


O mês de março de 2014 abre as 
comemorações do aniversário de 
185 anos de fundação do Supremo 

Conselho do REAA, no Brasil. Oportunidade 
de realizarmos uma reflexão sobre a história 
do Rito que, conquistando seu espaço junto 
à imensa maioria das Lojas da Maçonaria 
Brasileira, tornou-se o mais praticado no 
Brasil. 

Ao longo de sua trajetória, o Supremo 
Conselho escreveu uma história de glórias 
e expressivas realizações, refletindo-
se em altíssimo grau de respeitabilidade 
junto à Maçonaria Universal, o que veio a 

culminar com a realização, no Brasil, da 
XVI Conferência Mundial dos Supremos 
Conselhos, contando com a participação 
de quase todos os Supremos Regulares do 
Mundo.

Parabéns à Maçonaria Brasileira, em 
particular ao Supremo Conselho do REAA, por 
sua trajetória radiante de luz, espargindo seus 
excelsos ensinamentos ao povo maçônico, em 
prol do aperfeiçoamento do gênero humano!

Encontrar-nos-emos na próxima 
edição! 
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O dia 12 de março de 1829 marca o início de 
uma profícua trajetória, onde a história da 
Maçonaria Brasileira, através dos Altos Graus 

do Rito Escocês Antigo e Aceito, pôde ser escrita, a 
muitas mãos e sob a grafia de algumas efemérides, 
chegando aos dias de hoje, para completar 185 anos, 
ensejando, nesse período de quase dois séculos, um 
grande avanço, consagrando o Rito mais praticado no 
Brasil. 

Tal história de glórias tem origem com o seu 
primeiro Soberano Grande Comendador, o Ilustre e 
Poderoso Irmão Francisco Gê Acayaba de Montezuma, 
33°, que na supracitada data recebera, do Supremo 
Conselho da Bélgica, a Carta Patente autorizando-o 
para que, em terras brasileiras, fosse fundado o 
Supremo Conselho do REAA, cuja sua instalação 
se deu em 12 de novembro de 1832, quando de seu 
retorno do exílio, na Europa.

Ao longo desses 185 anos, além de o Irmão 
Montezuma, o Visconde De Jequetinhonha, ocuparam 
tão honroso cargo, nobres como o Conde Lajes, o 
Barão do Cayru, o Duque De Caxias, o Visconde De 
Caravelas, Visconde Do Uruguai, Visconde Do Rio 
Branco; Marechais, como Francisco José Cardoso Jr. 
e Manoel Deodoro da Fonseca, primeiro Presidente 
da República, além de senadores, como Joaquim 
Saldanha Marinho, Quintino Bocayúva e Venâncio 
Igrejas, compuseram a singular galeria dos irmãos que 
dirigiram os destinos dos Altos Graus do Rito Escocês 
no Brasil, culminando com a Administração do ilustre 

e Poderoso Irmão Luiz Fernando Rodrigues Torres, 
33°, que, desde 1998, estando à frente do Supremo 
Conselho, destaca-se por sua visão altruística, a 
qual podemos considerar como um “separador de 
águas” nas administrações do Supremo Conselho, 
dispensando especial atenção para a construção e 
reformas do Complexo Administrativo, transformando a 
sede do Supremo Conselho em uma das mais bonitas e 
confortáveis, ficando neste aspecto, tão somente, atrás 
do Supremo Conselho dos EUA, Jurisdição Sul, dentre 
os Supremos Conselhos do mundo.

Vale ressaltar, em especial, o ano de 2000, 
quando tornou-se a sede da XVI Conferência 
Mundial dos Supremos Conselhos do REAA, com a 
participação, quase totalitária, de todos os Supremos 
Conselhos regulares do mundo. 

Ao longo das edições do Astréa News, vimos 
divulgando a conclusão de cada etapa do projeto 
de obras de construção e reformas da sede do 
Supremo Conselho. Atualmente, está em andamento, 
a edificação do Complexo de Templos, onde abrigará 
os templos exclusivos, para os Graus Inefáveis, 
Capitulares, Filosóficos e Administrativos, além de um 
Templo exclusivo para as Ordens Paramaçônicas – 
DeMolay, Filhas de Jó e Estrela do Oriente.

