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TRIGÉSIMO TERCEIRO ANIVERSÁ-
RIO – “Fundado em junho de 1979 com seis 
modestas páginas em preto e branco, surgiu 
pelo arrojo e tenacidade do Respeitável Ir-
mão Luiz Gonzaga Marques, ainda ativo na 
Loja...” – AbsAí Gomes brito – editoriAl – 
PáGinA 2
PORQUE FAMÍLIAS ENFRAQUE-
CEM? – “A família é a unidade mais funda-
mental da sociedade, visto que ela é a maior 
responsável pela formação de valores que 
orientarão homens e mulheres em interação 
com o mundo.” – Ver. ericson liberAto 
mArtins – PáGinA 3
OS 75 ANOS DA LOJA LIBERDADE E 
UNIÃO – “Portanto, os Irmãos desta Loja 
são gratos a esses grandes benfeitores, por 
tudo de bom que fizeram, notadamente, a edi-
ficação da Loja Liberdade e União.” – mAno-
el dA costA limA – PáGinA 4
PROTEÇÃO AMBIENTAL – “Da escoti-
lha de sua nave, o astronauta vê, flutuando na 
escuridão do espaço, uma esfera azul de su-
perfície irregular.. É a Terra.” – João bAtistA 
m. monteiro neto – PáGinA 5
DISCURSO PRONUNCIADO NA SES-
SÃO DE REGULARIZAÇÃO... – “Vem 
de longe, num ruído de batalhas feridas entre 
o bem e o mal, num frêmito de lágrimas e 
de idéias...” – João AuGusto mello rosA – 
PáGinA 9
À BEIRA DO ABISMO – “Começo aqui 
minhas elucubrações filosóficas questionan-
do a concepção da Ordem Maçônica com re-
lação aos seus “Landmarks...” – bArsAnulfo 
PereirA Gomes – PáGinA 11
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AnIVeRsáRIO De 75 AnOs

L oja que a todos enlaçam num só coração
I mplora ao GADU o amor
B astando estar presente cada Irmão
E rgue Templos à Virtude o Construtor,
R asgando o horizonte sem inibição,
D ando sempre graças ao Senhor
A través dos tempos, tornando perene a tradição
D e Loja atuante, imperecível valor,
E scola de fraternidade e oração.

E is que a

U nidade é sua constante, lema e refrão
N um passo inelutável vai caminhando,
I nvocando do altíssimo a proteção,
A sua marcha que é forte, indicando
O senso fraternal de LIBERDADE E UNIÃO

Irmão LuIz GonzaGa marques
Fundador do Jornal Liberdade e União - Julho/1979)

AcRóstIcO
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Na edição nº 25 de junho/81, apre-
sentamos com o título EDITORIAL, o 
seguinte:

“Com esta edição, o “Liberdade e União” entra no seu ter-
ceiro ano de atividade. As anteriores cumpriram o prometido 
na fundação, atingindo os objetivos programados. Gostaría-
mos que o jornal fosse de fato o porta-voz do pensamento da 
Loja mantenedora, pois essa é a sua finalidade. Para tanto, 
é necessária a colaboração de todos, Notícias sobre aconte-
cimentos maçônicos que devam ser divulgados. Curiosidades 
maçônicas. Comemorações. Balancetes. Prestação de Contas. 
FAMA. PEMEG. LIBERTAS. Atividades da Hospitalaria e 
da Chancelaria. Loja de Perfeição “Tiradentes” e Sublime 
Capítulo “Liberdade e União”. Artigos. Crônicas. Poesias. 
Enfim, tudo aquilo que o irmão conheceu e gostaria que os 
outros também conhecessem”. 

Passados mais de vinte anos, continuamos em plena ati-
vidade com notícias de alto nível, de escritores de renomada 
cultura maçônica, mas sentimos falta de “Balancetes”, 
“Prestação de Contas” “Pemeg”, “Libertas”, “Atividades 
da Hospitalaria e da Chancelaria”, “Loja de Perfeição Tira-
dentes”, “Sublime Capitulo Liberdade e União”, “Conselho 
Filosófico de Kadosch”, “Consistório de Príncipes do Real 
Segredo Nº4”, e outras.

Não esperem ser procurados ou cobrados. Nossas colunas 
e paginas estão abertas à disposição, principalmente para os 
membros do Quadro.

Apresentem-se!

Absaí Gomes Brito – Diretor

Com a circulação deste número, estamos com-
pletando 33 anos de vida.

Fundado em junho de 1979, com seis modestas 
páginas em preto e branco, surgiu pelo arrojo e 
tenacidade do Respeitável Irmão Luiz Gonzaga 
Marques, ainda ativo na Loja, secundado pelos 
Irmãos Chafic Gabriel, então Venerável da Loja e 
que mais tarde veio a ser o Grão-Mestre do Gran-
de Oriente do estado de Goiás e Milton de Melo, 
ambos no Oriente eterno, depois de prestarem 
excelentes e admiráveis trabalhos em prol da Ins-
tituição Maçônica.

A edição que ora circula, traz o número 219 
-maio/junho/2012 e corresponde ao 75º aniversário 
da Loja – 23 de junho, com doze páginas coloridas.

nestes 33 anos de circulação, passaram por suas 
colunas grandes Maçons, verdadeiros luminares 
da Maçonaria, que ajudaram e contribuíram para a 
cultura e conhecimento geral dos leitores.

Queremos, na oportunidade, agradecer a quem 
nos tem ajudado financeiramente, proporcionando 
a tiragem regular do jornal:

1. Abelha Raínha – Cosméticos (Irmão Jeová)
2. Belcar – Distribuidora VW
3. Mayara Cristina de Oliveira – Psicóloga Clí-

nica
4. Phillipe Marques – Criação e Marketing
5. FAMA – Gráfica, Cemitério, Colégio e Plano 

Funeral
6. Papelaria Guanabara – Irmão Telles
7. Belcar – Irmão Gilberto Hamú
8. MBM – Miguel Mendes de Medeiros
9. Thales JAYMe – Irmão Luís Gustavo nicoli
10. Personalite Corretora de seguros – Leonardo 

Carrara
11.  Instituto Kroner – Irmão Kroner

 
Já estamos preparados para mais um ano de 

atividades, levando aos Irmãos e Lojas, cultura e 
informação, notícias e lazer, quando esperamos 
contar com a colaboração dos escritores e amantes 
da literatura maçônica.

Absai Gomes Brito – Diretor

Coluna do Diretor E d i t o r i a l

Órgão de Divulgação da Loja Maçônica “Liberdade e União” nº 1158
Registrado no Cartório da 2ª Zona de Protestos, Títulos e

Documentos, em 16 de junho de 1980, sob o nº 255A04.Av. Paranaíba nº 
984 – Centro Fones: (62) 3223-4087/ 3229-4775

Caixa Postal nº 21, CEP: 74025-900 – Goiânia-GO.
Site: arlsliberdadeeuniao.wordpress.com

E-mail: liberdadeeuniao@gmail.com
Fundador: Luiz Gonzaga Marques

Venerável-Mestre Manoel da Costa Lima – Gestão 2011/2013

DIRETORIA
Diretor: Absaí Gomes Brito – AGI nº 1799

E-mail: absai.brito@hotmail.com
Assistente: Acir Ferreira Cardoso Júnior

Aceitamos colaboração de irmãos e Lojas Maçônicas
Tiragem desta edição: 1.000 exemplares

A direção do Jornal não se responsabiliza por conceitos emitidos 
em matérias que nem sempre representam a opinião oficial da 

LOJA “Liberdade e União”
Assinatura anual: R$ 50,00

Este jornal é filiado à ABIM – Associação Brasileira
de Imprensa Maçônica, sob o nº 003-J

Programação Visual: Adriana Almeida (62) 3211-3458
Impressão: Gráfica Fama (62) 3211-1152
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34 ANOS DE 
CIRCULAÇÃO

tRiGÉsiMo teRceiRo aniVeRsÁRio

A E O C E U I A P A U L O M A R R A E I O A
e M e s T R e C e R I M O n I A s e C D A F
I U O E H K P A I S T E M L G D H L D F N O
H O S P I T A L E I R O V P J C O U A G I N
A e B D O A I L M Q V s e T n A L I G I V s
T U D I A C O N O S R Y F C G X O Z E M E O
E O E O E A U O B C O X W F E R U N W T R C
s A K L Q O B M s D H e J O s e T e L e s G
O I H A B S A I O T N X A Z M W O V I Z A R
U N O C O U E K R O I A C O A F N E U J R D
R U A D F I T A M A R Q O S R G O S P O I U
e e O e G R s T F G B V B I n A s J e s A L
I e B O H A D n e M O C R s T O V A D H n e
R D C I G R O F s Y s B I A O n I C R e T V
O A D R e F R G P n O M D I Y K O A O L e A
U D N A Y L O R K L T Z O S A D A O I I O R
O R O T A O D G A O R F R S O B S Z R O I E
R E L E C N A H C I E T N E C I V J V E U N
O B H R A e R D A e B L R M O B I n s R O e
C I A C O G O e J n L O C P A F O R B O I V
e L I e D O A M I L A T s O C L e O n A M A
B A R S A N U L F O B O A R U O M O R I A J

ANIVERSÁRIO DA LOJA “LIBERDADE E UNIÃO”
PALAVRAS A ENCONTRAR (TODAS):
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publicações recebidas
1. Revista A TROLHA – Londri-

na/PR
2. Revista AO ZENITE, Órgão 

Informativo do GODF – Bra-
sília/ DF

3. Revista O DELTA, Órgão Infor-
mativo do GORGs (COMAB) 
– Porto Alegre/ Rs

4. Boletim INFORMABIM – Ór-
gão Informativo da ABIM – Re-
cife/Pe

5. Boletim O TIJOLO, Responsá-
vel: Valfredo Melo e souza – 

Brasília/DF
6. Boletim InFORMe LIBeR-

DADE, Órgão Informativo da 
ARLS “Liberdade e União” nº 
1158 – editor: Acir F. Cardoso 
Jr. – Goiânia/ GO

7. Livro MINHA TRJETÓRIAN-
De VIDA, do Ir.´. Walter Mar-
tins de Toledo – Curitiba/PR, 
2011 – 183p. – editora Flamma

8. Jornal ACADeMIA DIA A 
DIA, Órgão Informativo da 
ARLs “Academia do Paraíso” 

nº 43 – OnG. Venerável: Antô-
nio Felix – Recife/Pe

9. Jornal ÁGUIA DO PLANALTO 
– Órgão Informativo da Inspeto-
ria Litúrgica de Goiás; Diretor : 
Licínio Barbosa - Goiânia/GO

10. Livro enCICLOPÉDIA DA 
LITERATURA BRASILEIRA 
COnTeMPORÂneA – Volu-
me XVI – Ano 2012 – Editor: 
Reis de souza – Brasília/DF

11. Revista GRAnDe LOJA eM 
DESTAQUE, Órgão Informati-
vo da GLesP – são Paulo/sP

12. Revista A VERDADE, Órgão 
Informativo da GLesP – são 
Paulo/sP

13. Revista O PESQUISADOR 
MAÇÔnICO, Informativo Cul-
tural da sesTHO – Cabo Frio/
RJ

14. Revista BRAsÍLIA – editor: 
Reis de souza – Brasília/DF

15. Jornal MP GOIÁS, Órgão Infor-
mativo do Ministério Público de 
Goiás, Assessora de Imprensa: 
Ana Cristina Arruda – Goiânia/
GO

16. Boletim UNIÃO SANTISTA, 
Loja União Santista – Santos/SP

17. Jornal O UNIFICADOR, Loja 
Obreiros de Macaé – Macaé/RJ

18. Informativo O esPIRRO DO 
BODE, Loja Theodórica – Pe-
queri/MG

19. Jornal A VOZ DO ESCRIBA, 
Jornalista responsável: Jaricé 
Braga – Rio de Janeiro/RJ

20. Livro COLeTÂneA De TRA-
BALHOS DO CONSISTÓRIO 
nº 16 de Brasília – Obra com 
388 p., em 1ª edição – 2011, 
idealizada pelo Irmão Marcos 
Antônio Pereira noronha e co-
ordenada pelo Irmão Luiz Gon-
zaga da Rocha – Brasília/DF

1 – VENERÁVEL
2 – MANOEL COSTA LIMA
3 – VIGILANTES
4 – GESMAR
5 – JOSE TELES
6 – ORADOR
7 – NAYLOR
8 – SECRETARIO
9 – HELIO 
10 – TESOUREIRO
11 – LUIZ NEVES
12 – TERCINO
13 – CHANCELER
14 – PAULO MARRA
15 – MESTRE CERIMONIAS
16 – ALBERTO SOBRINHO

17 – HOSPITALEIRO
18 – JAIRO MOURA
19 – ANIVERSARIANTE
20 – LIBERDADE E UNIAO
21 – DIACONOS
22 – VICENTE
23 – ITAMAR
24 – COBRIDOR
25 – ADAO
26 – COMENDA
27 – BARSANULFO
28 – MESSIAS
29 – AFONSO
30 – PEDRO I

Colaboração do Irmão Absaí

SERVIÇO DE CORTE E
DOBRA DE CHAPAS

FABRICAÇÃO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS

SERVIÇO DE SOLDA,
TORNO E CALANDRA

FONE: (62) 3282-0520
BR 153 Km 1284 Qd 75-A Lt 09/14 - Vila Brasilia - Aparecida de Goiânia-GO

Irmãos Saul Jr.
e Luís Henrique
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AMPARO DIVINO
H.M.W.

