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“Encontrar soluções possíveis para o que 
podemos fazer hoje, é o único e melhor caminho, pois 
se não fizermos algo agora, não existirá o amanhã”. 
Abrimos este Editorial com as sábias palavras da 
escritora Iara Fonseca, que bem define a capacidade 
de se adaptar às exigências dos novos tempos. 
Stephen Hawking resumiu tal situação na seguinte 
frase: “Inteligência é a capacidade de se adaptar às 
mudanças”. Nesta edição, apresentamos, na prática, o 
sábio pensamento de Hawking, uma das mentes mais 
brilhantes dos últimos tempos. 

Ao fazermos uma pesquisa junto a sete 
Inspetorias Litúrgicas, de cinco regiões do Brasil, 

sobre a adaptação dos irmãos, ao que determinou 
o Ato 663 2018-2023, do Supremo Conselho, com 
relação à autorização e regulamentação das Reuniões 
Virtuais, detectamos um altíssimo grau de satisfação, 
entusiasmo e aceitação de parte dos Irmãos, em um 
nível surpreendente.

Registramos, também, a participação da 
representação do Supremo Conselho na Posse 
do Grão-Mestre da GLEG, prestigiando à nova 
Administração para o período 2020-2023, e 
manutenindo os laços fraternais que unem essas 
respeitáveis instituições maçônicas!

Boa leitura para todos! 
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Reuniões
Virtuais

Na edição anterior, apresentamos aos nossos 
leitores a matéria “Adaptando-se aos Novos 
Tempos”, em que, devido a impossibilidade da 

realização de nossas atividades ritualísticas, coube 
ao nosso Soberano Grande Comendador, através 
do Ato nº 663 2018-2023, autorizar provisoriamente 
e regulamentar reuniões virtuais, por vídeos 
conferências.

Passado um mês, buscamos fazer uma 
pesquisa, escolhendo, aleatoriamente, algumas 
Inspetorias Litúrgicas, para saber como tem sido a 
adaptação à nova ferramenta tecnológica, que nos 
levou, mesmo que provisoriamente, a uma nova 
realidade, em que a Tradição secular de nossa Ordem 
entra em harmonioso colóquio com a modernidade. 

Todas as transformações e os avanços 
conquistados pela humanidade geraram transtornos e 
a necessidade de adaptação aos novos meios. Nos 
últimos tempos vimos assistindo a uma avalanche de 
opções tecnológicas que passaram a fazer parte do 
nosso dia a dia.

Existia certa expectativa se nossos Irmãos, 
que em sua grande maioria já se enquadram na 
faixa etária acima de 45 anos, pudessem ter certas 
dificuldades de manusear tais aplicativos. Para nossa 

surpresa, tivemos relatos de que esses representam 
um percentual quase que insignificante, haja vista que 
os tais aplicativos para o uso de vídeo conferência 
tem se apresentado com uma interface bastante 
autoexplicativa, eliminando boa parte das dúvidas, 
mesmo daqueles que estariam se utilizando pela 
primeira vez. 

No sentido de facilitar a integração dessa faixa 
etária às novidades tecnológicas, temos visto algumas 
iniciativas, a título de inclusão, que têm minimizado o 
problema. Tomamos conhecimento de que em 2017 
e 2018, visando atender a essa faixa etária, foram 
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promovidos, pela 1ª Inspetoria do Paraná, palestras 
que trataram das relações da Maçonaria, do Maçom e 
os Meios Eletrônicos da vida moderna.

Nas últimas décadas tivemos um salto quântico 
no que se refere às inovações tecnológicas, exigindo 
de nós, diuturnamente, a necessidade de adaptação a 
essas inovações, que se refletem em nosso cotidiano.

