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Palavra do GMA
O futuro promissor começa a se tornar realidade

Após o sucesso da abertura 
do ano Maçônico Fluminen-
se, ocorrido na Loja Obrei-
ros de Macaé 2075, evento 
de impacto que mobilizou 
Irmãos de todas as Lojas da 
Região, tivemos a honra de 
promover a Sessão de Pre-
miação do Concurso Cultu-
ral Literário sobre a vida e as 
obras de Álvaro Palmeira.

Mas quem foi Álvaro Palmei-
ra?

O nosso homenageado, 
dentre outros, foi médico, 
professor, diretor da facul-
dade de medicina, iniciado 
na Loja Fraternidade Espa-
nhola, no Rio de Janeiro em 
9 de dezembro de 1920. De-
dicou quase 72 anos de sua 
vida à maçonaria, onde 
exerceu, dentre outros, os 
cargos de Deputado Fede-
ral, Grão-Mestre Geral Ad-
junto e Grão-Mestre Geral.

Foi durante seu Grão-Mes-
trado que foi construído o 
prédio do GOB, no Bairro de 
Fátima, Município do Rio de 
Janeiro; a construção do 
palácio Tiradentes, em Belo 
Horizonte; início da constru-
ção no terreno do GOB, em 
Brasília; iniciada a discussão 
sobre a questão da desa-
propriação do Palácio do 
Lavradio; criada a editora 
maçônica do GOB; proferi-

do o decreto nº 2.085, que 
permitiu aos Mestres eleitos 
para o Veneralato de Loja o 
uso da sigla M..I..; além de 
criar o Superior Tribunal Elei-

toral Maçônico.

Inegavelmente um nome 
marcante para a maçona-
ria nacional e, para alguns, 
um homem muito além de 
seu tempo, razão pela qual 
passou a ser chamado de - 
O Vanguardeiro da Maço-

naria.

O Concurso Literário foi ide-
alizado no final do primeiro 
semestre do ano de 2020, 
desenhado e posto em prá-
tica, tão logo o estabeleci-
mento de regras de pontu-

ação claras e a seleção de 
uma comissão de jurados 
de altíssimo nível para julgar 

o certame. 

A comissão, formada basi-
camente de acadêmicos, 
recebeu com muita honra 
o encargo, não aferindo 
qualquer recompensa fi-
nanceira por seu trabalho, 
contentando-se, única e 
exclusivamente em servir 
a causa e contribuir para 
manter viva a memória de 
tão insigne homenageado.

De nossa parte, coube con-
tatar vários expoentes da 
sociedade civil e militar, 
além de membros dos três 
Poderes da República e au-
toridades maçônicas de re-
levância indiscutível, dentre 
elas o Soberano Grão-Mes-
tre Geral, Múcio Bonifácio 
Guimarães, que tão logo 
soube do evento garantiu 
a sua presença, bem como 
a transmissão direta pela TV 

GOB.

“O nosso homenagea-
do, dentre outros, 
foi médico, profes-
sor, diretor da fa-
culdade de medicina, 
iniciado na Loja Fra-
ternidade Espanhola, 
no Rio de Janeiro em 9 
de dezembro de 1920. 
Dedicou quase 72 anos 
de sua vida à maço-
naria, onde exerceu, 
dentre outros, os 
cargos de Deputado 
Federal, Grão-Mes-
tre Geral Adjunto e 
Grão-Mestre Geral”
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Assim sendo, tivemos a hon-
ra de ver realizada no último 
dia 25 de fevereiro do cor-
rente ano, uma solenidade 
com a presença de mais de 
150 autoridades maçônicas, 
como, por exemplo; o So-
berano Grande Comenda-
dor do Supremo Conselho 
do Brasil do Grau 33 para o 
REAA, Irmão Antônio Carlos 
Barbosa Ramos e parte dos 
membros do Santo Impé-
rio; o Soberano Grande Pri-
maz do Rito Brasileiro Irmão 
Nei Inocêncio dos Santos; o 
Grão-Mestre do GORJ, Se-
reníssimo Irmão Jorge Mello; 
os Representantes da Gran-
de Loja Maçônica do Esta-
do do Rio de Janeiro e do o 
Soberano Grande Comen-
dador do Supremo Conse-
lho do Brasil do Grau 33 para 
o REAA da Maçonaria para 
a República Federativa do 
Brasil; o Presidente pro-tem-
pore da PAEL-RJ, o Vice-Pre-
sidente do STJM Irmão Derli 
Mauro; Deputados Federais, 
dentre estes o Líder da Ban-
cada Fluminense; Poderoso 
Irmão Paulo Alves; Deputa-
dos Estaduais; ex-presiden-
tes da PAEL-RJ; Veneráveis 
Mestres; Mestres; Compa-
nheiros; Aprendizes e Irmãos 
de diversas unidades da fe-