(Hinário Evangélico – 81)

1. Com Tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
sem teu amparo, Cristo, meu senhor!

2. Com Tua mão segura bem a minha,
e pelo mundo alegre seguirei;
Mesmo onde as sombras caem mais escu-
ras,
Teu rosto vendo, nada temerei.

3. e no momento de transpor o rio
Que Tu por mim quiseste atravessar,
Com Tua mão segura bem a minha,
e sobre a morte eu hei de triunfar.

4. Quando voltares, lá dos céus, descendo,
segura bem a minha mão, senhor;
Cristo Jesus, conduze-me contigo,
Para onde eu goze Teu eterno amor.

Cultural
ABSAÍ GOMES BRITO

O MAÇOM
Irmão Aníbal Silva (*)

Iniciado nos Augustos Mistérios da Arte Real...
Ungido pelo óleo precisos, pelo G.A.D.U. abençoado.
Obreiro da paz, construtor do bem, ser iluminado.
Depósito de virtudes, forte guerreiro contra o mal.

semeador do Direito, da Justiça e do Amor ao Irmão;
Mensageiro da luz, incansável propagador da Liber-
dade
Cultor da Tolerância, amante eterno da Verdade
Amigo da natureza, Mestre em perene ação.

20 de agosto é o seu dia consagrado;
Data em que nossa independência foi decidida,
Pois a 7 de setembro foi o Brasil libertado.

Herói, Aprendiz, Arquiteto, defensor da vida;
Fiel ao dever que lhe foi especialmente reservado;
exemplo para o mundo de uma força tão renhida.

(*) Past Master da ARLS “Paz Universal”

VITRIOL
(Visita Interiora Terrae Retificandoque  
Invenies Occultum Lapidem)

Ir:. Raimundo Rodrigues (*)

O interior de “terra”, ao penetrar,
esquadrinhando-o por toda a parte,
Rico tesouro você há de achar,
se usar Maço e Cinzel com amor e arte.

Logo você irá verificar,
Que se fizer da fé seu estandarte,
será capaz de a “pedra” desbastar,
se usar Maço e Cinzel com amor e arte.

É dura e cansativa a caminhada,
Pois o caminho está cheio de escolhos...
erga a cabeça e vá com segurança!

Você alcançará a cumeada,
Pois vencerá espinhos e abrolhos
e alcançará o “Porto da esperança”.

(*) In Memorian
(Livro SONETOS  e outras poesias – pg. 46)

EPOPÉIA
Sinfrônio Souza Filho (*)

nascestes em ambiente improvisado,
Fostes acalentada em braços experientes,
De pedreiros fortes e determinados, 
A te formares líder neste Oriente.

Teu crescimento foi de trabalho intenso,
Já não cabias mais lá nas Campinas;
Mudar para Goiânia foi de bom senso,
Na ampliação do quadro da oficina.

Desatando de olhos profanos,
negros véus do saber ofuscantes,
Mostraste-lhes o bom viver humano,
no contexto de líderes operantes.

são três quartos de século vividos,
Com fé, esperança e caridade,
espargindo o bem em todos sentidos,
Com justiça, amor e fraternidade.

Parabéns pelas Bodas de Brilhante,
Loja mãe “LIBERDADE E UNIÃO”,
Rendamo-nos a todo instante,
Homenagem de filhos do teu coração.

Mereces mais, muito mais, Oh!... Mãe abençoada,
Que estes simples versos – para ser sincero -;
Gostaria ver-te do Olimpo serem homenageada,
Com poemas épicos do jônico HOMeRO.

(*) Membro da ARLS “Liberdade e União

PoR QUe FaMÍLias 
enFRaQUeceM?
REV. ERICSON LIBERATO MARTINS (*)

A família é a unidade mais fundamental da socieda-
de, visto que ela é a maior responsável pela formação 
de valores que orientarão homens e mulheres em inte-
ração com o mundo. na perspectiva bíblica, além deste 
conceito geral, a família constitui o reduto em que se 
deve expressar unidade de papéis, governo, cuidado 
mútuo e legítima consideração uns pelos outros no 
temor do senhor (Gn. 1:18-24 cf. ef. 5:22-6:4).

Vivemos, entretanto, em época que pessoas va-
lorizam mais coisas e/ou resultados que pessoas. 
Assim, experimentam crescente superficialidade nas 
relações, substituindo interesses coletivos por indivi-
duais. É nesse sentido que a família vem sofrendo para 
manter-se firme na base da unidade., Abaixo enumero 
brevemente as três maiores ameaças contra as famílias 
atualmente, sendo elas cristãs ou não:

01. Perda do significado do casamento. Está é, sem 
dúvidas, uma das causas mais evidentes dos 
divórcios que neste ano já aumentaram mais 3% 
em relação ao ano passado (36%), segundo o 
Jornal Hoje em 07/05/2012 e dados veiculados 
pelo IBGe. Mesmo casados, muitos tratam o 
casamento como sendo ele obsoleto e ignoram 
os votos pré-nupciais. Outros consideram o ca-
samento, por falta de seriedade e entendimento, 
como uma questão de conveniência pessoal, uma 
mera relação formal e funcional em contraste à 
imagem bíblica do que realmente ele significa. 
. Assim, se seus interesses pessoais não forem 
satisfeitos, o divórcio torna-se uma necessidade 
e não uma ameaça que deve ser persistentemente 
combatida.

02. Enfraquecimento da figura masculina. Essa é 
outra razão igualmente séria! O homem foi criado 
por Deus para governar, educar, proteger, sus-
tentar e cuidar. seu enfraquecimento na família 
representa um enorme prejuízo na sociedade. 
Filmes, por exemplo, insistem criticar a ausência 
da paternidade como um protesto a esta falha, 
comerciais de TV e até mesmo membros da fa-
mília ridicularizam sua força como autoridade em 
contraste à imagem bíblica de liderança no lar que 
gira em torno no marido e pai (Gn.18:19; Dt. 6:6-
9; ef. 6:4 e 1 Tm. 5:8). Ouve-se em nossos dias 
que pais são substituíveis, mães não. Conceitos 
como estes provam o quanto o enfraquecimento 
da figura masculina compromete a unidade fami-
liar.

03. Distorção no papel da mulher. subsequentemente, 
outra ameaça trata-se do instável lugar da mulher 
no mundo de hoje. Ela era uma figura que agre-
gava inúmeras funções vitais para a manutenção 
da família. era indispensável como esposa, mãe, 
enfermeira, professora, cozinheira... o esteio da 
família (Pv. 14:1). entretanto, com as mudanças 
da sociedade e exigências cada vez mais duras 
impostas a ela, suas funções tornaram-se dispen-
sáveis ou substituídas por outras fora do lar que, 
no seu entendimento, oferecem maior segurança e 
honra pessoal. Mas isso trouxe grandes desgastes 
emocionais. ela hoje é tão ocupada fora dor lar, 
que suas funções dentro da família tornaram-se 
comprometidas. Porém, isto contrasta com a 
imagem bíblica da mulher em família, segundo 
a qual ela encontra segurança e honra pessoal no 
seu papel dentro de casa e não fora dela, conforme 
Provérbios 31:10-31. seus procedimentos como 
esposa e mãe dentro de casa, em primeiro lugar, 
é que a honram (Pv. 31:31)

(*) Boletim Semanal da Primeira. Igreja Presbiteriana de Goiânia).  
Colaboração do Irmão Absaí Gomes Brito
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os 75 anos da Loja 
LibeRdade e União

neste mês de junho comemoramos 
o inicio desta sublime Loja Maçônica, 
quando há 75 anos, no alvorecer de Goi-
ânia, um grupo de Maçons imbuídos do 
mais puro ideal maçônico constatou da 
real necessidade de que se fundasse aqui 
um Corpo Afiliado ao Grande Oriente 
do Brasil, representando o marco de 
uma historia que culminaria com o nas-
cimento desta Loja.

Com a transferência da Capital da 
antiga Vila-Boa e logo que começaram 
a povoar Goiânia, os poucos Maçons 
transferidos ou que aqui se aportaram, 
vindos de outros Orientes, pelos seus 
idealismos, tinham que se deslocarem 
nos fins de semana para assistir à Sessão 
na Loja Maçônica de Trindade.

somente pelo espírito voltado ao 
ideal maçônico, que mesmo enfrentando 
dificuldades, se deslocavam com fre-
qüência àquela vizinha cidade. Decor-
rido algum tempo, entenderam que se 
tudo aqui começou, naquela época, era 
natural e justo que a Maçonaria também 
se fizesse presente. 

Idéia essa lançada pelo Ir.: Manoel 
Guilhermino dos santos, português 
naturalizado brasileiro pertencente ao 
quadro de uma loja de Ribeirão Preto 
- são Paulo, o qual no mundo profano 
era representante de diversas firmas 
comerciais do seu estado.

Maçom experiente, pertencente 
também à loja de Trindade e igualmente 
fundador da Loja estrela Rioverdense 
do Or:. de Rio Verde-GO, suscitou aos 
demais Maçons da nova Capital, compa-
nheiros de duras caminhadas, a conveni-
ência de ser fundada uma Loja Maçôni-
ca. A iniciativa, visando à concretização 
e a implantação do Templo Maçônico, 
na metrópole que se despontava a cada 
dia no cenário brasileiro, foram encam-
padas com entusiasmo por todos.

Imbuídos, pois, dos mesmos pro-
pósitos da Arte Real, reuniram-se na 
casa de Arthur Magalhães, comerciante 
na antiga campininha, onde depois de 
mais outras reuniões que se sucederam 
no mesmo local, concluíram os estudos 
preliminares para a materialização da 
fantástica ideia, aprovando definitiva-
mente a fundação da Loja Maçônica 
Provisória que recebeu o nome de “Li-
berdade e União”.

Desse modo, em 23 de junho de 
1937, foi fundada com o título distintivo 
de “LIBERDADE E UNIÃO”, sob os 
auspícios do Grande Oriente do Brasil 
e no Rito escocês Antigo e Aceito, com 
funcionamento semanal as quinta feiras, 
pelos valorosos IIr.: Arthur Magalhães, 
João Manoel da silva, Manoel Gui-
lhermino dos santos, Augusto França 
Gontijo, santino Lyra Pedrosa, João 
Augusto Melo Rosa, Floriano Ribeiro 
Rodrigues, Bernardino Rosa, Adelino 
Ferreira da silva, Henrique Carneiro de 
Castro, João elias de Oliveira, Homero 
Rosa, Divino José de Oliveira, Avelino 
Alves dos santos, Leopoldo Hermano de 
Britto e Domingos Garcia Lima.

Coube o Veneralato da primeira 
administração da Loja ao Ir.: Augus-
to França Contijo, que não poupou 

esforços para edificação, na Rua Pires 
do Rio em Campinas do seu primeiro e 
modesto templo. 

Com o aumento do Quadro da Loja 
Liberdade e União, na terceira gestão 
1939/1943, exercida por Geraldo Ro-
drigues dos Santos, urgia a necessidade 
da construção de um segundo Templo. 

Por falta de recursos, foi formulado 
pedido de “doação” do terreno onde hoje 
nos encontramos, o que contou com a 
interferência do Ir.: Cap. Benedito da 
silva Albuquerque, conhecido hoje 
como coronel Albuquerque. 

O resultado foi imediato, sendo que 
o decreto de doação foi assinado pelo 
então Governador Dr. Pedro Ludovico 
Teixeira, que, para comemorar a vitória 
alcançada, no dia 23/10/41, realizou-se 
uma sessão Magna de Lançamento da 
Pedra Fundamental do segundo Templo, 
no local escolhido na Av. Paranaíba esq. 
com a Av. Goiás, no Bairro Popular, 
hoje setor Central. Apesar de todos os 
esforços para o término da construção no 
prazo fixado pelo Decreto de Doação, a 
Gestão 1943/1944, conseguiu apenas a 
cobertura e parte do reboco das paredes.

Mais uma vez pediu-se socorro ao Ir. 
Benedito da silva Albuquerque, amigo 
do então Governador Dr. Pedro Ludo-
vico Teixeira, que ao pedir a ampliação 
do prazo foi recusado, mas disse: “Pro-
curem o médico da saúde Pública, Dr. 
José Magalhães da silveira (diretor de 
Higiene) e diga a ele que mandei dizer 
para arranjar o “Termo de Habite-se” 
para vocês e assim fica resolvido defi-
nitivamente o assunto”.

