Grande Oriente do Brasil
Grande Oriente do Brasil - Santa Catarina
Ação Paramaçônica Juvenil

Evento: Níveis dos Rituais Apejotista; Lumen, Perfector e Hierofante e Admissão Apejotista;
Núcleo Alfa Cruzeiro do Sul - NACS da APJ/GOB-SC
Núcleo Alfa Argonautas da pátria – NAAP da APJ/GOB-SC
Em 24 de setembro de 2017
Local – FAR
Um antigo sonho apejotista começa tomar traços de realidade. Mais
precisamente em 2016, na gestão do Irmão Giani Lee Geremias,
então Venerável Mestre da Loja União Brasileira, nº 2.085, oriente
de Florianópolis. O venerável reuniu um grupo de abnegados irmãos
e cunhadas para dar maior vigor e reestruturar os trabalhos do
Núcleo Alfa Cruzeiro do Sul – NACS. Estava formada a nova
composição de preceptores do Núcleo Apejotista mantido por essa oficina, sendo o núcleo mais
antigo em atividade ininterrupta do Grande Oriente de Santa Catarina.
Houve pronto respaldo do GOB/SC pelos Eminente Irmão Adalberto
Aluisio Eyng, Grão Mestre, e Poderoso Irmão Altair Salésio
Rodrigues, Grão Mestre Adjunto, ambos muitos sensíveis à causa
Apejotista. Também o irrestrito apoio do Diretor Executivo da
APJ/GOB-SC, o Venerável Irmão Leonardo Brognoli que passou a
engrossar as colunas dos preceptores.
Esse grupo de Irmãos movimentou-se para que no dia 19/11/2016, o GOB/SC trouxesse à
Florianópolis os, Sapientíssimo Irmão Adison do Amaral Fundador da APJ no Brasil e o Poderoso
Irmão Jeronimo Bernadino da Costa, Secretário Geral Adjunto de Entidades Paramaçônicas e
APJ/GOB nacional, onde prestigiariam as comemorações de
fundação do Núcleo Apejotista e Loja mantenedora. Os convidados
especiais testemunharam a iniciativa para uma remodelação da
APJ/GOB, e deram o aval para que o projeto seguisse adiante.
Assim, forneceram os rituais originais de níveis Apejotistas, onde
uma comissão estadual deveria estudá-los e aprofundar o
conhecimento sobre tais, assim como sugerir adaptações. Dentre os
preceptores destacou-se o estudioso e conhecedor Irmão Agenor Piasseski para coordenar esse
trabalho, que contou com a participação dos dois Núcleos de SC, com seus jovens e preceptores.
O dia 24/09/2017 ficou marcado como a conclusão de um ciclo, onde os mesmos envolvidos
estiveram presentes para apresentar os cerimoniais de Níveis Apejotistas I, II e III às autoridades
maçônicas e apejotistas. Estiveram presentes na sessão as seguintes autoridades: Adalberto Eyng –
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Grão Mestre do GOB-SC, Elizabete Eyng – Presidente da FRAFEM GOB-SC, Altair Salésio
Rodrigues – Grão Mestre Adjunto do GOB-SC, Leonardo Brognoli – Diretor da APJ/GOB-SC,
Adison do Amaral – Fundador da APJ Nacional, Jeronimo Bernadino Costa - Secretário Geral
Adjunto de Entidades Paramaçônicas e APJ/GOB Nacional.
Esta sessão teve como objetivo maior a apresentação da nova Ritualística aos diletos Jeronimo
Costa e Adison do Amaral onde presenciaram a iniciação de um novo
Apejotista, o dileto Victor Augusto Pereira Eyng, sobre o ritual de
Lumen Probitatis. Os visitantes, por suas palavras ficaram encantados,
bem como a todos os presentes, nesse momento ímpar da APJ/GOB.
Ainda, o Eminente Grão Mestre, Irmão Adalberto Eyng, avô do novo
Apejotista, emocionado, oficializou por decreto o Conselho Estadual
da APJ/GOB em Santa Catarina.
As fileiras da APJ/GOB ganharam um novo significado e foram fortalecidas condizentes ao lema
“RES NON VERBA”, ou seja, - Ação, Não Palavras! Todos ficaram muitos felizes com os
resultados até aqui alcançado. Mas se faz cada vez mais necessário novos Apejotistas em Santa
Catarina, para em alto e bom som entoarem ao fim de nossos trabalhos:

“Tudo pela APJ e pela Pátria!”
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