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Palavra do GM
2020: O ano que entrou para a história da humanidade
Ao final de Sagração
cada ano,do superamos.
Templo II Conhecemos
é
comum
fazer
uma um pouco mais sobre
autorreflexão:
Como nós e sobre os outros.
agimos até o momento? Normalmente, a mudança
Nossas ações valeram a nos fortalece, é a prova de
pena? O que queremos fogo para testar se estamos
para os próximos meses?
no caminho correto.
Todos sabemos que o ano Como
sabemos,
é
de 2020 não foi um ano justamente nos momentos
comum. Apesar de todas difíceis que surgem as
as dificuldades, tem sido grandes
oportunidades.
de grande oportunidade No Grande Oriente do
para muitos. Mas também Brasil no Estado do Rio de
não devemos nos enganar. Janeiro,
ultrapassamos
Embora o momento seja as
adversidades
e
difícil para todos nós, mantivemos a nau gobiana:
pessoas mal-intencionadas adaptamos e executamos
aproveitam-se de falsas o planejamento para 2020,
notícias, confundindo as realizamos nossos encontros
pessoas de bem e crédulas. seguindo os protocolos de
Repensarmos nossas ações, higiene, e ainda tivemos
atitudes e comportamento a chance de implementar
ao longo de nossas vidas novas ideias – como o
deve ser o cardápio principal Protocolo Digital, a Revista
a servir o consumidor. Apesar Digital “GOB-RJ em Foco”,
das excepcionalidades, o o Projeto Papel Zero e
passado é uma lição para vários Ciclos de Palestras
refletir e evitar repetições on-line. Tudo isto é fruto da
indesejáveis. Se pudesse União e Comprometimento
resumir este ano em uma dos
Irmãos
e
Lojas
palavra, diria “Resiliência”
Jurisdicionadas.
– não somente o ano, mas Se chegamos até aqui,
a vida como um todo. já
somos
vencedores.
Proveniente
do
latim Levaremos este ano como
Resilire, a palavra significa uma lição para o futuro.
“voltar atrás” e expressa a Afinal, saberemos um pouco
capacidade de superação mais sobre nossas grandezas
das adversidades e retorno
e fraquezas.
ao estado original.
Fiquem atentos!! “Loquere,
Nesse fim de ciclo, passamos ut te videam”, ou seja, as
por
transformações, palavras mostram quem
adaptações
e
nos cada um é. Na escola
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da vida, assim como na
Maçonaria,
precisamos
aprender e nos contagiar
com os bons exemplos. A
partir desses aprendizados,
revelamos nossa verdadeira
face.
Evoquemos
o
princípio
de Fraternidade que a
Maçonaria nos oferece para
fortalecer ainda mais nossos
corações nesse novo ano
de 2021 que se aproxima.
Finalmente, desejamos que
as boas energias das festas
deste Fim de Ano contagiem
cada um de nós, cada lar
e a nossa grande família
maçônica.

Que GADU/SADU
abençoe a todos!
FELIZ ANO NOVO
(2021)!

Palavra do GMA
Então é Natal
Enfim chegamos bem próximo do término de um ano
absurdamente difícil para
todos. Em outras palavras,
aproxima-se do fim de um
ano em que todos nós, maçons ou não, tivemos de nos
reinventar.
Este foi o ano em que os
destros tiveram que aprender a escrever com a mão
esquerda e os canhotos,
com a mão direita. Um ano
que muitos dizem que deve
ser esquecido.
Um ano com muitas perdas,
tanto afetivas, quanto materiais, mas que seguramente nos motivou a utilização
de uma força interior que
quiçá muitos de nós desconhecia possuir.
O ano em que o ser humano, independente da nacionalidade, credo, cor, religião, foi colocado à prova
e teve que demonstrar
algo diferente daquilo que
lhe parecia comezinho. O
ano da criatividade; do sentido aguçado.
O ano que o GADU/SADU
alterou todas as perguntas,
fazendo com que o sábio
ou todos aqueles que se diziam sabedores das respostas ficassem sem palavras.
Um ano para arrasar e colocar por terra todos, abso-

lutamente todos, os paradigmas, mesmo porque o
último evento similar ocorreu há mais de cem anos,
quando o desenvolvimento
da humanidade era outro.
Já atravessamos a maior
parte deste ano, mais de
11/12. Assim sendo, não podemos, no finalzinho deste,
baixar a guarda e facilitar
justamente agora, chegando às portas do ano próximo
futuro, o ano em que teremos a chegada da vacina
e, oxalá, a vitória sobre este
inimigo traiçoeiro e silencioso que insiste em guerrear
conosco.
Neste sentido, conclamo a
todos para que, nestes festejos de final de ano, fiquem
em suas casas com vossas
famílias, protejam-se, usem
máscara. Não podemos nos
dar ao luxo de tropeçar na
autoconfiança justamente
agora que estamos tão próximo da vitória e não termos
como aproveitar do grande
momento em que voltaremos ao “velho normal”.

