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Pausa para o Cafézinho
Prezados Irmãos,
Conforme prometemos através do nosso Plano de Gestão, divulgado e apresentado durante a campanha eleitoral, em que assumimos o compromisso a dar um “choque de gestão”
no Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, objetivando melhores práticas e
mais eficiência nos serviços prestados às nossas Lojas e Irmãos, é que estamos nos dirigindo a vocês, através de nossa revista digital, dando mais transparência as nossas ações.
Isso vem ocorrendo desde a nossa Posse e, agora, durante a pandemia, esse processo foi
acelerado. Dentre os projetos divulgados com o Plano de Gestão União e Comprometimento, já possuímos vários em desenvolvimento e, outros, até mesmo em fase de finalização.
Também temos planos que visam uma gestão moderna e competente, como:
• Reestruturação e modernização do Setor de Tecnologia da Informação – TI;
• Reestruturação e readequação do Setor de Finanças;
• Desenvolvimento de um Setor de Comunicação efetivo, com vários canais e
que possa alcançar nossos Irmãos.
Por isso, dando cumprimento ao prometido, com o objetivo de atender cada vez mais e melhor aos nossos Irmãos, estamos lançando mais um canal de comunicação direta:
o “GOB-RJ em Foco”.
O “GOB-RJ em Foco” é uma revista digital simples, objetiva e informativa, tendo como uma
de suas finalidades dar transparência aos fatos e acontecimentos ocorridos no âmbito do
Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro – GOB-RJ. Trata-se de mais um serviço importante e de qualidade, disponibilizado para os nossos Irmãos. Como já dissemos em
várias oportunidades, queremos prestar o melhor serviço possível às Lojas e aos Irmãos
de nossa Jurisdição.
A intenção de editar uma revista digital nasceu a partir das nossas observações sobre a
necessidade de diminuirmos, cada vez mais, a distância entre o Grão-Mestrado, as Lojas
e os Irmãos jurisdicionados, mantendo-os a par das principais ações do Poder Executivo,
aumentando a confiança em nós depositada e, além disso, estreitando os nossos laços fraternos que nos unem.
Com o GOB-RJ em Foco, queremos e vamos estar cada vez mais próximos dos nossos Irmãos, verdadeiros responsáveis pelo prestígio da Maçonaria junto à Sociedade, bem como
o sucesso da atual gestão. Com isso, estamos dotando o nosso Setor de Comunicação das
condições necessárias para atingir sua finalidade precípua: informar com agilidade, segurança e confiabilidade.
Esse é o Novo GOB-RJ!
AILDO VIRGINIO CAROLINO
GRÃO-MESTRE
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Pausa para o Cafézinho...
SALVE, SALVE, SALVE !!!
Para júbilo de todos os Maçons do Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de
Janeiro inaugura a sua revista digital: um meio mais adequado, moderno e dinâmico
para levar a informação a todos os jurisdicionados.
Finalmente o anseio de muitos de nossos Irmãos resta atendido.
No que pese os percalços encontrados no sinuoso caminho, a Secretaria de Comunicação
e Informática se desdobrou em meio a pandemia, além do desenvolvimento do sistema e
nova página, ainda encontrou tempo para apresentar este novo formato de comunicação
entre o GOB-RJ, jurisdicionados, familiares e vice-versa.
No mês em que o GOB-RJ completa o seu 42º aniversário, os presenteados são todos os
seus associados que recebem um novo meio de interação não só para com o
Poder Executivo, mas para com toda a família maçônica.
Nossos parabéns a toda competente equipe que compõem da Secretaria de Comunicação
e Informática, bem como ao idealizador de todo o projeto, o Eminente Irmão Aildo Virginio
Carolino, Grão-Mestre sem o qual nada sairia da inércia.
Uma nota de pesar pelo passamento para o Oriente Eterno de nosso pranteado Irmão
CELSO LUIZ NEIVA, Procurador-Chefe do Ministério Público Maçônico do Grande Oriente
do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, homem de reputação ilibada, profissional competente, chefe de família exemplar, maçom que verdadeiramente honrou o avental que vestiu
e que tanto auxiliou a nossa sacrossanta Instituição em todos os cargos ocupados, em
especial, o último, de Procurador-Chefe.
Ao pranteado Irmão e família, nossas sinceras homenagens e orações, na certeza de que
o Grande Arquiteto do Universo, que é Deus, já o recebeu de braços abertos e haverá de
consolar a todos que ainda ressentem a sua ausência, dentre eles este que assina esta
coluna.
Até a próxima.
Fraternalmente,
ANDRÉ LUÍS ROSA DOS SANTOS
GRÃO-MESTRE ADJUNTO
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1° Ciclo de Debates União e
Comprometimento
Em comemoração ao primeiro ano de gestão
Reunião do Dia 22/06/20
A reunião abordou o equilíbrio entre os três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, os quais devem ser exercidos de forma harmônica e independente. Além
disso, também foi debatida a questão dos representantes das Lojas na PAEL/RJ,
visando o melhor atendimento às demandas da jurisdição.

