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DESPEDIDA – “Lamentamos 
profundamente seu afastamento 
– Rui Doca – e ficamos  torcendo 
para que ele volte logo, pois sua 
participação é mais que necessária 
para a continuidade deste Jornal, 
que tem seu perfil de qualidade e 
apresentação”. Diretor/reDator – 
Página 2

A ALDEIA DE RUI GONÇALVES 
DOCA - “O humor sutil presente nos 
três livros poéticos, especialmente 
em “Náufragos”, evidencia-se 
em vários poemas. O “Paralelas” 
ironiza a nacionalidade daqueles, 
cuja razão e realidade absoluta, 
norteiam a vida, em detrimento 
do olhar lírico, que caracteriza o 
“sexto” sentido dos poetas, afirma o 
autor”. elizabeth CalDeira brito – 
Página 3

DELEGACIA LITÚRGICA EM 
CERES – “Na oportunidade, em 
brilhante e oportuno pronunciamen-
to, o Delegado Litúrgico saudou os 
Escocesistas da Região, pelo esfor-
ço e dedicação ao Rito, e prometeu-
lhes, se continuarem com a mesma 
‘garra’, muito em breve a instalação 
do CONSISTÓRIO DE PRÍNCI-
PES DO REAL SEGREDO, para 
atendimento de toda a Região Norte 
do Estado de Goiás”. – absaí gomes 
brito – Página 4

MANIFESTAÇÃO DO GRÃO- 
MESTRE ESTADUAL ADJUNTO 
ELEITO – “Raro é o homem, o ser 
humano que já se capacitou de que 
precisa crescer, caminhar com os 
próprios pés e olhar com atenção 
tudo que está no seu caminho e ao 
seu redor, não só para não tropeçar 
como para não derrubar ninguém.” 
– luís Carlos De Castro Coelho – 
Página 6

FAÇAMOS DEUS CONFORME  
A  NOSSA  IMAGEM E SEME-
LHANÇA – “Ao longo da história 
temos visto o homem cair no peri-
go de imaginar Deus à sua própria 
imagem, invertendo a frase original. 
Criamos deuses, de acordo com nos-
sas conveniências – à nossa imagem 
e semelhança”. – Pastor marCos 
José – Página 7

Diretoria da "Liberdade e União", eleita 
e empossada para o Biênio 2011/ 2013

Da esquerda para a direita: Luiz da Silva Neves – Tesoureiro; Naylor Santos Oliveira – Ora-
dor; Gesmar José Vieira – 1° Vigilante; MANOEL DA COSTA LIMA – VENERÁVEL; 
José Teles Neto – 2° Vigilante; Hélio Batista Vaz Sobrinho – Secretário e Paulo Roberto 
Marra – Chanceler.

J U S T A  H O M E N A G E M

Por ser uma das fundadoras 
do Grande Oriente do Esta-
do de Goiás, a Augusta, Res-

peitável, Benemérica e Benfeitora 
Loja Maçônica LIBERDADE E 
UNIÃO, recebeu, em noite festiva, 
no Templo Nobre do Palácio Nas-
seri Gabriel, o DIPLOMA e ME-
DALHA JAIR ASSIS RIBEIRO, 
maior condecoração outorgada atu-
almente pelo GOB-GO.

A entrega foi feita pelo Irmão 
Milton Bueno de Faria, membro 
da Loja e Coordenador do GOB-
GO na Região, ao Venerável Luis 
Carlos de Castro Coelho.
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Depois de vários anos como Redator 
deste Jornal, o estimado e querido Irmão Rui 
Gonçalves Doca deixa de participar de sua, 
até então, área de atuação.

Como é sabido, no ano passado o irmão 
Doca sofreu um AVC que o tirou de circulação, 
isto é, o impossibilitou de continuar com suas 
atividades intelectuais e culturais.

O irmão continua saudável e em 
pleno gozo das funções-físicas, porém, o 
AVC atingiu seu cérebro, logicamente a 
parte intelectual, não permitindo que sua 
inteligência privilegiada continue produzindo 
o que até então vinha sendo feito.

Diante da situação, o Irmão Doca achou 
por bem se afastar, prometendo voltar, tão 
logo tenha reais condições.

Lamentamos profundamente seu 
afastamento e ficamos torcendo para que 
ele volte logo, pois sua participação é mais 
que necessária para a continuidade deste 
Jornal, que tem seu perfil de qualidade e 
apresentação.

Até lá, ficamos aqui como substituto.

Até breve, Rui!

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
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na liberDaDe 
e união

Na edição anterior – pág. 1 – 
apresentamos uma chapa da 

Diretoria que iria concorrer às eleições da Loja para 
o biênio 2011-2013, acreditando que possivelmente 
apareceria, conforme prometido, uma segunda opção, 
não de oposição, mas de dar aos irmãos a oportunidade 
de uma escolha fora daquela considerada oficial.

Não surgindo a nova chapa, ocorreram as eleições em 03 
de maio, sendo declarados eleitos:

Venerável: - MANOEL DA COSTA LIMA
1º Vigilante: - GESMAR JOSé VIEIRA
2° Vigilante: - JOSé TELES NETO
Orador: - NAyLOR SANTOS DE OLIVEIRA
Secretário: - HéLIO BATISTA VAz SOBRINHO – 
reeleito
Tesoureiro: - LUIz DA SILVA NEVES
Chanceler: - PAULO ROBERTO MARRA

Conforme amplamente discutido e debatido, os 
irmãos entenderam que a melhor opção para a Loja seria 
de chapa única, para evitar-se desgastes, tão comuns em 
situações de disputas eleitorais. Prevaleceu o bom senso, 
e a Liberdade e União continua firme e coesa nos seus 
ideais de LIBERDADE e UNIÃO.

Parabenizamos os eleitos e esperamos que as 
“promessas” de campanha sejam realmente cumpridas, 
para a continuação do desenvolvimento e progresso de 
nossa Augusta e Respeitável Loja.

Absaí Gomes Brito – Diretor

d e s p e d i d a

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs
Jornal URUTAÍ Informando. 1. 
Ano 1 n° 02 (segundo semestre 
de 2010)
Jornal FOLHA UNIVERSAL. 2. 
Órgão da IURD – Rio de Janei-
ro/RJ. 
Jornal O NOSSO. Cidade Ec-3. 
lética - SAD-GO (Edição Co-
memorativa do Centenário do 
Mestre Yokaanam). Cortesia do 
Irmão Severino Francisco de 
Oliveira. (Brasília/DF)
Boletim O BR° DE TSCHOU-4. 
DY. Loja Thomas Kemphis. 
Brasília/DF
Boletim INFORMABIM. Ór-5. 
gão da ABIM. Recife/PE

Revista FRATERNIZAR. Jor-6. 
nalista Responsável: José Luiz 
de Moura. Olinda/PE
Revista Maçônica A TROLHA. 7. 
Londrina/PR
Jornal VOZES DO TEMPLO. 8. 
Loja João da Escossia. Mossoró 
/RN
Revista BRASÍLIA. Editor: 9. 
Reis de Souza. Brasília/DF
Jornal O APRENDIZ. Loja Fra-10. 
ternidade Rio-branquense. Vis-
conde do Rio Branco/MG
Jornal SEM CENSURA. Dire-11. 
tor Geral: Jota Neto. Olinda/PE 
(Cortesia do Irmão Do Carmo)
Jornal ÁGUIA DO PLANAL-12. 