deração.

Com relação às autorida-
des não maçônicas, pude-
mos anotar as presenças de 
representantes de institui-
ções de diversas áreas, tais 
como o Ex-Presidente do 
Tribunal Regional Federal; a 
Reitora da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro; o 
Reitor da Universidade San-

ta Úrsula; o Reitor da Univer-
sidade Veiga de Almeida; o 
Representante da Presidên-
cia da Fundação Oswaldo 
Cruz; o Procurador de Justi-
ça do Estado do Rio de Ja-
neiro; Representantes dos 
Comandantes das Polícias 
Civil e Militar; dos Museus 
das Polícias Civil e Militar; o 
Presidente do Instituto Con-
selheiro Macedo Soares, 

dentre outros.

Imprescindível destacar que 
durante todo o evento fo-
ram mantidas as normas de 
distanciamento social, ga-
rantido o afastamento entre 
os convidados e participan-
tes, até porque o evento 
foi realizado no Templo No-
bre do Palácio do Lavradio, 
com capacidade para re-
ceber, com conforto, apro-
ximadamente 400 pessoas.

O melhor de tudo: o even-
to, transmitido pela TV GOB, 
atingiu a maior audiência 
de todos os tempos em to-
das as mídias em que foi 

veiculado. Um sucesso!

A aproximação da maço-
naria gobiana fluminense 
com a sociedade civil e o 
maior entrelaçamento en-
tre as Potências Maçônicas 
foram metas hoje já alcan-

çadas.

Como mencionado outro-
ra, o horizonte do maçom 
gobiano fluminense outrora 
limitado ao da casa própria, 
merece outras perspectivas.

Começamos o atingimento 
das metas através da colhei-

ta das sementes plantadas 
no início de nossa gestão, o 

que em muito nos alegra.

Contudo, não temos dúvi-
das de que a esta altura al-
guns leitores devem estar se 

perguntando:

- A quem devem ser credi-
tados os louros pelo sucesso 

do evento?
- Quem saiu exitoso com a 
realização de tão bem su-
cedido tal Concurso Literá-

rio?

“Imprescindível des-
tacar que durante 
todo o evento foram 
mantidas as normas 
de distanciamento 
social, garantido o 
afastamento entre os 
convidados e parti-
cipantes, até porque 
o evento foi realiza-
do no Templo Nobre do 
Palácio do Lavradio, 
com capacidade para 
receber, com confor-
to, aproximadamente 

400 pessoas.”

“O melhor de tudo: o 
evento, transmitido 
pela TV GOB, atingiu 
a maior audiência de 
todos os tempos em 
todas as mídias em 
que foi veiculado. 

Um sucesso!”
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A nossa resposta é inequívo-
ca e direta: saiu vencedo-
ra a Maçonaria Fluminen-
se, em especial a Gobiana 
que, através da realização 
do evento desta magnitu-
de, com o custo próximo de 
zero, conseguiu reunir expo-
entes da sociedade maçô-
nica e não maçônica, dan-
do mais visibilidade à nossa 

causa.

O povo gobiano fluminense 
só tem um lado: o da cons-
trução abnegada de um 
futuro promissor. Inexistindo, 
portanto, espaço para o 
dissenso ou para a cizânia. 
Todos devem marchar uni-
dos e reunidos em prol de 

um amanhã melhor.

Começou a raiar o dia em 
que a maçonaria gobiana 
fluminense passará a ser vis-
ta como protagonista das 
decisões que nortearão os 
novos tempos.  A vacina já 
é uma realidade entre nós. 