Em conversa com sete Grandes Inspetores 
Litúrgicos das cinco regiões do Brasil, tivemos um 
“feed back” muito interessante sobre o uso dessa 
tecnologia, a exemplo da 11ª SP, que nos relatou, 
nosso Irmão Antônio Augusto Salles Paschoal, 33°, 
que tem ministrado instruções baseadas em estudos, 
principalmente, de nossos Rituais, complementadas 
por livros, como “A Bridge to Light”, de Rex R. 
Hutchens; “A Study in Masonic Ritual & Philosophy”, 
“Scottish Rite Ritual – Monitor & Guide”, de Arturo de 
Hoyos; Fios da Meada, de autoria de João Gulherme; 
Vested in Glory - The Regalia of the Scottish Rite of 
Freemansonry, de S.J. de Jin  Tresner; outros livros 
de autores como Rizzardo da Camino e Nicola Aslan, 
onde procuram ilustrar as lendas dos graus, utilizando, 
ainda, um breve relato das lendas do Supremo 

O Soberano Grande Comendador, o ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade Lins, 33°, na sede da 11ª Inspetoria Litúrgica de São 
Paulo - Vale de Ribeirão Preto, recepcionado pelo Grande Inspetor Litúrgico da 11ª SP - Pod∴ Irm∴ Antônio Augusto Salles Paschoal, 33°.

Conselho da Carolina do Norte, que, atualmente, 
fizeram uma revisão, principalmente, nos graus das 
Lojas de Perfeição.

“Seguem-se reuniões com muito agrado e 
entusiasmo dos participantes e dos Corpos, sem custo 
aos obreiros, com boas orientações, bons pensamentos 
e bons sentimentos”, relata-nos, também, nosso Irmão 
Antonio Manif Torres Julio, 33°, à frente da 1ª PR, que 
prevê um momento singular pós-crise.

Em nossa Ordem, ao longo de sua 
existência, vivenciamos as transformações e fomos, 
gradativamente, adaptando-nos, com inteligência, 
conjugando harmoniosamente a Tradição com a 
Modernidade. 

O ano de 2020 passa a ser um “separador 
de águas”, que marcará para sempre a história da 
humanidade. Estamos tendo a oportunidade de 
sermos protagonistas da história. A crise atual, que 
vai muito mais além do aspecto saúde, estendendo-se 
à política, à economia e à moralidade, remete-nos à 
reflexão de revermos conceitos e de nos ajustarmos à 
uma nova realidade.
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Em consulta ao Grande Inspetor Litúrgico 
de Mato Grosso, o Poderoso Irmão Ronan Jackson 
Costa, 33°, o mesmo informou que, em reunião virtual 
com os presidentes dos Altos Corpos e a Diretoria 
da Inspetoria Litúrgica, já organizou o calendário de 
vídeo conferências dos Altos Corpos da Inspetoria de 
MT, para que sejam ministradas instruções, palestras 
e debates dos conteúdos dos graus intermediários, 
conforme a autorização constante do citado Ato 
663, e que as vídeo conferências vem atender, com 
excelência, aos anseios dos Irmãos da Região.

A Inspetoria Litúrgica de Rondônia, também, 
seguindo as orientações do Supremo Conselho, 
informa que em seus Corpos jurisdicionados já foram 
realizadas as instruções dos Graus, por comunicação, 
5°, 6°, 7°, 16°, 17°, 23°, 24° e 25°, assim como, tem 
sido oportuno para que os irmãos apresentem seus 
respectivos trabalhos. A Inspetoria Litúrgica, em 
parceria com a GLOMARON – Grande Loja Maçônica 
do Estado de Rondônia, deram início ao ciclo de 
palestras virtuais sobre o REAA, desde 17 de abril de 
2020, computando, até então, nove edições.

O seu Grande Inspetor Litúrgico, o Poderoso 
Irmão Aldino Brasil de Souza 33°, comenta que o Ato 
663 atendeu a todos os anseios dos Irmãos de sua 
Região, que bem se adequaram às modernidades 
tecnológicas, além de ter mantido o salutar convívio 
fraternal, mesmo que virtualmente.

