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influência que recebe das ocorrências além mar.
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De nossos representantes nas altas esferas da
hierarquia maçônica, cada qual de conformidade com
sua graduação de poderes, responsabilidades e
jurisdição, devem hodiernamente se pronunciar acerca
de questões que dizem respeito à nossa Ordem em
particular e em relação à sociedade como um todo.

francisco.pucci@gmail.com

Incumbência senão institucional, mas de persi,
bem vinda, pois as ações do Maçom, devem ser
baseadas em nossos mais caros princípios.

Exatamente nessa ótica, recebemos com alegria e
satisfação o excelente artigo de nosso Soberano
Grande Comendador, Ir:. Luiz Fernando Rodrigues
Torres, 33º, prefaciando a Edição nº 40 de Revista
Astréa – Jan 2017 / Jun 2017.
Mesmo por isso, presenteamos os assíduos
leitores dos Boletins da Inspetoria, com a retransmissão
das sábias e significativas palavras de nosso SGC ipsis litteris:
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CONTINUAÇÃO DO EDITORIAL

Meus Valorosos Irmãos:
Inicio este artigo-Mensagem
com a alma inquieta, preocupado
com
os
rumos
da
sociedade
universal.
Assistimos, por toda a parte,
expressões de ódio, desapreço e
antagonismos
entre
os
povos,
alguns que sempre se distinguiram
em
expressar
mensagens
de
fraternal convivência.
Neste
nosso
extremecido
Brasil, constatamos rivalidades que
se aproximam da malquerenças e de
promessas de destruição.
Nosso
País
sempre
desenvolveu espírito fraterno em
relação
aos
pensamentos
divergentes, seja internamente, seja
com
as
populações
de
países
limítrofes e continentais.
Não
podemos
esquecer
a
admiração, respeito e tentativas de
igualdade com os países mais
desenvolvidos.
Os
ingleses,
na
época
monárquica,
mediante
comportamento dos portugueses,
que nos governavam, mais tarde,
com os franceses e hodiernamente
com os americanos do norte.
Aonde
fazer
parar
esses
paradigmas?
Há
sinais
de
possível
beligerância na Ásia, na África e,
quem sabe, nas Américas.
É horripilante perspectiva.

É
necessário
fortes
pensamentos
e
movimentos
contrários, a fim de que neutralizem
esta hecatombe apocalíptica.
Penso, então, na índole dos
Maçons; na finalidade programática
da Maçonaria Universal, para que
nos oponhamos às possibilidades de
que a civilização se decomponha.
É
necessário
sentimentos
fraternos e pacíficos, visando um
futuro de felicidade e harmonia nas
sociedades nacionais e universal.
Avante,
meus
Irmãos,
é
missão
individual
e
coletiva
promover a concórdia entre os
Povos.
A divisa Ordo Ab Chao está
presente em nossas ações e no
propósito
fundamental
da
Maçonaria: promover a Felicidade
da Humanidade.

Luiz Fernando Rodrigues Torres,33º

Soberano Grande Comendador
R:.E:.A:.A:.
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SEMINÁRIO 2017
SUBLIMES CAPÍTULOS ROSA CRUZES
No sábado, 30 de setembro, realizouse mais um SEMINÁRIO dos Graus
Filosóficos da 1º Inspetoria Litúrgica.

quanto e principalmente, para os graus
simbólicos.

Nessa etapa, a responsabilidade foi
dos
Excelsos Capítulos Rosa Cruzes:
Phoenix e João de Mattos Guedes
(Curitiba),
Leopoldo
Jorge
Cardon
(S.J.Pinhais) e Getulio Pereira Salermo
Guarapuava).

Para este ano (2017), o grande tema
para os Seminários de todos os Corpos
será: OS DIREITOS E GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS – QUAL O PAPEL DO
CIDADÃO
MAÇOM,
FRENTE
A UM
AMBIENTE
DE
DETERIORAÇÃO
ECONÔMICA. Tema de amplitude, que
possibilita
a
cada
Corpo
e
série,
desenvolver suas reflexões de acordo com
sua especialidade ritualística, esotérica e
filosófica.

