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Circular N°: 001/2020 

Para: Lojas Maçônicas do Sul de Minas, jurisdicionadas pela GLMMG, GOB-MG e GOMG/COMAB.  

Assunto: Convite para Iniciação no Shriners Internacional 

Estimados Irmãos,  

Com muita alegria e confiança, convidamos os valorosos Obreiros dessa Oficina para fazerem parte da 

Ordem Shriners, participando da primeira Iniciação a ser realizada no Sul de Minas Gerais, na cidade de 

Varginha (MG), promovida pelo MINAS GERAIS SHRINE CLUB. 

Nossa Ordem é considerada pela ONU - Organização das Nações Unidas, como “a maior entidade de 

caráter humanitário do planeta”. Seu principal objetivo é a filantropia, prestando assistência e 

tratamentos a crianças e jovens até 18 anos, de forma inteiramente gratuita em quatro áreas 

especializadas: Atendimento Ortopédico; Atendimento de Queimados; Lesões Medulares; Lábio Leporino 

e Fissura Palatina. Estamos ainda comprometidos com programas e serviços atraentes e de qualidade para 

seus membros, famílias e amigos com espírito de divertimento, companheirismo e camaradagem social.  

 A Ordem foi fundada em 1876 nos Estados Unidos da América, onde é muito forte e respeitada, e está 

localizada a sua sede Internacional. Atualmente mantém 22 hospitais próprios, sendo 20 nos EUA, 1 no 

México e outro no Canadá. Os Shriners chegaram ao Brasil no ano de 2009, e em Minas Gerais em 2016, 

quando foi fundado, no dia 22.10.2016, o MINAS GERAIS SHRINE CLUB. O MINAS GERAIS SHRINE CLUB é 

vinculado ao Templo HIKMAT SHRINERS de Cuiabá - MT. A nossa meta para 2020 é trabalharmos no 

sentido de atingir as condições para a transformação do Club em Templo, o que nos dará maior 

capacidade de ação nos objetivos da Ordem.  

Informamos que podem ser iniciados Mestres Maçons regulares e ativos, membros de Potências 

Regulares e Reconhecidas, em Minas Gerais a GLMMG, o GOB-MG e GOMG/COMAB.  

Esclarecemos que não existe uma periodicidade definida para as reuniões, que são estabelecidas pela 

Diretoria quando houver necessidade de alguma deliberação/tomada de providências. A taxa de Iniciação 

é de R$ 1.350,00 que pode ser parcelada. Existe também uma anuidade em valor aproximado de 50% 

(cinquenta por cento) de taxa anual, sendo que no ano de ingresso o iniciado não paga essa anuidade.  

Esperamos vocês no próximo dia 25 de abril, sábado, às 15 horas no Templo da Loja Acácia do Sul de 

Minas em Varginha/MG, data em que a Loja estará comemorando seus 40 anos, cuja programação será 

divulgada futuramente.  Leve sua família para assistir à sua Iniciação.  O Sul de Minas tem grande 

potencial, vamos expandir a nossa Ordem. 

Para maiores detalhes, falem com os Irmãos Bruno Araújo (GLMMG) 35-98857-1357, José Gabriel (GOB-

MG) 35-99941-6325, e Danilo Caliman (GOMG) 35-99927-3107.  

Fraternalmente,  

 

Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas (Tataco) 

Presidente – Minas Gerais Shrine Club 