Reunião do Dia 23/06/20
Os Presidentes dos Tribunais Maçônicos - Eleitoral, de Justiça e de Contas – e Irmãos
versaram sobre o ordenamento das três instâncias como principal ponto de equilíbrio entre convicções e opiniões nas Lojas e entre os Irmãos. Também foi abordado o
apoio da comunidade maçônica aos tribunais, o que tem contribuído para a realização
de um trabalho cada vez mais eficiente.

Reunião do Dia 24/06/20
Sabemos que a pandemia alterou a rotina da sociedade, mas como isso
afeta nossa Instituição? Além das reflexões pessoais, como os impactos
nas relações sociais, educacionais e econômicas, o debate também trouxe
à tona as mudanças institucionais do Grande Oriente do Brasil. A Sociedade Maçônica precisa se preparar para o novo momento e as ferramentas
tecnológicas são alternativas para a adaptação. Algumas das iniciativas
incluem a criação do Sistema de Orientação Ritualísticas (SOR) e do programa de compilação da legislação; incremento de ações no e-GOB Card e
ajustes na Lei Geral de Processamentos de Dados.
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Reunião do Dia 25/06/20
Foi apresentado o panorama atual de várias Lojas do Estado do Rio de Janeiro: as dificuldades, as propostas e as oportunidades para a contenção da crise e viabilização do funcionamento e atendimento a todos. Para se adequarem ao futuro, os debatedores citaram a
importância da integração, da utilização de ferramentas tecnológicas e protocolos sanitários e da assistência a administração de cada Loja, tendo em vista suas particularidades.

Reunião do Dia 26/06/20
Atravessamos a História e discutimos a influência da Ciência na Maçonaria; suas mudanças nos aspectos filantrópicos, sociais e políticos. Também destacamos as vantagens da
tecnologia na medicina e na Ordem Maçônica, desde que utilizada de maneira correta.
Para adaptar-se às transformações atuais é necessário, sempre que possível, revisitar a
essência da tradição maçônica.

A Fala do Grão-Mestre
Em comemoração ao primeiro ano de gestão União e Comprometimento, o Ciclo de Debates
externou a preocupação do Grão-Mestrado Estadual para com os Irmãos e as Lojas diante
do momento atual. O Eminente Grão-Mestre Aildo Carolino ressaltou a importância da história do GOB-RJ, sobretudo sua preservação e orgulho a ser mantido por todos. Diante do cenário assolado pela COVID-19, o diálogo e equilíbrio são norteadores para o funcionamento
da Ordem Maçônica.
As consequências da crise também foram pautadas. De um lado, o cenário devastador na
área da saúde, na economia e nas condições sociais. Do outro, as novas tecnologias, as novas formas de comunicação, a adaptação e a reflexão. Para o Grão-Mestre, nós “precisamos
ter em conta as boas relações para manter o nosso quadro de obreiros, as boas relações
com a sociedade local e, para isso, precisamos criar alternativas de encontros sociais. (...) O
novo chegou e chegou para ficar. Podemos nos aperfeiçoar, e muito. Com isso, eu diria que
o resultado positivo a ser conquistado a partir desse momento, com essas mudanças, só
dependerá da congregação de nossos esforços, na busca da união e do comprometimento
de todos”
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Maçonaria em tempos de crise
33ª Circunscrição

09/07/2020

O encontro on-line entre o Eminente Grão-Mestre Aildo Carolino e os Irmãos da
33ª Circunscrição abordou o tema “Maçonaria em tempos de crise”. Desde o nascimento
da Maçonaria, muitas transformações sociais, políticas e culturais ocorreram. Porém, isso
não foi motivo para o fim da Sociedade Maçônica. Na verdade, as novidades fortaleceram
os nossos laços.
Atualmente, a situação não é diferente: enfrentamos uma crise que irá alterar tudo o que
conhecemos, não só no âmbito da sociedade, mas sobretudo na Maçonaria.