De fato, nada se compara ao calor do convívio 
presencial, de podermos nos abraçar e interagir 
energeticamente em nossos Templos, contudo, a 
realidade nos apresentou mais uma adversidade e 
precisamos, com sabedoria, adaptarmo-nos para 
manter o fulgor da chama crepitante de nossa secular 
instituição. No passado, as adversidades eram bem 
outras, porém não menos letais como a dos dias atuais.

Inspetoria Litúrgica
de Mato Grosso

Recebemos de parte do Poderoso Irmão Elias 
Vieira Filho, 33° - Grande Inspetor Litúrgico da 1º 
Inspetoria Litúrgica do estado do Piauí, a comunicação 
de que, a Excelsa Loja de Perfeição XV de Novembro, 
jurisdicionada à 1ª PI, realizou sua primeira reunião 
virtual, reunindo vinte e cinco Irmãos, quando foram 
ministradas as instruções dos Graus 5°, 6° e 7°, sendo 
que os juramentos e as consagrações serão realizadas 
posteriormente, conforme as determinações do Ato 
663, do Supremo Conselho.

Segundo nosso Poderoso Irmão Elias, a 
reunião virtual foi um grande sucesso e atendeu, 
com excelência, às expectativas dos Irmãos e que 
os demais Altos Corpos daquela Inspetoria já está se 
organizando para as próximas reuniões virtuais.

A adesão as vídeo conferências tem sido um 
fenômeno maçônico mundial. Sabemos que em seus 
objetivos, jamais, substituirá a uma reunião presencial, 
com a magia ritualística, o culto ao GADU e o convívio 
salutar de nossos Irmãos, porém, no que se refere 
ao estudo, tem sido muitíssimo proveitoso. Nas Lojas 
Simbólicas, por mais que a Loja dedique especial 
atenção ao estudo, o que é de fundamental importância, 
o ¼ de Hora de Estudos, por seu curto espaço de 
tempo, limita, em muito, seu desenvolvimento. Nos 
Altos Corpos a realidade, também, não é diferente. 
Neste escopo, as reuniões virtuais têm sido 
importantíssimas, pois o tempo dedicado ao estudo 

Inspetoria Litúrgica
de Rondônia
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foi largamente otimizado e a resposta à adesão dos 
Irmãos já se traduz em enorme sucesso!

A exemplo disso, citamos a 1ª Inspetoria 
Litúrgica do RJ, no Vale de Jacarepaguá, que 
promoveu, no último dia 05 de junho, uma palestra 
proferida pelo Poderoso Irmão Kennyo Ismail, 33°, 
escritor, palestrante, membro da 1ª RJ - Vale de 
Jacarepaguá, autor de diversos livros, intitulada “O 
Rito Escocês Antigo e Aceito de 1801 a 1927”. A sala 
virtual reservada para 500 participantes, antes mesmo 
de iniciar a palestra já se encontrava totalmente 
lotada, criando-se uma Sala de Espera para os demais 
interessados.

Registraram-se as presenças dos Membros 
Efetivos do Supremo Conselho, os Poderosos Irmãos 
Anderson Pinto Verçosa Simões, 33° - Grande 
Secretário Geral; Antônio Manif Torres Julio, 33° - 
Soberano Grande Inspetor Litúrgico da 1ª Inspetoria 
Litúrgica do Paraná; Alexandre Jorge Pimentel Mege, 
33° - Grande Hospitaleiro e Delegado Litúrgico do 
Vale de Jacarepaguá. Destacamos as presenças 

dos Sereníssimos Grão-Mestres Paulo Benevenute 
Tupan, 33° (GLOMARON - Rondônia); Ulisses Barreto 
Teixeira, 33° (GLOMAP – Amapá); Alexandre Braune, 
33° (GLMET – Tocantins).

