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PROPOSIÇÃO DE APOIO E PEDIDO DE FILIAÇÃO AO QUADRO DE OBREIROS
ATIVOS DA ARLS CAVALEIROS DO SOL POENTE Nº 3922
**********************************************************************
(Gob-MG)
Pelo Irm Ildeu Ferreira (Ydu) – Mestre Maçom – 19/06/2019


Após reflexão e cuidadosa análise eu sinto que, sendo aceito, posso me filiar à
essa Respeitosa Oficina onde seja possível continuar crescendo interiormente e,
também, socialmente – dentro de parâmetros racionais e em âmbito maçônico.
Nos 3 graus simbólicos.
Trago comigo humilde bagagem passível de compartilhamento.
Em anexo verão documentos, Folder/Folheto etc., descrevendo algumas de
minhas atividades no seio da sociedade; em âmbito nacional e internacional.
Entretanto, no que tange aos trâmites legais, só poderei recolher as taxas mensais
referentes à Loja – haja vista que já estou recolhendo as taxas “per capita” do
Gob-Brasília & Gob-MG. Mas isso não impede de participar financeiramente nos
Projetos de expansão e/ou auxílio dentro da Hospitalaria/Beneficência Maçônica.
Posso, inclusive, orientar IIr\ em estudos avançados; bem como na área
pedagógica & científica.
Será uma subida honra pertencer ao Quadro de Oficiais desta Oficina.
Tudo farei no louvável sentido de não os decepcionar. E estarei sempre de “Pé e
à Ordem”; na medida de meus humanos recursos intelectuais; e também da saúde,
que pode garantir nossas realizações...
Que assim o GADU então nos ajude; nos ilumine e nos guie!
Amém!!!

CONTEÚDO DAS PASTAS Nº 1 & 2
DIEU AVEC NOUS!

Pasta com brasão da ordem maçônica – nº 1
A) Capa e infs.;
B) Proposição ou acordo para filiação;
C) Ficha de Obreiro e Identificação;
D) Endereço residencial em Belo Hte.;
E) Endereço comercial em B. Hte.;
F) Notas empresariais;
G) Informações especiais sobre o Irm
H) Capa intermediária;
I) Contribuição maçônica – sistematizada (Palestras & Trabalhos Essenciais
– Graus: 1º até o 33º (REAA) - Podendo abranger até o grau 99º, em um
outro rito (APRMM));
J) Discurso de regularização – em 29/10/2018;
K) Folheto/Folder – especial;
L) Vivências acadêmicas & Chancellaria – ALB-Academia de Letras do
Brasil;
M) Juizado Arbitral – Mediação & Conciliação / Treinamentos online;
N) Pasta criminológica – Para Sociedade Brasileira de Direito Criminal;
O) Prancha/Painel com uma 1ª síntese da evolução iniciática e maçônica;
P) Um pouco de Ckabballáh – Trabalho especial;

Q) Convite especial para maçons (33º) e cavaleiros do templo (13º) –
GRANDE CAPÍTULO ACADÊMICO TEMPLÁRIOS DO VALE
SUBLIME;
R) Parte eclesiástica – Ministério SHALOM, HABIB, KIPPUR
(Reverendo);
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pasta nº 2 - Para (a) Secretaria da Loja/Oficina
A) Capa e infs.;
B) Proposição ou acordo para filiação;
C) Ficha de Obreiro e Identificação;
D) Endereço residencial em Belo Hte.;
E) Endereço comercial em B. Hte.;
F) Notas empresariais (...)

Bem antes e muito além da Franco Maçonaria oculta e pública 