Com o Documento no bolso o Ve-
nerável em exercício Ir:. João de Paula 
Teixeira Filho (2° Vigilante), mais co-
nhecido como Parateca. Planejou, com 
um bom número de Maçons favoráveis, 
a transferência da Loja de Campinas 
para Goiânia, obtendo assim, em sessão 
a aprovação definitiva da mudança. 

Fato este que ocorreu no dia 11 de 
fevereiro de 1944, sob a coragem e per-
severança do então Venerável Ir. João 
de Paula Teixeira Filho que conduziu 
as solenidades de Inauguração do 2° 
Templo da Loja “Liberdade e União” 
dando inicio nele a partir de então suas 
atividades maçônicas. 

Portanto, os Irmãos desta Loja, são 
gratos a esses grandes benfeitores, por 
tudo de bom que fizeram, notadamente, 
a edificação da Loja Liberdade e União. 
Pois, jamais nos esqueceremos de que 
nesta data (23/06/2012), comemoramos 
o Jubileu de Diamante da Loja Maçôni-
ca Liberdade e União, motivo que nos 
leva a hipotecar os mais sinceros votos 
de uma homenagem plena e repleta de 
gratidões.

Rendemos homenagens a todos os 
IIr:. que lutaram para a sua criação, 
assim como parabenizamos àqueles 
IIr:. que veem sempre buscando manter 
acesa a luz de união e de amor fraternal 
que mantem as colunas desta Augusta 
Oficina de pé!!!

(*)Venerável Mestre

PALAVRA DO VENERÁVELBALAÚSTRE DE FUNDAÇÃO DA 
ARLS “LIBERDADE E UNIÃO”

Transcrição fiel ao original
A Gl.: do Gr.: Arch.: do Univ.:

Bal.: de uma reunião previamente 
convocada para fundação de uma 
Loj.: Maç.: neste Or.: de Goiânia, 
Estado de Goiás.

Aos vinte e treis dias do mez de Junho de mil e novecentos e trinta e sete, e.: 
V.: nesta cidade de Goiânia, estado de Goiás, em casa de residência do Pod.: Ir.: 
18.: Antônio Magalhães, à Av. 24 de Outubro n° 801, do Bairro de Campinas, as 
vinte e uma horas, estavam presentes os Irs.: abaixo assinados, usando da palavra 
o Pod.: Ir.: 18.: Manoel Guilhermino dos santos, disse do motivo da presente 
reunião, previamente convocada, a qual era para se tratar da fundação de uma 
Loj.: neste Or.:, sob os auspícios do Gr.: Or.: do Brazil. Aceita unanimimente e sob 
aplausos a ideia da referida fundação, ficou resolvido por aclamação que tivesse 
a Loj.: em apreço a denominação, título distinctivo, de - “Liberdade e União -, 
passando a se reunir, semanalmente, as quinta-feira, as vinte horas da noite, em 
lugar que será previamente designado, providenciando e designando, desde logo, 
sua Regularização no Rit.: escc.: Ant.: e Acc.:.

Em seguida foi eleita por aclamação ficando constituída a seguinte Dir.: Prov.: 
: Ven.: Ir.: 18.: Dr. Augusto França Gontijo; 1° Vil.: Ir.: 18.: João Manoel da silva; 
2º Vil.: Ir.: 3.: santino Lyra Pedroza; Ord.: Ir.: 3.: Dr. João Augusto Mello Rosa; 
secc.: Ir.: 18.: Floriano Ribeiro Rodrigues; Thez.: Ir.: 3.: Bernardino Rosa; Chanc.: 
Ir.: 18.: Arthur Magalhães; 1° esp.: Ir.: 18.: Braz nicolau Limongi; 2º esp.: Ir.: 
18.: Geraldo Sarti; 3° Esp.: Ir.: 1.: Levy Fróes; Hosp.: Ir.: 1.: Adelino Ferreira da 
silva; Mest.: Cer.: Ir.: 18.: Henrique de Castro; 1º Diac.: Ir.: 18.: João elias de 
Oliveira; 2° Diac.: Ir.: 3.: Homero Rosa; Port.: est.: Ir.: 1.: Divino Oliveira; Port.: 
esp.: Ir.: 18.: Avelino Alvares dos santos; Arch.: Ir.: 18.: Leopoldo Hermano de 
Britto; Cobr.: Ir.: 18.: Manoel Guilhermino dos santos.

Tomando os Irs.: eleitos para a Dir.: Prov.: os seus respectivos lugares, deu o 
presidente a palavra ao Pod.: Ir.: Ord.: para a fim de produzir uma Peç.: de Arch.: 
sobre a solenidade do ato, havendo elle requerido que se constituísse uma comissão 
de treis membros para o fim de levar ao conhecimento do Exmº Sr. Dr. Governador 
do Estado o fato auspicioso da fundação da Loj.: “Liberdade e União”; discorrendo 
em seguida sobre as finalidades da Maç.: finalizou suas palavras, concitando a 
todos os Irs.: presentes a trabalharem com entusiasmo pelo bem geral da Ord.: e 
prosperidade, particularmente, da Loj.: que vem de ser fundada.

O presidente, depois de deferir o requerimento feito pelo Pod.: Ir.: Ord.: no-
meando uma comissão composta dos Irs.: João Augusto Mello Rosa, Arthur Ma-
galhães e Levy Fróes, para o fim de se intender com o Exm° Sr. Dr. Governador 
do estado; com a bateria de alegria declarou encerrada a reunião e mandou lavrar 
o presente Bal.: que vae assinado, depois de lido e aprovado, por todos os Irs.: 
presentes, eu, Floriano Ribeiro Rodrigues, secc.: o escrevi.

MANOEL DA COSTA LIMA (*)

PARABéNS,
LIBERDADE E UNIÃO!

(*) SINFRôNIO SOUZA FILHO

nos teus 75 anos de existência, nunca 
envelhecestes. Renovastes, sempre com 
critério e ordem, os obreiros da tua vida 
(sangue pujante das tuas veias). Muitos 
deles não eram novinhos, já eram ma-
duros.

Jamais poderão te chamar de velha. 
se isso acontecer, tens ao teu lado o 
testemunho de grandes filósofos.

Cícero (44 a.C.) afirmou: “Somente 
os idiotas se lamentam de envelhecer.” A 
velhice é uma necessidade da natureza. 
Isócrates redigiu seu livro “O Panate-
neico” aos 94 anos de vida. Górgias de 
Leôncio viveu 107 anos sem interromper 
seus estudos e pesquisas.

não são as qualidades da juventude, 
como a força física, a agilidade, a rapi-
dez, a robusteza, que fazem as grandes 
façanhas da história; são outras qualida-

des naturais na velhice, como a clarivi-
dência, a sabedoria e o discernimento.

Muitos estados e Países desmoro-
naram por culpa de homens jovens e 
foram restabelecidos pelas experiências 
dos velhos.

O poeta névio, em sua obra “O 
Jogo”, indaga... “Como pudestes dei-
xar vosso país deteriorar-se tão rapi-
damente?”; e recebe a resposta: sob a 
influência de novos oradores políticos 
e de jovens loucos! – A propósito, há 
velhinhos na equipe do Cachoeira? – se 
os há é porque os tempos mudaram, mas 
tú, Loja Mãe, desafias o tempo, não és 
jovem nem velha, mas sim eterna, imor-
tal! – PARABÉns!!!

(*) Ir.´. Sinfrônio é M.´.M.´. iniciado na ARLS “Li-
berdade e União”, portador da medalha da Cruz 
da Perfeição Maçônica
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eLeVações de FeVeReiRo a Maio 2012

4 LP Tiradentes Lásaro Augusto da silva
4 LP estrela do Vale Jader Frederico Abrão
    Marcos Aurélio Abreu
    Maylon Richard R. e silva
4 LP União e Sigilo Welson Moreira
    José Domingos F. Vilas Boas
    José Geraldo do nascimento
    Denevaldo Abadio Arruda
    João Batista Alves
    Marco Antônio Gomes
    Adolf Rommel Lins L. Peixoto
    João Jerônimo Alves
    Francisco de Assis sousa
    Leonardo Cesar Lima Araújo
    Ézio Ribeiro de Andrade
    Vilmar Jesuino da silva
    Tiago Alexandre Borges Campos
4 LP Paz e Amor III Cláudio Ciráco Cirino
    Eduardo Maurício Zalamena
    elson Ferreira de sousa
    Fábio Ferreira da silva
    Marion Ferreira de Melo
    Osvaldo Aires Pinto
    Ricardo seabra
10 LP emrich 
 edsel Portilho Carlos soares de Castro
    Fábio José dos santos
    Giovanni Chaves
    Hwaskar Fagundes
10 LP Paz e Amor III Élton José Pinheiro
    Fausto Henrique Cândido Rosa
    Hélio Ferreira de Lima

    Marcos Moreira de Melo
    Onofre Bernardes de M. netto
14 LP emrich 
 edsel Portilho Fernando Rodrigues de sousa
    Alessandro naldi Ruiz
    Arialdo Frazão Júnior
    edivaldo Conceição Melo
    Mauro Augusto Padula Castro
    Pedro Cláudio de Azevedo Júnior
    Ricardo Abou Rijêili
    Robson Cesar Tricher
    sebastião Lázaro Pereira
    Vicente Guerra Filho
15 sC Paz e Amor III Carlos eduardo M. Crespo
    Auricy Ribeiro Mesquita
16   Andrei A. R. de s. Barbosa
    Antônio Aparecido Beleti
    João Pedro Vieira
    José Henrique V. Lopes Bizzoitto
    Ronivaldo Barbacena Borges
    Wiris Marcos Arantes
17 sC 
 Lealdade e Justiça Gentil Goulart Júnior
    Waldir Candine
17 sC Justiça 
 e Caridade II Alessandro Vilarinho Prudêncio
    Dirceu Aparecido M. Borges
    eulálio Bárbara da silva
    eurípedes ernani do nascimento
    Mário Costa Vidica
    Oswaldo eustáquio da silva
    Ricardo Prata

    sílvio Luis Ribeiro
    Vagniton silva Ribeiro
18 sC estrela 
 Rioverdense Cleuvimar sélvio Peres
    eurico de souza
    everson Gomes de Almeida
    Jamar Urias Mendonça
    Lourivaldo Alves Rocha
    Marcelo Ananias Costa
    nivando Alves da silva
    Odilon Correia santos Júnior
    Oduvaldo santano Júnior
    Osvaldo Borges Filho
18 sC Paz e Amor III elias Ferreira de Barros
19 CF Kadosch 135 Marcos Terra Iacovelo
22 CF Kadosch 48 Alexandre Rezende n. Hercos
    Jason Ferreiro Bueno
    Cláudio Antunes de Oliveira
30 CF Kadosch 73 Antônio Jácome neto
    Bruno Gonçalves de Rezende
    Flávio de souza Paiva
    Gilmar Francisco Bolina
    José eduardo Dias Calixto
    José Viana Borges
    Manoel Lúcio dos santos
    Walter da Costa Mendes
    Walmir santos Fernandes
    Wilmar Dias Carneiro
32 Consistório 72 João Henrique Silva
    Múrcio Queiróz de Oliveira
    Raimundo Umbuzeiro Muricy
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Av. Paranaíba nº 984 – Centro – Cx. Postal 10.122 – Fone: (62) 3941-6377 – Goiânia-GO

DELEGACIA LITÚRGICA DO SUPREMO 
CONSELHO DO BRASIL DO GRAU 33 PARA 

O RITO ESCOCÊS ANTIGOS E ACEITO 
PARA GOIÁS E TOCANTINS

PRoteção aMbientaL: 
RESPONSABILIDADE DE tODOS - CONCLAvE 2011

IR:. JOÃO BAPTISTA M. 
MOnTeIRO neTO, 33 (*)

Da escotilha de sua nave, o 
astronauta vê, flutuando na escu-
ridão do espaço, uma esfera azul 
de superfície irregular. É a Terra.

em seu retorno ao planeta, 
quanto mais se aproxima, mais 
detalhes pode observar. De início, 
os continentes, os oceanos, mares, 
grandes lagos e rios, as manchas 
luminosas das grandes cidades, 
áreas verdes dos campos e matas 
e as esbranquiçadas daquelas de-
sérticas e geladas.

Aproximando-se mais, chega 
à atmosfera terrestre, onde se dá o 
primeiro contato físico com o pla-
neta e, para que a nave não aqueça, 
em decorrência do atrito com o ar, 
a ponto de incendiar-se, de entrar 
em combustão, torna-se necessária 
a mudança do ângulo de ataque e 
a redução da velocidade.

É sentida a ação da gravidade 
terrestre a o astronauta atua para 
diminuir, ainda mais, a veloci-
dade da aeronave, adequando-a 
para que seja possível o pouso em 
segurança.

À medida que se aproxima da 
superfície, vai perdendo a noção 
de conjunto. Já não percebe o éter, 
de grande escuridão, pontilhado de 
estrelas, planetas e outros corpos 
celestes. Logo, a seguir, só vis-

lumbra parte do corpo terrestre, 
só um continente, uma região e, 
finalmente, um só local, a pista 
de pouso, onde aterrissa e desce 
da nave.