Registramos, também, a participação de sete 
Grandes Inspetores Litúrgicos, quatro Presidentes 
de Corpos, além de Irmãos de outros países, com 
destaque para o Soberano Grande Comendador do 
“Suprême Conseil du 33 ° et dernier degré du REAA 
pour la République d’Haïti”, o Ilustre e Poderoso Irmão 
Gaetan Mentor, 33°.

O tema, de muito interesse dos Irmãos, 
somado à excelente didática do palestrante, fez com 
que a Delegacia do Vale de Jacarepaguá solicitasse 
ao palestrante que ministrasse, na semana seguinte, 
mais uma vez, a mesma palestra, o que foi de pronto 
aceito, a fim de atender aos demais Irmãos que 
ficaram privados de participar, devido a total lotação 
da Sala Virtual. A segunda palestra contou com mais 
329 Irmãos na sala, totalizando, nas duas edições, 
829 participantes.

Jorge Alexandre Pimentel Mege, 33°
Membro Efetivo - Grande Hospitaleiro

Delegado Litúrgico Vale de Jacarepaguá
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“Na crise a gente cresce”, diz um ditado 
popular, que passamos a recitá-lo na prática. A história 
da Ordem nos mostra que, frente às adversidades, 
jamais, nossos Irmãos se deixaram abater. Muito pelo 
contrário! Sempre, encontraram soluções, de forma a 
se adaptar às exigências dos novos tempos!

Em consulta à 1ª Inspetoria Litúrgica de Goiás, 
pudemos nos certificar, junto ao Secretário Executivo 
daquela Inspetoria, o Poderoso Irmão Maurício Lopes 
Ferreira, 33°, de que os Irmãos receberam com muito 
entusiasmo a notícia das reuniões virtuais e que as 
mesmas tem sido um grande sucesso, incluindo a 
realização de palestras e “lives”, e uma integração 
muito harmoniosa com os Irmãos do Simbolismo. 
Preocupados com uma eventual dispersão de alguns 
Irmãos, a Inspetoria mantém um constante contato 

com os Irmãos, por telefonemas e mensagens nas 
redes sociais, através dos grupos de “Whats App” 
criados para este fim, atualizando-os com informações, 
determinações e resoluções do Supremo Conselho.

Segundo nosso Irmão Maurício Ferreira, 33°: 
“A utilização das Salas de videoconferência já vinha 
proporcionando bons resultados nas reuniões do 
Corpo Diretivo da Primeira Inspetoria Litúrgica – Região 
de Goiás e, também, pelo Conselho de Cavaleiros 
Kadosch “Dr. Álvaro Figueiredo”, do Vale de Goiânia.  
Faltava-nos, também, uma melhor comunicação, em 
tempo real, com os irmãos e a realização de reuniões 
virtuais, ministrando debates, palestras e até mesmo 
instruções, além de leitura do conteúdo dos graus 
intermediários, evidentemente com toda precaução, 
preservando a privacidade necessária, o que foi, 
devidamente, resolvido com a expedição do Ato 663, 
de parte do Supremo Conselho”.

“Alenta-nos, em muito, a repercussão altamente 
positiva, a participação e a acolhida percebida nestes 
primeiros passos que foram dados.  Temos contado 
com o entusiasmo e integral apoio dos Presidentes dos 
Corpos subordinados e dos Irmãos de maneira geral”, 
finaliza nosso Poderoso Irmão Maurício Ferreira.

1ª Inspetoria Litúrgica
de Goiás

Licínio Leal Barbosa, 33°
Soberano Grande Comendador de Honra 

e Grande Inspetor Litúrgico da 1ª GO

Inspetoria 
Litúrgica 

do
Espírito
Santo
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A 1ª Inspetoria Litúrgica do Espírito Santo, sob 
o comando do Soberano Grande Inspetor Litúrgico, 
o Poderoso Irmão Athyla Quintaes Freitas Lima, 33°, 
Membro Efetivo para aquele estado, informou ao 
Supremo Conselho da realização da reunião virtual de 
instrução, no dia 15 de junho de 2020, que constou 
de instruções relativas ao Grau de Mestre Perfeito, 
contando com a expressiva presença de 100 irmãos.

