Supremo Conselho segue em plena atividade, também, 
por todos os quadrantes do planeta. A participação do 
nosso Supremo Conselho tem sido bastante proativa 
nos mais diversos eventos da Maçonaria Universal. 

Na noite do dia 23 de setembro de 2022, 
mais uma vez, uma Comitiva do Supremo Conselho 
embarcou, com destino à Albânia, fazendo conexão 
em Munique, na Alemanha, a fim de participar da 
fundação do Supremo Conselho da Albânia.

Para que nossos leitores possam saber 
um pouco mais sobre a Albânia, apresentaremos, 
em breves linhas, alguns aspectos de sua história, 
localização e a chegada da Maçonaria naquele país, 
para nós, ainda, pouco conhecido.

A República da Albânia - seu nome oficial, é um 
pequeno país montanhoso da Península Balcânica, no 
sudeste da Europa. Sua capital é Tirana, a maior cidade 
do país, com cerca de mais de 450 mil habitantes. 
Situada na borda ocidental da Península Balcânica, 

limita-se ao Norte com o Montenegro, a Nordeste com 
o Kosovo, a Leste com Macedônia do Norte e Grécia, 
e, ao Sul e Oeste, com o Mar Adriático, do outro lado 
do qual se encontra a Itália.

Sua língua oficial é o albanês, uma língua indo-
europeia que, também, é a língua oficial no Kosovo, e 
falada na Macedônia do Norte e na Itália, possuindo 
dois dialetos: Tosk e Gheg.

Sua história e repleta de conquistas e invasões. 
Em resumo, fez parte do Império Otomano por mais 
de 400 anos, conquistando sua independência em 
1912. A Albânia foi uma nação socialista, desde a 
Segunda Guerra Mundial até 1992. Todavia, rompeu 
relações com a ex-União Soviética em 1961, e aliou-
se à China. A partir de 1978, as relações com a China 
ficaram estremecidas. Atualmente, é uma República 
Parlamentarista, tendo como presidente Bajram Begaj 
e como primeiro ministro Edi Rama. 

“Albânia” é um nome formado da raiz céltica 
alp, “altura”, de que o vocábulo Alpes é cognato. 
Os albaneses a si mesmos se chamam skipetars, 
“moradores de terras altas”. Acredita-se que o nome, 
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em latim, Albania, seja derivado de uma parte dos 
povos ilírios, que eram chamados de albanis ou 
albanët, no idioma nativo. Seu nome, em albanês, é 
“Shqipëria”, que significa “A Terra da Águia”. 

A Albânia é um dos países que se utiliza em 
sua bandeira e armas da Águia Bicéfala, símbolo 
presente na iconografia e heráldica de várias culturas 
indo-europeias e mesoamericanas. Conforme 
pesquisas na Wikipédia, na Europa, procede da águia 
bicéfala hitita, chegando à Idade Média ocidental 
através do Império Bizantino. Muitos estados, como 
o Império Bizantino ou o Império Russo usaram-na 
em bandeiras, estandartes e escudos. As cabeças 
da águia mirando para lados opostos representavam 
o poder e a nobreza exercidos tanto sobre o Oriente 
quanto sobre o Ocidente, como foi o caso de Impérios 
intercontinentais, tal qual Bizâncio e a Rússia.

Assim como, o Rito Escocês Antigo e Aceito 
adotou, desde sua origem, a Águia Bicéfala. Os 
interessados sobre esse tema, podem acessar, em 
nosso site, a Edição Especial de 10 anos de aniversário 
do nosso Informativo Astréa News 126 – junho de 2021, 
que trata, exclusivamente, sobre a Águia Bicéfala.

A Grande Loja da Albânia foi fundada em 14 de 
outubro de 2011, oficializando o nascimento de nossa 
Ordem naquele país, com a criação da Loja Ítalo-
Albanesa, em Tirana, com a ajuda do Grande Oriente 
da Itália. Seu primeiro Grão-Mestre foi o Irmão Elton 

Çaçi. A cerimônia de consagração foi conduzida pelos 
Sereníssimos Grão-Mestres: Gustavo Raffi - Grande 
Oriente da Itália; Petar Kostic - Grande Loja Regular da 
Sérvia; Nicolaos Vourgidis - Grande Loja da Grécia; e 
pelo Irmão Thomas Jackson - Secretário Executivo da 
Conferência Mundial das Grandes Lojas Maçônicas.  