II Ciclo de Palestras para a Cidadania
– Maçonaria pós-pandemia
(Loja Escosseza) 27/07/2020
O novo momento exige compreensão das singularidades das Lojas e percepção dos Irmãos.
Pensando nisso, a ARLS União Escosseza Nº 105 realizou o II Ciclo de Palestras para a Cidadania, com a palestra do Eminente Grão-Mestre Aildo Carolino, membro desta Augusta e
Respeitável Loja Simbólica.
Sob o tema “Maçonaria pós-pandemia”, a reunião versou sobre as práticas ritualísticas na
atualidade; sobre o protocolo sanitário do GOB, visando sanar eventuais dúvidas; e abordou as participações externas das Lojas. Como manter a segurança e preservação dos Irmãos? A realidade precisa ser analisada e, em determinados casos, o auxílio e orientação
prestados pelo Grão-Mestre apontam caminhos a serem estudados, para que os objetivos
e necessidades dos Maçons sejam atendidos.
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Webinar Saúde e Sustentabilidade
no RJ em tempos de pandemia

28/07/2020

Atualmente, muitos acreditam que é impossível caminhar para um mundo mais sustentável.
Porém, nós, do Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, acreditamos que o
primeiro passo é compreender o cenário em seus diversos níveis, como científico, cultural
e social para, enfim, chegarmos às devidas conclusões.
Em anos de história e atuação no Rio de Janeiro, promovemos trabalhos filantrópicos, educativos e progressistas. Ouvir e debater aspectos da sociedade, como saúde e sustentabilidade, estimulam a elaboração e efetivação de ações em prol da sociedade e, sobretudo, da
Maçonaria. Como agentes sociais, nós, Maçons, precisamos nos instruir para saber onde e
como atuar.
Nesse sentido, o GOB-RJ, em parceria com o Instituto Virtual Internacional de Mudanças
Globais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IVIG/UFRJ), trouxe o webinar “Saúde e
Sustentabilidade no Rio de Janeiro em tempos de pandemia”, com a presença da médica e
Reitora da UFRJ, Dra. Denise Pires e de outras autoridades.

