A

pós breves recessos
das Festas Natalinas e
do Carnaval retomamos
nossas atividades, certos de que
o ano de 2013 será mais um
ano de grandes realizações e
atividades.
No próximo dia 12 de
março nosso Supremo Conselho
completará 184 anos, assunto
que estamos destacando em
matéria própria, nesta edição.
O aniversário do Supremo
Conselho se coincide com o
Dia do Bibliotecário, instituído
pelo Decreto nº 84.631, de 12

de abril de 1980, data do nascimento do bibliotecário, escritor e poeta, Manuel Bastos Tigre, considerado o primeiro
bibliotecário concursado do Brasil.
Coincidências a parte, está sendo reorganizado o acervo da Biblioteca Maçônica “De Campos Ribeiro”, do
Supremo Conselho, trabalho que visa a sua completa catalogação e automação, um dos projetos culturais do nosso
Soberano Grande Comendador, Poderoso Irmão Luiz Fernando Rodrigues Torres, 33º, para o ano de 2013, que se
completará com implantação da Biblioteca Virtual, também, em andamento.
Também, em matéria própria, nesta edição, destacamos a reformatação da Revista Astréa, que, a partir
deste ano, retomará sua forma original e periodicidade trimestral, com a publicação exclusiva de matérias de cunho
doutrinária, cabendo ao Informativo Virtual Astréa News, de periodicidade mensal e distribuição via Internet, o que
lhe garante enorme dinamismo, em termos de comunicação, a publicação dos eventos e atividades realizadas pelo
Supremo Conselho.
Reforçamos, aos nossos leitores, nossa solicitação para que nos enviem livros virtuais (e-books) de
conteúdo maçônico e de interesse maçônico, através do e-mail biblioteca@sc33.org.br, a fim de ajudar a compor o
acervo de nossa Biblioteca Virtual, que, em breve, também, estará aberta a todos.
Boa leitura para todos! 
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N

o próximo dia 12 de março o
Supremo Conselho comemorará
mais um aniversário - 184 anos de
sua fundação. Nesta mesma data, no ano
de 1829, o Irmão Francisco Gomes Brandão
recebia do Supremo Conselho dos Países
Baixos, uma Carta de Autorização para a
instalação do Supremo Conselho do Rito
Escocês Antigo e Aceito em terras brasileiras,
fato que veio a se concretizar em 1832, após o
seu regresso do exílio, na França.
O Irmão Francisco Gomes Brandão,
havia se formado em direito, na Universidade
de Coimbra, em Portugal, em 1821. Baiano,
possuidor de grande oratória, logo ingressou
na política, elegendo-se deputado em 1823,
indo para a corte.
Ficou conhecido pelo nome de
“Francisco Ge de Acaiaba Montezuma”, por
ele adotado em 1822, com a Independência
do Brasil. Com seu verbo inflamado e uma
oratória invejável, fez enorme oposição ao
Ministro da Guerra, quando foi preso e por
oito anos exilado, retornando, tão somente, ao
Brasil em 1831.

Seus feitos, na vida pública, destacamse, com honras, nas páginas da história
brasileira, recebendo, como reconhecimento,
em 1834, o titulo de “Visconde de
Jequitinhonha”, por ter sido o primeiro orador
parlamentar brasileiro, que atacou de frente os
importadores de escravos.
Para Maçonaria Brasileira sua
memorável contribuição borda com “fios de
ouro” as páginas da história de nossa augusta
Ordem, ao receber a Carta de Autorização
para a Fundação do Supremo Conselho do
REAA no Brasil.
A data 12 de março de 1829 tornouse um grande “divisor de águas” para a
Maçonaria Brasileira, marcando de forma
indelével a promissora história do Rito mais
praticado no Brasil, cujo seu conteúdo, com
bases em profundos ensinamentos dos
antigos mistérios, alicerça com segurança e
sabedoria a edificação moral e espiritual de
seus postulantes.
A Maçonaria Brasileira se rejubiliza ao
comemorar mais um aniversário de fundação
do Supremo Conselho do Grau 33º do Rito
Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para a
República Federativa do Brasil. 
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O