Cerca de 150 Irmãos, de 24 delegações de 
diversos países, por seus Grão-Mestres e Comitivas 
prestigiaram o evento, como: Grande Loja da Áustria, 
Grande Loja Nacional da França, Grande Loja da 
República Tcheca, Grande Loja do Japão, Grande Loja 
Eslovênia, Grande Loja de Montenegro, Grande Loja 
Unida da Bulgária, Grande Loja Nacional da Romênia 
e, pelo Brasil, as Grandes Lojas de Minas Gerais, 
São Paulo, Bahia, Pará, Paraná, Piauí e Rondônia. 
Durante a cerimônia, as Grandes Lojas da Sérvia, 
Grécia, Romênia, Bulgária e França declararam seu 
reconhecimento à Grande Loja da Albânia.

As ideias iluministas do Renascimento são 
vistas como a influência do espírito maçônico na 
intelectualidade albanesa da época. Não há dados 
exatos, mas acredita-se que nas cidades de Durrësi, 
Shkodra e Korça tiveram lojas maçônicas durante a 
década de 1930.

Durante o período do comunismo, os maçons 
foram proibidos e lutaram, da mesma forma que as 
crenças religiosas foram combatidas. Com o advento 
da democracia a Maçonaria foi revivida, sem conseguir 

Monumento da Amizade -  Construído na cidade de Tirana, em maio de 2016, a fim de celebrar a eterna Amizade entre o povo da Albânia e o povo do Kuwait.

https://www.undiaporelmundo.com/que-ver-en-tirana/
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criar uma Loja. Em 2005, foi estabelecida, em Tirana, 
por decisão do Alto Conselho Maçônico da Inglaterra e 
País de Gales, e do Alto Conselho Maçônico Mundial, 
a primeira Loja Maçônica do país, a Loja da Maçonaria 
Antiga, sob o nome Loja Acácia nº 25, Albânia Nº 1, 
porém não chegou a ser instalada, de fato.

O Irmão Maksim Zotaj, o mais famoso e o 
primeiro maçom albanês autodeclarado, chegou dos 
EUA para a Albânia em 2007, e, em 2009, criou a 
associação “Amigos dos Maçons”, que serviu de base 
para a criação da Grande Loja da Albânia, dois anos 
mais tarde.

A Comitiva Brasileira, sob o comando do Soberano 
Grande Comendador, o Ilustre e Poderoso Irmão Jorge 
Luiz de Andrade Lins, 33°, acompanhado pelo Poderoso 
Irmão Sandro Alex de Oliveira Tavares, 33° - Assessor 
de Relações Internacionais do Supremo Conselho, 
desembarcou no Aeroporto de Tirana, na Albânia, no final 
da tarde do dia 24 de setembro, sendo seus membros 
recepcionados por uma Comitiva de Irmãos albaneses, 
sendo conduzidos ao Plaza Hotel Tirana.

Registramos as presenças das delegações 
dos seguintes países: Brasil, Paraguai, Itália, Israel e 

Eslováquia. No dia 26, à noite, foi oferecido um Jantar 
de Boas Vindas às delegações, no Xheco Imperial 
Restaurant.

No dia seguinte (27), às 10h, foi realizada 
nas dependências do Plaza Hotel Tirana, em Templo 
adaptado, a cerimônia de fundação e instalação do 
Supremo Conselho da Albânia. Presentes ao evento 
os seguintes Soberanos Grandes Comendadores: 
Jorge Luiz de Andrade Lins, 33° (Brasil); Jorge Anibal 
Goldenberg, 33° (Paraguai); Gianpaolo Barbi, 33° 
(Itália); Moshe Barbaras, 33° (Israel); Marian Toth, 33° 
(Eslováquia).  

Ato de Fundação e Instalação do Supremo Conselho da Albânia, e Posse do Soberano Grande Comendador, o Ilustre e Poderoso Irmão Petrit 
Malaj, 33°. No altar, os Soberanos Grandes Comendadores dos Supremos Conselhos signatários da Carta de Autorização do SC da Albânia.

A partir da direita, os Soberanos Grandes Comendadores  dos Supremos Conselhos, da 
Eslováquia, de Israel, do Brasil, da Itália e do Paraguai, e o ex-SGC do SC da Itália.
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foto - Sandro Alex, 33°
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O nosso Supremo Conselho, assim como 
os demais Supremos Conselhos dos países acima 
citados, através de seus respectivos Soberanos 
Grandes Comendadores, foram signatários da Carta 
de Autorização para a fundação e instalação do 
Supremo Conselho da Albânia. Na oportunidade, foi 
empossado como Soberano Grande Comendador o 
Ilustre e Poderoso Irmão Petrit Malaj, 33°. 

