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Maçonaria Unida
vai comemorar
Dia do Maçom com
sessões conjuntas

80 Lojas Simbólicas da três Potências definem comemorações
Rui Matos
O dia 20 de agosto, data em que se comemora o ‘Dia
do Maçom’, será histórico para a Maçonaria em Mato
Grosso. É o ponto de partida de três sessões conjuntas
reunindo todas as Lojas de Cuiabá e Várzea Grande
filiadas ao Grande Oriente do Estado (GOEMT), Grande
Loja (GLEMT) e Grande Oriente do Brasil (GOB-MT).

«Além de ser uma forma de nos conhecermos
melhor será a semente para, em um futuro próximo,
trabalharmos em projetos envolvendo as três
obediências» - Geraldo Macedo
Os grão-mestres Geraldo Macedo (GLEMT), Ademir
Lúcio de Amorim (GOEMT) e Antônio Passos (GOBMT), se reuniram com 80 veneráveis mestres das três
potências maçônicas para fechar o calendário unificado,
até então, inédito. O encontro aconteceu na sede da
Grande Loja, nesta quinta-feira (12), em Cuiabá. Os grãomestres-adjuntos Eleusino Leão (GLEMT-MT), Ademir
Cardoso (GOEMT-MT) e Florêncio Imada (GOB-MT)
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também participaram da reunião histórica.
Ficou acordado que, no dia 20 de agosto, todas as lojas
das três potências que se reúnem na segunda-feira farão
a sessão conjunta no Templo Antônio Hans, da Grande
Loja. Já os maçons que participam das reuniões na terçafeira (21) vão se juntar no Templo do GOB-MT que fica na
Avenida do CPA, em frente à sede do Ibama. Por fim, os
que se reúnem na quarta, quinta, sexta e no sábado, vão se
encontrar na Loja Acácia do Ocidente, sob jurisdição do
GOEMT, na quinta-feira, dia 23, sempre às 20h.

“A Maçonaria em Mato Grosso está unida na
prática. Essas reuniões conjuntas foram muito bem
pensadas e amplamente discutidas entre as três
obediências» - Ademir Amorim
A primeira reunião, na GLEMT, será presidida pelo
grão-mestre Geraldo Macedo, tendo como primeiro
vigilante o grão-mestre Antônio Passos (GOB-MT)
e, segundo vigilante, o grão-mestre Ademir Amorim
(GOEMT-MT). No dia 21 Antônio Passos presidirá a
sessão, tendo como 1º e 2º vigilantes, Ademir Amorim e

Geraldo Macedo, respectivamente. No dia 23, será a vez de
Ademir Amorim comandar a sessão, apoiado por Geraldo
na 1ª Vigilância e Antônio Passos na 2ª Vigilância. Os
demais cargos serão ocupados por oficiais de cada potência
que presidir os trabalhos.
Geraldo Macedo destaca que as sessões serão normais
e não irá atrapalhar o calendário das lojas. “Todos os
maçons da GLEMT, GOB-MT e GOEMT de Cuiabá e
Várzea Grande vão se reunir nesses dias divididos em
três grupos. Além de ser uma forma de nos conhecermos
melhor será a semente para, em um futuro próximo,
trabalharmos em projetos envolvendo as três obediências”,
analisou. Para o grão-mestre da GLEMT não se trata
apenas de um grupo de pessoas, mas, de uma fraternidade.
“Se trabalharmos de forma conjunta vamos mostrar a
força que a Maçonaria tem e que também somos fortes
enquanto lojas. Se queremos transformar a sociedade,
temos que dar as mãos primeiro aqui”.