TO. Órgão da Inspetoria Litúr-
gica de Goiás. Diretor: Licínio 
Barbosa. Goiânia/GO
Jornal O DELTA. Órgão do 13. 
GORGS. (COMAB). Porto Ale-
gre/RS
Jornal UNIÃO SANTISTA. 14. 
Loja União Santista. Santos/SP
Revista O PRUMO. Órgão do 15. 
GOSC. Florianópolis/SC
Revista O VIGILANTE. Órgão 16. 
do GOSC. Florianópolis/SC
Jornal A VOZ DO ESCRIBA. 17. 
Edição Especial. Jornalista Res-
ponsável: Jaricé Braga. Rio de 
Janeiro/RJ
Jornal INFORMATIVO. Ór-18. 
gão da Associação Nacional 
dos Aposentados dos Correios 
 AAC. Brasília/DF
Jornal da Grande Loja – INFOR-19. 
MATIVO da Grande Loja de 
Goiás – Ano XV – março/2010 
(Não recebemos mais o Jornal. 
Parou de circular?).
Jornal O COMPANHEIRO. 20. 
Loja Caridade Universal III. 
Araraquara/SP
Jornal UNIÃO. Informativo da 21. 
COMAB. Jornalista Responsá-
vel: Rogério Junkes. Florianó-
polis/SC
Revista A VERDADE. Publica-22. 
ção da GLESP. São Paulo/SP
Revista GRANDE LOJA em 23. 
destaque. Órgão da GLESP. São 
Paulo/SP
Jornal O UNIFICADOR. Infor-24. 
mativo da Loja Obreiros de Ma-
caé. Macaé/RJ
Boletim TIJOLO. Editor: Val-25. 
fredo Melo e Souza. Brasília/
DF
Jornal MP GOIÁS. Órgão do Mi-26. 
nistério Público do Estado de Goi-
ás. Assessora de Imprensa: Ana 
Cristina Arruda. Goiânia/GO
Livro HERIBALDO EGÍDIO 27. 
- Vida e Negócios - A Trajetó-
ria de Um Empresário. Autor: 
Ubirajara Galli. Editora Kelps. 
2007. Goiânia/GO

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

Palavras a encontrar: AS MAIúSCULAS

“EDUCAR para a CIDADANIA é uma OBRIGAÇÃO 
de TODOS nós, seja na ESCOLA ou fora da escola. Cada 
pessoa, ENTENDIDA como TEMPLO de Deus, dele 
IMAGEM e SEMELHANÇA. tem essa MISSÃO cidadã: 
BUSCAR a FELICIDADE para si e para o PRÓXIMO. 
Além dos PROJETOS da SOCIEDADE a que PERTENCE, 
seja CIVIL ou GOVERNO, cada pessoa deverá ASSUMIR 
o seu projeto PESSOAL de ser útil”.
(Trecho do trabalho apresentado por Antônio do Carmo 
Ferreira, (Presidente da ABIM e Grão-Mestre do GOIPE) 
em Janeiro de 2011, com o título “Uma urgente e doce 
revolução” - 1 - Adentrando o assunto).

Colaboração do Irmão Absaí
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Espaço Cultural
ABSAÍ GOMES BRITO

“

VIVÊNCIA
Rui Gonçalves Doca

A vista turva, fatigada nas distâncias,
O passo lento dos caminhos percorridos. 
Murchos estão antigos sonhos, suas ânsias 
Desvanecidas pelos anos já vividos.

As árvores que plantou dão sombra e frutos, 
Para repouso e alimento a quem precisa.
Escreveu livros, fez vibrar corações brutos 
E teve filhos a quem deu sua divisa.

Repositório do saber de quem viveu, 
Pode evitar ao que começa, dor maior 
Ante os dilemas infindáveis de Proteu.

Nas mãos as marcas do labor infatigável,
A consciência em dar de si sempre o melhor 
Pelo caráter que forjou inatacável.

(Nossa homenagem ao ex-Redator do Jornal, por não con-
tinuar suas atividades, por impedimento, devido à saúde 
abalada, apesar da franca recuperação)

O SERTANEJO
Aníbal Silva – Jornalista

Caboclo, matuto, capiau, caipira ou roceiro 
Deus assim o escolheu criatura do sertão
 Pessoa de fibra, destemido, fiel brasileiro 
Filho da Natureza que a ama com  muito amor

Da terra ele extrai nosso sagrado alimento
De sol a sol, perseverante na sua simplicidade 
Ao pobre e ao rico garante o sagrado sustento 
Reduzindo a fome e outros males da humanidade

Dia 03 de Maio é o dia que lhe foi consagrado 
Relembrando seu valor, virtudes e sua grandeza 
Honras e glórias são dadas ao trabalho realizado 
Buscando o progresso com disposição e firmeza.

Parabéns por sua luta nos prados e na campina 
Sobre o cavalo, no machado, na foice e na enxada.
 No preparo do solo, inspirado numa causa divina 
Permitindo o progresso desta Pátria tão abençoada

Receba, pois, respeitável sertanejo, os cumprimentos 
Através desta homenagem oportuna, justa e merecida 
Que Deus o proteja e o assista em todos seus momentos 
Proporcionando-lhe forças e a melhor qualidade de vida.

A AldeiA de Rui GonçAlves docA
*ELIzABETH CALDEIRA BRITO

Leon Tolstoi em sua célebre 
devoção à terra, preconizou: “Se 
queres ser universal começa por 
pintar a tua aldeia”. A cor local é 
tema recorrente de grandes escrito-
res. Drummond cantou e encantou 
sua Itabira, Minas Gerais. João Ca-
bral de Melo Neto disse aos quatro 
ventos a sequidão de Pernambuco. 
Guimarães Rosa emoldurou para o 
mundo, sua Minas Gerais. O Rio de 
Janeiro, de outrora, imortalizou-se 
nas imagens de Machado de Assis. 
Fernando Pessoa universalizou o 
pequeno Rio de sua aldeia: “O Tejo 
é mais belo que o rio que corre pela 
minha aldeia, Mas o Tejo não é 
mais belo que o rio que corre pela 
minha aldeia. Porque o Tejo não é o 
rio que corre pela minha aldeia.”

Rui Doca canta e encanta sua 
aldeia. A trilogia poética: Anoite-
cendo, Quando voam as borboletas 
e Náufragos busca a simplicidade e 
a cumplicidade do leitor em subje-
tivismos e enigmas decifráveis. Sua 
poesia tem intenso cheiro de terra, 
aroma de flores, seiva das árvores 
frutíferas do cerrado goiano, sutil 
humor e sarcasmo comedido nas 
entrelinhas. Quais frutos maduros 
de delícia farta, os poemas de vá-
rios sabores, desnudam o poeta nos 
“instantes de figa para a realidade 
utópica” em seus “momentos de 
alheamento em meio à agitação 
do cotidiano”, afirma o autor. Seu 
lirismo poético transita por trilhas 
diversas: do romantismo ao parna-

sianismo, da trova ao modernismo 
e do soneto ao verso livre.

Em Tardio Regresso presta 
homenagem à sua cidade natal, 
Morrinhos “... Reconhecido estou 
pelo presente: / Pelo carinho ao 
‘Morrinhense Ausente’, / Que traz 
no peito a marca da saudade [...] 
De roupa nova te enjeitaste, eu sei; 
/ Não foi por mim, não foi porque 
cheguei, / Pois não te lembras se-
quer quem sou eu, / Tu permaneces, 
mas nós vamos indo. / Pra que 
tivesses um futuro lindo, / Houve 
um passado que também foi meu.” 
Há muito residente em Goiânia, 
dedica uma ode ao seu local de 
moradia, Parque das Laranjeiras. 
“No meu bairro tem mangueiras / 
Onde canta o bem-te-vi. / Só não 
vejo as laranjeiras / Que existiam 
por aqui...”.