O Soberano Grande Comendador Jorge Lins, 
33° foi agraciado com a outorga do título de Soberano 
Grande Comendador Honorário do Supremo Conselho 
da Albânia. Na oportunidade, ofereceu ao novel 
Supremo Conselho uma Placa Comemorativa, alusiva 
ao memorável evento!

À noite, às 20h, foi oferecido um Jantar de 
Gala no restaurante do citado Hotel, coroando aquele 

momento singular para a Maçonaria Albanense e para 
o REAA universal.

Na quarta-feira (28), constava da programação 
uma visita a Berat City - Patrimônio Mundial da 
UNESCO, conhecido como a Cidade das Mil Janelas. 
A cidade está localizada no centro da Albânia, a duas 
horas da capital Tirana. Os membros das delegações 
tiveram a ocasião de conhecer a história e a cultura 
local, como o Castelo de Berat, um dos maiores 
monumentos históricos dos Balcãs, patrimônio 
mundial da UNESCO, e que contém alguns dos mais 
belos exemplos de arte religiosa da Albânia.

Com uma fortaleza impressionante e um 
centro histórico, o patrimônio arquitetônico otomano 
é preservado de maneira única. Lindas casas sobem 
e descem as encostas das colinas circundantes de 
Berat. Torna-se, imediatamente, aparente como a 
Cidade das Mil Janelas ganhou seu nome!

Destaque para o Castelo de Kalaja, a maior 
parte do qual foi construído no século XIII, embora 
suas origens remontem ao século IV a.C., que fica 
no alto de um afloramento rochoso, com vista para 
a nova cidade de Berat, bem como para os centros 
históricos de Mangalemi e Gorica. O Castelo é um 
grande complexo e parte dele, ainda, é habitado. O 
primeiro, é o Museu Onufri, que tem alguns ícones 
impressionantes que, felizmente, sobreviveram aos 
expurgos ateus dos anos comunistas na Albânia. A 
segunda, é a área da Fortaleza Interior, de onde se 
pode desfrutar de vistas deslumbrantes em todas as 
direções.

No dia seguinte (29), a Comitiva se despediu 
da Albânia, com destino à Grécia. 

O SGC Jorge Lins, 33°, sendo agraciado com a outorga do título de 
Soberano Grande Comendador Honorário do Supremo Conselho da Albânia.

O SGC Jorge Lins, 33°, ladeado, a sua direita, pelo SGC do SC Paraguai e, a 
sua esquerda, pelo Poderoso Irmão Sandro Alex, 33°, membro de sua Comitiva. 

Momento em que o SGC Jorge Lins, 33°, apõe sua assinatura, como um dos 
signatários, na Carta de Autorização do Supremo Conselho da Albânia.
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foto - Sandro Alex, 33°
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Sesquicentenário de Fundação
do Supremo Conselho para a Grécia

Dando continuidade em sua passagem pela 
Europa, a Comitiva do Supremo Conselho, 
após participar do memorável momento para o 

REAA - a fundação do Supremo Conselho na Albânia, 
deixou a cidade de Tirana, no dia 29 de setembro de 
2022, embarcando às 13h50 para a cidade de Atenas, 
na Grécia, a fim de participar das comemorações do 
sesquicentenário de fundação do Supremo Conselho 
para a Grécia.

“Grego” é o nome pelo qual os romanos 
designavam os helenos, habitantes da Hélade, que 
ficou conhecida como Grécia. A Grécia, oficialmente é 
chamada de República Helênica, um país localizado no 
Sul da Europa. Sua população atual gira em torno de 

pouco mais de 10 milhões de habitantes, concentrando 
cerca de 3,2 milhões em sua maior cidade, Atenas, 
que é sua capital. 

O país está estrategicamente localizado no 
cruzamento entre a Europa, a Ásia, o Oriente Médio 
e a África. Oitenta por cento do país é composto por 
montanhas, das quais o Monte Olimpo é a mais elevada, 
a 2.917 metros de altitude, além de diversas Ilhas.

Segundo a Wikipédia, a Grécia moderna 
tem suas raízes na civilização da Grécia Antiga, 
considerada o berço de toda a civilização ocidental. 
Como tal, é o local de origem da Democracia, da 
Filosofia Ocidental, dos Jogos Olímpicos, da Literatura 
Ocidental, da Historiografia, da Ciência Política, de 
grandes princípios científicos e matemáticos, das 
Artes Cênicas Ocidentais, incluindo a Tragédia e 
a Comédia. As conquistas culturais e tecnológicas 
gregas influenciaram grandemente o mundo, sendo 
que muitos aspectos da civilização grega foram 
transmitidos para o Oriente, através de campanhas do 
conquistador Alexandre - o Grande, e para o Ocidente, 
através do Império Romano. 

