EDITORIAL

HOMENAGEM DA REDAÇÃO À CONSAGRAÇÃO DO
TEMPLO DOS GRAUS FILOSÓFICOS EM UNIÃO

Expediente
O Boletim Informativo é uma
publicação do Centro de Estudos
Dr. Natálio Loureva – CENAL,
sob a supervisão do Soberano
Grande Inspetor Litúrgico e visa
difundir notícias dos Corpos
Filosóficos.

VITÓRIA – 05/05/2018

LIVRO DE CRÔNICAS 2 – CAPÍTULO 7:

Assim que Salomão acabou de orar, desceu
fogo do céu e consumiu o holocausto e os

sacrifícios e a glória do Senhor encheu o
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Os Sacerdotes não conseguiam entrar no
Templo do Senhor, porque a Glória do
Senhor o enchia.
Quando todos os Israelitas viram o fogo
descendo e a Glória do Senhor sobre o

Templo, ajoelharam-se no pavimento com o
rosto em terra, adoraram e deram graças ao
Senhor, dizendo:

UNIÃO DA VITÓRIA DEMONSTRA PUJANÇA E INAUGURA TEMPLO
EXCLUSIVO PARA OS GRAUS FILOSÓFICOS
Essa nova construção foi erigida no
mesmo terreno, onde se localiza o Templo
da Loja Simbólica, em local de fácil acesso,
próximo ao Rio Iguaçu, que adorna a
cidade.
Nessa data como deve ser, o Templo
foi consagrado, conforme determinam os
Rituais do Supremo Conselho do Grau 33º,
pelo Ir:. Manif Antônio Torres Julio, SGIL da
1ª Região e Membro Efetivo do SC, para
receber as sessões magnas e conferência
de graus.

No dia 05 de maio, um azulado
sábado de sol, grande Comitiva de
Irmãos de Curitiba, capitaneados pelo
Ir:. Manif Antonio Torres Julio, SGIL da
1º Região do Paraná, se dirige a União
da Vitória, com propósito deveras
inusitado.
Próspera
cidade
do
interior
paranaense, berço de grandes figuras da
economia, política e artes, União da
Vitória também tem uma maçonaria
tradicional e pujante, pois, além de
belíssimo
Templo
para
os
graus
simbólicos, exercidos na ARLS Acácia I
nº 42, que conta com 50 obreiros ativos,
está inaugurando um Templo novíssimo,
dedicado especialmente para os graus
filosóficos do R:.E:.A:.A:.

Podemos destacar na Comitiva de
Curitiba, a presença de ilustres figuras da
Maçonaria paranaense, na pessoa do Ser:.
Gr:. M:., da G:.L:.P:., Ir:. Valdemar
Kretschmer e do Past:. Gr:. M:., Ir:. Iracy
da Silva Borges, do Eminente Secretário
Geral da Confederação da Maçonaria
Interamericana, Ir:. Pedro Luiz Longo, dos
Delegados
Litúrgicos,
Membros
da
Inspetoria e do CENAL, totalizando mais de
30 Irmãos.
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Continuação
Os Irmãos de Curitiba, aliados aos de
União de Vitória e Bituruna, presentes à
Sessão, puderam assistir a essa inédita
consagração de Templo para os Graus
Filosóficos na 1º Região Litúrgica do
R:.E:.A:.A:., afirmando como foi bela e
significativa a Sessão, pois tudo feito para
que ali reine a paz e a Concórdia, tudo em
honra e glória do G:.A:.D:.U:.
Houve ainda, em ato contínuo, a
entrega de um belíssimo Certificado de
Presença, às seguintes autoridades: Ir:.
Valdemar Kretschmer, Ser:. Gr:. M:., da
GLP; Ir:. Iraci da Silva Borges, Past:. Gr;.
M:., da GLP; Ir:. Pedro Luiz Longo,
Secretário Executivo da CMI e Ir:. Jonas
Venturin, Past:. Gr:. M:. Adjunto da GL do
Acre.

O Ir:. Valdemar Kretschmer, em nome
da GLP, disse da sua alegria em estar
participando
desse
evento
histórico,
realçando a coragem e a dedicação dos
irmãos desse Oriente, nessa realização.

O Ir:. Manif, SGIL da 1º Região do
Paraná, fez um resumo detalhado dos fatos
referentes à construção desse novo
Templo, dedicado especificamente aos
trabalhos
dos
graus
filosóficos
do
R:.E:.A:.A:., agradecendo a presença das
autoridades já mencionadas, convidando a
todos para a Sessão de Iniciação no Grau
4, que seria realizada na parte da tarde, no
mesmo local.

