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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA 21 DE MAIO DE 1998. 

 

 

Na data supra, reuniram-se os membros desta Academia Goiana 

Maçônica de Letras, em sua sede, onde estavam presentes os 

seguintes confrades: Luiz Alberto Di Lorenzzo do Couto, Presidente; 

Absaí Gomes de Brito, Airton Batista de Andrade, Bruno Medeiros 

Duarte, Irorê Gomes de Oliveira, Jarbas Valadares Santana, Onildo 

Gonçalves de Castro, Pedro Calmon Marques Teixeira e o Secretário 

Jorge Rodrigues de Senna. Justificaram suas ausências os confrades; 

Mauro Campos, Eli Brasiliense Ribeiro. Luiz Gonzaga Marques, 

Benedito Ferreira Marques. A reunião objetiva a realização de mais uma 

Sessão Ordinária, cujos trabalhos foram abertos pelo Senhor Presidente 

às 20,10h, quando solicitou ao confrade Absaí que proferisse uma 

prece. Em seguida determinou a leitura das Atas atinentes às Sessões 

realizadas nos dias 20 de junho de 1997 e 05 de março de 1998. Lidas 

ambas, foram a seguir aprovadas e assinadas pelos confrades 

presentes, acima nomeados. O Presidente Luiz Alberto informa que as 

finalidades principais desta Sessão dizem respeito à necessidade de 

todos apresentarem seus curricula, assim como sínteses biográficas dos 

seus respectivos patronos. A outra finalidade é abortar a ausência do 

confrade Edu Ferreira da Cunha, que está sendo aguardado desde 20 
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de junho do ano passado, quando tomaram posse os demais confrades 

convidados na mesma ocasião em que ele o foi sem que, até agora, 

tenha comparecido ou justificado as ausências posteriores àquela data. 

Repisando a necessidade da apresentação dos curricula e sínteses 

biográficas, o senhor Presidente estabelece o prazo de cumprimento 

dessa obrigação até o fim de outubro deste ano. Passa-se, em seguida 

a debater o lançamento de uma revista a ser editada anualmente, pela 

Academia, com matéria sobre Maçonaria em geral, tendo o Presidente 

Luiz Alberto alertado para o detalhe de ser omitido o Grau, na hipótese 

de alguém vir a discorrer sobre este assunto. Informa que essa revista 

será enviada a todas as Lojas Simbólicas, tanto do Grande Oriente do 

Brasil quanto das Grande Lojas, quando passaremos as colocar-nos a 

disposição das Lojas para a realização de palestras sobre os assuntos 

enfocados em cada edição. Concedida a palavra ao confrade Pedro 

Calmon Marques Teixeira, refere-se este ao ingresso da mulher na 

Maçonaria e expende seu ponto de vista de que deve ser intitulada uma 

Maçonaria Feminina, distinta da nossa, e que jamais se venha, a admitir 

o seu ingresso em Lojas tradicionalmente restritas ao sexo masculino. 

Deu notícia, a seguir, da presença da Dra. Marilusa, uma grande médio 

espírita, que lhe telefonou de Palmas - TO, quando transmitiu a seguinte 

mensagem que acabara de psicografar: “Companheiro que do Centro 

generoso deste País amorável, o Mestre da Sã Virtude nos permita 

levantar o ânimo de todos, para a função das forças telúricas e 

orgânicas de que necessitamos no albor do 3º milênio. O orbe está a 

requisitar a ação da Fraternidade, para que possamos ser Igualitários e 
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Livres”. Em São Paulo, o confrade Calmon manteve contato pessoal 

com aquela sensitiva, de quem recebeu outra mensagem por ela 

psicografada, também emanada, como a primeira, do espírito do poeta 

inconfidente Thomaz Antônio Gonzaga, da qual fez leitura e comentários 

sobre o futuro auspicioso nela preconizado para a região do Brasil 

Central. No entendimento do Presidente Luiz Alberto, a vinda da mulher 

para a Maçonaria cria, para nós outros, a necessidade de nos 

esmerarmos na escolha de candidatos para ingresso na Ordem, pois só 

assim teremos condições de dar exemplos, tanto às mulheres maçons 

quanto aos jovens da Ordem De Molay. Vem à baila a baixa frequência 

aos templos maçônicos. Intervém, então, o confrade Jarbas Valadares 

Santana para sentenciar: “Ninguém ama aquilo que não conhece. A 

grande maioria dos que se iniciam, não chegam a imbuírem-se dos 

conhecimentos, não adquirem o saber que a Maçonaria lhes oferece. 

Daí, não chegarem a ama-la, a, sequer interessarem-se pela beleza da 

sua doutrina, pela sublimidade dos seus ensinamentos. Resulta daí, 

segundo seu entendimento, o desinteresse pela frequência aos 

trabalhos maçônicos. O Senhor Presidente aponta, como fator que 

também contribuiu para o esvaziamento dos templos maçônicos, a 

vaidade que leva muitos a não aceitarem cargos de pouca relevância. 