Este rico legado é, parcialmente, refletido 
nos 17 locais considerados pela UNESCO como 
Patrimônio Mundial no território grego. O estado 
grego moderno, que engloba a maior parte do núcleo As ruínas históricas da Acrópole de Atenas, patrimônio Mundial da UNESCO.

http://www.ctoperadora.com.br/390-pacote-grecia-e-turquia.aspx
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histórico da civilização grega antiga, foi criado em 
1830, após a Guerra da Independência Grega contra 
o antigo Império Otomano.

Atualmente, a Grécia é um país democrático 
e desenvolvido, com uma economia avançada e de 
alta renda, um alto padrão de vida e um índice de 
desenvolvimento humano (IDH) considerado muito 
alto (0,872) pelas Nações Unidas.

A Maçonaria como repositório de diversas 
Tradições e Culturas, herdou da civilização grega 
diversos ensinamentos, a destacar os “Mistérios 
Eleusianos”, um culto agrário à Deusa Deméter, em 
analogia à Iniciação Maçônica; as ordens arquitetônicas 
e tantas outras influências, de um vasto e riquíssimo 
legado grego deixado para a humanidade. 

Em um breve resumo, a história da Maçonaria 
grega começa muito antes da criação do primeiro estado 
grego moderno, já que muitos gregos proeminentes, 
iniciados em Lojas no exterior, que viviam na Europa 
e nos Bálcãs, estavam por trás de muitos movimentos 
de libertação da época. A primeira instalação de uma 
Loja Maçônica, no que hoje é solo grego, sob o nome 
de “Beneficenza” (Caridade), ocorreu em 1781, em 
Corfu, que estava, então, sob ocupação veneziana. 
Há registros de que uma Loja Maçônica foi fundada 
em 1747, em Constantinopla.

Segundo o Irmão Stefanos Elmazis, em sua 
obra “Maçonaria na Grécia”, em 1787, Alexander 
Mavrokordatus, governante da Valáquia, que havia 
sido iniciado na Áustria, fundou a Loja Maçônica 
em Odessa, com o objetivo de libertar os povos dos 
Bálcãs, que eram escravos dos otomanos. Os gregos, 
também, fundaram em Viena, em 1780, a Loja dos 
“Bons Irmãos”, na qual Rigas Feraios, também, foi 
iniciado. Lojas foram fundadas naquela época em 
Atenas, Sofia, Belgrado e em outros lugares, com o 
objetivo de libertar os cristãos dos turcos. Mas eles 
foram rapidamente dispersos pelos otomanos e seus 
aliados, na época, os austríacos.

Em 1809, o Centro Maçônico “Hotel de 
Língua Grega” foi fundado em Paris, com o objetivo 
de preparação secreta para a libertação da Grécia 
dos turcos. Em 1810, aconteceu a unificação das 
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foto - Sandro Alex, 33°

O Soberano Grande Comendador Jorge Lins, 33° (Brasil) ao lado do Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho para a Grécia, Pod∴ Ir∴ Evangelos Biniaris, 33°.

Os Soberanos Grandes Comendadores, os Poderosos Irmãos Jorge Luiz de 
Andrade Lins, 33° (Brasil), Peter Samiec, 33° (USA - Northern Jurisdiction).
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Lojas de Corfu “Agathorgia” e “Philogenia” em uma 
Loja comum, que a partir do ano de 1811 constituiu 
a primeira Grande Loja na área grega com o título 
“Pacífico Grande Oriente da Grécia”.

Nos anos seguintes, a Maçonaria Grega cresceu 
rapidamente nas Ilhas Jônicas, e sua contribuição 
para a Revolta Nacional Grega foi diversa e valiosa. 
No ano de 1813 um Centro Maçônico foi fundado em 
Paris, sob o nome de “Hotel de Língua Helênica”, no 
qual o trabalho maçônico foi, intimamente, combinado 
com a preparação secreta para a libertação da Grécia. 
A Revolução Grega de 1821 teve a participação ativa 
dos Maçons.

Em 1863, uma Loja Maçônica regular foi 
fundada em Atenas, sob o nome de “Panellinion”, com 
a aprovação e sob os auspícios do Grande Oriente 
da Itália. Posteriormente, outras sete Lojas regulares 
foram fundadas.