Seguiu-se
um
lauto
almoço,
preparado pelos Irmãos de União da
Vitória, onde ficou patente a união e a
fraternidade entre os presentes.
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ELP ACÁCIA DO IGUAÇU INICIA NOVO MESTRE SECRETO
Em Sessão realizada na tarde de 05 de
maio passado, a ELP ACÁCIA DO IGUAÇU,
do Oriente de União da Vitória, fez realizar
uma belíssima Sessão de INICIAÇÃO no
Grau 4, do Irmão CARLOS EDUARDO
PINTO, oriundo da ARLS Acácia I nº 42.

Essa Iniciação no Grau 4, foi
justamente
a
primeira
realizada
no
novíssimo Templo da ELP Acácia do Iguaçu,
o qual foi consagrado no mesmo dia, na
parte da manhã, por grande Comitiva de
Irmãos, oriundos de Curitiba e de outras
partes do Brasil (vide matéria sobre a
consagração do Templo - neste mesmo
Boletim).
Os Irmãos que vieram a União da
Vitória,
tanto
da
administração
da
Inspetoria, quanto da GLP e da CMI,
tiveram a oportunidade de presenciar uma
belíssima Sessão de admissão do novo
Mestre
Secreto,
ficando
patente
a
competência e
empenho dos Irmãos
daquele Oriente, para bem receber um novo
Irmão nos Graus Filosóficos.

apresentado no Seminário das Lojas de
Perfeição em 2017. Por indicação do
T:.V:.P:.M:., Ir:. João Batista Stringhini,
recebeu referida Comenda lembrando que
o Ir:. José Antônio Vogt, foi o apresentador
de tão belo e importante Trabalho.
Ao final, os Irmãos que usaram da
palavra, o fizeram para ressaltar a
significação dessa Iniciação no Grau 4,
pois efetuada logo após a Consagração do
Templo.
O Ser:. Gr:. M:., Ir:. Valdemar
Kretschmer fez questão de ressaltar o
quanto é importante dar continuidade aos
estudos da filosofia maçônica, pois dá
sentido à nossa lide semanal em Loja.
O Ir:. Manif Antônio Torres Julio,
nosso SGIL da 1º Região do Paraná,
agradeceu aos Irmãos de União da Vitória
e Bituruna, pela realização dessa Iniciação,
a primeira com o Templo Consagrado,
desejando muito sucesso nos trabalhos
futuros na nova casa.
Após
a
Sessão,
os
Irmãos
retornaram a seus lares, alguns com
centenas de quilômetros a percorrer, porém
todos agraciados com as bênçãos do
G:.A:.D:.U:., pelo trabalho justo perfeito,
realizado em sua homenagem.

Ainda na Ordem do Dia, a Inspetoria
Litúrgica, através do CENAL, fez entrega à
ELP Acácia do Iguaçu da Comenda Adolfo
Bley, pela classificação do Trabalho
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MOVIMENTADA SESSÃO NO C:.C:.KADOSCH DR. ÁLVARO DE FIGUEIREDO II
Na noite de 23 de maio passado, o
CONSELHO DE CAVALEIROS KADOSH DR. ÁLVARO DE FIGUEIREDO II realizou
movimentada
Sessão,
com
uma
programação produtiva, com atividades para
os Irmãos em vários graus de sua
especialidade, pois é o maior Corpo
Filosófico da 1º Inspetoria Litúrgica, que
congrega
ensinamentos
variados,
navegando por 12 graus de sabedoria e
lições maravilhosas para nosso deleite e
aprendizado.

Salomão, acompanhados pelos IIr:. Claudio
Gobetti, Reginaldo Cesar Bueno e Thomas

Knauer

puderam

expressar

seus

entendimentos sobre os ensinamentos recémrecebidos sobre a história do referido Grau –
Grande Comendador do Templo.
Posteriormente

a

Sessão

foi

transformada para o Grau 30, onde os Irmãos
desse grau puderam apresentar e defender
seus trabalhos, resultando em profundas
orações

sobre

o

Cavaleiro

Kadosh,

demonstrando todos estarem formados nos
12 graus do Corpo, no afã de continuarem seu
caminhar, agora no Consistório de Príncipes
do Real Segredo.
Várias
A Sessão foi muito bem conduzida
pelo seu Presidente, Ir:. Valdemir Diniz,
auxiliado pelo seu competente Corpo de
Oficiais, com abertura no Grau 27, onde 14
Irmãos receberam o Título de
Grande
Comendador do Templo.
Ainda no mesmo dia, no Salão
Galeazzo, acompanhados pelo Delegado
Litúrgico, Ir:. Agenor Carvalho Dias, os
Irmãos do Grau 20, puderam apresentar
seus trabalhos sobre os ensinamentos do
grau
e
debaterem
conjuntamente,
aumentando os detalhes e conhecimento
sobre o referido grau.

