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1. INTRODUÇÃO 
 
 A Loja Maçônica Jerônimo Rosado, federada ao GOB e Jurisdicionada ao GOB-

RN, em razão do seu Estatuto, tem por objetivo e finalidade ser uma instituição altruís-

tica, iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista, alem de praticar a 

beneficência e o incentivo à instrução e à cultura, de acordo com a Constituição do 

Grande Oriente do Brasil, que segue nos seus princípios norteadores.Ao fim de cada ano 

de atividades, por força do que preceitua o Art. 90 do Regulamento Geral da Federação, 

é feito relatório referente ao período, registrando-se os principais fatos administrativos 

efetuados pela Diretoria com o apoio e participação imprescindível de todos os irmãos 

da Loja.  

 

2. OBJETIVO 

 

 O presente relatório, elaborado visando atender as exigências legais, tem por 

objetivo relatar as principais realizações da presente gestão, que corresponde ao período 

de junho a dezembro de 2007. 

 

3. POSSE DA NOVA DIRETORIA 
 

No dia 06/06 de 2007, as 19 hs, no Templo da Loja Jerônimo Rosado, ocorreu a 

instalação e posse do novo Venerável, irmão Marcos Antonio Filgueira, da Loja Jerô-

nimo Rosado em sessão das mais concorridas.Após a posse foi servido um coquetel aos 

presentes. Abrilhantaram a festividade 46 irmãos do quadro e visitantes. A posse dos 

novos VVig:. e demais Dig:. e Ofi:. ocorreu no dia 14/06/07. Em solenidade concomi-

tante, a Presidente da Fraternidade Feminina Francisca Vasconcelos dava posse a sua 

nova diretoria no Salão de Banquetes Amâncio Dantas.  

4. REUNIÃO ADMINISTRATIVA  

No dia 17/06, dando início à nova gestão, foi realizada a primeira reunião admi-

nistrativa da diretoria recém empossada, com vistas a determinar as ações futuras da 

nova administração. Naquela oportunidade foram tomadas algumas decisões, dentre 

outras, que vem sendo implementadas como: página da Loja na Internet, calendário de 

reuniões, retomada do controle do uso da área de lazer, colocar em funcionamento as 
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Comissões e repensar as contribuições das Lojas que utilizam o complexo maçônico da 

Jerônimo Rosado.  No calendário de sessões destacou-se a Festa Junina, a Sessão Mag-

na do Dia do Maçom, a Celebração dos 30 anos da Loja, a tradicional Noite da Cultura, 

Sessão de Pompas Fúnebres e Banquete Ritualístico, alem das datas consagradas às ini-

ciações, elevações e exaltações. 

5. AÇÕES DESENVOLVIDAS 

5.1. PÁGINA DA LOJA NA INTERNET 

 O site na Internet, aprovada pela nova Diretoria, foi colocado a disposição dos 

internautas imediatamente após a reunião acima referida, podendo ser acessada no ende-

reço http://lojajeronimorosado.wikidot.com/. Nela podem ser encontrados links para as 

seguintes páginas: Palavra do Venerável, Histórico da Loja, Nosso Templo, Projetos, 

Calendário de Sessões, Utilização da Área de Lazer, Notícias, Galeria de Ex-

Veneráveis, Links Importantes e Contato (lojajrosado@gmail.com). A página é atuali-

zada periodicamente pelo Venerável.  

5.2. BENEFICÊNCIA 

 Como medida beneficente permanente, a presente gestão resolveu continuar com 

a assistência a Casa de Apoio aos Portadores de Câncer, que já vinha sendo feito em 

gestões passadas, destinando o último tronco de cada mês a essa finalidade, alem de ter 

atendido ao longo do período, a todas as solicitações de ajuda que nós foram feitas. 

5.3. MODIFICAÇÕES NA CHANCELARIA 

 Desde os primeiros instantes da presente gestão a Chancelaria, alem do envio de 

cartões de parabéns, implementou algumas modificações no sentido de melhor informar 

a situação presencial dos Ir.: às sessões. Ao final de cada mês, é lida em Loja, o percen-

tual de freqüência de cada um, resultando daí o duplo benefício de informar e estimular 

a presença em Loja. Ao mesmo tempo, alem de fornecer a lista de aniversariantes do 

período, a Chancelaria informa também, o aniversário maçônico dos irmãos enviando os 

correspondentes cartões de parabéns. 
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5.4. SESSÃO MAGNA DE ELEVAÇÃO 

 Como estava programado, no dia 28 de junho, foi procedida a elevação do 

Ir:.José Gilberto Carvalho, ao Segundo Grau, galgando assim o referido Ir.:, mais um 

degrau na busca da perfeição. 

