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Palavra do GMA
O futuro promissor começa a se tornar realidade
Após o sucesso da abertura
do ano Maçônico Fluminense, ocorrido na Loja Obreiros de Macaé 2075, evento
de impacto que mobilizou
Irmãos de todas as Lojas da
Região, tivemos a honra de
promover a Sessão de Premiação do Concurso Cultural Literário sobre a vida e as
obras de Álvaro Palmeira.
Mas quem foi Álvaro Palmeira?
O nosso homenageado,
dentre outros, foi médico,
professor, diretor da faculdade de medicina, iniciado
na Loja Fraternidade Espanhola, no Rio de Janeiro em
9 de dezembro de 1920. Dedicou quase 72 anos de sua
vida à maçonaria, onde
exerceu, dentre outros, os
cargos de Deputado Federal, Grão-Mestre Geral Adjunto e Grão-Mestre Geral.
Foi durante seu Grão-Mestrado 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 construção no terreno do GOB, em
Brasília; iniciada a discussão
sobre a questão da desapropriação 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 Eleitoral Maçônico.

“O nosso homenageado, dentre outros,
foi médico, professor, diretor da faculdade de medicina,
iniciado na Loja Fraternidade Espanhola,
no Rio de Janeiro em 9
de dezembro de 1920.
Dedicou quase 72 anos
de sua vida à maçonaria, onde exerceu,
dentre
outros,
os
cargos de Deputado
Federal,
Grão-Mestre Geral Adjunto e
Grão-Mestre Geral”
Inegavelmente um nome
marcante para a maçonaria nacional e, para alguns,
um homem muito além de
seu tempo, razão pela qual
passou a ser chamado de O Vanguardeiro da Maçonaria.

ação claras e a seleção de
uma comissão de jurados
de altíssimo nível para julgar
o certame.
A comissão, formada basicamente de acadêmicos,
recebeu com muita honra
o encargo, não aferindo
qualquer recompensa financeira 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 contatar vários expoentes da
sociedade civil e militar,
além de membros dos três
Poderes da República e autoridades maçônicas de relevância indiscutível, dentre
elas o Soberano Grão-Mestre Geral, Múcio Bonifácio
Guimarães, que tão logo
soube do evento garantiu
a sua presença, bem como
a transmissão direta pela TV
GOB.

O Concurso Literário foi idealizado no final do primeiro
semestre do ano de 2020,
desenhado e posto em prática, tão logo o estabelecimento de regras de pontu3

Assim sendo, tivemos a honra de ver realizada no último
dia 25 de fevereiro do corrente ano, uma solenidade
com a presença de mais de
150 autoridades maçônicas,
como, por exemplo; o Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho
do Brasil do Grau 33 para o
REAA, Irmão Antônio Carlos
Barbosa Ramos e parte dos
membros do Santo Império; o Soberano Grande Primaz do Rito Brasileiro Irmão
Nei Inocêncio dos Santos; o
Grão-Mestre do GORJ, Sereníssimo Irmão Jorge Mello;
os Representantes da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro e do o
Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para
o REAA da Maçonaria para
a República Federativa do
Brasil; o Presidente pro-tempore da PAEL-RJ, o Vice-Presidente do STJM Irmão Derli
Mauro; Deputados Federais,
dentre estes o Líder da Bancada Fluminense; Poderoso
Irmão Paulo Alves; Deputados Estaduais; ex-presidentes da PAEL-RJ; Veneráveis
Mestres; Mestres; Companheiros; Aprendizes e Irmãos
de diversas unidades da federação.
Com relação às autoridades não maçônicas, pudemos anotar as presenças de
representantes de instituições de diversas áreas, tais
como o Ex-Presidente do
Tribunal Regional Federal; a
Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro; o
Reitor da Universidade San4

ta Úrsula; o Reitor da Universidade Veiga de Almeida; o
Representante da Presidência da Fundação Oswaldo
Cruz; o Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Representantes dos
Comandantes das Polícias
Civil e Militar; dos Museus
das Polícias Civil e Militar; o
Presidente do Instituto Conselheiro Macedo Soares,
dentre outros.
Imprescindível destacar que
durante todo o evento foram mantidas as normas de
distanciamento social, garantido o afastamento entre
os convidados e participantes, até porque o evento
foi realizado no Templo Nobre do Palácio do Lavradio,
com capacidade para receber, com conforto, 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!
A aproximação da maçonaria gobiana fluminense
com a sociedade civil e o
maior entrelaçamento entre as Potências Maçônicas
foram metas hoje já alcançadas.
Como mencionado outrora, 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.