Desta forma, rogo a toda
Família Gobiana Fluminense
um Natal de muita saúde,
saúde, saúde, paz e harmonia, regado com abundantes doses de temperança e
um ano próximo vindouro
muito melhor do que este
próximo do encerramento.
No mais, contem com a
administração do Grande
Oriente do Brasil no Estado
do Rio de Janeiro para tudo
o que se fizer necessário, na
certeza de que caminharemos juntos, ombreados a todos os Irmãos deste Estado
em busca da elevação da
Maçonaria Fluminense.
Até a próxima!

Não podemos ter mais nenhuma baixa em nossa família, precisamos de Irmãos,
cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, todos com saúde e
unidos para a grande festa
da vitória sobre o já aludido
inimigo oculto.
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Sagração do
Templo 10
No dia 06 de novembro de 2020, através do Ato
31.619 do Grão-Mestre Geral do GOB, foi sagrado
o Templo 10 do Palácio do Lavradio para a prática
do Rito York. Na ocasião, foi enfatizado o esforço
conjunto do GOB e da GLMERJ, trazendo mais
interação e colaboração entre as duas potências.
A cerimônia registrou a presença do Sapientíssimo
Irmão Ademir Cândido, Grão-Mestre Geral Adjunto;
do Eminente Irmão Aildo Virginio Carolino, GrãoMestre do GOB-RJ; do Poderoso Irmão André Luís
Rosa dos Santos, Grão-Mestre Adjunto do GOB-RJ
e várias autoridades Estaduais e Federais.
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Inauguração da Árvore
de Natal no ICMS
Natal é sinônimo de celebração, união e
amizade.
Diante da aproximação das festividades, o
Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio
de Janeiro, o Instituto Conselheiro Macedo
Soares e o Instituto Brasileiro de Música e
Educação se uniram mais uma vez para
finalizar o ano com alegria.
No dia 01/12, a árvore de Natal do ICMS
foi inaugurada. Junto do feito, a Orquestra
Sinfônica Juvenil Carioca apresentou um
concerto com os clássicos natalinos e outras
composições conhecidas.
O evento foi acompanhado pelo discurso do Grão-Mestre Aildo Virginio Carolino;
da Presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul GOB-RJ, Marly Alves; do
Presidente do ICMS, José Sanchez Varella; da Presidenta do IBME, Valéria Seabra de
Chiara e da Coordenadora Executiva do IBME, Moana Martins.
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Palestra da SEEC
A Palestra “Gestão de Risco para Lojas Maçônicas” tem como propósito
dar subsídios aos Irmãos que pretendem ser ou são Veneráveis Mestres. Os
itens fundamentais a serem debatidos incluem os conceitos de “Risco”,
“Planejamento”, pensar em cenários futuros e avaliar os riscos e os impactos
das decisões tomadas dentro da Loja.
O Ciclo de Palestras promovidas pela Secretaria Estadual de Educação e
Cultura do GOB-RJ visa não apenas discorrer acerca da gestão de Lojas, como
também agregar novos conhecimentos e ideais.
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vale a pena falar...
Orquestra Sinfônica Juvenil
Carioca do Lins
No dia 01 de dezembro foi realizada a
primeira apresentação da Orquestra
Sinfônica Juvenil Carioca do Lins, composta
pelas meninas do Instituto Conselheiro
Macedo Soares em parceria com a
Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. Na
ocasião, ainda foi inaugurado o Jardim
Iluminado.
A realização do evento ocorreu dentro
das normas de segurança, com apoio da
UOP Méier e do corpo médico, dando
as devidas orientações e praticando as
normas de prevenção.