5.5. CELEBRAÇÃO JUNINA  

As festividades juninas da Loja Jerônimo Rosado ocorreram no dia 30 de junho, 

na fazenda do Venerável Ir.: Joaquim Raimundo de Lima. Juntaram-se à celebração, as 

co-irmãs Sebastião Vasconcelos dos Santos e Amâncio Dantas, o que muito abrilhantou 

a festa.Um dos pontos altos foi a marcação de uma quadrilha improvisada, puxada pelo 

Ir.: Cornélio Neto.  

5.6.  SESSÕES MAGNAS DE EXALTAÇÃO 

Atendendo ao calendário de atividades aprovado, no dia 12 de julho, foi proce-

dida a exaltação do Ir:. Julio César Soares de Souza.  No dia 20 do mês de setem-

bro, foi a vez dos irmãos André Luis Gomes de Oliveira, Antonio de França Neto e An-

tonio Luis de Souza do quadro de obreiros da Jerônimo Rosado e de outro Ir.:da co-irmã 

Nival Paulino, do Oriente do Açu.   

5.7. PARTICIPAÇÃO NA V CONVENÇÃO DE SAÚDE DE MOSSORÓ 

Por convite feito pela Prefeitura Municipal de Mossoró, a Loja Jerônimo Rosado 

participou da V CONVENÇÃO DE SAÚDE do Município indicando como seu repre-

sentante, o Ir.: Luis Soares Filho, que através de sua ativa participação, teve algumas de 

suas propostas aprovada naquele conclave. 

5.8. REALIZAÇÃO DA FEIJOADA DOS TRINTA ANOS DA LOJA   

No dia 05/08, a Loja Jerônimo Rosado realizou na sua bela área de lazer, a tradi-

cional feijoada anual, desta vez com a finalidade de angariar fundos para a celebração 

dos seus 30 anos.  
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Área de Lazer durante a feijoada 

A animação da feijoada ficou a cargo do irmão Herbert Mota e sua banda. O su-

cesso da feijoada mereceu menção em algumas colunas dos jornais da cidade de Mosso-

ró e Natal. Suas piscinas estiveram franqueadas ao público presente. 

5.9. SESSÃO MAGNA (DIA DO MAÇOM) 

No dia 23 de agosto a Loja Jerônimo Rosado celebrou o Dia do Maçom com 

uma Sessão Magna, para a qual foi convidado como palestrante o Mestre Instalado, ir-

mão Hamilton Vieira Sobrinho , da co-irmã Jaques Demolay. A palestra versou sobre 

“O Jovem e a Maçonaria” e agradou a todos, com o palestrante sendo bastante aplaudi-

do.O tema veio ao encontro dos objetivos de se  criar um núcleo apejotista na Loja. 

5.10. PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO MAÇÔNICO 

 A Loja esteve participando ativamente nos dias 24 e 25 do mês de agosto, do 

SIMPÓSIO DE CULTURA MAÇÔNICA  que este ano esteve a cargo da Loja Maçô-

nica Jacques Demolay. O Irmão Fernando Diniz Rocha, uma das mais destacadas lide-

ranças da maçonaria de Mossoró, foi o representante maior da nossa Loja ao apresentar 

a palestra “ A Moral na Maçonaria”. 
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5.11. FESTA DE ANIVERSÁRIO DA LOJA JERÔNIMO ROSADO  

Fundada no dia 27 de agosto de 1977, a Loja Jerônimo Rosado celebrou no dia 

30 de agosto de 2007, em Sessão Magna Branca, seus 30 anos de existência. Na ocasião 

os irmãos Fernando Diniz Rocha, Alcivan de Oliveira Medeiros, Domingos Ferreira da 

Silva e Luiz Mota de Lima, apresentaram o trabalho “HISTÓRIA FOTOGRÁFICA DA 

LOJA JERÔNIMO ROSADO”, que recebeu elogios de todos os presentes.  

