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PÁGINA INICIAL ABERTA 

Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao sítio na internet da Augusta e Respeitável Loja 
Simbólica “Novos Caminhos, nº 118”, do Oriente de Curitiba (PR), jurisdicionada à Muito 
Respeitável Grande Loja do Paraná. 
 
Ele está preparado para fornecer informações sobre nós e sobre diversos outros assuntos e 
cremos que será agradável seu passeio virtual. A seguir, informações sucintas do que contém 
cada página do sítio.  
 
Palavra do Grão Mestre da Grande Loja do Paraná - Iraci da Silva Borges - nosso Sereníssimo 
Grão Mestre dá suas impressões a respeito do sitio de nossa Oficina.  
 
Localização da Loja - informações gerais a respeito da Loja, localização e como chegar até ela.   
 
Nosso Estandarte – veja nosso Estandarte e a descrição do que ele representa.  
 
Constituições de Anderson – apresentamos as versões no original e traduzidas do documento 
básico da Maçonaria Universal, o Livro das Constituições de Anderson, da Grande Loja-Mãe de 
todas as demais, a Grande Loja Unida da Inglarerra.  
 
Fundadores – apresentação dos 34 Irmãos que fundaram a Loja. Nestes 11 anos, em 2013, 
continuam ativos 12 Irmãos.  
 
Galeria de Ex-Veneráveis – apresentamos os cinco Irmãos que empunharam o Primeiro Malhete 
da Loja, nestes 11 anos de existência.  
 
Hino da Loja – aqui você poderá escutar e ver a partitura do “Hino da Loja Novos Caminhos”, 
composição e música do Irmão da Loja, Márcio Soares de Sousa.   
 
Eventos – mostramos o que temos feito, com pequeno relato da atividade. Para ver fotografias 
desses eventos você precisa entrar na Área Restrita. No final desta apresentação, indicamos a 
maneira de fazê-lo. 
 
Notícias e Publicações – aqui você pode ver notícias e publicações que dizem respeito à Loja, 
divulgadas em outros meios de comunicação. 
 
Indicações Bibliográficas – pensando na formação maçônica dos Irmãos, apresentamos duas 
listas de indicações de livros para leitura, nos três Graus do Simbolismo. Seguindo uma ou outra, 
mas especialmente a que leva o título de “Indicações Bibliográficas”, após as leituras indicadas, o 
Irmão poderá considerar que tem, efetivamente, sólida formação. 
 
Biblioteca – estão disponíveis para os Irmãos da Loja os livros e revistas que compõem nosso 
acervo (atualmente 173 exemplares). Apresentamos-lhes aqui para consulta e solicitação ao Irmão 
Bibliotecário.  
 
Livros Digitais – nesta página você poderá, a um simples clique, ser direcionado para mais de 
200 livros digitais, dos mais variados matizes.  
 
Relação Completa de Lojas – disponibilizamos dados obtidos na publicação “Livro dos Dias - 
2013”, da Infinity Editorial, contendo relação completa das Lojas brasileiras, de todos os Ritos e 
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jurisdicionadas às três Potências Maçônicas reconhecidas no Brasil (Grandes Lojas Brasileiras-
CMSB, Grande Oriente do Brasil-GOB e Grandes Orientes Estaduais-COMAB). 
 
Linques – colocamos à disposição mais de 500 linques para Potências Maçônicas no Brasil e 
Exterior, Lojas Maçônicas no Brasil e Exterior, Entidades Para-Maçônicas (De Molays, Filhas de Jó 
etc), Organizações Governamentais, Organizações Não Governamentais, Bancos, Jornais, 
Revistas, Meios de Transportes, Museus, Turismo e diversos outros.  
 
Contato – ao final do passeio pelo nosso sítio, se assim o desejar, pode manter contato conosco. 
Nos empenharemos em responder, no mais breve lapso temporal.  
 
Calendário de Eventos – aqui estão apresentados os eventos que vão se desenvolvendo ao 
longo de cada mês.  
 
Livro de Visitas – se você quiser e se dispuser, pode fazer registro de suas impressões a respeito 
de nossa página. Ficaremos muitíssimos satisfeitos com sua opinião, seja ela qual for. 
 

------- 
 
Para entrar na “Área Restrita”, se você é Irmão do Quadro, digite como “login” o nome pelo qual 
você é conhecido, em minúsculas. A senha é o número de seu cadastro na Grande Loja do Paraná 
seguida do numeral correspondente ao seu Grau, em dois algarismos. Tenha cuidado ao digitar os 
dados pois o sistema bloqueia o acesso no caso de três tentativas incorretas. 
 
Na página inicial da Área Restrita você encontrará as informações de como proceder para o 
acesso ao sistema Maçonaria Virtual, que é o gerenciador utilizado (Secretaria, Tesouraria, 
Chancelaria). 
 
Se você não é Irmão do Quadro, também poderá entrar na “Área Restrita”. O “login” é o nome do 
seu Grau, em minúsculas, e a senha é a resposta, com todas as primeiras letras, em minúsculas, 
da resposta que você dá, em cada Grau, respectivamente. Tenha cuidado ao digitar os dados pois 
o sistema bloqueia o acesso no caso de três tentativas incorretas.  
  

Também na página inicial da Área Restrita você encontrará informações de como proceder.   
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