Os competentes apresentadores dos
Corpos, escolhidos para a exposição,
souberam captar e transmitir suas idéias,
em estrita observância ao tema central,
possibilitando
sugestões
práticas
exequíveis, tanto para os graus superiores,

Outro fato, digno de registro, foi a
escolha dos apresentadores, que recaiu
sobre competentes e interessados irmãos,
que anteriormente não haviam exercido
essa atividade. Exatamente no diapasão da
necessidade da alternância, no intuito da
descoberta e incentivo às atuais e novas
lideranças, função auxiliar, mas não menos
importante das perorações filosóficas da
maçonaria.

Tivemos dois Painéis. No primeiro,
os apresentadores foram dos CRC Cel.
João de Mattos Guedes, de Curitiba e,
Leopoldo Jorge Cardon de S.J.Pinhais.
Após fausto ágape, apresentaram suas
conclusões os CRC Getúlio Pereira
Salermo de Guarapuava e Phoenix de
Curitiba.
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Continuação Seminário C R Cs

Todos apresentaram os resultados de
suas pesquisas, realizadas pelos diversos
irmãos e equipes, consequência de muita
discussão
a
partir
de
diferentes
perspectivas, com pontos e contrapontos
complementares, porém todos sob o ângulo
de observação do tema central, visualizando
alternativas de solução para as questões
levantadas.
A coordenação dos trabalhos ficou a
cargo do Ir:. Sergio Moredo Gamo,33º, que
de imediato passou a palavra ao Ir:. Manif
Antônio Torres Júlio,33º, para suas
considerações, o qual desejou a todos um
produtivo Seminário, exatamente como
ocorreu,
com
grande
ganho
de
conhecimentos para os irmãos presentes.
Como nos Seminários anteriores,
tivemos uma esmerada organização, a
cargo da equipe do Ir:. Reginaldo Cezar
Bueno que, por problemas de saúde, foi
representado à altura, pelo Ir:. Sergio
Moredo Gamo, também membro da equipe.
O CENAL, esteve presente, com seus
Avaliadores, Irmãos João Pereira,33º, Eder
Edson Baltazar,33º e Fernando Takeshi
Ishikawa,33º.
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ELP JOSÉ CARVALHO E APOLONIO DE TYANA
INICIAÇÃO GRAU 14
Em 18 de outubro passado, as
ELP José Carvalho e Apolônio de
Tyana, realizaram magnifica Iniciação
de 10 Irmãos no Grau 14, ultimo dos
Inefáveis, concluindo assim mais esse
ciclo
dos
estudos
filosóficos
do
R:.E:.A:.A:.

A Sessão conjunta foi presidida
pelos T:.V:.P:.M:., Irmãos Ivo Gomes e
Clelsion
Roderley
Gazabin,
respectivamente,
auxiliado
pelos
Oficiais dos dois Corpos, que se
esmeraram na decoração do Templo,
bem como no desenvolvimento da
ritualística, que foi seguida à risca.

Presentes ainda o SGIL Ir:. Manif
Antonio Torres Júlio, o Delegado Ir:.
Wellynson, o Secretario e Tesoureiro da
Inspetoria, Ir:. Jaime Campagnolo, do
Assessor Especial, Ir:. Celso Dircksen,
do coordenador do CENAL, Ir:. Roberto
Aparecido Piekarczyk, totalizando 08
Inspetores Geras da Ordem, além de
irmãos dos demais Corpos da Inspetora
Litúrgica, que ajudaram a abrilhantar a
Sessão.
Os Irmãos Iniciados no Grau 14 –
Perfeito e Sublime Maçom, foram:
ELP
José
Carvalho:
Ageu
Carvalho Dias, Alexandre Wagner de
Souza. Carlos Alberto Ghesti, Cassius
Tadeu Scarpin, Edivaldo Gomes da
Silva, João Alexandre Santos Junqueira

da Silva e Marlon Rene Guerreiro de
Oliveira.
ELP Apolonio de Tyana: Alberto
Vellozzo Machado, Fabio Roberto Motta
Vieira e Luiz Fabiano Casagrande.

Em suas falas, os inicados
destacaram a importância de receber
esse maravilhoso grau, que coroa os
graus
Inefáveis,
possibilitando
a
compreensão desse ciclo de estudos,
abrindo possiblidades para voos maiores,
agora junto aos Capítulos Rosa Cruzes.