Em 10 de abril de 1867, a Maçonaria Grega se 
organizou em Potência, fundando o Grande Oriente da 
Grécia. Depois de muitos processos e ajustes, em 22 
de julho de 1872, o príncipe Dimitrios Rodokanakis, 
descendente de uma família real bizantina, que vivia 
na Inglaterra e era muito respeitado lá, iniciado na 
Maçonaria em 1869, foi proclamado pelos maçons 
gregos o Grão-Mestre do Grande Oriente da Grécia. 
Mais tarde, com a revisão da Constituição Maçônica, 
no ano de 1936, passou a ser chamada de Grande 
Loja da Grécia.

O Supremo Conselho do Grau 33° do REAA 
para a Grécia foi fundado e estabelecido em Atenas, 
no ano de 1872, também, sob o comando do Irmão 
Dimitrios Rodokanakis, que foi investido no Grau 33° 
pelo Supremo Conselho da Escócia, o qual concedeu-
lhe, também, a Carta de Autorização para a fundação 
e instalação do Supremo Conselho na Grécia, o que 
foi levado a efeito em 10 de julho de 1872.

Seu atual Soberano Grande Comendador é o 
Ilustre e Poderoso Irmão Evangelos Biniaris, 33°, que foi 
empossado em 18 de dezembro de 2019, substituindo 
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A Comitiva Brasileira no Jantar de Confraternização dos 150 Anos do SC para a Grécia.
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o Soberano Grande Comendador anterior, o Ilustre e 
Poderoso Irmão Nikolaos Kilakos, 33°, que é o Grande 
Representante de nosso Supremo Conselho, na 
Grécia. O Soberano Grande Comendador Jorge Lins, 
33°, desde fevereiro de 2020, é detentor do título de 
Soberano Grande Comendador de Honra do Supremo 
Conselho do REAA para a Grécia.

O voo que levaria a Comitiva Brasileira para 
Atenas, foi cancelado, tendo que fazer esse percurso 
por via terrestre, pernoitando na cidade de Gjirokaster, 
no Kerculla Resort. Na manhã do dia seguinte (29), 
seguiram com destino à cidade de Atenas, chegando 
às 19h, no Intercontinental Athenaeum Athens Hotel, 
local de sua estada e do marcante evento, a fim 
de participar das comemorações dos 150 anos de 
fundação do Supremo Conselho do REAA para a 
Grécia. 

A programação constava, na quinta-feira (29), 
da chegada das delegações e, à noite, foi oferecido 
um Coquetel de Boas Vindas no Hotel, no Terraço 
Intercontinental Acrópolis. No dia seguinte (30), estava 
reservada uma excursão guiada ao famoso Oráculo 
de Delfos, uma visita guiada ao Museu e ao sítio 
Arqueológico de Delfos, encerrando com um Almoço 
em uma Taberna Tradicional de Delfos. 

No sábado (30), pela manhã, foi realizada 
a Festa do REAA, com a comemoração do 
sesquicentenário do Supremo Conselho do REAA para 
a Grécia, no Salão de Convenção do Intercontinental 
Athenaeum Athens Hotel. 

Presentes ao evento as delegações de vinte 
oito países. Posteriormente, foi servido um Almoço 
tradicional no Restaurante Afrodite V, nas dependências 
do Hotel. À noite, estava reservado o Jantar de Gala, 
comemorativo aos 150 anos de fundação.

 O Soberano Grande Comendador Jorge Lins, 
33°, ofereceu ao Supremo Conselho para a Grécia, um 
lindo mimo – uma tábua suporte, com três canecas, 
em estanho, materializando os votos de parabéns pelo 
sesquicentenário de fundação.

A Comitiva Brasileira deixou a cidade de Atenas 
na manhã do dia 04 de outubro, com destino ao Rio 
de Janeiro, com conexão em Munique, na Alemanha, 
desembarcando no Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, às 19h, cumprindo mais um item da agenda 
internacional do Supremo Conselho, e já iniciando os 
preparativos para mais um evento internacional em 
Portugal e na Espanha. Mas, isso é tema para outra 
edição! 
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A Comitiva Brasileira sendo, solenemente, recepcionada na Sessão Comemorativa do Sesquicentenário do Supremo Conselho para a Grécia. 

A Comitiva Brasileira almoçando com o SGC do Paraguai no Intercontinental Athenaeum Athens Hotel.



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

Reverso               Anverso 
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