Simultaneamente, vem sendo dada especial 
atenção à cultura, o que culminou com a reinauguração 
da Biblioteca Maçônica De Campos Ribeiro, a criação 
de um espaço cultural, com cerca de 150 m², composta 
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de Acervo, Sala de Leitura, Videoteca, Oficina do Livro 
e Sala de Estar. Ainda, dentro do projeto Cultural, e, a 
fim de atender aos Irmãos residentes fora da cidade 
do Rio de Janeiro, foi criada a Biblioteca Virtual, já 
em implantação, que estará em pleno funcionamento 
através do novo site do Supremo Conselho, também, 
em fase de implantação, disponibilizando diversas 
obras literárias para download.

Com isso, o Supremo Conselho abre as 

comemorações de mais um aniversário de fundação, 
no dia em que comemora 185 anos de profícua história, 
com a realização de mais uma investidura ao Grau 
máximo do Rito, em sua sede, no Rio de Janeiro. 
Tais comemorações se estenderão por todo o ano de 
2014, tendo seu ponto alto no período de 29 de abril 
a 04 de maio, em Belém do Pará, em conjunto com 
as comemorações do 88°aniversário da Grande Loja 
Maçônica do Pará. 

O Supremo Conselho, devido à expressiva 
respeitabilidade conquistada junto à Maçonaria 
Universal, mantém estreitos laços de fraternal 

amizade com os demais Supremos Conselhos 
regulares do mundo, sendo muito comum o registro 
da presença, em sua sede, de diversos Irmãos e 
autoridades maçônicas, de todos os recantos do 
planeta. No dia 13 de março de 2014, teve a grata 
alegria de receber a honrosa visita do Poderoso Irmão 
James Mungo Lockhart, 33° - Delegado do Supremo 
Conselho da Inglaterra, em visita de cordialidade.

O ilustre Irmão teve a oportunidade de 
ser recebido pelo Soberano Grande Comendador, 
Poderoso Irmão Luiz Fernando Rodrigues Torres, 33°, 

acompanhado dos Membros Efetivos, o Lugar Tenente 
Comendador, Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade 
Lins, 33°, e do Grande Secretário de Interior Adjunto, 
o Poderoso Irmão Sérgio Antônio Medeiros Vieira, 
33°, em um Almoço Fraternal, em uma Churrrascaria 
da cidade. Posteriormente, atendendo ao convite do 
Soberano Grande Comendador, o Irmão James teve 
a oportunidade de visitar as modernas e confortáveis 
instalações da sede do Supremo Conselho. Após 
manifestar sua enorme alegria pela calorosa acolhida, 
teceu elegiosas considerações com relação à beleza 
arquitetônica da sede, levando, em sua bagagem, uma 
excelente impressão da organização e da cordialidade, 
por ocasião de sua visita ao Supremo Conselho. 
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Dentro da programação das comemorações de 
fundação do Supremo Conselho, no dia 12 
de março de 2014, quando foi comemorado 

o aniversário de 185 anos de uma profícua história, 
foi realizada uma investidura ao grau maior do Rito 
Escocês Antigo e Aceito, abrindo as  comemorações no 
ano de 2014.

Após a palestra preliminar ministrada pelo 
Poderoso Irmão Adelman de Jesus França Pinheiro, 
33°, Grande Secretário Geral do Santo Império, 
momentos antes da cerimônia, que tem como principal 
objetivo o de elucidar os Irmãos a serem investidos, 
quanto a sua enorme responsabilidade, ao galgar 
o Grau máximo do REAA, teve início a cerimônia 
de investidura presidida pelo Soberano Grande 
Comendador Ilustre e Poderoso Irmão Luiz Fernando 
Rodrigues Torres, 33°.

Sob a coordenação da 1ª Inspetoria Litúrgica 
do Rio de Janeiro, a cargo do Membro Efetivo e 
Soberano Grande Inspetor Litúrgico, o Poderoso Irmão 
Adelman de Jesus França Pinheiro, 33°, foi  realizada 
a investidura dos Irmãos, Hélio Rodrigues Prefeitinho 
- CPRS “Soberano Grande Comendador Visconde do 
Rio Branco”, da 1ª RJ; Dermival  Gusmões – CPRS 
“Fé, Equilíbrio e Luz”, da 1ª SP; Cláudio dos Santos, 
Edson Aparecido Ângelo, Marcos Gopfert Cetrone e 

Paulo Audebert Menini Delage – CPRS “Barão do Rio 
Branco”, da 13ª SP.