dia 1º de janeiro de 1927 marca a
criação de um dos mais importantes
veículos de divulgação da ordem
maçônica – a Revista Astréa. Essa nobre
Revista foi criada pelo insigne maçom Mário
Marinho de Carvalho Bhering, ex-Soberano
Grande Comendador (1922-33), e criador do
sistema de Grandes Lojas no Brasil.
Desde sua criação, há 86 anos, a
Revista Astréa vem cumprindo, com excelência,
seu nobre e importante papel de difundir
a cultura maçônica, publicando textos de
renomados Irmãos, o que veio, em muito,
contribuir para que, hoje, goze de enorme
respeitabilidade junto a seus leitores. Por um
longo período, além de matérias doutrinárias,
esteve, também, divulgando os eventos e
atividades realizados pelo Supremo Conselho.
Com a criação do Informativo Virtual Astréa
News, em maio de 2011, gradualmente, tal
função foi sendo absorvida, a fim de que a
Revista Astréa pudesse retomar sua função
original, ser uma Revista de Estudos Maçônicos.
A partir de março de 2013, na edição
nº 32, por determinação do Soberano Grande
Comendador, Poderoso Irmão Luiz Fernando

Rodrigues Torres, 33º, a Revista Astréa
resgatará suas origens, o que vem atender
aos anseios de vários de nossos leitores. Sua
periodicidade continuará a ser trimestral, com o
compromisso de manter a produção de quatro
edições por ano.
A reorganização da Biblioteca Maçônica
“De Campos Ribeiro”, do Supremo Conselho,
a criação da Biblioteca Maçônica Virtual e a
reformatação da Revista Astréa são partes da
especial atenção que o Supremo Conselho está
dispensando à cultura maçônica, incentivando
o estudo, estimulando a pesquisa, induzindo
aos irmãos a sorverem, em sua essência,
os excelsos ensinamentos maçônicos, em
particular, do nosso Rito Escocês Antigo e
Aceito.
O ano de 2013 sugere o início de
um novo ciclo para o planeta e para todos
seus habitantes. O Supremo Conselho, fiel
depositário e guardião de ensinamentos
da Tradição, não abre mão de se manter
atualizado com as inovações da modernidade,
acompanhando e contribuindo, positivamente,
com o progresso e a evolução da humanidade.
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D

urante a primeira quinzena de janeiro, a Grande
Secretaria do Supremo Conselho, como em
anos anteriores, enviou aos Irmãos o carnê de
Capitalização de 2013. O valor da taxa de Capitação
anual manteve-se, mais uma vez, sem aumento,
tendo seu vencimento para o dia 28 de fevereiro, para
quem optar pela cota única (desconto de 16,7%) ou
parcelado (1ª parcela).
Por motivos diversos, como endereço
incompleto, mudança de endereço, etc., alguns carnês
foram devolvidos ao Supremo Conselho pelo Correios.
Solicitamos aos Irmãos que, por qualquer motivo não
tenham recebido seus carnês de Capitação 2013, que
façam contato com a Grande Secretaria, atualizando
seus endereços, através de Prancha, enviada através
de suas Inspetorias Litúrgicas, a fim de que voltem a
recebê-los, normalmente, no endereço cadastrado.

A não-atualização do endereço impossibilitará o recebimento de carnês, Revista Astréa, e
demais correspondências enviadas pelo Supremo Conselho.
Pede-se, também, especial atenção para a atualização do endereço eletrônico (e-mail), a
fim de se manter atualizado a carteira de e-mails do Supremo Conselho, o que viabilizará o envio
do informativo Astréa News e demais comunicados, via internet. 

N

a última reunião do Sacro Colégio
do Supremo Conselho do Grau
33º do REAA da Maçonaria para a
República Federativa do Brasil, realizada no
dia 13 de novembro de 2013, em sua sede,
no Rio de Janeiro, foi empossado como
o mais novo Membro Efetivo, o Poderoso
Irmão Sérgio Antônio Medeiros Vieira, 33º.
O Poderoso Irmão Sérgio Vieira,
além de ser um eterno colaborar dos
Altos Corpos, na região de JacarepaguáRJ, ocupando os mais diversos cargos,
durante o período de 2008 a 2011 assumiu
a presidência dos respectivos Altos Corpos,
da 1ª Região Litúrgica do Rio de Janeiro,
Excelsa Loja de Perfeição Frei Caneca,
Sublime Capítulo Rosa-Cruz Simon Bolívar,
Conselho de Cavaleiros Kadosh José
Fernandes Campos e do Consistório de
Príncipes do Real Segredo Visconde do Rio
Branco.
Em 2011, foi nomeado pelo Soberano Grande Comendador Luiz Fernando Rodrigues
Torres, 33º, para o cargo de Grande Secretário de Relações Interiores Adjunto, função que
ocupa atualmente, além de ser um dos editores da Revista Astréa. 
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