Rui Gonçalves Doca é Li-
cenciado em Letras Português/
Espanhol e literaturas afins, pela 
Faculdade de Filosofia de Campo 
Grande - RJ. Exerceu o magistério 
em Bangu - RJ e em Brasília. É 
policial reformado da Força Aérea 
Brasileira, onde serviu por mais de 
30 anos. Responsável pelo “Espaço 
Cultural” do jornal “Liberdade e 
União”

O humor sutil presente nos três 
livros poéticos, especialmente no 
“Náufragos’’, evidencia-se em vá-
rios poemas. O Paralelas ironiza a 
racionalidade daqueles, cuja razão 
e realidade absoluta, norteiam a 
vida, em detrimento do olhar lírico, 
que caracteriza o “sexto” sentido 

dos poetas, afirma o autor. “Fazer 
versos nada custa / A um poeta dos 
cerrados. / Seja na medida justa, / 
Livres, brancos ou rimados. [...] Se 
a chuva molha a vereda, / Antevejo 
a mesa farta. / Eu vejo o brilho da 
seda, / Você só vê a lagarta. [...] 
Vivo pelas coisas belas, / E você 
pela razão. / Somos duas paralelas 
/ Que jamais se encontrarão.”

Em Matagal, faz poesia com a 
palavra Mata: “Venho de onde azu-
lava a mata / E o mata-pasto é erva 
daninha. / O mata-bicho a língua 
desata. / No mata-burro estanca o 
que caminha [...] O mata fome é um 
veneno ativo / E o matadouro à vida 
desacata. / Mata tem vida se subs-
tantivo; / Contrariamente, quando 
verbo, mata.” Ao final explica, “o 
título não guarda qualquer relação 
com o propósito de se eliminar a 
excelente cantora baiana.”

Rui Doca, de humilde presença, 
“nada exagera ou exclui”. É “todo 
em cada coisa”. Quer seja: na Força 
Aérea Brasileira, na docência, na 
maçonaria, na liderança jornalística 
ou na literatura. Remete-nos, não 
só a Tolstoi e grandes escritores, 
quando canta sua aldeia, mas tam-
bém a Ricardo Reis, heterônimo de 
Fernando Pessoa: “Para ser grande, 
sê inteiro: / nada teu exagera ou 
exclui. / sê todo em cada coisa. 
[...] Assim em cada lago a lua toda 
/ brilha, porque alta vive”.

Namastê.

*É escritora bethcbrito@gmail.com

CONTEMPLAÇÃO DE DEUS
Antônio José dos Santos Neves

Se nos cega o sol ardente, 
Quando visto em seu fulgor, 
Quem contemplará 
Aquele Que do sol é Criador? 
Patriarcas não puderam 
O seu rosto contemplar, 
Nem Adão chegou a vê-lo, 
Antes mesmo de pecar.

Luz perante a qual é trevas 
Mesmo o sol a fulgurar, 
Nossos olhos, pecadores, 
Não te podem contemplar! 
Fogo em cima da arca santa, 
Sarça ardente do Sinai, 
São figuras dessa glória 
Do Senhor e Eterno Pai

Para termos nós com Ele 
Franca e doce comunhão, 
Cristo, o Filho, fez-se carne, 
Fez-se nossa Redenção. 
Para que na glória eterna 
O vejamos já sem véu, 
Cristo padeceu a morte, 
O caminho abrindo ao Céu.

(Hinário Presbiteriano / Novo Cântico)

CoMenDa 

Jair assis ribeiro
O Venerável da Augusta e Respeitável Loja “VALE 

DO SÃO PATRÍCIO”, Poderoso Irmão OSCAR LO-
PES DE FARIA JUNIOR, recebeu em nome da Loja o 
DIPLOMA e MEDALHA JAIR ASSIS RIBEIRO, por 
sua participação como fundador do Grande Oriente do 
Estado de Goiás.

A homenagem foi prestada e entregue pelo primeiro 
iniciado na Loja Vale do São Patrício, Irmão Absaí 
Gomes Brito.
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DELEGACIA LITÚRGICA DO SUPREMO 
CONSELHO DO BRASIL DO GRAU 33 PARA 

O RITO ESCOCÊS ANTIGOS E ACEITO 
PARA GOIÁS E TOCANTINS

eLevações de março de 2011
4 ESTRELA DO VALE Amarildo José Ferreira
 Ceres Benedito Bonfim de Oliveira
  Geraldo Augusto Amorim
  Helio Candido Ribeiro Junior
  Joaquim Rodrigues de Sousa
  Manoel Caetano Cintra
  Nelson Benedito da Silva
  Silvano de Oliveira Martins
4 ESTRELA DO VALE João dos Santos Ribeiro
 Ceres 
4 LP PAZ E AMOR III Anschayry Amado Borges
 Catalão Dorivan Mendes da Silva
  Elton José Pinheiro
  Fausto Henrique Candido Rosa
  Francisco Ribeiro de Souza
  Giovanni da Silva Campos Júnior
  Helio Ferreira de Lima
  João Jeronimo dos Santos
  Macor Moreira Melo
  Onofre Bernardes de M. Netto
  Orival Candido Leão Junior
7 LP ESTR. DO VALE Adair Oscar de Borba
 Ceres Antonio Augusto Zardini
  Cilenio Pereira de Sousa
  Charbel de Paula Sebba
  Eduardo Mendanha da Cunha
  Fabian Arantes de Oliveira
  João Ferreira de Barros
  José Xavier da Silva
  Laerte Gonçalves Junior 
  Laurentino Xavier da Silva
7 LP AMOR E LUZ IV Divino Pereira Rodrigues
 Pires do Rio Edmundo Macedo
  João Pires de Lima
  Paulo Lucas de Faria
  Ruimar Nunes
  Wady João Concute
  Walter Antonio Nunes
7 LP ESTR. DO VALE  João Pedro Alves Filho
 Ceres 
9 LP AMOR E LUZ IV Iris Natal Vaz Mota
 Pires do Rio Marcus Vinicius M. Santos
  Nelson Donizete Ferreira
  Saulo Medeiros Junior
9 LP GEN. MOREIRA  
 GUIMARÃES Elvis da Silva
 Anápolis Jorge Marques Campos Junior
9 LP PAZ E AMOR III Agostinho Ivo de Sousa Junior
 Catalão Carlos Eduardo M. Crespo
  Costa Junior de Oliveira
  Eline Flavio Dias da Silva
  Israel Carvalho da Silva

10 LP EDSEL 
 EMRICH PORTILHO Anilton Guerreiro de Moraes
 Rio Verde Beckembauer Ferreira 
  Cesar de Melo Silva Ferro
  Divino Fernandes Honorato
  Edgar Pinto
  Fernandes Rodrigues de Sousa 
  Gilberto do Prado Czeder
  Luiz Alberto Bueno Bezerra
  Marcelo de Castro Moraes
  Marcio Ferreira de Oliveira
  Osman José da Silva
  Robson Pereira da Costa
  Sócrates de Sousa Melo
  Timoteo David Marcelino de Oliveira
  Zeir Ascari
14 LP GENERAL 
 M. GUIMARÃES Socrates Marinho da Costa
 Anápolis 
14 LP AMOR E LUZ IV Ésio Campos
 Pires do Rio 
14 LP FRANCISCO 
 DE MORAES Idercy Cabral de Castro
 Itumbiara Luciano Marques
  Luiz José de Lima
  Wallace Serafim Ferreira
  Wagner Serafim Ferreira
14 LP TIRADENTES André Spenziere C. Mendonça
 Goiânia Alberto Alves de Oliveira
15 SC Nasseri Gabriel Alex Fabiano Bores Montes
 Pires do Rio Claudiney Antônio da Silva
  João Batista de Sousa
  Sinésio Simão da Silva
15 SC PAZ E AMOR IV Elias Ferreira de Barros
 Catalão 
15 SC ESTRELA 
 RIO-VERDENSE Daniel Almeida Rosa
 Rio Verde Cleuvimar Selvio Peres
  Egberto Tushio Saito
  Eurico de Sousa
  Everson Gomes de Almeida
  Jamar Urias Mendonça
  Marcelo Ananias Costa
  Nivando Alves da Silva
  Odilon Correia Santos Junior
  Oduvaldo Santana Junior
  Osvaldo Borges Filho
  Paulo Eustáquio do Nascimento
  Venerando F. Souza Neto