“Estamos participando de uma transformação
respeitando as nossas diferenças. O mundo só

evolui porque somos diferentes. Se fôssemos todos
iguais, estaríamos morando em caverna e caçando à
bordoada” - Antônio Passos
“A Maçonaria em Mato Grosso está unida na prática”,
definiu o grão-mestre do GOEMT, Ademir Lúcio de
Amorim. Segundo ele, essas reuniões conjuntas foram
muito bem pensadas e amplamente discutidas entre as três
obediências. “Em respeito e em reconhecimento ao poder
de mobilização dos veneráveis mestres, hoje discutimos
o tema com todos vocês. Vamos estimular os maçons
a participarem dessas sessões conjuntas. Também é
fundamental que todos os veneráveis nos informem sobre o
número de obreiros para realizarmos um jantar memorável
após os trabalhos”, completou.
Antônio Passos, grão-mestre do GOB-MT, disse que
essa união mostra que o maçom deve continuar lutando
pela Liberdade, Igualdade e Fraternidade. “A Liberdade,
para o Maçom, é um estado de espírito. A igualdade e a
fraternidade fecham esse ciclo com ações práticas entre os
maçons e junto à sociedade”. Passos também considera
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o momento ímpar na história maçônica. “Estamos
participando de uma transformação respeitando as nossas
diferenças, o que é bom. O mundo só evolui porque somos
diferentes. Se fôssemos todos iguais, estaríamos morando
em caverna e caçando à bordoada”, comentou.
UNIÃO E FRATERNIDADE
Não é apenas nos trabalhos em Loja que a GLEMT,
GOB-MT E GOEMT estão unidos em Mato Grosso.
Uma nova ação promovida pelos membros da fraternidade
internacional Hikmat Shriners – com maçons das três
obediências - pretende levar uma legião de maçons,
atletas ocasionais, crianças e a comunidade cuiabana
para uma atividade física cheia de animação, elementos
históricos e prática humanitária. Trata-se da 1ª Corrida
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dos Bandeirantes, dias 22 de julho, com percurso de 5 e de
10 quilômetros na região do bairro São Gonçalo Beira Rio,
em Cuiabá.
No dia 18 de agosto, às 19h, o ator João Vaz, encena
uma peça no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá.
Ademir Amorim salienta que o espetáculo, apesar do teor
maçônico, poderá ser assistido por qualquer pessoa. No
entanto, a prioridade é para os maçons que se cadastrarem
no site oficial do GOEMT-MT. Serão 250 lugares para
cada obediência e o ingresso será trocado por dois quilos
de alimentos não perecíveis. Toda a arrecadação será
destinada a causas sociais pela gestora do teatro e pela
Maçonaria.
No mês de outubro, possivelmente no dia 12, maçons

das três potências também vão se mobilizar num evento
que pretende reunir ciclistas para doação de sangue e
cadastramento para doação de medula óssea. O ‘Ciclo
da Vida” será na cidade de Primavera do Leste, distante
244 quilômetros de Cuiabá. O evento foi idealizado pelo
GOB-MT e ganhou adesão do GOEMT e da GLEMT. “Se
podemos ajudar, vamos fazer a nossa parte. Temos que
que contribuir com a sociedade”, falou Antônio Passos. «
GLEMT, GOB e GOEMT estão dando exemplo ao País.
Somos construtores do futuro, hoje», finalizou Geraldo
Macedo.
DIA DO MAÇOM
No Brasil, comemora-se todos os anos no dia 20 de
agosto e nos Estados Unidos dia 22 de fevereiro. O dia

22 de fevereiro, conhecido como ‘Dia Internacional do
Maçom’, é uma homenagem ao dia do nascimento do expresidente americano George Washington, personagem
principal da independência daquele país e maçom ativo.
No Brasil, o dia 20 de agosto foi escolhido em face
ao papel de maçons na independência do país. De
acordo com historiadores, no dia 20 de agosto de 1822
aconteceu uma sessão histórica entre as Lojas Maçônicas
«Comércio e Artes» e «União e Tranquilidade», na cidade
do Rio de Janeiro. Na ocasião, o maçom Gonçalves
Ledo teria feito um discurso emocionante e inspirador,
pedindo a Independência do Brasil ainda naquele ano.
No mês seguinte à reunião, Dom Pedro I proclamou a
independência do Brasil.
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ARLS Filhos de Salomão comemora 48 anos de fundação
Os 48 anos de fundação da Loja Filhos
de Salomão nº 01, em Cuiabá, foram
comemorados pelo grão-mestre da Grande Loja
Maçônica do Estado de Mato Grosso (Glemt),
Geraldo de Souza Macedo, enaltecendo a
história da loja-mãe em Mato Grosso. “Chegar
há quase meio século de vida exalando união e
força é a maior satisfação que temos. No meu
caso, que fui iniciado da Filhos de Salomão, a
felicidade é ainda maior”, comparou Macedo.