Os Presidentes,
IIr:. Ivo e
Gazabin, agradeceram a colaboração
verificada para a realização da Sessão, o
que foi corroborado pelo Ir:. Manif, que
ressaltou ainda a persistência dos irmãos
ora iniciados, também na esperança de
que
continuem
firmes
com
suas
caminhadas rumo aos degraus seguintes
da escalada maçônica.
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SEMINÁRIO 2017
CONSELHOS DE CAVALEIROS KADOSH
Neste ultimo dia 21/10, sábado
pela manhã, a 1º Inspetoria Litúrgica do
Paraná, realizou o Seminário dos
Conselhos de Cavaleiros Kadosh, com a
participação dos CCK Dr. Álvaro
Figueiredo II, do Oriente de Curitiba e
do CCK Cavaleiros do Sol, do Oriente
de Guarapuava.

A

organização, como sempre,
esteve sob a responsabilidade da
Coordenação dos Seminários, através
dos Irmãos Reginaldo Cesar Bueno,33º
e Sergio Moredo Gamo,33º, que, mais
uma vez, esteve muito bem organizado,
oferecendo as condições necessárias
aos palestrantes, bem como aos
ouvintes.

O SGIL, Ir:. Manif Antônio Torres
Julio,33º, esteve impossibilitado de
comparecer, por questões de saúde, foi
substituído
pelo
Coordenador
do
CENAL,
Ir:.
Roberto
Aparecido
Piekarczyk,33º.
Seguido à abertura dos trabalhos,
houve a apresentação dos trabalhos,
inicialmente pelo Ir:. Cristiano Marcos
D´alcantara Schmitt, do CCK Dr. Álvaro
Figueiredo II, seguida da apresentação

do CCK Cavaleiros do Sol, de
Guarapuava, pelos IIr:. José Antonio
Martins Barbosa e José Rodrigues.

Após o intervalo, onde foi servido
um delicioso Coffee Break, abriu-se os
debates, para que os irmãos presentes
pudessem
fazer
perguntas
e
considerações sobre o tema respectivo:
“Os
Dreitos
e
Garantias
Constitucionais – Qual o Papel do
Cidadão
Maçom
Frente
a
Um
Ambiente
de
Deterioração
Econômica”.

Vários Irmãos se manifestaram e,
com
seus
questionamentos
e
colaboração, ficou possibilitado uma
interação
e
complementação
ao
assunto, solucionando dúvidas que
possam
ter
ficado
quando
da
apresentação dos trabalhos.
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Continuação Seminário Kadosch

Todas
essas
considerações,
tiveram a análise do mediador do
Seminário e dos debates, Ir:. Gláucio
Antônio Pereira,33º, que fêz um
relatório pormenorizado dos trabalhos,
concluindo terem sido proveitosas as
teses apresentadas, enriquecendo o
tema e nosso conhecimento.

O Encerramento se deu em torno de
11:30 horas, com o fechamento do Livro
da Lei e a entrega dos Diplomas de
Participação ao Presidente e ao
representante
dos
Conselhos
de
Cavaleiros Kadosh respectivos, IIr:.
Carlos Roberto Ferreira Munhoz e Ir:.
José Antônio Martins Barbosa.

WORKSHOP - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
OS VISIONÁRIOS
De iniciativa de alguns irmãos, foi
criado o grupo “OS VISIONÁRIOS”,
composto por irmãos empresários das
oito lojas maçônicas de São José dos
Pinhais, sendo 07 da GLP e 01 do GOB.
Também colabora para esse
intuito o CONVEM – Conselho de
Veneráveis Mestres de São José dos
Pinhais, cujo presidente atual é o Ir:.
Paulo Griboggi Neto, da ARLS Giusepe
Garibaldi nº 145.