Homenagem aos 42 anos do GOB-RJ
Parece que foi ontem, mas já são 42 anos de história do Grande Oriente do Brasil no Estado
do Rio de Janeiro. Antes de tudo, registramos que é impossível falar sobre o GOB-RJ sem
mencionar o Grande Oriente do Brasil.
Tudo começou em 1800. É claro que, anterior a esse ano, grupos se reuniam na cidade e
funcionavam de forma semelhante à Maçonaria. Porém, a Instituição nos moldes atuais, iniciou seus trabalhos no Século XIX, com a fundação da Loja União, sucedida pela Loja Reunião e, posteriormente, a Loja Commercio e Artes, em 15/11/1815. Sendo esta reconhecida
como a primeira Loja Maçônica do Grande Oriente do Brasil.
Em 1822, a partir do desdobramento da Loja Commercio e Artes em mais duas: União e
Tranquilidade e Esperança de Nictheroy, surgiu o que, hoje, é o Grande Oriente do Brasil,
maior Potência Maçônica da América Latina. Registramos, portanto, que o GOB nasceu da
vontade das Lojas Commercio e Artes Nº 001, União e Tranquilidade Nº 002 e Esperança
de Nictheroy Nº 003.
Na época, o GOB tinha sua sede na cidade do Rio de Janeiro. A transferência da Capital da
República para o Planalto Central, em 1960, despertou o desejo de mudança da Sede do
GOB para Brasília, o que somente veio a ocorrer 18 anos depois. Até a realização da transferência, o Rio de Janeiro abrigou a administração do GOB por mais de 150 anos, sendo
que cerca de 136 anos só no Palácio do Lavradio.
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Em paralelo, o Rio possuía um Órgão Maçônico Estadual: o Grande Oriente do Antigo Estado do Rio de Janeiro. Sua vida, no entanto, foi efêmera, fundado em 25 de junho de 1968,
instalado em 28 de março de 1970 e extinto em 17 de abril de 1975. Logo depois, foi fundado
o GOERJ, em 16 de setembro de 1978, o Novo Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro,
o qual denominamos hoje, de Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro.
Em 2007, a atual Constituição do GOB foi aprovada e promulgada. A partir dela, todos os
Grandes Orientes da Federação teriam que elaborar suas Constituições Estaduais e adotar
como nome “Grande Oriente do Brasil” seguido do estado o qual pertencia. Assim, em 20
de junho do ano seguinte, a nova Constituição Maçônica do nosso Estado estava pronta,
originando, o que conhecemos atualmente como Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio
de Janeiro, o GOB-RJ. Hoje, o GOB-RJ, com uma gestão moderna, sob a coordenação de
seu Grão-Mestre e Grão-Mestre Adjunto (respectivamente Aildo Virginio Carolino e André
Luís Rosa dos Santos) propõe e efetiva o compromisso de pronto atendimento às Lojas e
aos Irmãos, bem como a reestruturação administrativa, a criação de uma rede de benefícios em prol da nossa coletividade maçônica, a aproximação da sociedade e muito mais.
O GOB-RJ tem orgulho de sua trajetória de 42 anos e é grato a cada Irmão e a cada Loja que
compõe a Constelação Maçônica Estadual. Assim, mesmo separados devido ao momento
atípico que vivenciamos, estaremos sempre juntos através de nossa fraternidade.
AILDO VIRGINIO CAROLINO
GRÃO-MESTRE

Ciclo de Palestra – Sextas Nobres
Comemoração ao aniversário do GOB-RJ
Dia 11/09/20
O Ciclo de Palestras - Sextas Nobres do dia 11/09 versou sobre o Rito Moderno.
Na reunião on-line, atravessamos a História e debatemos cerca de 180 anos em uma palestra. Qual a origem do Rito Moderno? Por que possui esse nome? Quantos graus existem?
Estas foram algumas das perguntas respondidas. Também foi abordada a superação de
estereótipos, como a bíblia e os graus. As condições do passado não são as mesmas do
presente e este novo contexto gera diferentes atitudes e observações por parte dos Irmãos.
A oportunidade de debates sobre o Rito Moderno cria condições de aprimoramento no Maçom, visto que a difusão e busca por conhecimentos é um princípio ativo.
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Dia 18/09/20

O Ciclo de Palestras - Sextas Nobres do dia 18/09 abordou os Ritos Schröder e York. Alguns
aspectos sensibilizam os Irmãos que entram em contato com a dinâmica: a simplicidade da
liturgia; as palavras dos Veneráveis-Mestres; a valorização das qualidades morais do homem; o estímulo ao autoconhecimento e a excelência dos trabalhos.
No Rito Schröder, além dos históricos, foram resgatados os aspectos físicos: a posição dos
Irmãos no Templo e a utilização da cartola, do avental e da luva, seguido de seus significados no processo. No Rito York, foram apresentadas as edições do Rito no GOB ao longo dos
anos, demonstrando que nada é instantâneo e que as circunstâncias demandam tempo,
conversa e equilíbrio até alcançar o desejado.
Por fim, os Irmãos ressaltaram a importância dos Ritos em atender a legislação do GOB. Ao
participar das performances, seja Schröder, York ou outro, o Maçom gobiano precisa respeitar as considerações do Grande Oriente do Brasil.

