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Prefácio:

O Nom.ʹ. Hist.ʹ. é de todo útil, no momento da iniciação e durante toda a vida maçônica, receber a
guarda, a proteção e o exemplo de espíritos luminosos que, ricos de virtudes nesta vida, sobretudo como maçons, se
comportam, de certo modo, como Anjos-da-guarda, mensageiros fiéis do G.ʹ.A.ʹ. D.ʹ. U.ʹ. Por isso, no Rito
Adonhiramita, a cada ir.ʹ., quando de sua iniciação, é atribuído o nome de um personagem virtuoso em prol da
Humanidade, da Pátria, da Sociedade, etc., Maçom ou não, e que já tenha partido para o Oriente Eterno, para ser
seu Patrono, absorvendo-lhe o nome a que denominamos "Nome Histórico". Com esse Nome Histórico, o Ir.ʹ. é
batizado em momento próprio da Iniciação com os seguintes dizeres: "E para que de profano nem o vosso nome vos
reste, eu vos batizo com o Nome Histórico de....” A prática tem grande valia para o sigilo e a preservação da
identidade civil, ao mesmo tempo em que constitui um símbolo de profunda significação. Se a Maçonaria tem por
objetivo transformar o homem profano no homem iniciado, o gesto de lhe dar um novo nome por ocasião da
iniciação está a indicar que ele, dali em diante, deve se transformar num novo ser.
•

http://www.supremoadonhiramita.com.br/a-liturgia-adonhiramita/ 10/10/17 – 20:08hs***
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2 INTRODUÇÃO

O nome histórico a qual somos agraciados quando iniciados ou filiados a Maçonaria no
Rito Adonhiramita, retira do adormecimento em forma de reverencia toda aquele que tenha ja
partido para o Oriente Eterno e que tenham sido uma referência de homem na vida profana ou
maçônica fazendo de sua passagem terrena momentos de fraternidade, compaixão e
compromisso com o próximo ou a sua nação.
A surpresa pelo nome que somos batizados talvez seja um dos mais marcantes
acontecimentos na cerimônia de iniciação ou filiação pois a emoção ao reavivamento de uma
alma ou um espirito normalmente caridoso nos inunda de amor e alegria.
A responsabilidade em garantir e levar honradamente o nome a nós atribuído mantendo o
respeito e a credibilidade que este alcançou em sua vida na terra é fator de atenção e
compromisso de jamais desabonar um agora talvez personagem glorioso que renasce do
adormecimento da morte e vive e habita em nosso íntimo, sendo invocado em vários momentos
de nossos trabalhos.
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Curriculum Vitae
Norberto NicolaCi

Dados Pessoais:
• Natural de São Paulo/SP
• Nascimento: 03/08/1921
• Passagem para o Oriente Eterno: 14/08/2009
• Filiação: Salvador Nicolaci e Henriqueta Novelli Nicolaci
• Neto de: Michelangelo Nicolaci – Grau 18 Rito Escocês Antigo e Aceito
• Casado com: Rosemary Saad Nicolaci
• 04 Filhas: (Rose Aydée, Rose Eli, Rose Ane, Rose Ângela)
• Religião: Espirita Kardecista
• Profissão: Militar - Coronel PM do Estado de SP – Escritor
• Hobby: Esculturas entalhadas em madeira
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Destaques de sua atuação na vida Profana
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Norberto Nicolaci, homem de generosidade destacada de personalidade forte, Pai
amoroso, sua formação militar o fazia um disciplinador exigente especialmente no âmbito
familiar nos dando exemplo de correção, virtude e bons costumes.
Sua trajetória de vida o fez seguir os caminhos de seu Pai ao adotar a vida militar
como profissão, ainda se espelhando no Pai adotou o espiritismo a sua vida de
benemerência realizando em sua confortável residência na zona norte de SP reuniões
semanais para a prática de trabalhos espirituais desapegado de qualquer vantagem
pessoal ou financeira.
Tentou a vida política no já extinto partido politico ARENA (Aliança Renovadora
Nacional) um partido político predominantemente conservador ao se candidatar a
Deputado Estadual não atingindo o número de votos mínimo para sua eleição.
Reformou na Policia Militar do Estado de SP em meados dos anos 80 onde a partir
dai deu mais ênfase a seus estudos e trabalhos espirituais onde no relento de seu sitio no
Município de Nazaré Paulista descobriu uma nova habilidade, o de esculpir em madeira
bruta imagens e alusões a entidades espirituais em sua maioria.

Um Maçom não Maçom? Talvez, vejamos a história familiar:
Seu avô paterno, Michelangelo Nicolaci alcançou o glorioso Grau 18 na
Maçonaria em meados dos anos 20, porém não havendo sequência de continuidade de
seu filho Salvador Nicolaci pai de Norberto Nicolaci que por ideais espiritas seguiu o seu
caminho e não o do Pai.
Salvador Nicolaci, Major PM dedicou sua vida também a caridade junto aos mais
necessitados influenciou seus filhos (Yvette, Ruth e Norberto) que foram doutrinados no
espiritismo.
Nesta transição de avô para filho os laços da Maçonaria foram quebrados na
família Nicolaci ficando adormecido até os anos 80 quando precisamente em 1983.
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Renasce a maçonaria nos descendentes dos Nicolaci com a iniciação do V.I.
Simões, bisneto de Michelangelo Nicolaci que hoje batizado no Rito Adonrinamitha acolhe
honrosamente o nome de seu bisavô.
Em 2015 eu, Ir. Rubio sou iniciado na Ordem e em 2017 me filio a loja Scientia et
Sapientia 4134 e sou batizado honrosamente com o nome de Norberto Nicolaci, neto de
Michelangelo, com isso a maçonaria passa com força ser novamente composta no seio
da família.

3 CONCLUSÃO

Refazer a história não é tentar remontar os desígnios do Criador, é ter a oportunidade
de melhorar nossa trajetória fazendo correções de desvios não programados e trazer de
volta a possibilidade de interligar fatos e destinos como pensamos deveriam ser.
Projetos não faltam para que a linha completa seja restabelecida dentro da família
Nicolaci e seus descendentes, corrigindo um desvio de percurso da história e assim
tomara consigamos reavivar o nome de Salvador Nicolai através de meu filho Marcelo
Rubio que se encontra em fase de regularização, restabelecendo assim todo elo desde
Michelangelo cabendo os rumos da vida refazer o que a história e o passado desviou.
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