“Imprescindível destacar
que
durante
todo o evento foram
mantidas as normas
de
distanciamento
social, garantido o
afastamento entre os
convidados e participantes, até porque
o evento foi realizado no Templo Nobre do
Palácio do Lavradio,
com capacidade para
receber, com conforto, aproximadamente
400 pessoas.”
Contudo, não temos dúvidas de que a esta altura alguns leitores devem estar se
perguntando:
- A quem devem ser creditados os louros pelo sucesso
do evento?
- Quem saiu exitoso com a
realização de tão bem sucedido tal Concurso Literário?

“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!”

A nossa resposta é inequívoca e direta: saiu vencedora a Maçonaria Fluminense, em especial a Gobiana
que, através da realização
do evento desta magnitude, com o custo próximo de
zero, conseguiu reunir expoentes da sociedade maçônica e não maçônica, dando mais visibilidade à nossa
causa.
O povo gobiano fluminense
só tem um lado: o da construção abnegada de um
futuro promissor. Inexistindo,
portanto, espaço para o
dissenso ou para a cizânia.
Todos devem marchar unidos e reunidos em prol de
um amanhã melhor.
Começou a raiar o dia em
que a maçonaria gobiana
fluminense passará a ser vista 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 assolaram, sem, contudo, transigirmos nos cuidados com a
higiene pessoal, com a utilização da máscara e demais itens que inibem a propagação do vírus, além da
não realização dos ágapes,
dos abraços, apertos de
mão e os ósculos fraternais.

pre discreta, porém eficiente ao extremo, idealizou, ou
porque não dizer, arquitetou
todo o evento desde a sua
pedra fundamental. Apresentamos os nossos agradecimentos com o reconhecimento pelos valorosíssimos
serviços prestados ao Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro.

“O povo gobiano fluminense só tem um lado:
o da construção abnegada de um futuro
promissor.
Inexistindo, portanto, espaço para o dissenso
ou para a cizânia.
Todos devem marchar
unidos e reunidos em
prol de um amanhã melhor.”
Sigamos juntos na construção 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

Por fim, um agradecimento ao Poderoso Irmão João
Dias, Secretário de Administração e Patrimônio do
GOB-RJ, que de forma sem5

Maçonaria atuante e atual
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Nós, maçons, como pedreiros construtores,
temos também papel primordial de gerar
mudanças sociais, políticas e culturais, principalmente através de nossos ensinamentos
e constante aperfeiçoamento interno.
Porém, como realizar essas ações sem estreitar os laços com a sociedade que nos acolhe?
A maçonaria atuou em grandes acontecimentos no Brasil: A Independência, a Abolição da Escravatura, Proclamação da República e teve grande influência até meados
do século XX, com momentos de aliança entre 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 esforçaram para impedir lacunas nessa relação, 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 maçônicos.
A perspectiva visionária que acompanha a
nossa Ordem ganha força na atual administração, 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. Inclusive, temos sido consultados para a construção de projetos, tendo em vista o reconhecimento da atuação moderna do GOB-RJ.

O Concurso e a cerimônia foram expressões de nossa gratidão ao Irmão Álvaro
Palmeira, que agregou ao processo de
aproximação. Os trabalhos desenvolvidos pelos Irmãos foram minuciosamente
analisados por uma banca de jurados
que fizeram por afeição ao GOB-RJ. Ou
seja, mais uma vez comprovando o estreitamento.
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 Mestre 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 Educacional 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 lugar;
Cesar Roberto Daniel Dourado, CIM 222.986 da ARLS Domicio Moreira nº 3896, em segundo 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 contexto social é mérito de todos os Irmãos do GOB-RJ. Através do
esforço e da persistência dos estagiários, colaboradores, Secretariado e Grão-Mestrado, que proporcionaram um evento
organizado e bem sucedido. Deixamos nossos agradecimentos aos que se mobilizaram na pesquisa, estruturação, divulgação 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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vale a pena falar...
Visita institucional a sede do Supremo Conselho do
Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito
Buscando reafirmar compromissos anteriormente 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, compareceram ontem (04/03/21) em visita institucional, a sede do Supremo Conselho do
Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito, onde foram recebidos em
audiência pelo Soberano Grande Comendador Antônio Carlos Barbosa Ramos.
Em seguida, o Soberano Grande Comendador e todos os
membros do Santo Império
ofertaram aos visitantes um
almoço e foram discutidos assuntos pertinentes ao simbolismo e ao filosofismo maçônico.

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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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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QUER SABER MAIS SOBRE
O QUE ACONTECE NO GOB-RJ?
SIGA-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS E FIQUE POR DENTRO

/ GOBRJ
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