16 SC LEALDADE 
 E JUSTIÇA Alex Wallace Silva Costa
 Anápolis  Rogério Ribeiro de Andrade
  Waldir Candine
16 SC JUSTIÇA 
 E CARIDADE II Dirceu Aparecido Machado Borges
 Itumbiara Oswaldo Eustáquio da Silva
18 SC JUSTIÇA 
 E CARIDADE II Acrisio Neto de Freitas
 Itumbiara Claudio de Oliveira Penido
  Cleito Alves de Lima
  Cleiton da Silva Lima
  Everton Luiz de Miranda
  Harley Santin Gonzáles
  Henrique Martins Gomes
  Mauro Cesar de Oliveira
19 KADOSCH 73 Bruno Gonçalves de Rezende
 Catalão Flavio de Sousa Paiva
  Gilmar Francisco Bolina
  José Viana Borges
  Manoel Lucio dos Santos
  Walter da Costa Mendes
  Walmir Santos Fernandes
  Wilmar Dias Carneiro
19 KADOSCH 73 Antonio Jacome Neto
 Catalão José Eduardo Dias Calixto
22 KADOSCH 73 Silvio de Castro Lima
 Catalão 
29 KADOSCH 9 Francisco Bruno de Almeida
 Goiânia Rubens Pereira de Carvalho
30 KADOSCH 73 Rildo Ferreira de Sousa
 Catalão 
30 KADOSCH 9 Carlos José dos Santos
 Goiânia Divino Miguel de Oliveira
  José Altair de Sousa
  José Maria Oliva
31 CONSISTÓRIO 4 Jadeir Borges de Oliveira
 Goiânia José Luiz Teixeira Trindade
  Nilo Luiz Sobrinho
32 CONSISTORIO 4 José Tadeu Oiano
  Orlando Luiz de Oliveira
32 CONSISTORIO 72 Carlos Alberto Segalin
 Rio Verde Eduardo Rodrigues Lima
  Elvis de Sousa Freitas
  Leonardo Oliveira Alves
  Marcos de Almeida
  Walgmar Ramos de Oliveira
  Eduardo Pereira Ribeiro
  Lucivaldo Tavares Medeiros
  Tarcizio Honorato de S. Filho
  Antônio de Pádua Soares
  José Sérgio Pereira

GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME GRAU   LOJA  NOME

A Delegacia Litúrgica do Supremo Con-
selho do Brasil, do Grau 33 do Rito Escocês 
Antigo e Aceito, é o Órgão que disciplina, 
governa e organiza os trabalhos dos Corpos 
Filosóficos dos Estados de Goiás e Tocantins, 
tendo como Delegado Litúrgico para a Região, 
o Grande Inspetor Geral JOÃO LUIZ TORRES 
NETO e como Tesoureiro o Grande Inspetor 
Geral Francisco Juraci Rolim.

Funciona a Delegacia nas dependências da 
Loja Simbólica Liberdade e União, onde, tam-
bém, estão a Loja de Perfeição TIRADENTES, 
o Sublime Capítulo LIBERDADE E UNIÃO e 
o Conselho Filosófico de KADOSCH n° 9, Se-
cretariados pelo Irmão Waltercílio Gonçalves, 
com endereço: Av. Paranaíba, 984 – Centro – 
CEP 24020-022, Caixa Postal, 10.122.

A Delegacia tem um estoque regular de 
Rituais e Medalhas, para pronto atendimento 
de suas jurisdicionadas.

Conta a Delegacia com uma Biblioteca 
simples, porém, em condições de atender 
eventuais consultas e necessidades primárias 
de Irmãos e Corpos.

Delegacia 
litúrgica

irmão João Luiz Tôrres Neto, delegado Litúrgico do 
R.e.a.a. para Goiás e Tocantins

De muita alegria e confrater-
nização no Vale de Ceres (Região 
do São Patrício), foi o 05 de JU-
NHO, com a Instalação solene do 
CONSELHO FILOSÓFICO DE 
KADOSCH Nº 135.

Na "madrugada", deslocou-
se de Goiânia para Ceres, o 
Delegado Litúrgico João Luiz 
Torres Neto, acompanhado dos 
Grandes Inspetores Gerais: Absaí 
Gomes Brito e José Marques de 
Albuquerque, para, às dez horas 
da manhã, Sagrarem Os Estan-
dartes e Instalarem o Kadosch 
N° 135, bem como a posse do 
Grande Inspetor Geral, Irmão 
TENISSON PEREIRA DA SIL-
VA, na Presidência e dos demais 
membros da Diretoria.

A Sessão solene, presidida 
pelo Delegado Litúrgico, contou 
com a participação dos Grandes 
Inspetores Gerais: 1º Vigilante 
– José Jorge Name; 2° Vigilante – 

José Soares de Carvalho; Orador 
– Absaí Gomes Brito e Mestre 
de Cerimônias José Marques de 
Albuquerque.

No período vespertino, após 
o almoço realizado no Salão de 
Festas da Loja Simbólica Vale do 
São Patrício, local do evento, foi 
realizada uma Sessão Especial no 
Grau 19 (a primeira do novo Ka-
dosch), quando foram iniciados 8 
Irmãos no Grau.

Na oportunidade, em brilhante 
e oportuno pronunciamento, o 
Delegado Litúrgico saudou os Es-
cocesistas da Região, pelo esforço 
e dedicação ao Rito, e prometeu-
lhes, se continuarem com a mesma 
"garra", muito em breve, a instala-
ção do CONSISTÓRIO DE PRÍN-
CIPES DO REAL SEGREDO, 
para atendimento de toda a Região 
Norte do Estado de Goiás.

Parabéns, Irmãos, do Vale do 
São Patrício!

delegacia Litúrgica 
em Ceres
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Fama em Foco
aniversário da FaMa

No dia 28 de abril comemoramos o aniversário da FAMA com apre-
sentações das oficinas de Coral, Dança e da Banda Marcial. Contamos 
com a presença de vários Diretores e Maçons que se dispuseram a estar 
conosco e ainda com a participação da Senhora Veridiana Mariana da 
Silva mãe de duas educandas que agradeceu em nome dos pais e relatou 
a importância e diferença que a Instituição faz na vida de seus filhos. 

SEMANA DA 
ALIMENTAÇÃO

A nutricionista Éryka Silva    na 
Semana da Alimentação desenvol-
veu  o Projeto Alimentação Saudá-
vel  visando incentivar o consumo 
de frutas e hortaliças, enfatizando 
a importância de uma boa nutrição 
para o desenvolvimento cognitivo 
de crianças e adolescentes na fase 
escolar. 

OLIMPÍADAS 
ESCOLARES

Do dia 25 de maio a 03 de 
junho realizou-se as Olimpíadas 
Escolares participamos  em várias 
modalidades e   obtivemos a se-
guinte classificação:

Ana Clara Diamante  1º lugar 
no Tênis de Mesa, Letícia Teodoro  
Mendonça  1º lugar no Arremesso 
de Peso, Claudeir Silva de Araújo 
3º lugar no 100 e 200m, Jefter Lael 
Nunes Ribeiro 1º lugar nos 3000 
metros, Moacir Tavares 2º lugar no 
Nado Livre e no Vôleibol Infantil 
ficamos em 2º lugar.