Projeto Rede Solidária Maçônica
Essa futura 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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Elevação na Loja
Em noite festiva, a Loja Joaquim Gonçalves Ledo
nº 1868 elevou 4 Aprendizes de seu quadro:
Filiphe Nunes e Souza, Rodrigo da Silva Pimenta,
Jorge Luís de Amorim Carvalho e José Rozendo
Pacheco da Silva Palmeira, além de Rodrigo
Alves Almeida, este a pedido da Loja Filhos da
Justiça nº 2284, Oriente de Goiás, GO.
A Sessão, muito bem dirigida pelo Venerável Mestre Claudio Vieira Santos, contou
com a presença de diversas autoridades maçônicas, TODAS OCUPANDO CARGOS,
dentre elas, Lucio Neves, Venerável Mestre da Loja Joaquim Rodrigues de Abreu;
Jorge da Conceição, Deputado Federal; Gilberto Santanna, Sergio Gama e Alcir do
Lago, Assessores da 16ª, 17ª e 18ª Circunscrições, respectivamente; Marcelo do Carmo,
Secretário de Planejamento Adjunto; Robson Rodrigues, Secretário da Guarda dos Selos;
bem como André Luís Rosa dos Santos, Grão-Mestre Adjunto, que ressaltou a importância
do Grau de Companheiro Maçom e o brilhantismo da Sessão.

Secretário de Educação e Cultura Estadual
entrevista a nova reitora da UEZO
Luanda Moraes foi eleita reitora da Uezo
(Fundação Centro Universitário da Zona Oeste)
no Rio de Janeiro para o quadriênio 2021-2025.
A relação com a educação pública não é
nova: em sua trajetória acadêmica, estudou em
escolas municipais e estaduais, se graduou em
Engenharia Química pela Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e possui pósdoutorado pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ). Além disso, antes de ser eleita
reitora, já atuava como professora e vice-reitora
da UEZO.
Em entrevista ao Secretário de Educação e Cultura do Grande Oriente do Brasil no
Estado do Rio de Janeiro, Gilberto Jorge da Cruz Araújo, a professora Luanda Moraes
debateu a educação brasileira, as políticas públicas e o racismo. Junto ao vice-reitor
eleito, Dario Neponuceno, a reitora tem o objetivo de “tornar a universidade uma
referência, onde o povo possa depositar seus sonhos e seus anseios de mudança de
vida, de inclusão e transformação.” Também ressaltou a importância das políticas
públicas na criação de novas possibilidades de acesso à dignidade e à justiça social.
A conversa com o Secretário de Educação e Cultura do GOB-RJ foi uma oportunidade
de aprendizado e ainda destacou o empenho das Instituições em trazer mais interação
e colaboração.
Por fim, nós do GOB-RJ, queremos parabenizar a professora Luanda pela bela vitória e
desejar uma profícua gestão à frente da UEZO.
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Sessão Magna de Iniciação dos Candidatos
oriundos da Manifestação de Interesse
A ARLS Cavaleiros Templários nº 4.503, que pratica o Rito Escocês Retificado, na noite do
dia 09 de dezembro, sob a direção do Venerável Mestre José Ricardo Ribeiro, realizou
Sessão Magna de Iniciação de quatro candidatos, os agora Aprendizes Maçons Fabrício
Menezes Boaretto, Marcos Leonardo da Motta Amorim, Rodrigo Antônio de Andrade
Rodrigues e Thiago Goulart e Silva, sendo os três últimos oriundos do projeto denominado
Manifestação de Interesse.
Sob a presidência do Eminente GrãoMestre do GOB-RJ, Irmão Aildo Virginio
Carolino, também estiveram presentes
nesta Sessão histórica os Poderosos Irmãos
Grão-Mestre Adjunto do GOB-RJ, Irmão
André Luís Rosa dos Santos e o Secretário
Estadual de Gabinete do Grão-Mestrado,
Irmão João Carlos Alves dos Santos e
os Veneráveis Irmãos Marcelo Carmo,
Secretário Adjunto de Planejamento
e Sérgio Gama, Assessor Especial da
17ª Circunscrição, além de diversos
Irmãos pertencentes a várias Lojas, que
abrilhantaram a belíssima cerimônia que
fora realizada, plena de êxito e harmonia.