De observador externo de todo 
o planeta e de parte do universo, 
foi, ao aproximar-se da Terra, cada 
vez mais, sendo a ela integrado, 
gravidade, ar, solo...

O tempo passa. Já idoso, o 
astronauta mantém viva a imagem 
vista da escotilha de sua nave, 
quando de sua viagem espacial. A 
esfera azul flutuando na escuridão 
do espaço.

seu corpo envelhecido guarda 
as marcas do tempo transcorrido e, 
também, aquelas decorrentes dos 
abusos cometidos.

As noites mal dormidas, a co-
mida e a bebida ingerida em forma 
descontrolada, o fumo e outros 
tantos desregramentos, trouxeram-
-lhes inúmeras mazelas. seus 
tecidos estão flácidos, enrugados 
e com uma cor nada agradável. 
sua circulação sanguínea se faz 
de maneira difícil por suas veias e 
artérias entupidas e esclerosadas. 
sua digestão é demorada e incom-
pleta e a absorção dos alimentos é 
insuficiente para as suas necessi-
dades. sua respiração é precária 
em decorrência de deterioração de 
seus pulmões. sua sobrevivência é 
cada vez mais difícil, está aos pou-

cos, e cada vez mais... morrendo.
Volta-lhe a visão da escotilha 

de sua nave, quando de sua viagem 
espacial.

Busca ver-se...
está deitado, prostrado em seu 

leito, exaurido, à morte...
no que lhe resta de consciên-

cia, ainda consegue refletir. Vê a 
Terra de hoje, como lhe é mostrada 
pelas reportagens jornalísticas e 
televisivas.

Oceanos, mares, grandes lagos, 
antes azuis, estão sujos, repletos 
de resíduos tóxicos e não mais 
sustentam a infinidade de seres de 
outrora. Os rios, veias da Terra, 
poluídos, assoreados, entupidos por 
todo o tipo de impurezas; esgotos 
diversos e lixo, não mais permitem 
a circulação quantitativa e qualita-
tiva da água. As áreas verdes dos 
campos e florestas, os pulmões da 
Terra, degradados, sem condições 
de efetuar as conversões necessárias 
à continuidade da vida terrestre.

Os territórios desérticos ex-
pandidos contrapondo-se às áreas 
geladas que são reservas de água, 
e estão, em muito, reduzidas.

É a vida se extinguindo...
Assim como o astronauta, 

todos nós não estamos na Terra; 
nós FAZEMOS parte da Terra; nós 
SOMOS a própria Terra.

nossas estruturas materiais 
são compostas pelos elementos 

que constituem a Terra: carbono, 
cálcio, ferro, e tantas outras que 
ingeridas ou absorvidas, são trata-
das pelo que comemos, bebemos, 
respiramos e metabolizamos que 
promovem o nosso crescimento 
e o funcionamento de nosso or-
ganismo.

sendo parte do planeta, intera-
gimos com tudo e com todos os de-
mais elementos e seres. Qualquer 
alteração que ocorra, desequilibra 
o sistema e promove mudanças, 
que, por menores que sejam, 
causam transtornos em cadeia, e 
prejudicam o todo.

A deterioração das condições 
ambientais da Terra repercute, ime-
diatamente, na saúde e na vida de 
todos os seres que dela dependem, 
não só na humana. Se o todo se 
deteriora, a parte segue na mesma 
direção.

Por certo, não pode o homem, 
no topo da cadeia alimentar, tornar-
-se, apenas, o maior predador, o 
maior destruidor de tão maravilho-
sa obra da criação, a Terra.

não perceber a magnificên-
cia da obra, é não perceber que 
nossa estrutura material é a Terra 
absorvida, que os nossos tecidos 
são seus elementos químicos or-
gânicos e inorgânicos, que após 
ingeridos e/ou absorvidos, são 
metabolizados, transformados em 
tecidos e energia, que em maior 

ou menor espaço de tempo, a ela 
são devolvidos, como resíduos das 
transformações ou pelo encerrar de 
nossas existências materiais.

Cuidar do planeta, do local 
onde habitamos, do sistema in-
tegrado do qual fazemos parte, é 
amar a vida. não fazê-lo, é buscar 
a morte.

O homem que se considera “o 
filho de Deus, do qual foi feito 
à imagem e semelhança”, tem 
imensa dificuldade em perceber 
tudo isso.

Pouco desenvolvido intelectual 
e espiritualmente, não atina que o 
Criador, O Grande Arquiteto do 
Universo, criou, igualmente, o 
todo e tudo; que é o Pai do todo 
e de tudo, e que, na qualidade de 
Criador, ama e deseja a manuten-
ção integral de sua obra.

não percebe que as partes se 
deterioram antes do todo, que pelos 
maus tratos que tem recebido, a 
Terra está ficando sem condições 
de suportar a vida humana e que 
a humanidade, por sua total in-
consequência, em verdade, está 
efetuando um ato de suicídio.

A Terra... ainda viverá e muito, 
após a extinção do último homem 
em sal superfície.

O astronauta... viverá bem 
menos.

(*) Revista O Graal, jun/2011
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SÍNtESE HIStÓRICA DA LOJA MAÇÔNICA LIBERDADE E UNIÃO Nº 1158
IR:. RUI GONÇALVES DOCA

Quando Goiânia ainda en-
gatinhava, não havia aqui 
nenhuma Loja Maçônica. 

Os Maçons que aqui aportavam, 
vindos de outros Orientes, diri-
giam-se a Trindade, distante 17 
quilômetros da capital, para ali se 
reunirem nos finais de semana, na 
Loja “Trindade”.

em 1936, o português natura-
lizado brasileiro, Manoel Guilher-
mino dos santos, representante 
comercial oriundo do Oriente de 
Ribeirão Preto-sP, sugeriu a outros 
Maçons aqui já radicados, a cria-
ção da primeira Loja Maçônica na 
nova capital que despontava.

O grupo reuniu-se na casa de 
Arthur Magalhães, na Avenida 
24 de outubro nº 801, na antiga 
Campininha. Ali foram tomadas 
as primeiras providências para 
a concretização daquele ideal. 
Aprovaram a fundação da Loja 
Provisória, que recebeu desde logo 
o nome de “Liberdade e União”.

Assim, em 23 de junho de 
1937, foi criada a primeira Loja 
Maçônica de Goiânia, com o tí-
tulo distintivo de Loja Maçônica 
Liberdade e União – nº 1158, sob 
os auspícios do Grande Oriente do 
Brasil e praticando o Rito escocês 
Antigo e Aceito, com reuniões 
às quintas-feiras às 20:00 horas. 
Foram seus fundadores: Arthur 
Magalhães, João Manoel da silva, 
Manoel Guilhermino dos santos, 
Augusto França Gontijo, santino 
Lyra Pedroza, João Augusto Melo 
Rosa, Floriano Robeiro Rodrigues, 
Bernardino Rosa, Geraldo sarti, 
Braz nicolau Limongi, Levy 
Fróes, Adelino Ferreira da Silva, 
Henrique Carneiro de Castro, João 
elias de Oliveira, Homero Rosa, 
Divino José de Oliveira, Avelino 
álvares dos santos, Leopoldo 
Hermano de Brito e Domingos 
Garcia Lima.

naquela noite, com a presença 
de cerca de 20 Maçons vindos 
de outras regiões do país e deste 
estado, foi empossada a Diretoria 
Provisória da Loja, que ficou assim 
constituída: Venerável-Mestre 
Augusto França Gontijo, 1º Vi-
gilante João Manoel da silva, 2º 
Vigilante santino Lyra Pedroza, 
Orador João Augusto Melo Rosa, 
secretário Floriano Ribeiro Rodri-
gues, Tesoureiro Bernardino Rosa 
e Chanceler Arthur Magalhães. O 
Orador de ofício, João Augusto 
Melo Rosa, requereu a constitui-
ção de uma Comissão especial 
composta de três membros, para 
levar ao conhecimento do exmº 
sr. Governador do estado, a auspi-
ciosa notícia da fundação da ARLs 
“Liberdade e União”.

A Comissão integrada pelos 
Irmãos João Augusto Melo Rosa, 
Arthur Magalhães e Levy Fróes, 
levou a boa nova ao Interventor, 
Pedro Ludovico Teixeira, que a 
recebeu entusiasticamente! ele que 
também era Maçom, iniciado na 

Loja “Luz e Caridade”, ao Oriente 
de Uberlândia-MG.

Por interveniência do Gover-
nador Pedro Ludovico Teixeira, 
o estado de Goiás doou terrenos 
à recém-criada Loja Maçônica 
“Liberdade e União”, onde foram 
edificados o Instituto Libertas e a 
FAMA – Atual “Fraternidade e As-
sistência a Menores Aprendizes”.

Após a regularização da Loja, 
foi mantida a mesma Diretoria. 
Tendo recebido em doação do 
Irmão Domingos Garcia Lima, 
um terreno na Rua Pires do Rio, 
em Campinas, cuidou de edificar 
ali, ainda que modestamente, seu 
primeiro Templo. A construção foi 
projetada e supervisionada pelo Ir-
mão eng. Civil, Geraldo Rodrigues 
dos santos.

A sessão Inaugural do Templo 
se deu em 10 de janeiro de 1938. 
E, finalmente, no dia 14 de maio 

do mesmo ano, aconteceu a sessão 
Magna de Regularização da Loja, 
com a presença de 49 Maçons re-
presentantes de várias Lojas, que 
vieram prestigiar o evento.

É importante ressaltar o apoio 
recebido da Loja “Trindade”, atual 
Loja “João Braz”, antes, durante e 
depois da construção do 1º Templo 
de “Liberdade e União”, mantendo 
com esta, estreita relação de ami-
zade e cooperação.

Com o crescimento do número 
de Obreiros, havia necessidade da 
construção de um novo Templo 
capaz de acomodar o grupo de Ir-
mãos que continuava aumentando. 
na segunda gestão do Irmão Ge-
raldo Rodrigues dos santos como 
Venerável, foi feita a solicitação 
de doação do terreno nº 64-116, 
Qd. 110 da Av. Paranaíba, esq. c/ 
Av. Goiás, com área de 804,90m2. 
Com a decisiva intervenção do 
jovem Capitão e Irmão Benedito 
da silva Albuquerque, Chefe da 
Casa Militar e amigo pessoal do 
Governador, Dr. Pedro Ludovico 
Teixeira, o Decreto de “doação” 
foi assinado, com a condição de 
que a construção se desse no pra-
zo máximo de dois anos. no dia 
23/10/41, foi realizada uma sessão 
Magna de Lançamento da Pedra 
Fundamental do que viria ser o 2º 
Templo de “Liberdade e União” no 
endereço acima descrito.

em 10/04/42, “Liberdade e 
União” foi elevada à categoria de 
Loja Capitular, regularizada em 
12/06/42.

A construção do novo Templo 
arrastava-se morosamente, ante 
muitas dificuldades como a falta de 
recursos e a oposição que lhe fazia 
um grupo de Irmãos residentes em 
Campinas, que teria de se deslocar 
para Goiânia à noite, no escuro, 
a pé e muitas vezes sob chuva; o 
que acontecia com os residentes 
em Goiânia enquanto o Templo 
permanecia em Campinas.

O Governador, que já havia 
prorrogado por mais de uma vez o 
prazo dado inicialmente (de dois 
anos), negava-se a conceder novo 
prazo; mas mandou que fosse 
liberado pelo Diretor de Higiene, 
Dr. José Magalhães da silveira, 
o termo de “Habite-se”, embora 
as obras não estivessem perfei-
tamente concluídas. De posse 
do “Habite-se”, o Irmão João de 
Paula Teixeira Filho (conhecido 

como “Parateca”), 2º Vigilante no 
exercício do veneralato, tratou de 
articular a transferência de “Liber-
dade e União” para seu 2º Templo 
mesmo inacabado, a fim de con-
solidar a posse como “donatária” 
do valioso terreno, dentro do prazo 
estipulado e prestes a se esgotar.

Agindo com habilidade e as-
túcia, o Irmão Parateca conseguiu 
aglutinar um bom número de 
Irmãos que comungava com ele 
da mesma idéia, fazendo constar 
em “Ata” que a próxima Sessão 
seria realizada em Goiânia. Desta 
maneira, arranjou um caminhão 
com o Irmão santino e o Irmão 
Josias silva incumbiu-se de fazer 
a mudança, contrariando seus 
opositores.

no dia 04/02/44, foi concre-
tizada a transferência da Loja 
“Liberdade e União” com todos 
os seus pertences, para o seu 2º 
Templo na Av. Paranaíba esq. c/ 
Av. Goiás.

, o Venerável-Mestre João de 
Paula Teixeira Filho (o Parateca) 
fez realizar sessão Magna de 
Inauguração do 2º Templo de “Li-
berdade e União”, ainda que em 
condições precárias.

superado o impasse das di-
vergências ocorridas por ocasião 
da transferência para Goiânia, 
“Liberdade e União” consolidou 
sua situação jurídica, recebendo 
o título definitivo de seu valioso 
imóvel, prosseguindo em sua traje-
tória de desenvolvimento, de mãos 
dadas com sua filha primogênita, a 
“Acácia Brasiliense I”.

