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Parabéns para o Grande Oriente do Brasil-Goiás. O aniversário do Grande Oriente do Brasil-Goiás 

foi marcado com uma programação de Educação e Cultura. 

A primeira Coletiva do Movimento Cultural Maçônico do Estado de Goiás realizada pelo GOB-GO visa a 

promoção de cultura no meio maçônico sem perder de vista o belo e o estético, ao promover a defesa e 

conservação do patrimônio histórico e artístico regional, nacional, vivificando tradições, interações 

sociais, sustentabilidade por meio da relação harmoniosa em todas as esferas da sociedade governamental 

e não governamental, bem como seus pares, no sentido de buscarmos agir, ao promover a produção e 

difusão da cultura, de forma a subsidiar discussões, estabelecer trocas e ampliar olhares. 

Diante do contexto, compreende que a cultura implica abrir espaços para a primeira "Coletiva do 

Movimento Cultural Maçônico do Estado de Goiás" a partir de diversas parecerias entre o meio maçônico 

e a sociedade contemporânea, em virtude dos agentes sociais que operam, de forma indissociável, entre o 

diferente e o universal; a experiência cultural revela-se, essencialmente, como descoberta do outro, bem 

como a reafirmação de si, potencializando o humano em nós. 

Dessa forma, a representação do sistema artístico e cultural implica em uma dinâmica de relações entre 

instituições, agentes, produtos, processos e produção de valor, ao ter no ser humano a excelência da 

harmonia e felicidade.  

Em linhas gerais, o campo cultural pressupõe zonas de competência, instituições e atores distribuídos em 

movimentos e momentos articulados como a criação, a invenção e inovação; divulgação, trocas, 

cooperação; preservação e conservação do patrimônio histórico; análise, crítica, estudo, investigação, 

pesquisa e reflexão; bem como a organização, valorizando o belo. 

Neste campo, o artista ultrapassa os limites de suas estratégias, cumpre uma função de mediação, 

aproximando o público da experiência da arte, do pensamento e da cultura, enfatizando a secular 

dimensão criativa, levando ao mundo dos devaneios.  

Na busca de ultrapassar os limites em função da educação e cultura, reativamos a Academia Goiana 

Maçônica de Letras do Estado de Goiás, com reinstalação, eleição e posse da diretoria em 25 de outubros 

de 2018, com a presença dos ilustres confrades, familiares maçônicos, autoridade civil, diversos 

representantes de Academias do Estado de Goiás dos dois Orientes e representante do Soberano Grão 

Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil. 

Os presidentes: do Instituto Cultural Movimento Santuário da Ate, Elifas Modesto e Elizabeth Caldeira 

Brito; da Academia Feminina de Letras e Artes Goiás, Alba Lucinia Dayrell; da academia de Letras, 

Ciências e Artes de Inhumas, Umbelina Frota; da Academia de Letras e Artes de Caldas Novas, Carlos 

Albuquerque representando a Stella Maris Fleury; da Academia Piracanjubense de Letras e Artes, Goiana 

Vieira; da JUDA: Junta Universal dos Direitos Anussim, Marlon Jorge Albuquerque; do Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás, Geraldo Coelho Vaz.   

 

A mostra de artes e Cultura contou com a presença da Curadoria da Exposição na 2ª Mostra de 

Cultura e Artes Aparecida Felipe, os Artistas plásticos Anatalia Filipe, Aparecida Filipe, Aparício 



Donizet, Carlos Albuquerque, Chico Menezes , Cíntia Rosa, Dacruz , Doia, Elifas, Gilvam Cabral, 

Guardalupe, Helena Modesto, Helenilce Gusmão, Laudi Castro, Lúcia Freire, Lucio Mauro, Maria Alves, 

Neilam, Nelze Bernardes, Onofre Pimenta, Quintian Santana, Telma e mestre José Carlos Batista 

Nogueira do Centro Livre de Artes de Goiânia.  

 

Ocorreu a premiação dos vencedores do primeiro concurso de Redação da SEDUC/GOB-GO dos filhos e 

filhas de maçons, Filhas de Jó, Demolays e APJ, além da participação de outros dois Estados brasileiros e 

a solicitação da extensão do Projeto de Redação para os demais Estados.  

 

Destacamos alguns autores da noite de autógrafos: Carlos Viveiros, João Batista Fagundes, foi exposta 

uma obra do Maçon Michael J.Sandel, Jefersson Soares de Carvalho, José Mariano Lopes Fonseca, João 

Asmar, Guilherme Freire Fonseca, Filadelfo Borges de Lima e Aidenor Aires.  

 

O evento foi permeado com apresentação especial do Coral do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, 

Cantora: lírica: Goiana Vieira da Anunciação, música Boas Vindas “amigos seja bem-vindos”, de Villas 

Lobos - À capela. Músico e cantor Adelzon Maciel, com a música What a Wonderful World - Louis 

Armstrong e participação do Grupo Compasso regido pelo maestro e Violinista e Instrumentista Wagner 

Sean Costa Brito.  

 

Para registra e marcar o evento foi lançado o troféu na primeira coletiva do movimento cultural maçônico 

de estado de Goiás em 26 de outubro de 2018, que a partir desse ano, ficará registrado nos anais da 

cultura maçônica, como marca simbólica do evento da Educação e Cultura do Grande no Oriente dos 

Estados de Goiás, esculpidos pelos rasgos entre as entranhas da pedra bruta do saber descoberto da vida 

que surge pelo olhar e contornado pelas mãos magicas do artista plástico Irmão Elifas Modesto.  

 

Por fim, um destaque especial às duas potências maçônicas do Estado de Goiás, pela integração, que cada 

vez mais, ficam com as mãos entrelaçadas, visando à maçonaria no século XXI. Nossa gratidão ao 

eminente Grão Mestre Luis Carlos de Castro Coelho e ao sereníssimo Grão Mestre Adolfo Ribeiro 

Valadares, pelo apoio a Secretaria de Educação e Cultura Estadual ao comemorar o aniversário do Grande 

Oriente do Estado de Brasil –Goiás, em alto estilo. 

 

                                                                              Secretaria Estadual de Educação e Cultura do GOB-GO. 

José Mariano Lopes Fonseca  

 

 

 

 