Dia 25/09/20
Os Ritos Brasileiro e Escocês Retificado foram abordados no Ciclo de Palestras – Sextas Nobres do dia 25/09.
Durante a reunião on-line, os palestrantes conversaram sobre a relação da Maçonaria
com o cenário social, político e cultural. No Rito Brasileiro, a lógica da época dificultava o pleno funcionamento da Ordem. O panorama, no entanto, serviu de catalisador
para a mobilização de Álvaro Palmeira e de outros Irmãos para regularização do Rito.
Outrossim, o Rito Escocês Retificado (RER), surgido na França, também sofreu com as
Revolução do país europeu. Até chegar no Brasil, a dinâmica foi alterada em características, estrutura e graus. Ainda que os Ritos possuam suas particularidades, também
precisamos considerar os aspectos de quem os realiza. Assim, é imprescindível reter
conhecimentos de suas origens para melhor adequação ao presente e ao futuro.

Agradecimentos aos Palestrantes

Expressamos nosso profundo agradecimento aos Irmãos e autoridades que ministraram as palestras. Os eventos proporcionaram amplos debates e trocas de
conhecimentos e experiências. A presença de cada um foi imprescindível.
Todas as palavras foram de extrema importância e serão consideradas ao longo
de nossa trajetória. É uma honra construir um GOB-RJ moderno e eficiente com
todos vocês.
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vale a pena falar...
Campanha de Doação de Sangue
na 20ª Circunscrição

No dia 31 de julho 2020, foi realizada a Campanha de Doação de Sangue GOB-RJ & HEMORIO
na 20ª Circunscrição, com público presente de
104 pessoas e 91 voluntários para doação de
sangue.
A Chefe da equipe do HEMORIO, Drª Carolina
Godoy, afirmou que os resultados obtidos
foram “excelentes”.
Ao chegar, o voluntário era recebido com um
sorriso e boas vindas, além da aferição de sua
temperatura corporal. Agradecemos aos Veneráveis Mestres e Obreiros das Lojas da 20ª
Circunscrição do GOB-RJ que aceitaram o desafio dessa campanha, com origem no coração
e ação do Irmão Leandro Braia da ARLS Ivo Ramos de Mattos, 2.673.
Agradecemos aos Veneráveis Mestres e Obreiros das Lojas da 20ª Circunscrição do
GOB-RJ que aceitaram o desafio dessa campanha, com origem no coração e ação do
Irmão Leandro Braia da ARLS Ivo Ramos de Mattos, 2.673. Registramos todo apoio
recebido pela 21ª Circunscrição através de seus Assessores, Veneráveis Irmãos Jorge Melo e Fernando Barcellos, que mobilizaram as Lojas desta Circunscrição vizinha.
Nosso reconhecimento a OAB 29ª Subseção - Campo Grande, na pessoa de seu Presidente Dr Rodrigo Lopes Plaza, que já na primeira hora apoiou a referida campanha.
Créditos da matéria: Jorge Alves - Assessor Especial da 20ª Circunscrição | GOB-RJ

Loja Obreiros de Macaé com
projeto de Reciclagem
A Loja Obreiros de Macaé possui, em seu ambulatório, um
coletor de desodorante spray e latas de alumínio (como
leite ninho e Nescau) aberto para o público em geral. 
Além de ser uma forma ecologicamente correta de descarte, a renda obtida do alumínio é convertida para as
ONGs voltadas para a causa animal. 
É uma parceria da Loja com o @projetoamarmacae, que
fará o recolhimento periódico. 
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Consulado da Nova Zelândia faz doação
a Instituto Conselheiro Macedo Soares
Através da mobilização do Irmão Rafael Neder, da Loja
León Denis 17 nº 4225, o Consulado da Nova Zelândia no
Rio de Janeiro realizou a doação de cerca de 69 mil reais
para o Instituto Conselheiro Macedo Soares.
A contribuição internacional será destinada a reformas
no Instituto e permitirão maior conforto às crianças. O local atende mais de 60 meninas residentes do Complexo
do Lins e realiza atividades como reforço escolar, assistência social e outras atividades de cunho cultural.
O projeto para melhorias estruturais já realizou a reforma
de dois banheiros sociais no Salão Nobre e atualmente
constrói uma cozinha-escola totalmente equipada. A reforma também servirá como atrativo aos que desejarem
alugar o Salão do Instituto para festividades e academia
de dança, arrecadando ainda mais para a organização.
O próximo passo é a restauração da quadra de esportes, mediante troca do piso e
nova pintura e iluminação. Com os recursos concedidos, um sonho está sendo realizado. A reforma é extremamente necessária para maior conforto e qualidade de vida
das meninas e para as Lojas que utilizam o ambiente.
Agradecemos ao Consulado da Nova Zelândia e ao Irmão Rafael Neder por tamanha
presteza.
Devido ao compartilhamento desta sessão com o Consulado da
Nova Zelândia, abaixo estaremos disponibilizando uma versão
da mesma reportagem lida anteriormente, em inglês