“Parabéns ao atual venerável-mestre, Luiz
Soares, pela brilhante condução dos trabalhos.
Felicito também todos os demais que dirigiram
a Loja, além dos demais obreiros que ajudaram
e ainda ajudam a contar essa bela história” Geraldo Macedo
Para o grão-mestre, como o nome sugere,
ser “filho de Salomão” é um presente a quem
queira experimentar de humildade e sabedoria.
Geraldo lembra que Salomão foi um dos reis

O Grão-Mestre da GLEMT, irmão Geraldo Macedo, ladeado pelos irmãos que foram homenageados
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mais prósperos de Israel nos tempos bíblicos.
Foi o terceiro rei e governou durante cerca de
quarenta anos (segundo algumas cronologias
bíblicas, de 966 a 926 a.C.).
“Parabéns ao atual venerável-mestre, Luiz
Soares, pela brilhante condução dos trabalhos.
Felicito também todos os demais que dirigiram
a Loja, além dos demais obreiros que ajudaram
e ainda ajudam a contar essa bela história”,
disse o Sereníssimo Grão-Mestrte.

Ser “filho de Salomão” é um
presente a quem queira experimentar
de humildade e sabedoria. A história
lembra que Salomão foi um dos reis
mais prósperos de Israel nos tempos
bíblicos (GM Geraldo Macedo).

Grão-Mestre da GLEMT, irmão Geraldo Macedo, homenageia o Grão-Mestre de Honra, irmão Antônio Hans
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«Rei Salomão» foi a inspiração para escolha do nome da «Loja-Mãe»
PEDRA FUNDAMENTAL - Até o início da
década 1970 não havia em Cuiabá, nenhuma loja
jurisdicionada à Grande Loja do Estado de Mato
Grosso. No dia 30 de abril de 1970, em Cuiabá, com
a presença do grão-mestre Nadir Thognini, decidiram
constituir a primeira diretoria da Loja sob a presidência
de Inocêncio Leocádio da Rosa. Em votação, o nome
da Loja foi escolhido “Filhos de Salomão”.
Os trabalhos em torno da consolidação da
fundação não cessaram e, no dia 27 de junho de
1970, a Loja ganhou a Carta Constitutiva Provisória,
sendo solenemente aclamada nessa sessão a primeira
diretoria. À época, o governador do Estado José

Fragelli doou à Loja um terreno na localidade
denominada “Pico do amor”. Já a pedra fundamental
da Loja aconteceu no dia 11 de março de 1973, dando
início da construção do Templo.
Em 11 de outubro de 1977, por força da Lei n° 31, o
presidente da República, general Ernesto Geisel, criou
o Estado de Mato Grosso do Sul desmembrando-o
do Estado de Mato Grosso. Com a divisão, 11 Lojas
ficaram em território mato-grossense.
Atualmente, a Loja Filhos de Salomão nº. 01 tem
em seu quadro 76 membros e a Grande Loja do Estado
de Mato Grosso possui 94 lojas com 2,4 mil obreiros.