A Manifestação de Interesse é um projeto que foi implantado no âmbito do GOB-RJ,
no ano em curso, mesmo diante das adversidades impostas pela pandemia. O projeto
possibilita que pretensos candidatos a ingressarem na Ordem Maçônica possam se
apresentar e preencher pertinente formulário, no site do GOB, e demonstrar que têm o
desejo de se tornarem Maçons. Para obter mais informações,
acesse: https://www.gob.org.br/como-se-tornar-macom/
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Entrega das Cestas natalinas no
GOB-RJ
No dia 10 de dezembro, o Grão-Mestre Aildo
Virginio Carolino e o Grão-Mestre Adjunto André
Luís Rosa dos Santos se juntaram para agradecer
a equipe pelo trabalho realizado em 2020. À
vista disto, em sinal de respeito, consideração e
carinho, houve a entrega das cestas de Natal
aos colaboradores.
Além disso, as autoridades maçônicas
fizeram um discurso emocionado sobre
o ano que termina e manifestaram seus
anseios e esperanças para 2021. O presente
de boas festas está atrelado ao sentimento
de gratidão pelos esforços e motivação
para aqueles que sempre estiveram junto do
GOB-RJ.

Sessão Magna Conjunta e encerramento
das atividades de 2020
Na noite de 16.12.2020, a ARLS Fraternidade N°
2765, que pratica o Rito Escocês Antigo e Aceito,
sob a direção do Venerável Mestre Anderson
Farjado, realizou a Sessão Magna Conjunta com
a ARLS João Caetano N° 0478 para a entrega
de Comendas da Cruz da Perfeição Maçônica e
encerramento das atividades de 2020.
Os Eminentes Irmãos Matheus Casado Martins
e Juarez de Oliveira Lima, obreiros da Loja João
Caetano, cujo Venerável Mestre José Mauro
Borges estava presente, foram agraciados com
as Comendas.
Sob a presidência do Eminente Grão-Mestre Aildo Virginio Carolino, também estavam
presentes o Poderoso Grão-Mestre Adjunto, Irmão André Luís Rosa dos Santos, Secretários,
Secretários Adjuntos, Presidente da Mútua Maçônica, Conselheiros e Assessores
que abrilhantaram a belíssima cerimônia.
Na respectiva Sessão, o Venerável Mestre
Anderson Fajardo Silva Martins, em nome da Loja
Fraternidade, presenteou ao Grão-Mestre com
um belo relógio e duas camisas da referida Loja.
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COMUNICADO
IMPORTANTE
Às Lojas e Irmãos da Jurisdição do Grande
Oriente do Brasil no Estado do Rio de
Janeiro:
Comunicamos que não teremos, no âmbito
da administração do GOB-RJ, o tradicional
recesso maçônico.
O expediente será interrompido somente em
virtude das festividades de final de ano. O
período em questão será iniciado no dia
21/12/2020, retornando às atividades
normais em 04/01/2021.
Desde já, agradecemos a todos pela
colaboração.
Feliz Natal e próspero Ano Novo!
GESTÃO AILDO CAROLINO E ANDRÉ LUÍS ROSA DOS SANTOS
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CONVÊNIOS DO GOB-RJ
Educação
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, Lote 13 - 2637-8520/9888-01522
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*MAIS INFORMAÇÕES
NO SITE DO GOB-RJ

*FUTURAMENTE NOVOS CONVÊNIOS
PODEM SER ADICIONADOS

CONVÊNIOS DO GOB-RJ
Saúde
Drogaria Galanti
Benenificiários do Grande Oriente do Brasil no
Estado do Rio de Janeiro possuem descontos especiais
na rede de Drogarias Galanti, basta apenas apresentar a
carteira de identificação da Ordem.

Serviços Funerários
Velorium
Serviço: Atendimento funerário para óbitos, atendimento 24
horas, translado nos limites do Município, assessoria nos
procedimentos para cremação, orientação nos trâmites
documentais entre outros serviços.

Contatos

Site: www.velorium.com.br
Email: jorgedamiao@ig.com.br
Telefones: (21) 3463-7464
WhatsApp: (21) 96472-4825

Funerária São Lázaro
Serviço: Atendimento funerário para óbitos,
atendimento 24 horas, translado nos limites do
Município, assessoria nos procedimentos para cremação,
orientação nos trâmites documentais entre outros serviços.

Contatos
Site: www.lazaro.com.br
Email: lazaro@lazaro.com.br
Telefones: (21) 2273-1490
WhatsApp: (21) 98849-9133

*MAIS INFORMAÇÕES
NO SITE DO GOB-RJ

*FUTURAMENTE NOVOS CONVÊNIOS
PODEM SER ADICIONADOS
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QUER SABER MAIS SOBRE
O QUE ACONTECE NO GOB-RJ?
SIGA-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS E FIQUE POR DENTRO

/ GOBRJ

DE AVISOS E NOVIDADES.
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