O futuro já começou!

Já é chegada a hora de 
virarmos a página dos dias 
tenebrosos que nos assola-
ram, sem, contudo, transi-
girmos nos cuidados com a 
higiene pessoal, com a uti-
lização da máscara e de-
mais itens que inibem a pro-
pagação do vírus, além da 
não realização dos ágapes, 
dos abraços, apertos de 
mão e os ósculos fraternais.

Por fim, um agradecimen-
to ao Poderoso Irmão João 
Dias, Secretário de Admi-
nistração e Patrimônio do 
GOB-RJ, que de forma sem-

pre discreta, porém eficien-
te ao extremo, idealizou, ou 
porque não dizer, arquitetou 
todo o evento desde a sua 
pedra fundamental. Apre-
sentamos os nossos agrade-
cimentos com o reconheci-
mento pelos valorosíssimos 
serviços prestados ao Gran-
de Oriente do Brasil no Esta-

do do Rio de Janeiro.

Sigamos juntos na constru-
ção de um amanhã melhor 
para a maçonaria gobiana 

fluminense.

Contem conosco, hoje e 
sempre!

Até a próxima! 

André Luís Rosa dos 
Santos

Grão-Mestre Adjunto

“O povo gobiano flumi-
nense só tem um lado: 
o da construção ab-
negada de um futuro 
promissor. Inexis-
tindo, portanto, es-
paço para o dissenso 
ou para a cizânia. 
Todos devem marchar 
unidos e reunidos em 
prol de um amanhã me-

lhor.”
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Maçonaria atuante e atual
Nós, maçons, como pedreiros construtores, 

temos também papel primordial de gerar 

mudanças sociais, políticas e culturais, prin-

cipalmente através de nossos ensinamentos 

e constante aperfeiçoamento interno. 

Porém, como realizar essas ações sem estrei-

tar os laços com a sociedade que nos aco-

lhe?

A maçonaria atuou em grandes aconteci-

mentos no Brasil: A Independência, a Aboli-

ção da Escravatura, Proclamação da Repú-

blica e teve grande influência até  meados 

do século XX, com momentos de aliança en-

tre os maçons e a sociedade. Para acentuar 

essa união histórica, o GOB-RJ tem realizado 

ações dinâmicas e efetivas, com instituições 

Maçônicas e não Maçônicas. 

Durante a nossa história, muitos Irmãos se es-

forçaram para impedir lacunas nessa rela-

ção, entre eles o Irmão Álvaro Palmeira. Com 

sua inquietude característica, o maçom, já 

nos anos 50, empregou todo o seu intelecto 

a fim de aproximar os interesses civis e ma-

çônicos. 

A perspectiva visionária que acompanha a 

nossa Ordem ganha força na atual adminis-

tração, tendo em vista sua inclusão no Plano 

de Gestão e registro na Biblioteca Nacional.

O nosso evento que reuniu maçons e não 

maçons em memória do homenageado 

comprovou o efetivo alinhamento entre a 

Ordem e a sociedade. Além do apoio às 

manifestações artísticas, o estreitamento 

também vem sendo efetivado através de 

condutas de desenvolvimento em conjun-

to. Dentre eles, citamos  a atuação com as 

instituições acadêmicas; no setor legislativo, 

ambiental e de mobilidade urbana. Inclusi-

ve, temos sido consultados para a constru-

ção  de projetos, tendo em vista o reconhe-

cimento da atuação moderna do GOB-RJ.
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O Concurso e a cerimônia foram expres-

sões de nossa gratidão ao Irmão Álvaro 

Palmeira, que agregou ao processo de 

aproximação. Os trabalhos desenvolvi-

dos pelos Irmãos foram minuciosamente 

analisados por uma banca de jurados 

que fizeram por afeição ao GOB-RJ. Ou 

seja, mais uma vez comprovando o es-

treitamento.

Manifestamos nossa gratidão ao Magnífico Sr. Reitor da Universidade Santa Úrsula Dr. 