presentes

se

autoridades

maçônicas

manifestaram ao

final

da

Sessão, todas sendo unânimes em afirmar o
quanto é amplo o espectro dos graus do
Kadosh e, por isso mesmo, trabalhoso para
todos,

Oficiais

e

Membros

que

estão

recebendo os diversos graus, porém, com a
certeza de que estão colhendo as gotas da
sabedoria,

gestadas

pela

nossa

milenar

Ordem Real.
O Gr:. Mestre, Ir:. Diniz agradeceu a
presença de todos, especialmente dos Oficiais
que o ajudaram no desenvolvimento dos
trabalhos e aos convidados presentes.

O Irmãos que receberam o Grau 27 e
suas instruções, cobriram o Templo
temporariamente, onde, no Templo Rei
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REUNIÃO DO INSPETOR LITÚRGICO COM MEMBROS DA INSPETORIA

No dia 03 de maio passado, o SGIL
Ir:. Manif Antônio Torres Julio convocou uma
reunião

na

Associação

Phoenix,

tendo

comparecido vários irmãos da Inspetoria,
Delegados Litúrgicos e Membros do CENAL.
Esse assunto já havia sido objeto de
reuniões

anteriores,

especialmente

do

CENAL e, nesse dia, com a presença de
nosso SGIL, foi para “bater o martelo”, sobre
alguns pontos importantes nesse quesito,
inclusive alteração da Ficha de Avaliação,
que são utilizadas pelos Membros das
O objetivo da reunião foi deliberar
sobre assuntos relativos à forma de avaliação

Comissões de Graus dos Corpos.
Com essa

revisão da

Ficha de

dos trabalhos que são entregues pelos

Avaliação, bem como a orientação que será

Irmãos, representativos do entendimento do

repassada aos Presidentes de Corpos e

escopo do grau recebido.

Comissões de Graus, temos a convicção de
que o processo será mais eficaz, resultando

em ótimos e bem avaliados trabalhos dos
irmãos, satisfazendo a todos.
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MOVIMENTADA SESSÃO NA ELP JOSÉ CARVALHO
No dia 06 de junho passado, a
ELP JOSÉ CARVALHO, fez realizar uma
movimentada
Sessão
Ritualística,
aberta no Grau 5, com a participação de
vários Irmãos do Corpo e visitantes.
A Sessão foi presidida pelo
T:.V:.P:.M:.
Ir:.
Roberto
Fatuch,
auxiliado pelos demais Oficiais do
Corpo.

Na proveitosa Ordem do Dia,
inicialmente
os
Irmãos
Mestres
Perfeitos, em número de 13, tiveram a
oportunidade de expor, resumidamente,
seus trabalhos sobre o entendimento do
Escopo do Grau 5, resultando em
belíssimas e significativas orações,
demonstrando total entendimento dos
ensinamentos do grau recebido, o que
se
transformou
num
excelente
Feedback, para a diretoria do Corpo,
que pode estar certa da eficácia de sua
forma
de
transmissão
dos
conhecimentos inerentes aos graus de
sua competência.
Além disso, e após os Mestres
Perfeitos cobrirem o Templo, foi a vez
dos Cavaleiros dos Doze, Grau 11,
receberem instruções sobre esse Grau e
os antecedentes, Graus 9 e 10, feito
pelo 1º Vig:. Ir:. Luiz Carlos Alves de
Lima.

Ainda na Ordem do Dia, o
T:.V:.P:.M:., Ir:. Fatuch, tratou da
organização dos irmãos para a confecção
e apresentação da Palestra a ser
apresentada
no SEMINÁRIO
2018,
podendo
destacar
o
voluntarismo
verificado, prova de que, mais um ano, a
ELP José Carvalho fará uma belíssima
apresentação para ganho de todos nós
que lá estaremos nesse dia.

Tivemos ainda, a presença dos
Irmãos Wellington Manuel dos Santos,
Delegado do Inspetor Litúrgico e Roberto
Aparecido Piekarczyk, Coordenador do
CENAL, os quais enalteceram a beleza e
a eficácia da Sessão.
Encerrando
a
Sessão,
o
T:.V:.P:.M:., Ir:. Roberto Fatuch, fêz os
agradecimentos a todos, convidando
para o próximo encontro.
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SESSÃO MAGNA CONJUNTA INICIA NOVOS
MESTRES ELEITOS
Em Sessão Magna conjunta,
realizada no dia 09 de junho, as
Excelsas
Lojas
de
Perfeição
CAVALEIROS DA CHAVE DE MARFIM
do Oriente de São José dos Pinhais e
JOEL PEREIRA LIMA de Ponta Grossa,
iniciaram 10 irmãos no grau 9 – Mestre
Eleito dos Nove, de nosso R:.E:.A:.A:.