 

Fotografia do belo bolo de aniversário 
 

 

 O trabalho, teve o objetivo de resgatar a história da Loja, principalmente no que 

se refere ao esforço desenvolvido pelos IIr.: mais antigos, para a construção do nosso 

belo templo. Na mesma ocasião foram entregues comendas referentes à data, homena-

geando o irmão Nelson Lucas Pires, como único fundador ainda em atividade na Loja, e 

aos irmãos Alcivan de Oliveira Medeiros, Domingos Ferreira da Silva e Luiz Mota de 

Lima, como os únicos pertencentes à primeira turma de iniciados. 
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O Decano, Nelson Lucas Pires recebe comenda das mãos do mestre  

                                    mais recente da Loja, Ir.: Julio César Soares de Souza 
 

 

                         
                          O Eminente Grão-Mestre Luis Gonzaga de Oliveira faz entrega da 
                          comenda ao Eminente Ir.: Alcivan de Oliveira Medeiros. 
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Por último, foi lançada a REVISTA DA LOJA JERÔNIMO ROSADO, come-

morativa dos 30 anos, que foi distribuída gratuitamente a todos os maçons presentes e 

posteriormente a todas as Lojas da Cidade. Dentre estes se destaque a presença do Grão 

Mestre Luiz Gonzaga de Oliveira e sua comitiva, bem como vários veneráveis e ex-

veneráveis. No Salão de Banquetes Amâncio Dantas, foi servido um coquetel.  

O poderoso irmão Fernando Diniz Rocha faz entrega da comenda 
ao Ir.: Domingos Ferreira da Silva 

O Ir.: Nelson Lucas Pires Jr. entrega comenda ao Ir.: Luis Mota de Lima 
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Capa da Revista comemorativa dos 30 anos da Loja Jerônimo Rosado 

5.12.PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE VENERÁVEIS 

No dia 15 de setembro, realizou-se em Natal, o I ENCONTRO DE VENERÁ-

VEIS da presente gestão do Grão Mestrado Estadual. Após a abertura dos trabalhos pelo 

Grão Mestre Luis Gonzaga de Oliveira, cumpriu-se uma programação que constou de 

apresentações sobre importantes itens administrativos, tais como Informatização e Fi-

nanças. Após um curto intervalo para lanche, houve uma apresentação feita pelos vene-

ráveis presentes a respeito da situação das Lojas que administram. 

Estiveram participando desse importante encontro estadual, alem do Venerável 

Marcos Antonio Filgueira, os irmãos Sebastião Jales de Lira, Antonio Andrade Freitas, 

José Ezequias Jr. Nelson Lucas Pires Jr., Otávio Domingos M. Santos, Alcivan de Oli-

veira Medeiros e Francisco Marques da Silva.  
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Irmãos presentes ao I Encontro de Veneráveis 
 

O venerável da Loja Jerônimo Rosado, no seu pronunciamento, parabenizou a 

iniciativa do Grão Mestre Luis Gonzaga de Oliveira, em dar continuidade às reuniões 

administrativas e destacou, comentando exposição anterior, que desde os primeiros dias 

da nova administração, a Loja passou a contar com uma página na internet. Comunicou 

a celebração dos 30 anos da Loja e convidou todos os presentes para comparecerem à 

Sessão Magna Branca denominada NOITE DA CULTURA, que transcorreria no dia 27 

do corrente mês. No final, fez distribuir a Revista Comemorativa dos 30 ano, a todos os 

veneráveis presentes.  

5.13 REALIZAÇÃO DA  33ª NOITE DA CULTURA 

A Loja Jerônimo Rosado promoveu no dia 27 do mês de setembro, a 33ª Noite 

da Cultura e a 18ª Sessão Magna Branca em homenagem ao saudoso professor Vingt-

un Rosado. A programação teve início com a palestra intitulada O Patrono Jerônimo 

Rosado que foi brilhantemente proferida pelo Ir.: Geraldo Maia do Nascimento. Em 

seguida a Loja fez entrega da Medalha do Mérito Sebastião Vasconcelos dos Santos 

anualmente oferecida a um maçom e a um profano que tenham se destacado durante o 

ano. Desta vez foram agraciados o Venerável de Honra da Loja Jerônimo Rosado, An-

tonio de Araújo Vale e a samaritana Cláudia Pedrosa Pinto Leite, pelos muitos serviços 

prestados a Maçonaria. 
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Na ocasião foi entregue pela primeira vez a comenda Mérito Jerônimo Vingt-

un Rosado Maia instituída pela Prefeitura Municipal de Mossoró, no ano de 2006. O 

agraciado, o professor João Batista Cascudo Rodrigues, recebeu a bonita comenda das 

mãos da professora América Rosado, viúva do Prof. Vingt-un Rosado. 