Pelo Decreto nº 1430, de 
30/04/46, foi a Loja Maçônica 
“Liberdade e União” declarada 
“Benemérita da Ordem”.

Com a nomeação do Irmão 
santino Lyra Gomes Pedroza, 2º 
Delegado do Grão-Mestrado do 
GOB em Goiás, voltando-se as 
atenções políticas e econômicas 
para Goiânia, “Liberdade e União” 
passou a centralizar todos os acon-
tecimentos maçônicos de Goiás.

em 10/02/46, nascia do seio 
de “Liberdade e União”, a ARLS 
“Ordem e Progresso II”, que 
funcionaria no Rito Moderno, já 
visualizando a criação do Grande 
Oriente estadual.

em outubro de 1948, foi nome-
ada uma Comissão para se formar 
provisoriamente um “Diretório 
Central das Lojas Maçônicas do 

estado de Goiás”, que intermedia-
ria o relacionamento delas com o 
GOB e que viria a ser o embrião 
do futuro GOeG.

Foi materializada a idéia de 
criação da FAMA, que inicialmen-
te significava “Fundação de Assis-
tência a Menores Abandonados”; 
depois evoluiu para “Fundação 
de Assistência a Menores Apren-
dizes” e atualmente, atendendo a 
exigências do Ministério Público, 
de conformidade com o estatuto 
do Menor e do Adolescente, no 
novo estatuto da FAMA, a sigla 
passou a significar: Fraternidade e 
Assistência a Menores Aprendizes. 
Foi criada a biblioteca de “Liber-
dade e União”.

Com o falecimento do Irmão 
santino Lyra Gomes Pedroza, pas-
sou a ocupar por consenso, o cargo 
de Delegado especial do GOB em 
Goiás, o Irmão João Pedatella. 
Como o cargo continuava vago, 
gerando disputas internas, foram 
nomeados três Delegados do GOB 
em Goiás, mediante o Ato nº 2226 
de 11/09/50, todos de “Liberdade 
e União”. Foram eles: Carlos Ma-
chado de Araújo, João de Paula 
Teixeira Filho e João Pedatella.

em conseqüência do acima 
exposto, em 17/10/50, em sessão 
especial, foi instalada nas depen-
dências de “Liberdade e União”, a 
1ª Delegacia do GOB em Goiânia, 
tendo sido deliberada a divisão do 
Estado de Goiás em três Zonas Ma-
çônicas, ficando a Zona Norte sob 
a responsabilidade do Irmão João 
Pedatella, a Zona Sul (Estrada de 
Ferro) com o Irmão João de Paula 
Teixeira Filho e a Zona Sudoeste 
com o Irmão Carlos Machado de 
Araújo.

O Irmão Divino José de Oli-
veira foi nomeado secretário da 
Agricultura de Goiás e o Irmão 
Venerando de Freitas Borges foi 
eleito Prefeito de Goiânia, assu-
mindo o cargo em janeiro de 1950.

A Maçonaria goiana viveu dias 
difíceis, com a perseguição siste-
mática da Igreja Católica em todo o 
Estado. “Liberdade e União” criou 
a “Caravana da solidariedade”, 
que percorria o interior hipotecan-
do solidariedade às Lojas e Irmãos 
atingidos por tal perseguição, até 
que os problemas foram superados.

em 1952 foi designada uma 
Comissão constituída dos Irmãos 
Cláudio das neves, Rubens Car-

“A construção do novo Templo arrastava-se 
morosamente, ante muitas dificuldades como 
a falta de recursos e a oposição que lhe fazia 
um grupo de Irmãos residentes em Campinas, 
que teria de se deslocar para Goiânia à noite, 
no escuro, a pé e muitas vezes sob chuva 
[...]”
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neiro dos santos e Humberto Gui-
marães, para redigir o Regimento 
Interno de “Liberdade e União”, 
logo a seguir pronto e aprovado.

A 03/05/53, realizou-se um 
banquete de confraternização pela 
conclusão das obras de construção 
do 2º Templo de “Liberdade e 
União”, com a presença de 205 
Maçons e diversas autoridades 
governamentais de Goiás.

As co-irmãs: “Aurora de Goi-
ás” e “Acácia Brasiliense II” ao 
nascerem, valeram-se do Templo 
de “Liberdade e União”, a elas 
cedido para suas reuniões. Havia 
estreitíssimo relacionamento com 
a Maçonaria do Triângulo Mineiro, 
à época.

É fundada a Associação Femi-
nina “Filhas de Hiram”, congre-
gando as cunhadas de “Liberdade 
e União”.

De posse da escritura Pública 
Definitiva do terreno doado a “Li-
berdade e União” na Av. Paranaíba 
esq. c/ Av. Goiás, foram ultimadas 
as providências para a incorpora-
ção destinada à construção do 3º 
Templo da mesma.

A última sessão realizada no 
2º Templo aconteceu em 16/10/64.

Com a demolição do 2º Tem-
plo, “Liberdade e União” passou 
a realizar suas reuniões no Templo 
da Loja “Ordem e Progresso II”, 
gentilmente cedido pelo seu Ve-
nerável, nasseri Gabriel.

Três assuntos palpitantes to-
mavam corpo em “Liberdade e 
União”: a consolidação do PE-
MeG, idealizado pelo Irmão Wal-
trudes Cunha, a criação de um 
jornal e a implantação do “Instituto 
Libertas”.

Algumas Lojas maçônicas que 
haviam se filiado ao Grande Orien-
te Unido, retornaram ao GOB.

A Maçonaria goiana se fazia 
presente em todos os acontecimen-
tos relevantes em nosso estado, 
e, “Liberdade e União” por sua 
pujança, liderava em tais participa-
ções. em seu quadro de Obreiros, 
figuravam médicos, advogados, 
professores, militares, contabilis-
tas, magistrados, procuradores, 
Deputados estaduais e Federais, 
senadores da República, secre-
tários de Governo, e o Prefeito da 
Capital. O próprio Governador, 
não era membro da Loja, mas 
sendo Maçom, mantinha ótimas re-
lações com ela. A participação dela 
era decisiva em muitos assuntos 
polêmicos de interesse da socie-
dade em geral, como na criação 
da Universidade Federal de Goiás.

em 23/10/63, nasseri Gabriel 
foi designado Grande Inspetor 
Litúrgico do ReAA (Rito escocês 
Antigo e Aceito) em Goiás.

Para criação do Grande Oriente 
do estado de Goiás, três fases tive-
ram de ser superadas: na primeira, 
o Irmão José Reis Pessoa viu seu 
ideal fracassar, ante a exigência de 
haver na região de Goiânia pelo 

menos três Lojas maçônicas de 
Ritos diferentes.

na segunda fase, “Liberdade e 
União” encabeçou o movimento, 
mas como as Lojas “Acácia Brasi-
liense I” e “Acácia Brasiliense II” 
passaram a pertencer ao Grande 
Oriente Unido, não podendo par-
ticipar de trabalhos no âmbito do 
GOB, uma vez mais o assunto teve 
de ser adiado.

na terceira tentativa, “Liberda-
de e União” propiciou condições a 
seus próprios membros de criarem 
outra Loja maçônica, nascendo 
assim a “Ordem e Progresso II”, 
com trabalhos no Rito Francês ou 
Moderno e com a participação da 
Loja “Asilo da Acácia” no Rito 
Adonhiramita, as três preencheram 
as condições exigidas pelas leis 
vigentes.

Finalmente, com a vinda a 
Goiânia do soberano Grão-Mestre 
Geral do GOB e o empenho do 
Irmão nasseri Gabriel, apoiado por 
um grupo de eminentes Maçons 
goianos, aquela mais alta autori-
dade maçônica do país, decidiu 
pelo Decreto nº 1830 de 24/03/59, 
criar o Grande Oriente do estado 
de Goiás.

Posteriormente, o Grão-Mestre 
Geral do GOB, Irmão Cyro Wer-
nek de souza e silva, baixou o 
Decreto nº 1832 de 30/03/59, rati-
ficando o “Tratado de Mútuo Re-
conhecimento, Fraternal Amizade 
e estreita Colaboração” assinado 
com a sereníssima Grande Loja 
do estado de Goiás.

Terminado seu mandato como 
Venerável de “Liberdade e União”, 
o Irmão nasseri Gabriel foi em-
possado como Grão-Mestre do 
GOeG, instalado em 07/06/59, 
como seu primeiro Grão-Mestre.

Nos primórdios da criação 
do GOEG, “Liberdade e União” 
cedeu uma sala para que ele ali 
funcionasse, enquanto não tinha 
sua sede própria.

Durante a gestão do Venerável-
-Mestre Irmão Vivaldo Borges 
Campos, foi criada uma Comissão 
para realizar estudos visando a 
demolição do prédio do 2º Templo 
se “Liberdade e União”. Esta Co-
missão era integrada pelos Irmãos 
nasseri Gabriel, Cláudio das ne-
ves, Vivaldo Borges Campos, José 
Fidelis soares, Antônio Gianotti, 
Odorico nery, Henrique Duarte 
Costa neto, João Dácio das neves 
e Aryovaldo Tahan.

No final da gestão do Vene-
rável-Mestre Irmão Cláudio das 
neves foi aprovado um arrojado 
projeto entregue à Construtora Pro-
valle, que consistia na demolição 
do então acanhado 2º Templo, para 
que fosse erguido naquele espaço 
o edifício “Liberdade”, onde se 
encontra o 3º Templo e demais 
dependências de “Liberdade e 
União” atualmente.

É necessário ressaltar o ex-
cepcional empenho e dedicação 

do Irmão eng. nabor Cordeiro 
do Valle, Diretor da empreiteira, 
extrapolando os limites pactua-
dos, para como Maçom, ajudar a 
FAMA, auxiliar de todas as for-
mas, fornecendo plantas, registro 
de documentos em cartório, cessão 
de máquinas, Mestre-de-obras, 
materiais, tudo gratuitamente.

Foi um gigantesco esforço, 
alicerçado na fé, cooperação e boa 
vontade de todos. Paralelamente, 
“Liberdade e União” prosseguia 
cumprindo suas responsabilidades 
com a Colônia santa Marta, com 
a FAMA, com o Instituto Liber-
tas, com o Preventório Afrânio 
Azevedo e pedidos de ajuda que 
chegavam de todo o país, além 
de pobres e enfermos pedintes na 
porta da Loja em dias de sessão. 
Como se fora “milagre”, todas as 
demandas iam sendo paulatina-
mente atendidas.

O Irmão Benedito Vicente 
Ferreira (Benedito Boa-sorte), 
Deputado Federal e depois sena-
dor da República, doou 6 metros 
de mogno para fabricação de 100 
cadeiras para compor e ornamen-
tar o Templo, as quais receberiam 
tampos de couro de Uberaba-MG.

Após pouco mais de um ano 
da demolição do 2º Templo, no 
dia 25/02/66, “Liberdade e União” 
realizou sua última sessão no Tem-
plo da Loja “Ordem e Progresso 
II”; e no dia 02/03/66, realizou 
sua primeira sessão no 3º Templo 
ainda provisório e inacabado, da 
Av. Paranaíba nº 114, que depois 
recebeu o número 984.

O Vereador, Irmão João de 
Paula Teixeira Filho criou a Lei 
Municipal isentando de impostos 
as Lojas maçônicas da Capital.

O Irmão Osíres Teixeira, mem-
bro de “Liberdade e União”, 
ex-Deputado estadual, ex-Vice-
-Governador, quando Deputado 
Federal, foi eleito Grão-Mestre 
Geral Adjunto do GOB.

Por ocasião da sagração do 3º 
Templo de “Liberdade e União”, 
perfeitamente pronto e acabado, 
houve uma festa como jamais 
vista em Goiânia em termos de 
Maçonaria, com a presença do 
Grão-Mestre Geral do GOB, Irmão 
Moacir A. Dinamarco.

O Irmão Jair Assis Ribeiro 
declinou de sua indicação para 
concorrer ao Grão-Mestrado do 
GOB, candidatando-se à Presidên-
cia da FAMA, para a qual já tinha 
planos. eleito, fez um admirável 
trabalho à frente daquela institui-
ção, sendo sucedido pelo Irmão 
Getúlio Varanda.

na sucessão do Irmão Gumer-
cindo Inácio Ferreira ao Grão-
-Mestrado estadual, foram lança-
dos os nomes de Rubens Carneiro 
dos santos como titular e Jair Assis 
Ribeiro como seu Adjunto.

Foram eleitos sem qualquer 
disputa.

Tendo o GOeG iniciado suas 
atividades na sede de “Liberdade 
e União”, com a demolição do 2º 
Templo desta, o GOeG transferiu-
-se para a Loja “Ordem e Progresso 
II”. Ao ser inaugurado o 3º Templo 
de “Liberdade e União”, o GOEG 
não retornou também, pois o Grão-
-Mestrado já havia visualizado a 
construção de sua sede própria.