New Zeland Consulate makes donation to
Instituto Conselheiro Macedo Soares
Through the mobilization of Brother Rafael Neder, from Loja León Denis 17 nº 4225,
the New Zealand Consulate in Rio de Janeiro donated approximately 69 thousand reais to the Instituto Conselheiro Macedo Soares.
The international contribution will go towards reforms in the Institute and will allow
greater comfort for children. The site serves more than 60 girls living in the Complexo
do Lins and carries out activities such as school reinforcement, social assistance and
other cultural activities.
The structural improvement project has already carried out the renovation of two social bathrooms in the Salão Nobre and currently builds a fully equipped kitchen-school.
The renovation will also serve as an attraction for those who wish to rent the Institute
Hall for festivities and dance academys, raising even more for the organization.
The next step is the restoration of the sports court, by changing the floor and new
painting and lighting.
With the resources granted, a dream is being realized. The renovation is extremely
necessary for the girls’ comfort and quality of life and for the stores that use the environment.
We thank the Consulate of New Zealand and Brother Rafael Neder for such
promptness
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GOB -RJ PROMOVE AÇÃO SOLIDÁRIA EM
COMEMORAÇÃO AO SEU ANIVERSÁRIO
O GOB-RJ completa 42 anos de existência no dia 16/09/2020. Além da
celebração através do Ciclo de Palestras - Sextas Nobres, decidimos
amenizar aqueles que, de alguma forma, sofrem com o momento.
Pensando nisso, elaboramos as Cestas Nobres. Cerca de 130 cestas
básicas foram doadas ao Instituto Conselheiro Macedo Soares e outras entidades.

Futuro Projeto Rede Solidária
Maçônica
Essa Rede ou Sistema terá como finalidade a orientação
dos Irmãos e/ou familiares, sobretudo no deslocamento e
outras necessidades dentro de nossa jurisdição.
Criação de uma rede de benefícios em prol da coletividade
maçônica. Através dessa rede, entre outras coisas, visando a prestação de alguns serviços ligados à área social,
de turismo, entretenimento e capacitação, colocação e recolocação no mercado de trabalho.
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CONVÊNIOS DO GOB-RJ
Universidade Santa Úrsula
Campus Botafogo: Rua Fernando Ferrari, 75
Unidade Colégio Euclides da Cunha: Estrada do Barro
Vermelho, 1.571 - Colégio
Unidade Mangueira: Rua Santos Mello, 73 –
São Francisco Xavier

Contatos
Telefone: (21) 2323-2000 / (21)2554-8036
E-mail: CONTATO.CAA@USU.EDU.BR

Universidade Estácio de Sá
Unidades: Mais de 90 Unidades e 500 Polos.
Conferir site da Universidade.

Contatos
Telefone: 0800 880 6767 | 4003 - 6767
Atendimento Online: site da Universidade

Interação Creche Escola
Unidade Itaipu: Rua Professor Roched Seba, 107 - Niterói
Unidade Camboinhas: Rua Professor Carlos Nelson F. dos
Santos, 658 - Niterói
Unidade São Gonçalo: Rua Manoel Golçalves
Montes, 185 - Rio do Ouro

Contatos
Telefone: (21) 98404-5281
E-mail: Jorge.soares@inovacaorh.com.br

Colégio Opção A
Unidade Centro Maricá: Rua Prefeito Hilário da
Costa e Silva, 147 - 2637-8190/2956
Unidade Itaipuaçu/Shopping Centro Veneto: Rua Van
Lerbergue, 6378 (Lojas 15 e 32, Lote 3A, Quadra 31 3599-9533/9888-01521
Unidade Itaipuaçu/Barroco: Rua das Cravinas, Quadra

14

14, Lote 13 - 2637-8520/9888-01522
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