Presentes à cerimônia os Membros Efetivos 
e Poderosos Irmãos Jorge Luiz de Andrade Lins, 
33° - Lugar Tenente Comendador; Francisco Antônio 
Gonçalves Dias, 33° - Grande Ministro de Estado; 
Adelman de Jesus França Pinheiro, 33° - Grande 
Secretário Geral do Santo Império; Maurício Soares, 
33° - Grande Tesoureiro do Santo Império; Carlos 
Antônio de Almeida Deveza, 33° - Grande Secretário 
do Interior do Santo Império; José Alves de Alencar, 
33° - Grande Chanceler da Guarda do Selo; Sérgio 
Antônio Medeiros Vieira, 33° -  Grande Secretário do 
Interior Adjunto do Santo Império; Nelson Gonçalves 
Correlo, 33° - Soberano Grande Inspetor Litúrgico da 4ª 
e 6ª RJ; Licínio Leal Barbosa, 33° (GO); Atyla Quentaes 
Freitas Lima, 33° (ES); José Linhares de Vasconcelos, 
33° (CE); Carlos Roberto Roque, 33° (MG); Francisco 
Bonato Pereira da Silva, 33° (PE); Rubens Marques 
dos Santos, 33° (MS); Wilson Filomeno, 33° (SC); João 
Antônio Aidar Coelho, 33° (SP); Rui Sílvio Stragliotto, 
33° (RS); Irineu Ramazotti, 33° (MT).

Destacamos a singular presença do 
Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica 
do Pará, o Poderoso Irmão José Nazareno Nogueira 
Lima, 33°, além de diversos Grandes Inspetores 
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Litúrgicos, Delegados e Presidentes de Altos Corpos, 
que abrilhantaram a cerimônia com suas valorosas 
presenças. 

O Irmão Marcos Gopfert Cetrone, falando em 
nome dos recéns investidos, disse que a chegada 
ao Grau 33° não representa o final da caminhada, 
e sim, um novo recomeço. Ressaltou, ainda, que a 
investidura ao Grau máximo do REAA relembra-nos dos 
diversos compromissos assumidos ao longo de toda a 
caminhada maçônica.

O Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja 
Maçônica do Pará, falando aos recéns investidos, 
destacou que o Grau 33° representa, em especial, a 
humildade, e que, jamais, o Maçom deve se utilizar 
desse Grau para se sobrepor aos demais Irmãos. 
Convidou a todos para estarem em Belém, no 
período de 29 de abril a 04 de maio, por ocasião das 
comemorações do 88º aniversário da Grande Loja 
Maçônica do Pará e do185º aniversário de fundação 
do Supremo 
Conselho. Fez uma 
rápida explanação 
da programação, 
destacando a 
participação da 
Ordem Paramaçônica 
Shriner, que 
estará abrindo um 
Club Shriner no 
Pará, quando, na 
oportunidade, estará 
realizando uma 
Iniciação de novos 
Nobres Shriners. 
Fez uma breve 
exposição sobre 
a Ordem Shriner 
e informou que, 
em breve, aqui no 
Brasil, estará sendo 
criado um Potentado 
Shriner, e que a 

Pedra Fundamental do Hospital Shriner, no Brasil, o 
23º do mundo, já fora lançada, em Cuiabá, através do 
Shriner Brasil Central. Convidou os presentes para 
ingressarem na Ordem Shriner, pelo altruístico trabalho 
que desenvolvem, em prol das crianças necessitadas.

O Soberano Grande Comendador, Poderoso 
Irmão Luiz Fernando Rodrigues Torres, 33°, fazendo 
uso da palavra, agradeceu a singular presença de 
Sereníssimo Grão-Mestre da GLEPA, informando que 
tem a honra de ser filiado em uma Loja jurisdicionada à 
GLEPA. Aos recéns investidos, parabenizou-os por sua 
chegada ao Grau de Grande Inspetor Geral da Ordem. 

O Soberano Grande Comendador foi 
agraciado com um lindo quadro, pintado a óleo, com 
a sua imagem, que lhe foi ofertado pelo Membro 
Efetivo e Soberano Grande Inspetor Litúrgico da 1ª 
GO, o Poderoso Irmão Licínio Leal Barbosa, 33°, 
agradecendo-lhe pela manifestação de carinho.

A cerimônia de investidura, sob a coordenação 
do Poderoso Irmão Adelman de Jesus França Pinheiro, 
33°, Grande Secretário Geral do Santo Império, como 
de praxe, teve como destaque a perfeita organização e 
a prática impecável da ritualística.  

Posteriormente, desfrutando de momentos 
de grande descontração, todos os presentes foram 
convidados para um Jantar de Confraternização, na 
Churrascaria Pampa Grill, na Barra da Tijuca, abrindo 
as comemorações do 185º aniversário de fundação do 
Supremo Conselho. 
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