Tendo assumido a titularidade 
do Grão-Mestrado estadual, por 
motivo de doença da filha Mônica, 
do Irmão Rubens Carneiro dos 

santos, o Irmão Jair Assis Ribei-
ro lançou a Pedra Fundamental 
do que viria ser a sede futura do 
GOeG. O terreno foi adquirido 
da FAMA por preço simbólico, na 
Rua Armogaste José da silveira 
nº 250, no bairro da FAMA, cujo 
nome é de um dos filhos de “Liber-
dade e União”.

Como Ajunto, o Irmão Jair teve 
a seu lado na administração do 
GOeG, o Irmão Arthur da Cunha 
Bastos, também de “Liberdade 
e União”. Ambos lutaram muito 
para ao final de seus mandatos, 
entregarem a sede do GOeG ainda 
parcialmente construída, mas já em 
condições de abrigar o mobiliário 
indispensável ao desempenho de 
suas funções, bem como sua equi-
pe administrativa.

O Irmão Jair Assis Ribeiro 
sucedeu o Irmão Osíres Teixeira 
no Grão-Mestrado Geral do GOB, 
e lá também fez um trabalho es-
petacular, pacificando os ânimos 
no seio da Maçonaria Brasileira, 
ampliando seu Quadro de Obreiros 
e Construindo o Palácio Maçônico 
do GOB em Brasília.

na gestão do Venerável-Mestre 
Irmão Messias de souza Cos-
ta, através do Ato nº 3013 de 
14/09/69, emanado do soberano 
Grão-Mestre Geral da Ordem, 
“Liberdade e União” foi agraciada 
com o título de “Benfeitora da Or-
dem”. nesta época, a Loja contava 
com 308 membros ativos em seu 
Quadro de Obreiros.

em 26/07/75, por intermedia-
ção da Loja “Liberdade e União”, o 
corpo do Irmão Cláudio das neves, 
brutalmente atropelado por um 
facínora, foi entregue à Faculdade 
de Medicina da Universidade Fe-
deral de Goiás, cumprindo vontade 
expressa da vítima em testamento, 
com a anuência de seus familiares.

O Irmão Chafic Gabriel concor-
reu como candidato a Grão-Mestre 
estadual Adjunto, na chapa em 
que o Irmão eurípedes Barsanulfo 
Junqueira concorria como titular. 
Foram eleitos e empossados.

em 13/10/78, foi fundado o 
jornal maçônico “Liberdade e 
União”, tendo sua Direção ficado 
a cargo dos Irmãos Chafic Gabriel 
e Milton de Melo. seu primeiro 
exemplar circulou no dia 23/06/79. 
O jornal foi registrado no Cartório 
da 2ª Zona de Protestos, Títulos e 
Documentos em 16/06/80, sob o 
nº 255A04.

A FAMA destinou boa parte 
do seu terreno para a criação do 
Cemitério “Jardim das Palmeiras”.

Pelo Ato nº 935, o supremo 
Conselho do Brasil para o ReAA 
autorizou os obreiros de “Liberda-
de e União” a cursarem os Graus 
Inefáveis na Loja de Perfeição “Ti-
radentes”, fundada e funcionando 
em suas dependências.

O estatuto da Associação das 
“Filhas de Hiram” foi redigido 
pelo Irmão Luiz Mendes Ferreira 
e registrado no Cartório de Títulos 
e Documentos.

A Loja “Liberdade e União” 
adquiriu um apartamento constru-
ído sobre seu Templo no edifício 
“Liberdade”, por questão de ordem 
técnica.

Passou ao Oriente eterno o 
Irmão Pedro Ludovico Teixeira, 
ex-Interventor, ex- Governador 
do estado de Goiás, ex-senador da 
República e um dos grandes ben-
feitores de “Liberdade e União”.

Com a intenção de se criar 
um clube recreativo privado, para 
lazer dos membros de “Liberdade 
e União” e suas famílias, foi ad-
quirido um terreno no município 
de Aparecida de Goiânia. Ali seria 
edificado o “Clube Social Recreati-
vo Liberdade e União”. Entretanto 
a idéia não vingou, decidindo-se 
pela venda do aludido terreno.

Com uma administração auste-
ra, o Venerável-Mestre Irmão Luiz 
Hugo Ruguê Bernardes, executou 
um saneamento das finanças de 
“Liberdade e União”, promovendo 
reajustes amigáveis e judiciais dos 
aluguéis de imóveis da Loja, ele-
vando substancialmente sua receita.

Foi comemorado festivamente 
os 50 anos de fundação de “Liber-
dade e União”. Foi editado e dis-
tribuído em sessão solene o livro 
“JUBILEU DE OURO” de autoria 
do Irmão Luiz Gonzaga Marques, 
contando a história da Loja e seus 
personagens desde sua fundação 
em 23/06/37.

Foi criada a Comenda “Cláudio 
das neves”, para ser outorgada a 
Maçons ou entidades paramaçô-
nicas que prestaram relevantes 
serviços a “Liberdade E União” 
ou à Maçonaria.

em 22/05/90, por proposta do 
Venerável-Mestre Irmão Gervalino 
José de Almeida foi criado o Coral 
“Vozes da Liberdade. Também em 
sua gestão foi criada a APJ (As-
sociação Paramaçônica Juvenil), 
tendo sido designado para sua 
direção, o Irmão Jeorson Ferreira 
dos santos.

O Irmão Jair Assis Ribeiro foi 
reeleito, continuando à frente dos 

destinos do Grão-Mestrado Geral 
da Ordem no GOB.

O Irmão Getúlio Varanda re-
nunciou ao cargo de Presidente 
da FAMA, sendo substituído pelo 
Vice-Presidente, Waldir Araújo 
da silva.

em 21/04/92, em sessão Co-
memorativa do Bicentenário da 
Morte de Joaquim José da silva 
Xavier (Tiradentes), patrono 
da Polícia Militar do estado de 
Goiás, foi conferida à dita cor-
poração, na pessoa de seu Co-
mandante, a Comenda “Cláudio 
das neves”.

em 04/12/92, uma caravana 
de “Liberdade e União” esteve 
presente às festividades de inau-
guração do Palácio Maçônico do 
GOB, em Brasília.

O Irmão Joneval Gomes de 
Carvalho assumiu a secretaria de 
segurança Pública do estado de 
Goiás.

“Por ocasião da Sagração do 3º Templo de 
“Liberdade e União”, perfeitamente pronto e 
acabado, houve uma festa como jamais vista 
vista em Goiânia em termos de Maçonaria, 
com a presença do Grão-Mestre Geral do 
GOB, Irmão Moacir A. Dinamarco.”

“A maçonaria goiana se fazia presente em 
todos os acontecimentos relevantes em 
nosso Estado, e, “Liberdade e União” por sua 
pujança, liderava em tais participações. Em 
seu quadro de Obreiros, figuravam médicos, 
advogados, professores, militares, contabilistas, 
magistrados, procuradores, Deputados 
Estaduais e Federais [...]”

(continua na página 9)
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Foi realizado no dia 11 de maio,  no auditório da 
Instituição, uma belíssima festa em Comemoração 
ao Dia das Mães, com  apresentações dos alunos da 
dança, coral e  banda marcial.

As mamães do Colégio Gonçalves Lêdo rece-
beram dos seus filhos  uma cantata no mês de maio 
em homenagem ao seu dia. O evento aconteceu no 
final da tarde com a presença de mamães e vovós 
encantadas com a homenagem das crianças.

no dia 12 de junho teve inicio a sondagem do terreno e 
no dia 20  de junho às 8horas  com café da manhã  e pre-
senças da imprensa,autoridades e convidados acontecerá 
oficialmente o  Lançamento do MEGA FAMA MODA.  

LANÇAMENTO
MeGa FaMa Moda

HOMENAGEM 
AO DIA DAS MÃES

Com o objetivo de 
transmitir cultura científica 
o Colégio Gonçalves Lêdo 
realizou sua VI FIQUIBIO 
& Mostra Científica com o 
tema evolução no dia 18 
de maio no pátio da própria 
escola.  Os trabalhos foram elaborados e expostos pelos alunos 
do ensino Fundamental II e ensino Médio sob orientação e 
supervisão dos Professores: neusa Ferreira da silva (Física), 
Humberto novaes Lima de Oliveira (Química) e Patrícia Cláu-
dia Gomes da silva (Biologia). 

VI  FIQUIBIO & 
MOSTRA CIENTÍFICA 

As crianças do Funda-
mental I se divertiram e 
aprenderam no passeio cultu-
ral ao Memorial do Cerrado 
– PUC realizado no dia 05 e 
06 de junho. O passeio abri-
lhantou o Projeto do Meio 
Ambiente e proporcionou 
aos alunos o contato direto 
com a fauna e flora regional.

PASSEIO CULTURAL
MEMORIAL DO CERRADO

O colégio Gonçalves Lêdo 
desenvolveu no mês de abril o Projeto 
“Brincando de Índio” com o propósito 
de instruir os alunos sobre a cultura 
indígena. A culminância do Projeto 
aconteceu no dia 30 de abril com 
apresentações dos alunos na quadra 
poliesportiva do colégio.

DIA DO ÍNDIO
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A administração do Instituto 
Libertas passou à responsabilida-
de do GOeG e Grandes Lojas do 
estado de Goiás.

Foi criado o Conselho dos 
ex-Veneráveis e o Fundo de As-
sistência aos Irmãos carentes de 
“Liberdade e União”.

em sessão especial Comemo-
rativa da semana da Pátria, reali-
zada no dia 06/09/94, tendo como 
palestrante o Cel. Av. João sandim, 
Comandante da Base Aérea de 
Anápolis, foi conferida àquela 
unidade da Força Aérea Brasileira, 
na pessoa de seu Comandante, a 
Comenda “Cláudio das neves”.

O Venerável-Mestre Irmão Gui-
lherme Luiz Gonçalves, designou 
o Irmão Rui Gonçalves Doca para 
promover uma reedição do livro 
“JUBILEU DE OURO”, de autoria 
do Irmão Luiz Gonzaga Marques, 
acrescentando-lhe um apêndice 
constando os fatos e personagens 
relevantes em sua história subse-
qüente, até o presente momento.

O Venerável-Mestre Irmão 
Valdivino José de Oliveira assume 
o cargo e tenta implantar o projeto 
“Analfabetismo Zero”, que visava 
erradicar o analfabetismo da área 
central de nossa Capital.

Foram tantos os óbices, que o 
projeto não deslanchou.

O Irmão Gesmar José Vieira 
é eleito Presidente da FAMA, 
implantando ali um sistema de 

administração colegiada, que re-
sultou bastante eficiente.

Foi realizada em “Liberdade e 
União” com sucesso, uma série de 
Simpósios sobre os temas: Educa-
ção, saúde e segurança Pública.

O Irmão Rui Gonçalves Doca 
recebeu no dia 16/11/98, o prêmio 
a que fez jus por sua participação 
no “I CONCURSO DE CONTOS 
PROFessOR VeneRAnDO De 
FReITAs BORGes”, promovido 
pelo GOeG, através da Grande 
secretaria de Cultura.

Foram encadernadas algumas 
coletâneas do Boletim Informativo 
semanal da Loja, “InFORMAÇÔ-
nICO”, de números: 001 a 200.

no dia 21/08/00, a Assembléia 
Legislativa do estado de Goiás 
concedeu à Loja Maçônica Liber-
dade e União, a medalha do Mérito 
Pedro Ludovico, por relevantes 
serviços prestados ao estado.

na sessão do dia 06/02/01, o 
Irmão Rui Gonçalves Doca, se-
cretário da Loja, fez a apresentação 
do que viria ser o Logotipo oficial 
de “Liberdade e União”, cujo teor 
foi discutido, votado e aprovado.

O Irmão José Gonçalves da 
Cunha foi reeleito para o exercício 
da Presidência do PeMeG, por 
mais um período.

nas comemorações do 65º Ani-
versário de “Liberdade e União”, 
foi publicado e distribuído o livro 
alusivo à data, contendo em sua 

primeira parte, a íntegra do livro 
“JUBILEU DE OURO”, de autoria 
do Irmão Luiz Gonzaga Marques; 
e uma segunda parte de autoria 
do Irmão Rui Gonçalves Doca, 
complementando a história de 
“Liberdade e União” nos quinze 
anos subseqüentes.

O dinamismo da vida é uma 
roda que não para nunca. Como 
este é um relato bastante sintético, 
não iremos nos deter na rotina de 
fatos menores, ainda que tenham 
sua inegável importância. Todos 
os Veneráveis que passaram por 
Liberdade e União, deixaram assi-
naladas as marcas de seu trabalho, 
de sua dedicação e competência; 
do desejo de acertar e fazer sempre 
o melhor.