Seguindo na mesma linha dos Altos Corpos do 
Supremo Conselho, temos observado as Potências/
Obediências Simbólicas, as federadas ao GOB; as 
Grandes Lojas confederadas à CMSB; os Grandes 
Orientes Estaduais confederados à COMAB, ambas 
se ajustando à nova realidade e expressando a grande 
satisfação dos Irmãos em estarem unindo mentes e 
corações, ainda que virtualmente. 

Sabiamente, o Supremo Conselho entendeu 
o delicado momento, analisando as aspirações dos 
Irmãos, sem abrir mão de aspectos importantes de 
nossa ritualística, firmou nos artigos do Ato 663, de que 
trata esse tema, as regulamentações para a realização 
das reuniões virtuais, autorizando que durante as 
reuniões virtuais, poderão ser ministrados debates, 
palestras, instruções, além de a leitura do conteúdo 
dos graus intermediários; proibindo a transmissão de 
qualquer sinal, toque ou palavra, assim como o ato 
de sagração, por meio virtual; determinando que os 
Irmãos deverão receber, ritualisticamente, o cobridor 
do grau e prestar o solene juramento com todas as 
formalidades, a fim de validar o grau recebido por 
comunicação.  

Com isso, regulamentou dentro dos Corpos 
jurisdicionados ao Supremo Conselho a utilização 
dessa nova ferramenta, a qual tem se mostrado uma 
ótima opção nesse momento de recesso dos trabalhos 
presenciais e já começa a demonstrar que deixará 
seu legado. Muito possivelmente, após o recesso 
compulsório de nossas atividades, continuaremos a 

nos utilizar desse aplicativo como ferramenta auxiliar 
de apoio, em complementação ao estudo ministrado 
em nossas reuniões, devido à limitação de tempo 
que temos para explanar, com profundidade e com 
excelência, os excelsos ensinamentos contidos em 
nossos augustos Arcanos. 

“Quando passarmos deste vendaval, onde 
a sustentação à própria vida determina grandes 
preocupações, por certo estaremos instrumentalizados 
para um grande avanço, uma sistemática metodológica, 
que nos permitirá estarmos preparados a trabalhar 
com a linguagem e forma de comunicação que os 
novos adeptos nos exigem, andando todos juntos, 
avançando e, com mais eficiência, conquistarmos 
nosso horizonte, com alicerce no antigo, no mundo 
atualizado, purificado, portanto, mais voltado para 
as coisas importantes da vida, que tanto buscamos 
conhecer, que são as Verdades que, somente, têm 
valia quando experimentadas, sem as vaidades 
castelares, mas com a serenidade dos mosteiros”. 
Afirma o Poderoso Irmão Antônio Manif, 33° - Soberano 
Grande Inspetor Litúrgico da 1ª PR.

Todas as conquistas e avanços tecnológicos 
produzirão, por consequência, novos desafios, 
cabendo a nós, como construtores do Edifício Social, 
comprometidos com o progresso e a evolução humana, 
encara-los na busca de soluções, para a construção 
de um mundo mais digno para as gerações vindouras.

O Soberano Grande Comendador ao autorizar 
e regulamentar as reuniões virtuais, possibilitou que 
nos adaptássemos à realidade atual, conciliando as 
Tradições de nossos excelsos Arcanos à modernidade 
da tecnologia. Diante da adversidade, estamos nos 
adaptando com inteligência, porém, sem violar os 
preceitos contidos em nossos rituais. O “feedback” dos 
Irmãos se traduziu em expressivo sucesso, servindo-
nos de bússola a nos orientar na busca de possíveis 
soluções, ainda que provisórias. 