Paulo César Martinez y Alonso; Exmo. Sr. Superintendente do CIEE Rio de Janeiro Paulo 

Pimenta Gomes; Exmo. Sr. Dr. em Ciências Sociais pela UFRRJ Paulo Baía; Exmo. Ir.’. Carlos 

Augusto Reis de Castilho; Exmo. Ir.’. Jorge Luiz Alves Gonçalves; Exmo. Sr. Professor e Mes-

tre Jorge Tadeu Vieira Lourenço; Exmo. Sr. Dr. Pesquisador do IVIG/COPPE/UFRJ Neilton 

Fidelis da Silva e Exmo. Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretor da Fundação Técnico Edu-

cacional Souza Marques Josir Eleutério Lins, que definiram os ganhadores do Concurso 

Cultural Literário, os Irmãos:
Pedro Paulo Pires dos Santos, CIM 310.867, da ARLS León Dias 17 nº 4225, em primeiro lu-

gar;

Cesar Roberto Daniel Dourado, CIM 222.986 da ARLS Domicio Moreira nº 3896, em segun-

do lugar

Jorge Eduardo Magalhães de Mendonça, Cad. 023.887-6, da ARLM Baden Powell Nº 35 – 

GLMERJ, em terceiro lugar

A demonstração do verdadeiro papel da Maçonaria no con-

texto social é mérito de todos os Irmãos do GOB-RJ. Através do 

esforço e da persistência dos estagiários, colaboradores, Se-

cretariado e Grão-Mestrado, que proporcionaram um evento 

organizado e bem sucedido. Deixamos nossos agradecimen-

tos aos que se mobilizaram na pesquisa, estruturação, divulga-

ção e aos que estiveram presentes. Somente através de nossa 

união e comprometimento que atingimos mais um de nossos 

objetivos - e vamos continuar nessa mesma direção, pois juntos 

alcançaremos nossos melhores propósitos.

Aildo Virginio Carolino
Grão-Mestre 
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Buscando reafirmar compromissos ante-
riormente firmados, dentre eles o reforço 
e estreitamento das relações institucionais, 
o Grão-Mestre Aildo Virginio Carolino e o 
Grão-Mestre Adjunto do GOB-RJ André 
Luís Rosa dos Santos, acompanhados do 
Secretário de Instituições Paramaçônicas 
Vandir Encarnação dos Santos, compare-
ceram ontem (04/03/21) em visita institu-
cional, a sede do Supremo Conselho do 
Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês An-
tigo e Aceito, onde foram recebidos em 
audiência pelo Soberano Grande Comen-

dador Antônio Carlos Barbosa Ramos.

Visita institucional a sede do Supremo Conselho do 
Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito

vale a pena falar...

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.

Projeto Rede Solidária Maçônica

Em seguida, o Soberano Gran-
de Comendador e todos os 
membros do Santo Império 
ofertaram aos visitantes um 
almoço e foram discutidos as-
suntos pertinentes ao simbolis-
mo e ao filosofismo maçônico.
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Vacinação Covid-19

O nosso Grão-Mestre Aildo Virginio Carolino tomou, hoje 
(19/03), a primeira dose da vacina contra o coronavírus.

A atitude é um exemplo que todos os Irmãos devem seguir 
para evitar a transmissão da doença.
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GRANDE ORIENTE DO BRASIL
N O  E S T A D O  D O  R I O  D E  J A N E I R O

C O O R D E N A Ç Ã O
A i l d o  V i r g i n i o  C a r o l i n o
A n d r é  L u í s  R o s a  D o s  S a n t o s

E D I T O R  C H E F E
M a r c o  A u r e l i o  L u c a s  d a  S i l v a

C H E F E  D E  R E D A Ç Ã O
J o ã o  C a r l o s  A l v e s  d o s  S a n t o s

P R O D U Ç Ã O  E  A R T E S
É r i k a  M o t t a  T a v a r e s  d e  L i m a  ( E s t a g i á r i a )

R E D A Ç Ã O  E  P E S Q U I S A
B r u n a  L o p e s  C a b r a l  L i m a  ( E s t a g i á r i a )

/ GOBRJ

/ GOB_RJ

/ GOB-RJ

/ GOB.RJ

QUER SABER MAIS SOBRE 
O QUE ACONTECE NO GOB-RJ?

SIGA-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS E FIQUE POR DENTRO
DE AVISOS E NOVIDADES.
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