Os novos Eleitos são os Irmãos:
Airton José Dias Coradassi Filho, Alberto
de Assis Dutra, Humberto Tadashi
Okimura,
Joilson
José
Gonçalves
Mendes, Juliano Lopes Bueno, Marcio
Antônio Frare, Nazareno Lizardo de
Moraes, Nestor Silva Moro, Orlando
Ribeiro e Rubens Sommer Junior.
A Sessão foi conduzida pelo
T:.V:.P:.M:., Ir:. Jader Kercher Nobre,
com o auxílio do Ir:. José Antônio Martins
Barbosa, T:.V:.P:.M:., da ELP Joel
Pereira Lima.

Em suas falas, os irmãos iniciados
demonstraram
terem
assimilado
os
ensinamentos do Grau recebido, ficando a
convicção e a garantia da continuidade de
seus estudos maçônicos, ainda sobre a
Lenda de Hiram, nos graus inefáveis.
Os Irmãos Jader e Barbosa,
enalteceram a beleza e a importância
dessa Sessão conjunta, aprimorando os
laços de amizade que unem os irmãos
dos Orientes de São José dos Pinhais e
Ponta Grossa, agradecendo a todos pela
participação e ajuda dispensada.

O Ir:. Agenor Carvalho Dias,
Delegado da Inspetoria, debutando na
função, já que recentemente nomeado
pelo Inspetor Litúrgico, disse que toda
iniciação requer uma profunda reflexão
sobre os ensinamentos transmitidos e que
devemos vencer nossas fraquezas com
força e vigor.
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SESSÃO MAGNA CONJUNTA – SUBLIMES CAPÍTULOS ROSA CRUZES
JOÃO DE MATTOS GUEDES – CURITIBA
LEOPOLDO JORGE CARDOM – SÃO JOSÉ PINHAIS
Numa fria noite de junho, exatamente no
dia 13, os Sublimes Capítulos Rosa Cruzes –
Coronel João de Mattos Guedes de Curitiba e
Leopoldo Jorge Cardom de São José dos
Pinhais, fizeram uma concorrida Sessão
Ritualística, onde receberam 11 Irmãos no Grau
15 – Cavaleiros do Oriente.

Além dos Presidentes dos respectivos
Corpos, Irmãos José Carlos de Miranda e Joel
Kachel, estiveram presentes, prestigiando o
Evento, os Delegados da Inspetoria, IIr:. José
Gonçalves, Wellynson de Oliveira e Agenor
Carvalho Dias, IIr:., Celso Dircksen e Jayme
Campanholo, respectivamente Assessor do
Inspetor Litúrgico e Secretário/Tesoureiro da
Inspetoria,
Ir:.
Roberto
Piekarczyk,
Coordenador do CENAL, além de Presidentes
de Corpos, Inspetores Gerais da Ordem e
demais autoridades maçônicas.
Os Irmãos iniciados foram os seguintes:
- C:.R:.C:. Coronel João de Mattos Guedes:
Ageu Carvalho Dias, Alberto Vellozo Machado,
Alexandre Vagnerde Souza, Edivaldo Gomes
da Silva, Fabio Roberto Motta Vieira, João
Alexandre Santos Junqueira da Silva,Luis
Fabiano Casagrande e Mauricio Peniche.
- C:.R:.C:. Leopoldo Jorge Cardon: Arnaldo
Teles Sobral, Flavio Tetto Filho e Rogério Buch.

A Sessão transcorreu com muita
naturalidade, com excelente desempenho dos
Oficiais respectivos, podendo destacar o Mestre
de Cerimônias, Ir:. Gazabim e o Orador, Ir:. Ênio
Franskowiac Lepper.
Em suas falas, logo após sua estreia no
Grau 15, os Irmãos fizeram significativos relatos
de seus entendimentos, demonstrando todos,
terem assimilado os maravilhosos ensinamentos
contidos no Ritual e, principalmente, a
correlação com o uso prático que irão fazer
dessas pérolas.

O Ir:. Manif Antônio Torres Julio, nosso
SGIL, em viagem ao velho continente, enviou
mensagem de felicitações a todos os Irmãos que
iriam participar da Sessão, especialmente para
os novos Cavaleiros do Oriente.
Fica o agradecimento a todos aqueles
que participaram da organização dessa Iniciação
conjunta, especialmente aos dois Terzatas, que
não mediram esforços para que tudo corresse
maravilhosamente, como efetivamente ocorreu.
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