Grande Loja Maçônica do Estado de
Mato Grosso - Filiada à Confederação da
Maçonaria Simbólica do Brasil-CMSB
Palácio da Harmonia
Avenida Djalma Ferreira de Souza, 1.100
Morada do Ouro - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3319-3700
e-mail: glemt@glemt.org
Site: www.glemt.org
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Grão-Mestre presente na Sessão Conjunta em Alto Paraguai
O Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja
Maçônica do Estado de Mato Grosso (GLEMT),
irmão Geraldo de Souza Macedo, participou da
Sessão Conjunta das três Potências no Oriente de Alto
Paraguai.
Na oportunidade, ele discorreu sobre o tema
O NOVO DESAFIO DA MAÇONARIA: SUA
PRÓPRIA EXISTÊNCIA E SEUS 300 ANOS.
A sessão conjunta reuniu obreiros das Lojas das três
Potências da região de Alto Paraguai, jurisdicionadas
a Grande Loja, Grande Oriente do Estado de Mato
Grosso (GOEMT) e ao Grande Oriente do Brasil
(GOB-MT).
O tema faz parte do ciclo de palestras que o
Sereníssimo vem ministrando nas Lojas da GLEMT
desde o ano passado e se constitui em um grande painel
de aprendizado.
As Lojas e os obreiros da região agradeceram a
presença do Serenissimo, principalmente, por terem
proporcionado mais conhecimentos.
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GLEMT realiza a Caminhada da Família Maçônica
A manhã do último domingo, 17 de junho, foi um convite para muita gente deixar a cama, calçar o
tênis e chamar a família para uma caminhada no ‘Parque das Águas’, em Cuiabá. O chamamento para a
‘Caminhada da Família Maçônica’, promovida pela Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso
(Glemt), ocorreu durante toda a semana e atraiu um público preocupado em manter a forma física e
a qualidade de vida como um todo. “Se caminhar já é saudável, imagina tendo a família e os amigos
ao lado”, enfatizou o grão-mestre da Glemt, Geraldo Macedo. Uma mesa com frutas e água mineral
garantiu o combustível para a atividade, que terminou em bate-papo à sombra de árvores e nos pontos de
contemplação do parque.
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Caminhada da Família Maçônica
continuação...
“Não se pode apenas trabalhar. É preciso se divertir, adotar práticas e hábitos saudáveis e viver de bem com a vida. No
entanto, para que isso seja melhor, é preciso estar ao lado da família e dos amigos”
“A correria do dia-a-dia, muitas vezes, nos impede de praticar exercícios. Em alguns casos, também nos coloca um
pouco distante da família. Essa caminhada teve o propósito de chamar atenção para essa situação e não apenas para o
maçom”, observou Geraldo Macedo. Para o grão-mestre, que é atua como empresário há mais de 30 anos, é fundamental
dedicar-se à família. “Não se pode apenas trabalhar. É preciso se divertir, adotar práticas e hábitos saudáveis e viver de bem
com a vida. No entanto, para que isso seja melhor, é preciso estar ao lado da família e dos amigos”.
om a realização do evento, a Glemt alertou para o fato de que a caminhada não exige habilidade, pode ser feita sem
restrição de idade. Até dentro de casa pode, se a pessoa tiver uma esteira. “Para uma pessoa que não pratica nenhum
tipo de esporte, uma caminhada de 10 minutos por dia já provoca efeitos perceptíveis ao corpo, depois de apenas uma
semana”, conta Eleusino Passos Leão, grão-mestre-adjunto da Glemt.
“Além de ser saudável, durante uma caminhada podemos bater papo com amigos, conversar com os filhos de forma
descontraída, além de experimentar o contato com a natureza»
A preocupação com a saúde e a dica da Grande Loja é importante no cenário urbano. A pesquisa “Life Insights: Health
Report 2017’, feita pelo portal Minha Vida, mostra que 49,3% da população faz exercícios aeróbicos regularmente, 21,8%
fazem exercícios de vez em quando e 26,8% não fazem exercícios físicos. Além disso, 59,2% dos participantes procuram
andar a pé sempre que possível para ter uma vida mais saudável. Ou seja, ainda tem bastante gente precisando de
motivação para pular da cama e se movimentar.
Entre as pessoas que já caminham ou fazem alguma outra atividade aeróbica, os principais motivos são: para envelhecer
com mais saúde (78,2%), para se sentir mais disposto (76%) e para se manter em forma (66,5%). Nesse grupo, 53,3% se
exercita sem academia de ginástica e 46,7% frequenta a academia. E, claro, 9,6% dos participantes confessaram que pagam
a academia, mas nunca vão.
Segundo profissionais da área física e médicos, caminhar durante aproximadamente 40 minutos é capaz de reduzir a
pressão arterial durante 24 horas após o término do exercício. Isso acontece porque durante a prática do exercício, o fluxo
de sangue aumenta, levando os vasos sanguíneos a se expandirem, diminuindo a pressão. “Além de ser saudável, durante
uma caminhada podemos bater papo com amigos, conversar com os filhos de forma descontraída, além de experimentar o
contato com a natureza se optarmos por desligar a esteira para respirarmos ar puro”, finalizou Geraldo Macedo.
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