São raros os maçons que não se interessam pelas Veneranças e 

Vigilâncias e desinteressam-se por outros cargos de menor destaque. O 

confrade Absaí Gomes Brito acha que são falhos os critérios de escolha 

de novos iniciandos e cita exemplo de Grão-Mestre que determinou, em 

certa ocasião, que cada Loja fizesse, naquele ano, pelo menos vinte 
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iniciações, para que, com a renda resultante dessas iniciações, 

ocorresse às despesas de construção do Palácio Maçônico. Isto, ao ser 

instalado por um grupo de Mestre Maçons, no sentido de que 

suspendesse as iniciações por curto espaço de tempo, enquanto aquele 

grupo cuidaria de promover reciclagem no seio da Ordem, como 

regularização de irmãos adormecidos e outras providências com vista a 

otimizar, ou, pelo menos, introduzir melhoras sensíveis nos Quadros de 

Obreiros de muitas Lojas. O Presidente diz que o trabalho da Academia, 

junto às Lojas, é, pois, o de levar ensinamentos capazes de elevar o 

nível de todos os que faze Maçonaria, incutindo-lhes novos 

conhecimentos. O confrade Calmon volta a manifestar-se para opinar 

que o dia 20 de agosto é o dia do Maçom porque é o dia de São 

Bernardo, regulamentador da Ordem dos Templários. O confrade Airton 

Batista de Andrade aventa a ideia de que deve a Academia esforçar-se 

no sentido de promover eventos culturais. O Presidente Luiz Alberto 

volta a manifestar-se a respeito do jantar que pretende realizar no 

próximo dia 20 de junho, com a finalidade de estreitar mais os laços de 

amizade entre os confrades. Para isto, diz ser indispensável a presença 

de todos os membros da Academia, acompanhados das esposas. O 

local ainda está sendo escolhido, mas para que isto possa se 

concretizar, é imprescindível que cada casal confirme sua presença até 

o dia 8 de junho, pelos telefones 3241-1756 e 3223-4301, com o 

Presidente Luiz Alberto ou com o Secretário Jorge Senna. Avisa que o 

traje será passeio completo. O confrade Absaí sugere que se promova 

um encontro de nível elevado e o confrade Pedro Calmon aponta o 
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restaurante Michelângelo como o local adequado enquanto o Presidente 

alude ao Lancarter Grill. O confrade Airton de Andrade alude à 

necessidade de se dirigir correspondência aos confrades que ainda não 

apresentaram seus currículos, assim como as sínteses biográficas dos 

patronos de suas respectivas cadeiras. Respondendo consulta do 

confrade Abasaí, o Presidente informa que a edição da revista que se 

pretende lançar, será anual. O confrade Bruno Medeiros Duarte exibe 

convite que recebeu do confrade Benedito Silva de Souza, para a 

solenidade a ser realizada na Câmara Municipal de Posse, quando 

aquele confrade será homenageado com o título de cidadão daquela 

cidade. O confrade Absaí Gomes Brito, por sua vez, dá notícia de 

convite recebido da Academia Paranaense de Letras, para participar de 

Solenidade em 30 de maio corrente. O confrade Onildo Gonçalves de 

Castro da notícia de que a sede do Instituto Histórico e Geográfico foi 

transferido para nova sede e aventa a possibilidade de virmos a obter 

um local para sediar esta Academia naquele imóvel, com o Professor 

Mendonça Teles. Presidente daquele Instituto. O confrade Jorge Senna 

alude à possibilidade de conseguir-se essa cessão de espaço naquele 

imóvel através do confrade Hélio Moreira, amigo do Professor 

Mendonça Teles, a quem prestará homenagem no próximo dia 28 deste 

mês, quando, na qualidade de Presidente do Conselho Cultural do GOB, 

promoverá solenidade maçônica de entrega de troféu Pelicano 

outorgado àquele ilustre intelectual pelo Grande Oriente de Goiás. O 

Presidente Luiz Alberto concita a todos que visitarem Lojas Maçônicas a 

referirem-se a Academia e oferecerem seus préstimos para proferirem 
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palestras. O confrade Airton Batista de Andrade comunica que 

apresentou o seu trabalho maçônico intitulado “A Maçonaria no 

Combate à Violência” à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. 

O Presidente Luiz Alberto sugere-lhe que encaminhe cópia desse seu 

trabalho à Loja Simbólica a que pertenceu o Maçom Nelson Carneiro, 

patrono da Cadeira nº 26, de que é ocupante o confrade Airton. O 

confrade Absaí Gomes de Brito comunica que a sua Loja, “Liberdade e 

União” está promovendo uma série de debates sobre assuntos 

palpitantes da atual vida brasileira, tais como: Saúde, Educação, 

Violência, Segurança Pública e outros, nos quais indagado, por 

exemplo: Educação é problema nosso? Convida a todos para 

participarem desses debates. Os trabalhos foram encerrados às 21,20 

horas, dos quais, para constar, lavrou-se a presente Ata, que será lida e 

assinada na próxima Reunião  

 

 

 

  