Ao evento estiveram incorporados, a celebração dos 50 anos do ICOP – Instituto 

Cultural do Oeste Potiguar, em nome do qual falou o professor Wilson Bezerra de Mou-

ra, e a Exposição da Coleção Mossoroense em homenagem ao centenário do historiador 

Raimundo Nonato.  

A área da recepção da Loja esteve ornamentada com várias peças artesanais e 

quadros, doados para o início de um bazar cujo rendimento será revertido para a campa-

nha local Maçonaria Contra as Drogas – A Favor da Vida, conduzida pela Fraterni-

dade Francisca Vasconcelos, sob a coordenação da samaritana Veridiana Jales Carva-

lho, com a participação do Grupo Resgate, composto de estudantes.  

Após a Sessão foi oferecido coquetel aos presentes, no Salão de Banquetes “A-

mâncio Dantas”.  

5.14 PARTICIPAÇÃO NAS CELEBRAÇÕES DO DIA 30 DE SETEMBRO 

A Loja Jerônimo Rosado esteve presente às celebrações referentes à Abolição 

dos Escravos em Mossoró, no dia 30 de setembro, promovidas pela Prefeitura e pela 

nossa co-irmã “24 de Junho”. Na Sessão Magna Branca promovida por aquela loja, o 
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Grão-Mestre do GOIERN, Antonio de Brito Dantas, agraciou os Grão-Mestres do GOB, 

Luis Gonzaga de Oliveira e da GLERN, Luis Carlos, com a máxima condecoração ofe-

recida por aquele Grão-mestrado.  

 

Deputado Betinho Rosado, Ven.: Marcos Filgueira, João Batista Cascudo  Ro-
drigues e o Ir.: Wilson Bezerra de Moura - Sessão Magna do 30 de Setembro na 
Loja 24 de Junho 

  
Em seguida, a Loja participou do cortejo do 30 de Setembro, contribuindo com 

sete dos 21 irmãos presentes.  

  

                O saudoso Ir.: José Geraldo, Venerável da Loja 24 de J.unho e o 
       Venerável da Jerônimo Rosado no cortejo do 30 de Setembro. 
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5.15 DIA DAS CRIANÇAS 
 

No dia 11 de outubro, a Loja Jerônimo Rosado cedeu sua área de lazer para que, 

sob a direção do Ir.: Nelson Lucas Pires Junior, presidente do Lions Clube Mossoró 

Centro, fosse celebrado o dia das crianças da Escola  Lions Clube Mossoró Centro.A 

esse alegre evento compareceram 248 crianças. Durante a festividade, foram feitas brin-

cadeiras, distribuição de presentes e foi servido um nutritivo café da manhã. Alem da 

cessão da área, a Fraternidade Francisca Vasconcelos, ligada a Loja Jerônimo Rosado, 

fez a doação de um delicioso bolo confeitado.  

5.16. REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE POMPAS FÚNEBRES 

Tal como estava programado, a Loja Jerônimo Rosado realizou no dia 01 de no-

vembro, Sessão de Pompas Fúnebres em honra da memória de todos os irmãos do qua-

dro já falecidos. Com esta celebração foram lembrados os seguintes obreiros que passa-

ram ao Oriente Eterno: Amâncio Dantas, Cristóvão Gurgel da Frota, Carlos Ale-

xandre Miranda Dumaresq, Domício Lopes de Oliveira, Elias de Souza Bri-

to,Eudes Martins Leite,Fernando Victor de Melo, Francisco Domingos de Assis, 

Francisco Clemente de Moura,Francisco Olivar do Monte Lima, Hélio Gondim do 

Reginaldo Rocha, João Raimundo de Souza, José Benjamim Filho, José Negreiros, 

José Juca do Nascimento, José Pereira de Souza, José Marcelino de Araújo, José 

Reinaldo Sobrinho, José Fernandes de Souza, Laureano Alves da Paixão, Manoel 

do Nascimento Duarte, Raimundo Demétrio da Silva, Raimundo Nonato de Araújo 

Rebouças,Roberto Eduardo de Souza, Pedro Câncio de Souza, Paulo Lima Rocha, 

Severino Praxedes Sobrinho, Sebastião Vasconcelos dos Santos, Tibério César 

Burlamaqui Rosado e Wilton Cavalcanti Santos. 

Durante o cerimonial, todos os presentes, irmãos maçons, familiares e convida-

dos, foram convidados a prestar o derradeiro tributo maçônico aos acima mencionados.  