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
No dia 30 de Maio a Agência Municipal de Trânsito (AMT), 

realizou no auditório da Instituição Palestra Sobre  Educação 
Para o Trânsito. Esclarecendo dúvidas e trazendo informações 
pertinentes sobre os cuidados necessários que devemos ter.

PROJETO MEIO AMBIENTE
Desenvolvemos durante o mês de junho o Projeto 

Meio Ambiente e vários eventos foram planejados 
e realizados para o encerramento. A I fase teve 
como tema A Reciclagem. Na  II fase do Ensino 
Fundamental trabalhou-se os quatro elementos: Ar, 
Terra, Fogo e Água.Visando estimular a mudança de 
hábitos e  atitudes para colocar em prática no dia a 
dia ações voltadas a preservação ambiental.

No dia 16 de junho também dentro da execução 
do Projeto Meio Ambiente tivemos a visita do Eco-
móvel, com  palestras direcionadas ao tema. E no dia 
21 de junho realizamos dois passeios, um ao Parque 
Areião e o outro ao Clube Ferreira Pacheco. 
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d i p l o m A ç ã o

Pronunciamentos dos Irmãos EURÍPEDES BARBOSA NUNES – Grão-Mestre 
reeleito do GOB-GO, LUIS CARLOS DE CASTRO COELHO – Grão-Mestre 
Adjunto e do Orador oficial da solenidade, Irmão Ovídio Inácio Ferreira 

Filho, por ocasião da Diplomação dos eleitos, pelo Tribunal Regional Eleitoral do  
GOB-GO.

Manifestação do Grão-Mestre adjunto eleito

"O que importa não é o fardo, mas como o carregamos". 
"Um homem pode fracassar muitas vezes, mas não será fracassado enquanto  não 
começar a culpar alguém".

PronunciaMento 
do Grão-Mestre eleito

Cumpridas as normas que asseguraram 
o exercício de ser votado e votar, para 
todos os maçons do Grande Oriente do 

Estado de Goiás, estamos perante a Justiça 
Eleitoral Goiana, nos apresentando e partici-
pando de um momento solene de diplomação, 
que a mim e ao Irmão Luis Carlos de Castro 
Coelho, confere o direito inquestionável de 
posse perante a Assembléia Estadual Maçô-
nica no próximo dia 18 de junho. Escolhidos 
que fomos direta e secretamente, segundo as 
normas e condução competente e segura deste 
Egrégio Tribunal Eleitoral com manifestação 
de confiança de 93,6%, totalizando 1.770 vo-
tos, o que demonstra muita harmonia.

Harmonia, cimento que edifica as relações 
humanas. Estado de espírito a ser alimentado 
de forma permanente.

Nem a maçonaria nem qualquer outro 
grupo social pode subsistir sem a harmonia, 
e pela identificação com nosso companheiro 
Grão Mestre Adjunto, recebemos esta missão 
com grande responsabilidade e nos colocando 
a serviço da harmonia.

Continuaremos a ser Grão Mestre que 
financeiramente não é rico, mas que procura 
não ser espiritualmente pobre. Muito feliz 
e desejando ser chamado sempre de Irmão, 
sentindo em seu coração toda a vibração e 
plenitude do que é ser um verdadeiro Irmão.

Junto com Euwaldo Vaz, companheiro 
de 4 anos, procuramos não ficar presos às 
lendas e histórias da maçonaria do passado, 
mas sermos autores e coadjuvantes de um 
grande filme, escrevendo uma bela página da 
maçonaria do presente em Goiás.

Com você Irmão Luis Carlos, a disposi-
ção indomável para combater, sem tréguas 
o vício, a corrupção, amparando e ouvindo 
nossos Irmãos, despidos de todas as vaidades, 
gostando mais de encargos do que cargos 
e pompas, conhecendo nossas limitações e 
fazendo de tudo para superá-las.

Nesta concepção, a qual procuro aperfei-
çoar em cada minuto da vida, compreendo 
que é preciso que nós maçons pratiquemos 
constantemente a arte da paciência, de pedir 
desculpas, pensar positivo, respeito às pes-
soas, solidário e companheiro e mudança ao 
abordar conflitos.

Neste momento, dirijo-me aos corações 
e a consciência dos Irmãos do GOEG, para 
lhes afirmar que mesmo parecendo pastor, 
padre ou pregador espírita, como alguns Ir-
mãos já me afirmaram, o que, aliás, me enche 
de humildade para compreender os sentimen-
tos. Mergulhar neles com profundidade, para 
buscar os valores positivos, eliminando os 
negativos, que podem nos levar à ambição, 
inveja, cobiça, vaidade, falta de fraternidade, 
falsidade que é pregar o bem em público e 
praticar o mal no particular. A peça chave 
de cada maçom é a fraternidade.

Na verdade, a grandeza do maçom  não se 
encontra em seu mundo exterior e sim no mundo 
interior, em seu coração, na sua entrega a prá-
tica da fraternidade que é união, convivência 

como de Irmãos, harmonia, boa amizade, união 
com amizade íntima, união com amizade estrei-
ta, simpatizando em causas comuns.

Esta sessão solene demonstra o quanto 
nossa instituição é integrada por um Tribunal 
Eleitoral composto por juízes, que acima dos 
seus conhecimentos jurídicos, são maçons e 
cidadãos.

Desejo antes de tudo e se possível, que 
entre nós sempre esteja presente o otimismo, 
a liderança espiritual e familiar que cada 
maçom obrigatoriamente precisa ter.

Meus prezados Irmãos. Peço-lhes do 
fundo da minha alma e dos meus 33 anos na 
Ordem, que não permitam que o pessimismo 
tome conta de sua alma e atrapalhe suas 
relações na família, com os amigos e com 
os Irmãos.

Sejamos alegres e realizadores.
O realizado jamais se preocupa com 

críticas.
O otimista alimenta-se da capacidade de 

superar desafios porque ele tem fé em si, no 
mundo e em Deus.

Tenha sempre em mente que nossa força 
nasce da pureza de nosso coração. Nossa 
Ordem será cada vez mais forte, com os nos-
sos corações em paz, pois aí teremos todo o 
equilíbrio para ouvir e ser ouvido.

Onde há caridade e sabedoria não há medo 
nem ignorância. Onde há paciência e humilda-
de, não há ira nem perturbação. Onde a pobreza 
se une a alegria, não há cobiça nem avareza. 
Onde há paz e meditação, não há nervosismo 
nem dissipação. Onde o temor de Deus está 
guardando a casa, o inimigo não encontra porta 
para entrar. Onde há misericórdia e prudência, 
não há prodigalidade nem dureza de coração.

Concluo minhas palavras dirigindo-me 
às mulheres, às nossas cunhadas e compa-
nheiras. A determinação é de dobrarmos nos 
próximos 4 anos, o apoio que foi dispensado 
nos 4 anteriores, alcançando 100 registros 
no GOB, já que de 20 estamos alcançando 60 
Fraternidades Femininas registradas.

Sabemos hoje que a maçonaria não pode 
prescindir da mulher, muito menos a nossa 
família, pois elas são mais importantes na 
orientação dos filhos e na condução da men-
sagem cristã, que nós homens.