Finalizando, chegamos ao mo-
mento que o Venerável Americano 
do Brasil Freitas passa o primeiro 
malhete da Loja a seu sucessor, 
Luiz Carlos de Castro Coelho. Ao 
assumir seu mandato em 2005, 
o Irmão Americano arregaçou as 
mangas e deu início a uma reforma 
geral nas dependências da Loja, 
culminando com uma completa 
restauração do Templo, que ficou 
deveras muito lindo. Preocupou-se 
o Venerável com a ritualística, a 
começar pelas cores pertinentes ao 
ReAA e a observância do que pre-
ceitua o Ritual durante os trabalhos 
em Loja. Cuidou de incrementar o 
Quadro de Obreiros, sem descui-

Ocupando o veneralato de Liberdade e União nos exercícios 
2007/2009 e 2009/2011, o Irmão Luís Carlos de Castro Coelho 
iniciou seus trabalhos pela parte social da loja, procurando 
uma maior integração entre os irmãos e suas famílias; para tal, 
promoveu juntamente com a Associação Filhas de Hiran (Frater-
nidade Feminina da Loja) a realização do Baile dos Namorados, 
realizado na FAMA. Outro trabalho visando a integração da 
família Liberdade e União foi a instituição das aulas de dança 
de salão, estas realizadas no Salão Social da loja. Além disso, o 
irmão Luís Carlos preocupou-se pela parte administrativa da loja, 
procurando seguir da maneira mais correta os trâmites adminis-
trativos junto ao GOEG e GOB. Deu continuidade na renovação 
de nosso quadro de obreiros, realizando inúmeras iniciações, 
elevações e exaltações. Em seu período à frente de Liberdade e 
União, consolidou-se nossa estabilidade financeira, trabalho este 
dado início na gestão do irmão Absaí Gomes Brito (2001/2005). 

No ano de 2011, o irmão Luís Carlos é eleito para o cargo 
de Grão-Mestre Estadual Adjunto pela chapa do irmão Barbosa 
Nunes.

No dia 07 de junho, o irmão Luís Carlos passa o 1º malhete 
de Liberdade e União ao seu sucessor, irmão Manoel da Costa 
Lima, que neste ano de 2012, completa seu primeiro ano à frente 
desta Augusta e Respeitável Oficina, primando o seu mandato pela 
parte administrativa/financeira, procurando seguir da maneira 
mais fiel possível, todos os preceitos contidos em nossas leis e 
regulamentos. (*)

(*) Acir Ferreira Cardoso Júnior – CIM 267.129

dar da qualidade dos candidatos. 
Assim, sob a batuta do Venerável 
Americano do Brasil Freitas, A Au-
gusta e Respeitável Loja Simbólica 
“Liberdade e União” nº 1158 
seguiu sua trajetória, dignificando 
a Maçonaria.

(*) Após este belíssimo trabalho de autoria 
de nosso saudoso Irmão Rui Gonçalves 
Doca, que infelizmente passou ao Oriente 
Eterno em janeiro deste ano, seria uma au-
dácia, uma presunção, escrevermos algo, 
mas com a finalidade de atualizar os dados 
até os dias atuais, nos propusemos a tal:

DICURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE REGULARIZAÇÃO 
DA LOJA LIBERDADE E UNIÃO EM 14 DE MAIO DE 1938

Vem de longe, num ruído de ba-
talhas feridas entre o bem e o mal, 
num frêmito de lágrimas e de ideias, 
nem clamor de vitória, a campanha 
sem tréguas dos hierofantes da Luz 
e das cortes da Treva.

As mais antigas teogonias, a 
história de todo um ciclo, de toda 
uma fase, de toda uma época em 
que se assinalaram os fundamentos 
da Maçonaria.

Na história da humanidade há 
funestos eclipses que sinalizam noites 
de sofrimentos. Há rutilos de arreboes 
que pre-sinalam autores espiritu-
alizastes. Os Templos de Salomão 
marcam os primórdios da ideologia 
Maçônica até os nossos dias.

A Grécia abre na História bri-
lhante ciclo, impondo-se a sagração 
dos povos como a terra máter da ci-
vilização da civilização do Ocidente. 
Quem interroga as ruinas da terra 
de Péricles; quem recorda os monu-
mentos de Atenas, quando os últimos 
esplendores do ocaso se refletem 
na Arópole e no Ginásio; quem se 
demora contemplando suas obras de 
arte; quem declama as tragédias de 
Eschylo e Sófocles: - sente que, atra-
vés do mármore e da palavra escrita, 
em eloquente vibração de mocidade 
e de talento, em consagração de en-
tusiasmo e afeto, irradia a alma de 
luz, característica da Grécia.

Sua vida política, nos tempos he-
roicos, quando toda ela se levantava 
consubstanciada em sua vontade 
para combater o bárbaro, é apoteose 
de Liberdade.

Perscrutar os fundamentos filo-
sóficos da Maçonaria é investigar 
as mais profundar raízes da própria 
Humanidade, pois, é ali que a nossa 
Venerável Ordem assenta suas bases. 
A filosofia Maçônica é a codificação 
de todos os princípios que regem a 
evolução humana, conduzindo para-
lelamente o indivíduo e a espécie à 
permanente perfectibilidade. Como 
tal, ela resulta de um conhecimento 
racional, e profundo das tendências 
do homem e da constituição do meio 
cósmico em que ele vive, bem como 
das relações recíprocas entre ambos 

existentes.
Os ensinamentos da filosofia Ma-

çônica, tão elevados e sublimes, pro-
duto do esforço milenar do homem 
no seu afã de compreender o meio 
que o cerca e de que intimamente 
depende, a Maçonaria foi busca-los 
no próprio berço da Humanidade, 
seguindo-os no seu evoluir constante 
através das várias civilizações.

A Maçonaria, traduzindo assim 
esse anseio humano pelo constante 
aperfeiçoamento, é tão antiga como 
a própria humanidade.

Os princípios Maçônicos foram 
os que conduziram os povos na con-
quista de todas as civilizações que 
passaram e serão eles, ainda, que 
traçarão o roteiro das civilizações 
que hão de vir.

E isto porque eles contêm em 
seu âmago a verdade, esta inflexível 
potência contra a qual nada pode 
prevalecer. E foi como expressão da 
verdade, que a Maçonaria vem atra-
vés dos séculos, erigindo impérios e 
levantando repúblicas, compondo 
poemas e redigindo tratados cien-
tíficos, gerando fábulas e alegorias 
soberbas, como também fazendo em-
palidecer os tiranos em seus tronos, 
pulverizando os déspotas que a não 
respeitam, arrastando as masmorras 
e dos cadafalsos para deles libertar 
o gênio humano aí aprisionado pela 
maldosa ambição dos fariseus que 
infestam as sociedades.

A Maçonaria que uma das mais 
altas expressões da solidariedade 
humana, jamais foi compreendida 
pelos sectários de algumas seitas que 
a combatem sem estuda-la. Infeliz-
mente também às vezes acontece que 
alguns de seus próprios associados 
não lhe compreendem ou não lhe 
querem compreender os postulados, 
dando às suas finalidades uma feição 
utilitarista como meio de obtenção 
de proveito pessoais ou mesmo um 
caráter de profissionalismo que 
confunde e abastarda a mística e a 
sublimidade dos templos só erigidos 
para o culto da virtude e de moral.

Instituição essencialmente ca-
ritativa e filantrópica, filosófica e 

progressista, tem a Maçonaria por 
objeto, a indagação da verdade, 
o estudo da moral e a prática de 
solidariedade, trabalhando pelo 
melhoramento material e moral, e 
pelo aperfeiçoamento intelectual e 
social da humanidade.

Bem cumpridos os seus prin-
cípios, não há instituição de mais 
sublimados e elevados ideais, não 
há vínculo mais estreito que possa 
viver os homens bem intencionados.

Todos aqueles que sempre se 
inspiram nos sagrados e dictames da 
honestidade, do respeito mútuo e da 
tolerância, só poderão ter conforto 
nos ideais da Maçonaria, por isso 
que o seu desideratum, é estender 
a todos os membros da humanidade 
os laços fraternais que ligam os Ma-
çons em toda a superfície do Globo.

Inspirada nos princípios da liber-
dade, ela consagra a livre consciência, 
de que decorre a faculdade de cada 
um pensar como entende, uma vez 
que esteja dentro do círculo da moral.

Reconhecendo a igualdade entre 
os irmãos, ela honra igualmente o 
trabalho manual e intelectual, não 
visando distinções a não ser a que 
decorre dos graus hierárquicos que 
são estabelecidos em lei.

Consagrando e praticando a 
Maçonaria, faz com que sejam mais 
acentuados os laços de amizade e 
paz que sempre deve haver entre os 
homens de bem.

Todo Maçom é um homem livre e 
de bons costumes, que professa, to-
das as coisas e a prática da verdade, 
e desprendido dos preconceitos e do 
vulgo, é igualmente amigo do rico e 
do pobre, se são virtuosos.

Indiferentemente do dever de au-
xílio e socorro aos irmãos, o Maçom 
deve trabalhar sem descanso pela 
realização dos fins Maçônicos.

Ele deve estudar com cuidado 
todas as questões que agitam a 
sociedade, procurar a sua solução 
pelas vias pacíficas e harmoniosas, 
propagarem redor de si os conheci-
mentos que tiver adquiridos.

Deve ser justo e digno, isento 
de orgulho e ambição, pronto para 

VENERÁVEIS QUE ADMINISTRARAM 
“LIBERDADE E UNIÃO”

todos os sacrifícios pelo triunfo do 
direito e da verdade.

A sociedade atual em cujo meio 
vivemos, é ainda apenas meia ci-
vilizada, As verdades essenciais 
ainda estão para ela cercadas de 
sombras espessas; os preconceitos 
e a ignorância cegam-na; a força 
ainda sobrepuja o direito. Os entre 
choques dos interesses e das ambi-
ções, as mais desordenadas, tornam 
a luta pela vida cada vez mais acesa 
e renchida, e os homens muitas vezes 
esquecem as elevadas finalidades 
que devem nortear suas ações.

Sabemos que é nos Templos 
Maçônicos, consagrados ao traba-
lho por homens experimentados e 
escolhidos, que deve existir a maior 
soma de verdade e de luz que aclare 
a consciência desta pobre humanida-
de imprevidente e sensualista.

A hora que atravessamos tem 
uma alta significação para a história 

da humanidade. Ideologias, as mais 
exóticas e desencontradas, assaltam 
o espírito dos povos, procurando 
implantar-se na consciência cole-
tiva para proveitos de elementos 
ambiciosos.

Nos prélios cívicos do Brasil, o 
momento que passa é a de defesa 
da Pátria. Nesse sentido é oportuno 
lembrar que não há Instituição mais 
integrada nos princípios democrá-
ticos do que a Maçonaria, porque, 
pelos seus postulados , toda tirania 
deve ser combatida, toda violência 
anulada, abolido o regime do arbí-
trio e da força, para só imperar a 
liberdade que trás em prol de si, a 
amplitude de ação, dentro do âmbito 
sagrado do direito e da justiça.

Irmão João Augusto Mello Rosa
Orador da ARLs “Liberdade e 
União” nº 1158 no ano de 1938 

01 – Augusto França Gontijo – 1937/1938
02 – Floriano Ribeiro Rodrigues – 1938/1939
03 – Geraldo Rodrigues dos Santos – 1939/1940, 1941/1942, 1942/1943
04 – Divino José de Oliveira – 1940/1941
05 – Benedito de Albuquerque Pereira – 1943/1944
06 – Santino Lyra Gomes Pedroza – 1944/1945, 1946/1947
07 – João de Paula Teixeira Filho – 1945/1946
08 – Alexandre Gabriel – 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951
09 – Antônio Ferreira Pacheco – 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954
10 – Cláudio das Neves – 1954/1955, 1955/1956, 1963/1965
11 – Luiz Ângelo Milazzo – 1956/1957
12 – Joaquim Brandão Ferreira – 1957/1958, 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963
13 – Nasseri Gabriel – 1958/1959
14 – Odorico Nery – 1961/1962
15 – Jair Assis Ribeiro – 1965/1967, 1967/1969
16 – Messias de Souza Costa – 1969/1971
17 – Chafic Gabriel – 1971/1973, 1973/1975, 1977/1979
18 – Gervalino José de Almeida – 1975/1977, 1989/1991
19 – Saul Leão do Couto – 1979/1981
20 – Augusto Luiz Fernandes – 1981/1983, 1983/1985
21 – Luiz Hugo Ruguê Bernardes – 1985/1987, 1987/1989
22 – Absaí Gomes Brito – 1991/1993, 1993/1995, 2001/2003, 2003/2005
23 – Guilherme Luiz Gonçalves – 1995/1997
24 – Valdivino José de Oliveira – 1997/1999
25 – Joneval Gomes de Carvalho – 1999/2001
26 – Americano do Brasil Freitas – 2005/2007
27 – Luiz Carlos de Castro Coelho – 2007/2009, 2009/2011
28 – Manoel da Costa Lima – Atual

(continuação da página 7)
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Faça o seguro de seus bens 
e Fique tranquilo. procure 

personalite corretora de seguros
o seu corretor o ajudará a proteger seu patri-
mônio com atendimento especial.

leonardo carrara (62) 9951-9288

IR.: BARSANULFO PEREIRA GOMES (*)

Começo aqui minhas elucubrações 
filosóficas questionando a concepção da 
Ordem Maçônica com relação aos seus 
“Landmarks”, quando em seus fundamen-
tos estabelece, além de outros princípios, o 
evolucionismo e progressismo.

segundo a tradução literal do idioma 
inglês para o português, “landmark” é 
traduzido como: limite; baliza; reconheci-
mento; JUR, preceitos que não podem ser 
mudados, o que, filosoficamente, contradiz 
os princípios evolucionistas e progressistas 
da Maçonaria.