5.17. PRIMEIRA INICIAÇÃO DA PRESENTE GESTÃO  

 No dia 24 de novembro, a Loja Jerônimo Rosado realizou a primeira iniciação 

da presente gestão. Na oportunidade foi iniciado o Ir.: Josivan Barbosa de Menezes Fei-

tosa. Trinta irmãos estiveram presentes ao ato. 

5.18. SESSÃO PÚBLICA SOBRE A AMAZÔNIA E A SOBERANIA NACIONAL. 
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 A Loja Jerônimo Rosado, juntamente com as Lojas Amâncio Dantas e Sebastião 

Vasconcelos dos Santos e sob a condução desta última, realizaram por sugestão do  

Grande Oriente do Brasil, uma importante sessão pública quando foi proferida a palestra 

Amazônia – Soberania Nacional, a cargo do Prof. Dr. Gustavo Ramiro Valera Cama-

cho, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN. O tema esteve em pau-

ta em todas as oficinas do GOB durante todo o mês de novembro. 

5.19.ENCERAMENTO DO ANO MAÇÔNICO COM BANQUETE RITUA LÍS-

TICO 

Mais uma vez, em cumprindo ao calendário de atividades e de comum acordo com 

as outras lojas do Grande Oriente do Brasil de Mossoró, Amâncio Dantas e Sebastião 

Vasconcelos dos Santos, a Loja Jerônimo Rosado no dia 20 do mês de dezembro, pro-

moveu Banquete Ritualístico de encerramento que agradou a todos. Mais de oitenta IIr.: 

das três Lojas do GOB e de outras Obediências compareceram ao Jantar de Mesa. 

         
Interior do Templo preparado para a festa            O Grão Mestre Luis Gonzaga e os Veneráveis Marcos                     

Filgueira, Joaquim Raimundo e Erasmo Firmino. 
 

.  
A alegria de estarmos juntos 

5.20 FREQÜÊNCIA AS SESSÕES PROGRAMADAS 
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 Durante o período compreendido entre 06/06 de 2007 e 24/11 do mesmo ano,  

foram efetuadas 25 sessões. A amplitude variou de um mínimo de 18 irmãos no dia 

11/10 a um máximo de 47 irmãos na Noite da Cultura. Em 25% das sessões tivemos 

mais de 40 irmãos presentes. A média de freqüência foi de 33,2 irmãos por sessão. 

Quanto aos visitantes, em média recebemos 4,8 Iir.: por sessão. Apenas em três ocasiões 

não os tivemos. Na Noite da Cultura 13 visitantes nos prestigiaram, ao lado de 34 ir-

mãos do quadro da Loja. 

5.21 UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER 

 Com o objetivo de melhor regulamentar a utilização da área de lazer, a Comis-

são de Justiça adequou legislação anterior que após ser aprovada pela Loja, vem sendo 

utilizada com sucesso. Foram feitas cessões do espaço a vários IIr.: e instituições como 

setores da Prefeitura Municipal, Lions Clube e instituições educacionais, registrando-se 

essa utilização na página da Loja na Internet. 

QUADRO 1. UTILIZAÇÃO DA ARÉA DE LAZER - 2007 

Dia Mês Usuário 

07 outubro Cornélio Neto (aniversário) 

27 outubro Amâncio Dantas (iniciação) 

11 novembro Nelson Lucas Pires Jr. (Lions Clube) 

24 novembro Loja Jerônimo Rosado 

02 dezembro Natal das Crianças – Escola Maria Tereza 

19 dezembro Edilma (Amâncio Dantas) - Confraternização 

20 dezembro Loja Jerônimo Rosado 

21 dezembro José Gilberto Carvalho - Confraternização 

22 dezembro Jorge Moreira Maia Neto - Confraternização 

30 dezembro Francisco Marques - Aniversário 

 

 

5.22. PARTICIPAÇÃO DAS SAMARITANAS 
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 Um destaque especial deve ser dado a FRATERNIDADE FEMININA “FRAN-

CISCA VASCONCELOS” cujo apoio foi imprescindível em todos os momentos impor-

tantes deste primeiro ano da presente gestão. Sem essa participação efetiva, nada teria 

sido feito com sucesso. A já tradicional Feijoada da Jerônimo Rosado, a Noite da Cultu-

ra e principalmente a celebração dos 30 anos da Loja, tiveram o envolvimento completo 

das fraternas na sua organização e condução. A nossa expectativa é de que na segunda 

parte do presente mandato, essa ajuda mútua continue a existir para o bem das duas ins-

tituições. 