Presto-lhes queridas cunhadas o meu 
reconhecimento, respeito e consideração 
especial, sou agradecido a Deus por ser 
considerado amigo e querido por vocês e 
homenageando-as presto minha reverência a 
esta companheira de lutas, alegrias, sofrimen-
tos, mas coluna da minha vida, mulher de fé 
inquebrantável e que me sustenta nas horas 
difíceis e me ampara e reforça na missão 
maçônica.

A você minha querida Vera Lúcia Brandão 
Barbosa, sou muito grato, você que me pre-
senteou com a maior riqueza da minha vida 
Ivana, Flávio Henrique e Isabela e os nossos 
netos Paulo Henrique e Vinícius.

Eurípedes Barbosa Nunes.

Permita-me em poucas palavras externar 
os meus sentimentos quanto a este momento.

Tenho comigo que esta não é só uma 
ocasião de festa, mas de muita responsabi-
lidade.

Assumir uma posição tão importante como 
esta, traz a todos nós uma reflexão, pela im-
portância e pela responsabilidade do cargo 
que ora estou sendo proclamado.

Raro é o homem, o ser humano que já se 
capacitou de que precisa crescer, caminhar 
com os próprios pés e olhar com atenção tudo 
que está no seu caminho e ao seu redor, não 
só para não tropeçar como para não derrubar 
ninguém.

Que sabemos nós para impor a nossa von-
tade frágil e descontrolada à vontade daquele 
que sabe?

Deveríamos, isto sim, olhar, ver e procurar 
sentir cada coisa, cada criatura, como neces-
sárias entre si, pois só assim, misturadas, elas 
podem aperfeiçoar-se.

Aqui, só aqui, há o material necessário a 
nossa aprendizagem atual, e tudo que acon-
tece de qualquer natureza, é para uso interno, 
para estudo, para meditação e depois para a 
sublimação.

Por isto meus irmãos, digo com franqueza, 
estou com um frio na barriga, acho ser medo, 
acho não, tenho certeza.

Mas sei que preciso ter coragem de ser 
o que se é, sem falso pudor, sem pretender 
iludir, colocando uma máscara e vivendo 
vida exterior diferente daquela que vai ao 
nosso íntimo.

É preciso ter coragem para retirar a 
máscara e se apresentar ao natural, não 
por exibicionismo, não com o propósito de 
escandalizar alguém, mas simplesmente para 
descarregar as energias negativas que ainda 
carregamos e das quais só nos libertaremos 
se tivermos a ousadia de deixar que elas se 
manifestem e se saturem.

Por isto meus queridos irmãos, cunha-
das, sobrinhos e sobrinhas que finalizo 
comprometendo-me a ter sempre minha atitude 
racional.

Porque tenho certeza que é inútil tentar 
buscar a taça do néctar divino, se ainda não 
sorvemos, até a última gota, o veneno da taça 
da ilusão do mundo se ainda não saciamos os 
apetites materiais, se sufocamos os instintos. 
Não nos iludamos. Eles permanecerão vivos 
e, quando menos esperarmos, romperão as 
cadeias do convencionalismo com que os pren-
demos. Evadidos, descontrolados famintos e 
sedentos, provocarão os mais sérios distúrbios 
emocionais causando escândalos àqueles que 
nos admiravam pelo nosso comportamento 
exemplar.

É evidente que temos em nós a capacidade 
de doutriná-los, mas é preciso que os reco-
nheçamos, que não tenhamos ilusão a nosso 
respeito, que procuremos, no nosso íntimo, 
onde se escondem esses animais ainda pri-
mitivos; se já tivermos forças suficiente para 
domá-los, quer pela prece, quer pela vontade 
de não sermos vencidos, já conhecedores de 
que devemos ser senhores e não escravos. 
Desses instintos, devemos refreá-los e manter 
as rédeas com mãos firmes e decididas.

Então não teremos mais a pretensão de 
ser intolerantes com as falhas alheias, pois 
compreenderemos que nem todos têm a de-
vida força nem estão preparados, para essa 
luta interna.

Por isto neste momento agradeço a todos, 
do mais fundo do meu ser, pelo apoio, pela 
compreensão futura, e digo que é preciso ter 
coragem de passar por todas as experiências, 
elevar a natureza animal à categoria humana, 
para então aspirarmos ao divino.

Muito obrigado.

Luis Carlos de Castro Coelho
(Eleito Grão-Mestre adjunto do GOB-GO)

aGradeciMentos do orador
Os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor e ele deleita se  no 
seu caminho. (Salmo 37, versículo 23)

Tendo como principal sustentáculo do Gran-
de Oriente do Estado de Goiás no próximo 
quadriênio nossos queridos irmãos Eurípe-
des Barbosa Nunes e Luis Carlos de Castro 
Coelho, verdadeiros e abnegados operários 
que a partir de suas posses, diariamente 
conduzirão com sabedoria e prudência os 
destinos de nossa ordem.

Sim, meus irmãos.
Caríssimas cunhadas nobres sobrinhos e 

ilustres visitantes.

NESTE MOMENTO SOLENE
Chegamos hoje com justa e merecido orgulho 
ao final da edificação do alicerce que servirá 
de base a diversas construções benéficas de 
nossa instituição.

Como a renovação se impõe, o corpo 
diretivo de nossa sublime ordem também 
necessita se oxigenar, de novos métodos de 
trabalho, de novas idéias e concepções, para 
que assim o futuro e a grandeza do GOEG 
sejam garantidos uma vez que a luz, a hones-
tidade e o tirocínio de nossos diplomandos, 
nos remetem a certeza que estes servirão com 
maestria a missão que lhe foram impostas 
pelas urnas no dia doze de março de dois 
mil e onze.

Com referência ao processo eleitoral 
sob o ponto de vista jurídico reinou a paz, a 
ordem e a tranqüilidade, em razão da exis-

tência de chapa única, o que demonstra ine-
gavelmente o alto grau de aperfeiçoamento 
moral e intelectual  dos candidatos que se 
dignaram a servir como nossos legítimos 
mandatários.

Cabe a nós acrescentar que todos me-
recem nossa admiração e respeito, e que 
nesta oportunidade estendemos a todos 
os maçons que participaram do processo 
eleitoral, de uma forma ou de outra, e que 
esta sessão transcenda os limites de uma 
simples manifestação de agradecimentos e 
congratulações.

E afirmamos que a egregóra estabelecida 
nestas colunas se perpetue irradiando suas 
luzes e boas energias por todo grande oriente 
do estado de Goiás E COM CERTEZA chegue 
por todo grande oriente do Brasil.

Por tudo que foi dito, e que ainda poderí-
amos dizer, e que agradecemos a todos nesta 
noite, finalizando assim o trabalho do tribu-
nal eleitoral no que tange as eleições para o 
cargo de Grão Mestre e Grão Mestre Adjunto 
do Grande Oriente do Estado de Goiás.

Muito obrigado.
E que o Grande Arquiteto do Universo 

que é Deus nos ilumine nesta vida e na 
eternidade.

Ovídio Inácio Ferreira Filho
Orador da Solenidade



maio/junho  –  2011 LIBERDADE E UNIÃO 7

Segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM) o uso do crack já atingiu contornos de epidemia nacional 
e cerca de 98% das 4000(quatro mil) prefeituras informaram 
que têm problemas de violência, saúde pública e social devido 
ao vício de drogas alucinógenas como cocaína, maconha e que 
“cracolândias” estão instaladas no perímetro urbano e resistindo 
à desativação. É o quadro comum em pequenas urbes até cidades 
de médio e grande porte inclusive as capitais, todas sem uma 
solução a curto prazo.