Internet



Informativo Virtual Astréa News nº 115 - Jul/20 - Pg 09

O Supremo Conselho esteve presente na 
Assembleia Geral da GLEG – Grande Loja do 
Estado de Goiás, ocorrida na manhã do dia 

13 de junho de 2020, realizada no Templo Nobre da 
GLEB. Devido à impossibilidade de estar presente, 
tendo em vista as restrições de deslocamento, por 
força da pandemia da covid-19, o Soberano Grande 
Comendador, o Ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz de 
Andrade Lins, 33°, esteve, devidamente, representado 
pelos membros da 1ª Inspetoria Litúrgica de Goiás, 
o Poderoso Irmão Geraldo Alves de Carvalho, 33° - 
Eminente Delegado Litúrgico, cabendo ao Poderoso 
Irmão José Carlos Ferreira dos Santos, 33° - Diretor 
da Grande Secretaria da Primeira Inspetoria Litúrgica 
de Goiás, representar o Poderoso Irmão Licínio Leal 
Barbosa, 33° - Soberano Grande Inspetor Litúrgico da 1ª 
GO, Membro Efetivo para o estado de Goiás e Soberano 
Grande Comendador de Honra do Supremo Conselho.

Presentes ao marcante evento, o Secretário 
Geral da CMSB – Confederação da Maçonaria 
Simbólica do Brasil, o Ilustre Irmão Cassiano Teixeira 
de Morais; Ex Grão-Mestres; Veneráveis Mestres e 
demais Irmãos da GLEB.

Todas as recomendações do Ministério da 
Saúde, com relação à prevenção da propagação da 
covid-19 foram, rigorosamente, seguidas.

Após a abertura da Assembleia, que foi 
realizada pelo Sereníssimo Grão-Mestre Adolfo 
Ribeiro Valadares, foi colocada em apreciação para 

aprovação a prestação de contas da gestão encerrada, 
com elogios do Conselho Fiscal, destacando a lisura 
e transparência na Prestação de Contas, o que foi 
aprovada por unanimidade. Na oportunidade, foi 
aprovada, também, a proposta orçamentária para o 
ano vindouro.

Em seguida, foi realizada a Sessão de 
Instalação e Posse para administração 2020-2023, 
do Grão-Mestre e Grão-Mestre adjunto eleitos, os 
Poderosos Irmãos Tito Souza do Amaral, 33° e Mário 
Martins de Oliveira Neto, 33°, respectivamente.

Foi um momento de real importância, 
tanto para o Irmão Adolfo Valadares, 33°, que ora 
deixava o Malhete Maior daquela egrégia instituição, 
quanto para o Irmão Tito Souza do Amaral, 33°, que 
assumiu tão honroso cargo. Ambos ficaram muito 
sensibilizados com a especial atenção de parte do 
Soberano Grande Comendador e, ambos, em seus 
discursos na assembleia, que reuniu cerca de 100 
irmãos presentes, agradeceram, penhoradamente, a 
representação do Supremo Conselho, prestigiando 
a Grande Loja do Estado de Goiás, pois, apesar do 
momento de adversidade causado pela crise da 
saúde, o Supremo Conselho criou meios de se fazer 
representar no evento. 

Ambos, também, reafirmaram o compromisso 
de uma convivência, cada vez mais, harmônica, 
solidária, respeitosa e fraternal, envolvendo essas 
duas respeitosas instituições maçônicas. 

Posse na GLEG  
Supremo Conselho Prestigia o Evento
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Paramentos dos Graus

Grau 4 = R$ 130,00 
Graus 9, 14, 15, 18, 19, 22 e 28 = R$ 145,00 

Graus 30, 31 e 32 = R$ 150,00 
Kit do Grau 33 = R$ 450,00

Adquira os Paramentos Oficiais com 
a chancela do Supremo Conselho!

www.sc33.org.br