O objetivo desse grupo, que está
ainda no início de suas atividades,
porém com grande entusiasmo e
dedicação, é justamente promover a
união dos irmãos empresários de São

José dos Pinhais e outros Orientes,
possibilitando o conhecimento das
atividades que cada um exerce na sua
vida profissional, criando um “cadastro”
próprio e uma interação benéfica para
todos.
Essas
ideias
nasceram
justamente das discussões efetuadas
nas reuniões maçônicas, inclusive nos
Seminários de Filosofia, patrocinado
pela 1º Inspetoria Litúrgica do Paraná
do REAA, onde sempre fica patente a
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CONTINUAÇÃO WORKSHOP EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

necessidade de o Maçom praticar os
postulados maçônicos que aprende,
justamente na sociedade em que
participa e onde se origina o sustento de
suas famílias.

Neste domingo, 29/10, no Hotel
Astron Suítes, em São José dos Pinhais,
às 08:30 horas, tivemos o 2º Workshop
do
grupo
Visionários,
com
o
comparecimento de grande número de
irmãos e familiares, numa bonita e
proveitosa
reunião
e
posterior
confraternização, já que após os
trabalhos normais, tivemos um lauto
almoço oferecido aos presentes.
Na abertura do Evento, conduzido
pelo Ir:. Percilio Craveiro Benitti, da
ARLS Francisco de Paula Killian nº 152 e
demais irmãos da organização, foi
convidado o Ir:. Roberto Aparecido
Piekarczyk, para as palavras iniciais, o
qual realçou a importância da criação
desse
“movimento”
de
irmãos
empresários, possibilitando a troca de
informações
e
atendimento
compartilhado
de
suas
atividades
profissionais, pois podemos contar com a
confiabilidade, já que irmãos oriundos de
uma mesma origem.
Após,
houve
uma
excelente
Palestra, pela Dra. Adriana Szabelski,
mestre em direito trabalhista, que relatou
as
principais
alterações
da
Lei
Trabalhista, que entra em vigor no dia 13
de novembro.

Na sequência da programação,
cada irmão empresário presente, fêz uma
apresentação de sua empresa ou
atividade, com a finalidade de torná-la
conhecida e acessível a todos os
participantes, também objetivo do evento.
Estão de parabéns os irmãos que
tiveram a excelente ideia da criação
desse “movimento – Visionários”, pois
tem objetivos legítimos e perfeitos,
principalmente neste momento econômico
de nosso país, com alto índice de
desemprego e fechamento de empresas.

Desejamos sucesso e muitos
resultados positivos para todos os
participantes e que haja uma evolução
desse “movimento”, atingindo cada vez
mais irmãos de São José dos Pinhais e
Região.
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INICIAÇÃO GRAU 9 – ELP JOSÉ CARVALHO
No dia 01/NOV/2017, quarta
feira, a ELP JOSE CARVALHO, fêz
realizar uma excelente Sessão de
Iniciação no Grau 9 – Cavaleiro Eleito
dos Nove.
A Sessão foi conduzida pelo
TVPM Ir:. Ivo Gomes e sua equipe de
Oficiais, numa belíssima encenação da
ritualística própria do grau, que traduz
esse importante momento da Lenda de
Hiram.

Os Irmãos iniciados, foram:
Edney Bevilacqua, Heitor Demetrius
dos Santos, José Mauri Henemann,
Julio Cesar Rodrigues de Azevedo,
Luiz Eduardo Ivo, Marcelo de Cesare,
Marco Antônio Camargo, Mario Rafael
Machioski, Moreno Maiarelli, Pauilo
Henrique Cariani, Ricardo Alexandre
Macedo Kiss e Thiago Fernando de
Paiva.

A preleção do Grau foi feita pelo
Ir:. Roberto Aparecido Piekarczyk,33º,
que fez considerações sobre os Graus
anteriores, desde o grau 4, dando
algumas pistas sobre o grau que os
irmãos iriam receber na Iniciação,
reforçando esses ensinamentos após a
respectiva iniciação.
Após a Iniciação, os Irmãos
Iniciados fizeram uso da palavra,
traduzindo suas impressões sobre o
grau recebido, revelando cada qual,
suas expectativas de agora em diante.
Presente o Ir:. Manif Antônio
Torres Júlio, SGIL da 1º Região,
acompanhado de seu Delegado, Ir:.
Wellynson
de
Oliveira,
que
enalteceram o desempenho verificado
na aplicação da ritualística, desejando
sucesso aos irmãos na continuação de
suas escaladas maçônicas.
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