A CNM acusou a demagogia oficial no combate ao assunto e 
classificou de engodo (as ações da Secretaria Nacional Anti-drogas 
(Senad), vinculada a Presidência da República, informando que 
nenhuma prefeitura recebeu recursos do Plano Nacional de Enfren-
tamento ao Crack lançado pelo presidente Lula em maio. Trata-se,  
segundo o relatório, de “ mais um balão de ensaio”, como tantos 
outros que marcam os projetos da administração federal que se 
encerra. Nunca saiu do papel. Assinala ainda que não há combate e 
que o crack vai conquistando espaço, notadamente entre os jovens, 
suas maiores vítimas, graças à negligência das autoridades.

Nas capitais o uso da droga por setores das comunidades das 
periferias é vertiginoso e chega a lotear áreas urbanas centrais. 
No interior de todo o país, sem exceção, os locais são conhecidos 
como “cracolândias” e reúnem marginais de todos os matizes 
prontos a assaltar e roubar para conseguir o dinheiro para as 
pedras, aumentando consideravelmente as estatísticas criminais. 
A repressão é tímida, incipiente e incapaz de solucionar, devido, 
inclusive à própria legislação que tolera a figura do usuário, 
punindo apenas o traficante e desta forma abarrotando o sistema 
carcerário de “traficantes” descartáveis e que são substituídos na 
hora pela legião de desempregados do país.

Confrontada com a existência de “cracolândias” em todo o ter-
ritório nacional, a Presidência da República classificou o relatório 
resultante da pesquisa da CNM de”especulação” e reiterou que, 
assim como a Saúde, a Educação e a Segurança são prioritárias 
e tem recebido toda a atenção possível. O que parece que tem 
sido pouco de um Governo que tem mais de 80% de aprovação 
popular. Informou ainda que foram alocados 410 milhões de 
reais para o combate ao crack, já distribuídos a prefeituras o que 
também é negado.

Corroborando o tema, da pesquisa realizada pela Universidade 
de São Paulo (USP), semana passada, concluiu que 1 entre 4 estu-
dantes das redes particulares e públicas já consumiu algum tipo de 
droga, não podendo informar, contudo, quantos serão dependentes 
até começarem a causar problemas e dificuldades na família e na 
sociedade. Os resultados de algumas políticas públicas são inques-
tionáveis, mas o combate ás drogas ficou a dever, justamente um 
setor que atinge o futuro do país que é a sua juventude.

(*) É escritor, jornalista e presidente da Academia Brasileira de 
Estudos e Pesquisas Literárias.

PASTOR MARCOS JOSé (*)
Especial para Diário da Manhã

A frase: “Façamos o homem 
à nossa imagem e semelhança”, 
foi dita por Deus após a criação 
de todas as demais coisas. O ser 
humano com suas características 
morais, intelectuais e espirituais, 
foi coroado na obra da criação 
com esse grande privilégio de ter 
sido feito à imagem e semelhança 
de Deus.

Ao longo da história temos 
visto o homem cair no perigo de 
imaginar Deus à sua própria ima-
gem, invertendo a frase original. 
Criamos deuses, de acordo com 
nossas conveniências - à nossa 
imagem e semelhança. Voltaire 
disse que com esta atitude, o ho-
mem deu o troco.

A idolatria pode também surgir 
dessa maneira: O homem cria um 
Deus e atribui a Ele a sua opinião. 
Veja o que diz o apóstolo Paulo 
sobre esse assunto: “Porquanto, 
tendo conhecimento de Deus 
não O glorificaram como Deus, 
nem lhe deram graças; antes se 
tornaram nulos em seus próprios 
raciocínios, obscurecendo-lhes o 
coração insensato; Inculcando-se 
por sábios, tornaram-se loucos e 
mudaram a glória do Deus incor-
ruptível em semelhança da imagem 
de homem corruptível”. Romanos 
1:21-23

Criamos deuses para legitimar 
algumas das nossas ações. Para 
continuar na prática do pecado, 

criamos o Deus do perdão; Para 
justificar a riqueza, criamos o 
Deus da prosperidade; Se busca-
mos uma bênção muito especial, 
é conveniente termos um Deus 
todo-poderoso; se não queremos 
nos compro-meter com missões e 
evangelismo, buscamos um Deus 
que é amor e no final, todos se da-
rão bem. Tudo isso para justificar 
nossas atitudes.

Precisamos urgentemente por 
as coisas em seus devidos lugares. 
Em primeiro lugar devemos nos 
lembrar que Deus não é uma força, 
nem uma idéia, mas uma pessoa. 
Ele tem vontade, emoção e senti-
mento. Ele não é algo, mas alguém 
que se relaciona conosco. Ele é 
Senhor e não servo, Criador e não 
criatura, Santo e não profano, Rei 
e não súdito. Ele é misericordioso 
e compassivo, mas também justo. 
Deus não é explicável. O infinito 
não cabe dentro do finito. E se eu 
pudesse defini-lo então não seria 
Deus.

Nossa vontade nem sempre é 
igual à d’Ele, mas devemos orar: 
Seja feita a Tua vontade e não a 
minha. Para chegarmos a Deus 
não basta o raciocínio. Precisamos 
admitir quem somos e reconhecer 
quem Ele é. Contemplá-lo e mara-
vilharmos n’Ele.

Deduzimos de tudo que até 
agora foi dito que qualquer Deus, 
feito à imagem do homem, pode no 
máximo ser considerado um ídolo. 
O ídolo é resultado de muitos in-
teresses, Deus está além da razão. 

FAçAmos deus conFoRme 
A nossA imAGem e semelhAnçA

NOTAS DO REPÓRTER

“CRaCOLÂNdia”
É aQUi!

IR.: REIS DE SOUSA (*)

O ídolo é fabricado, ao passo que 
Deus é encontrado. O Deus verda-
deiro é sempre incômodo, porque é 
reto, justo e incondicional na cons-
ciência da verdade e da justiça.

O Novo Testamento nos traz 
uma novidade em termos de reve-
lação de Deus: Ele pode ser visto 
em Jesus, o Emanuel - Deus conos-
co. O Criador pode agora ser per-
cebido como Redentor. Em Jesus 
o homem pode satisfazer a maior 
de todas as suas necessidades que 
é encontrar-se com Deus. Termino 
com uma frase de Santo Agostinho 
na abertura das “Confissões”: 
“Fizeste-nos para Ti, e inquieto 
está o nosso coração enquanto não 
repousa em Ti”. Em Deus você 
encontra a razão de existir.

(Marcos José, teólogo e pastor da Igreja 
Cristã Evangélica de Campinas)

AIDENOR AIRES (*)
Especial para Diário da Manhã

O automóvel realizou o sonho 
humano de vencer as distâncias. 
Enquanto transportava o homem 
para o trabalho, o lazer e a aven-
tura, foi se tornando também signo 
de riqueza e prosperidade. Acabou 
por se tornar imprescindível em 
uma sociedade centrada no culto 
do individualismo e da competi-
ção. De um instrumento facilitador 
da vida, o automóvel se tornou em 
eficiente auxiliar da morte. Qual 
é a família que não lamenta uma 
perda, um aleijão, uma deformi-
dade causada pelos acidentes de 
trânsito? Encheram as ruas do 
mundo. Já não há espaço para 
pedestres, ciclistas e nem mesmo 
o transporte coletivo. Quase sem-
pre levando um único passageiro, 
engarrafa o trânsito, enche o ar de 
poluentes e faz crescer dia a dia as 
estatísticas de mortes e mutilações 
nas ruas. É como se estivéssemos 
em uma guerra. De nada adianta 
impor ameaças e castigos aos pro-

prietários. De nada adianta multa, 
cassação de carteiras de habilitação 
ou suspensão do direito de dirigir. 
Sempre se dá um jeito. Por trás, os 
donos do petróleo, das indústrias 
de combustíveis ditos ecológicos 
e as montadoras. Haverá um dia 
em que todos terão seu automóvel 
e todos acabarão parados num 
engarrafamento universal. Todos 
acelerando seus motores impa-
cientes e estagnados por aquela 
lei fundamental da física: dois 
corpos não ocupam o mesmo lugar 
no espaço. As cidades já mostram 
sinais de cansaço. Contorcem-se 
entre filas, trombadas, atropela-
mentos e céus de chumbo. A ilusão 
dos biocombustíveis esbarra em 
esquecidos prejuízos. Marcas que 
enodoam nossa civilização. Como 
o filho arrancado pela pílula do 
dia seguinte, ou pelos cirurgiões, 
vai construindo destilarias que 
competem com o ser humano. As 
melhores terras são entregues à 
cana e a outros cultivos destinados 
a cevar a sede dos automóveis. 
Cereais nobres são espremidos e 