O progressismo e o evolucionismo maçô-
nico só poderão ser alcançados, rompendo-
-se os landmarks que impedem aos maçons a 
Liberdade de Pensar, expressão bem conhe-
cida por maçons de graus superiores, para, 
numa analogia de conceitos, constituírem 
a Simbólica Ponte de Gabara que transpõe 
o abismo separador da criatura humana de 
seu Criador.

entretanto, para assumir uma posição 
conceitual diante desse abismo é neces-
sário romper-se com dogmas religiosos 
isolados, filosóficos e científicos, e, ao 
contrário, fazer-se uma síntese dessa 
trilogia como paradigma único de todos 
os conceitos humanos que levam a busca 
incessante da verdade, a qual, também é 
um dos fundamentos filosóficos básicos 
da Maçonaria.

A introdução acima tem a intenção de 
justificar o exercício de minha liberdade de 
pensar. entretanto, adotando um paradigma 
que única Ciência, Filosofia e Religião, sem 
dogmatismo, tomo a liberdade de recorrer à 
Ciência como premissa para desenvolver um 
raciocínio à procura da Verdade e, dentro da 
Ciência, destacando conceitos da Geometria 
superior, considerando o Criador, que é 
Deus, como o Grande Geômetra, introdu-
zindo o termo Cosmometria para me referir 
às medidas das Dimensões Cósmicas nos 
projetos do Grande Arquiteto do Universo ao 
projetar seus infinitos mundos, onde Platão 
foi buscar seu Idealismo, embora sua reali-
dade seja uma aproximação da Realidade 
Absoluta, assim como a verdade relativa 
é apenas uma aproximação assintótica da 
Verdade Absoluta, que é atributo único do 
Criador.

nesta linha de raciocínio, podemos con-
ceber uma Cosmometria, na qual se descreve 
um espaço topológico N-Dimensional, com 
N podendo tender para o infinito, ou N ten-
dendo para Zero.

espaço Dimensional com n = 0 não exis-
te. Para que alguma coisa exista, é preciso 
que exista um espaço para contê-lo.

Exemplo: se nós, e tudo que pudemos 
perceber neste universo, existimos, é neces-
sário que exista um espaço 3-dimensional 
que nos contenha.

Com esta linha de raciocínio, podemos 
conceber um Espaço Topológico com infi-
nitas dimensões e, consequentemente, com 
infinitas existências.

No primeiro Prólogo do livro: “O Espec-
tro da Consciência”, seu autor, Ken Wilber, 
transcreve uma observação frequente de 
Willian James, afirmado:

“A nossa consciência normal em 
estado de vigília, é apenas um tipo 
especial de consciência, ao passo 

em que toda a sua volta, separada 
dela pela mais fina das telas, jazem 
formas potenciais de consciência 
inteiramente diversas. Podemos pas-
sar a vida inteira sem suspeitar-lhes 
sequer da existência; aplique-se-
-lhes, porém, o estímulo necessário 
e, ao primeiro toque, por mais leve 
que seja, ei-las ali em toda a sua 
completude...

Não pode ser definitiva nenhu-
ma explicação do universo em sua 
totalidade que não dê tento dessas 
outras formas de consciência... De 
qualquer maneira, elas atalham o 
nosso prematuro acerto de contas 
com a realidade.”

“existem mais coisas entre o céu e a terra 
do que sonha a nossa vã filosofia”. Disse 
shakespeare.

Seria o Espaço Zero, ou da Não-existên-
cia, o não ser?

Contrapondo shakespeare, René Des-
cartes torna-se imortal com seu Cogito ergo 
sum: “Penso, logo existo”.

excluindo qualquer dogmatismo religio-
so, podemos imaginar um deus para cada 
dimensão, sendo concebido pela capacidade 
máxima daquelas inteligências, dentro de 
suas limitações. Portanto, concebe-se um 
politeísmo cósmico e no patamar de todos 
esses deuses, está o CRIADOR, o UNO, 
o InOMInáVeL, o InATInGÍVeL, o 
ABSOLUTO.

Ken Wilber, auto do livro “O espectro de 
Consciência”, na primeira parte: evolução - 
transcreve os seguintes pensamentos:

“Há assim uma incessante multipli-
cação do Um inesgotável e a unificação 
dos indefinitivamente Muitos. Tais são 
os princípios e Os fins dos mundos e dos 
seres individuais: expandidos desde um 
ponto sem posição nem dimensões e um 
agora, sem data nem duração.” (AmAndA 
K. coomArAswAmy)

“Em sua natureza original, a consciên-
cia, tranquila e pura, está acima do dualis-
mo de sujeito e objeto. Mas aqui aparece 
o princípio da particularização e, com o 
levantar-se desse vento de ação, as ondas se 
agitam sobre a superfície tranquila da Men-
te. Agora ela está diferenciada ou evolve em 
oito níveis” (t. d. suzuKi)

Concebida a noção de espaço n-Di-
mensional e considerando-se que o suporte 
operacional das ideias é o cérebro humano, 
gerado em um universo físico de três dimen-
sões, é impertinente para o Homem querer 
penetrar no Grande Mistério da criação e 
das existências.

É este o abismo interposto entre a criatu-
ra e o Criador, mencionado no início destas 
elucubrações.

Todavia, o ato de pensar está além do 
pensamento. O que me faz pensar? Quem 
me faz pensar? O Cogito ergo sum de Des-
cartes está incompleto, portanto, pertence a 
dimensões de Ordem superior.

(*) Irmão Barsanulfo Pereira Gomes, 32, é Membro 
da Loja Liberdade e União. Portador da Comenda D. 
Pedro I. E-mail: barsagomes@hotmail.com.

À beiRa do abisMo
ASSOCIAÇÃO 

“Filhas de Hiram”

 No dia 23 de junho deste ano, a Loja Liberdade e União comemora mais um 
aniversário de fundação, que se deu em 1937.  setenta e cinco anos se passaram;  
os tempos eram outros, mas deste então passou a pertencer a uma Ordem Universal 
formada por homens de todas as raças, credos e nacionalidades, acolhidos por suas 
qualidades morais e intelectuais, reunidos com a finalidade de construírem uma 
sociedade humana, fundada no Amor Fraternal, amor a Deus, à Família, à Pátria e 
ao próximo, com tolerância, virtude, sabedoria e investigação constante da verda-
de, sob a tríade – Liberdade, Igualdade e Fraternidade. nos tempos atuais, é com 
empenho que ela combate e condena a corrupção e a impunidade.

   Certamente  nós, as Filhas de Hiram, temos muito a comemorar, juntamente 
com os cunhados da Liberdade e União, não só  pelos 75 anos de fundação, mas 
também pela contribuição expressiva, visando a estabilidade social. 

   Parabenizamos a Loja e que Deus – o Grande Arquiteto do Universo abençoe 
os seus componentes.

LÚCIA BRITO
Diretora social

PARABéNS,
LOJA LIBERDADE E UNIÃO!

LEMBRETE ÀS ASSOCIADAS
1)  A Presidente da Associação Filhas de Hiram comunica a todas que a partir do 

dia 3 de julho, serão encerradas as atividades da Associação, neste primeiro 
semestre.

    Todas estão convidadas a comparecerem à reunião daquele dia, no Salão 
Social da Loja, às 20 horas.

    Agradecemos a colaboração das sócias e que possamos dizer, a uma só voz 
“Até aqui nos ajudou o Senhor”!

2)  No dia 23 de junho, estaremos comemorando o 49º aniversário de 
fundação das Filhas de Hiram, juntamente com a Liberdade e União, nas 
dependências da FAMA.

 Naquele dia serão homenageadas as aniversariantes do primeiro semestre 
do ano.

Compareçam!

As cunhadas da Asso-
ciação das Filhas de Hiran, 
presidida pela cunhada 
eleusa Lopes de Faria 
Lima, participaram ati-
vamente do “Arraiá” da 
Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do sul do GOeG 
ocorrido no último dia 
26/05. nossas cunhadas 

comandaram uma bar-
raca onde venderam la-
sanha e tortas salgadas 
de frango, de carne de 
sol e de palmito. Vários 
irmãos da Loja Liber-
dade e União estiveram 
presentes com suas famí-
lias, prestigiando a festa 
e o trabalho de nossas 
cunhadas.

FEStA JUNINA 
NO GOEG



12 Maio/Junho –  2012

vISItA A PIRENOPOLIS
Na noite do dia 17/05, uma pequena caravana da Loja Liberdade e União, que com a anuência do Irmão 

Manoel da Costa Lima (Venerável Mestre) e capitaneada pelo Irmão Luís Carlos da Castro Coelho, Grão-
-Mestre estadual Adjunto, se fez presente na sessão Ordinária da ARLs “Fraternidade Meiapontense” n° 
1236 no Or:. de Pirenópolis/GO. A loja passa por dificuldades na quantidade de seu quadro de obreiros o 
que vem comprometendo a realização periódica de suas reuniões.

HOMENAGEM 
àS MÃES

A Loja “Liberdade 
e União” homenageou 
suas mães em sessão 
Magna realizada no dia 
15/05. Proferiu uma 
bela palestra o Ir:. João 
Luiz Torres neto onde 
ressaltou o valor das 
mães em nossas vidas. A 
sessão foi abrilhantada 
pelo Ir:. Roberto Antônio 
Pereira, que de posse 
de sua flauta, executou 
três belíssimas canções. 
Todas as mães presentes 
receberam pequenas 
lembranças alusivas ao 
seu dia.

A Loja Maçônica Liberdade 
e União, realizou na noite 
do dia 05 de junho (terça-

-feira), sessão Magna de elevação, 
quando os Irmãos Acir Ferreira 
Cardoso Júnior, Luís Henrique 
Guimarães Queiróz, Magnus Sil-
veira Mello, Relton santos Ramos 
e saul Leão Couto Júnior, foram 
elevados ao Grau de Companhei-
ros Maçons.

A sessão muito bem conduzi-
da pelo Venerável Mestre, Irmão 
Manoel da Costa Lima, contou 
com as presenças do Grão-Mestre 

estadual Adjunto, Poderoso Irmão 
Luís Carlos de Castro Coelho, dos 
Deputados estaduais Irmãos Albá-
cio Jaime e José Marques de Albu-
querque, este último representando 
a Assembleia estadual Legislativa 
Maçônica, do Deputado Federal 
álvaro Monteiro e dos Membros 
do Conselho estadual Irmãos 
Evódio Gualberto Bernardino e 
José Gildo Volgarini.

Aos novos Irmãos Companhei-
ros, nossos parabéns desejando a 
todos que continuem seus estudos 
com seriedade e dedicação.

SESSÃO MAGNA DE ELEvAÇÃO

na noite do dia 29/05, 
a Loja Liberdade e União 
esteve em júbilo com a pre-
sença de mais de 200 pes-
soas, entre Irmãos, cunha-
das, sobrinhos e demais 
convidados, que lotando 
seu Templo, prestigiaram 
os 25 irmãos que foram 
homenageados pelo Gran-
de Oriente do Brasil, ao 
receberem as Medalhas 
de Grande Benemérito, 
estrela da Distinção Ma-
çônica, Cruz da Perfeição 
Maçônica e da Comenda 
D. Pedro I.

Foram homenageados os seguintes Irmãos:
Grande Benemérito da   Ordem: álvaro 

Monteiro.
estrela da Distinção Maçônica: Ari Correa 

de Morais sendo representado por seu irmão 
Amaury Correa de Morais, Benedicto Adolpho 

IRMÃOS DE LIBERDADE E UNIÃO 
HOMENAGEADOS PELO GOB

Barros representado pelo seu filho Walwin Bar-
ros, edson Magno Bacalhau Filho, Guilherme 
Luiz Gonçalves, João Ferreira da silva Júnior, 
Joneval Gomes de Carvalho representado por 
seu irmão Jadyr Gomes de Carvalho, José 
Tharcilo de Assis, Manoel Antônio Cortes, 

Saul Leão Couto, Uzimael Gonçalves 
Pereira e Vicente Gomes neto.

Cruz da Perfeição Maçônica: 
Amaury Correa de Morais, Antônio 
José Ribeiro, Deoclecy de Freitas Bar-
bosa, Hélio Batista Vaz sobrinho, José 
Moreira Filho, Leopoldo Jerônimo dos 
santos, Manoel naves de Oliveira, 
Marconi de Faria Castro, Otaviano 
José Vieira, Rachel Oliveira de Melo 
e sinfrônio souza Filho.

Comenda da Ordem do Mérito de 
D. Pedro I: Barsanulfo Pereira Gomes, 
Afonso Floriano de Paula e Messias 
de souza Costa (da esq. p/ a dir. na 
foto abaixo).