A moRTe AndA pelAs RuAs
esmagados para que os automó-
veis tenham mais opções em seu 
cardápio cada vez mais sofisticado. 
Já podem escolher etanol de milho, 
de soja, de madeira, cana-de-açúcar 
e qualquer outra matéria biológica 
prestável. Aí entram também as 
oleaginosas, muitas requeridas para 
a alimentação humana ou animal, 
como o girassol, a soja, algodão ou 
outras amêndoas oleaginosas. Todo 
sacrifício é válido para sustentar 
a indústria automobilística. Num 
mundo com mais de seis bilhões 
de seres humanos, vamos assistin-
do com frequência os tsunamis da 
fome, enquanto queima-se nas ruas 
de Nova York, Londres, Pequim, 
Roma e São Paulo, em veículos 
de locomoção esportiva, lúdica ou 
erótica, os produtos que poderiam 
salvar o mundo da miséria e da 
fome. Deixam-se de lado as solu-
ções coletivas e solidárias dos trens 
e metrôs. Compactuam, autoridades 
e cidadãos, com a violação do direi-
to de ir e vir da maioria. Investimos, 
insensíveis, na gradativa e implacá-
vel extinção dos pedestres. 

I N F Â N C I A  E  J U V E N T U D E

N Ã O  A O  A B U S O
O que. diz a legislação sobre a exploração sexual.T
Explorar sexualmente crianças e adolescentes dá cadeia: pena 

de 6 a 10 anos, com agravamento se a menina ou menino tiver 
menos de 14 anos; Os acusados não têm direito a fiança, indulto 
ou diminuição de pena por bom comportamento.

Quem incentiva, induz ou tira proveito da exploração, par-
ticipando dos lucros ou fazendo-se sustentar pela criança ou 
adolescente, também comete crime com pena prevista de 1 a 4 
anos de cadeia e multa. Isso inclui a família.

Quer denunciar? Disque 100
A LIGAÇÃO é GRATUITA E NÃO é NECESSÁRIO SE IDENTIFICAR.

(Jornal MP Goiás – abril/maio 2011)



No dia 7 de junho ocorreu a solenidade de Instalação e Posse da 
Diretoria da Loja Liberdade e União, para o biênio 2011/2013.

Vemos na foto, da esquerda para a direita: o Presidente Instalador, 
Irmão Absaí Gomes Brito, o Venerável empossado, Irmão Manoel da 
Costa Lima e o ex-Venerável, Irmão Luis Carlos de Castro Coelho, 
que vai ocupar as funções de Grão-Mestre Adjunto do GOB-GO.

8 maio/junho – 2011

faLeCimeNTOs
Nascido em Taguatinga, então Goiás e hoje Tocantins, no dia 12 

de julho de 1915, faleceu em Goiânia dia 2 de junho, o irmão 
JOSé PERCILIO DE SALES, aos 96 anos de idade. O irmão 
Percílio foi iniciado em uma Loja de Barreiras-BA e mudando-se 
para Goiânia filiou-se na Liberdade e União. O corpo foi velado 
no cemitério Jardim das Palmeiras e sepultado no Santana. 

Transmitimos aos familiares do irmão, nossos sentimentos 
de pesar.

o0o

Nascido em Formiga/MG dia 23 de outubro de 1937, faleceu 
em Goiânia dia 4 de maio, o estimado irmão CARLOS AN-

DRé, depois de muitos anos de atividades na Liberdade e União 
e Corpos Filosóficos da Região.

Sua morte foi bastante sentida no meio maçônico, pois o Carlos 
André era muito querido em nossa irmandade.

Transmitimos à cunhada Vilma, filhos e demais familiares, 
nossos sentimentos de muito pesar.

Em belíssima Sessão, bri-
lhantemente conduzida pelo 
Venerável Mestre Luís Car-

los de Castro Coelho, realizada dia 
31 de maio, foi iniciado o candida-
to ACIR FERREIRA CARDOSO 
JúNIOR.

A Sessão foi abrilhantada 
por 72 irmãos do Quadro e 26 
visitantes, de Lojas de diversas 
regiões, inclusive o irmão Ro-
land Christopher, da Kennineton 
Lodge n° 1381, de Grande Loja 
da Inglaterra.

O Eminente Grão-Mestre Bar-
bosa Nunes foi representado pelo 
Grão-Mestre Honorário Oclécio 
Pereira de Freitas e o Presidente 
da Assembléia Maçônica - Mauro 
Marcondes da Costa, pelo Deputa-
do Albácio Jaime.

O Presidente do Tribunal de Jus-
tiça Maçônico do GOB-GO - Irmão 
José Gonçalves da Cunha – mem-
bro da Liberdade e União, presti-
giou a Sessão, além do Venerável 
da "Filhos da Justiça" e o Deputado 
Argileu Francisco Neto.

iniCiação

Carlos andré, quando 
do recebimento  
da Comenda, estrela 
da distinção maçônica, 
por tempo de serviços 
dedicados à maçonaria

ENTREGA DAS LUVAS
Após a Sessão, aconteceu no Sa-
lão Social da Loja a apresenta-
ção da nova cunhada Leoneta de 
Sousa Parente, pela Presidente 
da Associação Feminina Filhas 
da Hiram e após explicações 
do Venerável, foi procedida à 
entrega das Luvas. 

Foi apresentada no último dia 31/05 
aos Irmão de Liberdade e União, bem 
como a todos os visitantes que aqui esti-
veram, a nova Galeria de Condecorações 
e Troféus da Loja.

Nela pode ser apreciada, dentre 
outras, a Carta Constitutiva da Loja 
datada de 1937 e a Carta Capitular de 
1942, época em que o Simbolismo e o 
Filosofismo ainda não eram separados, 
além da última homenagem recebida 
pela loja, a Comenda do Mérito Maçô-
nico Jair Assis Ribeiro.

Não podemos deixar de exaltar o 
laborioso serviço e exímia dedicação 
do Irmão Tercino Alves dos Santos, que 
conduziu os trabalhos e organizou esta 
belíssima galeria.

Galeria de Distinções

instalação e Posse 
na liberdade e união

DESPEDIDA
O Venerável Luis Carlos disse às 
cunhadas que, após quatro anos 
no Veneralato da Loja, estava se 
despedindo, pois doravante vai 
emprestar sua colaboração ao 
GOB-GO, como Grão-Mestre 
Adjunto.

Encerrando a noitada, fomos 
agraciados com um belíssimo 
jantar, "caprichado" pela cunha-
da Diva.

acir e o mestre de cerimônias, 
José Teles

acir e seus “quatro padrinhos”: irmãos Juraci, Tercino, Luis Carlos e absaí

acir com seu filho, sua esposa Leoneta 
e Janine, ex-presidente da associação 
filhas de Hiram


