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1. INTRODUÇÃO 

 

Tal como fizemos no ano anterior, apresentamos neste mês de março do corrente 

ano de 2009, o relatório de atividades da Loja Maçônica Jerônimo Rosado referente ao ano 

de 2008, registrando-se os principais fatos administrativos efetuados pela Diretoria com o 

apoio e participação imprescindível de todos os irmãos da Loja. Federada ao GOB e 

Jurisdicionada ao GOB-RN, norteia-se a Loja, pelo o seu Estatuto, objetivando desenvolver 

ações altruísticas, iniciáticas, filosóficas, progressistas e filantrópicas alem de praticar a 

beneficência e incentivar a instrução e à cultura.  

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

2.1. PRIMEIRA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO ANO DE 2008  

No dia 08 de fevereiro de 2008, a Diretoria da Loja Simbólica Jerônimo 

Rosado,reuniu-se com o objetivo de fazer uma avaliação crítica das realizações do ano de 

2007 e planejar as ações para o ano que se iniciava. Foram discutidos a situação financeira 

da Loja e o enfraquecimento da diretoria em determinados momentos do ano anterior, com 

o afastamento de alguns de seus membros por motivos de força maior. Foram aprovados: o 

novo calendário de atividades para 2008, a realização de eventos com a finalidade de 

angariar recursos para melhorar a situação financeira da Loja e uma nova proposta de 

contribuição para as lojas que utilizam as instalações do nosso Complexo Maçônico. 

2.2 TITULO DE SENTINELA AVANÇADA DA AMAZONIA  

No inicio deste ano a Loja Jeronimo Rosado reccebeu do Grande Oriente do 

Brasil,o titulo de "SENTINELA AVANÇADA DA AMAZONIA". O diploma se refere a 

participação, conjuntamente com as Lojas Amâncio Dantas e Sebastião Vasconcelos dos 

Santos, do esforço do GOB, em defesa da Amazônia, durante o mês de novembro de 

2007.Veja-se a seguir o diploma 
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2.3 DIA INTERNACIONAL DO MAÇOM  

Na sessão do dia 21 de fevereiro, a Loja Jerônimo Rosado celebrou, pela primeira 

vez, o Dia Internacional do Maçom. Na oportunidade o Ir.: Antonio de Castro Dias 

apresentou trabalho referente à data, destacando a sua motivação e fixação da 

data.Informou-nos o poderoso irmão que ao final de uma importante  

 Reunião Anual dos Grão-Mestres das Grandes Lojas da América do Norte (Estados 

Unidos, Canadá e México) e na presença também de Obediências Co-Irmãs, como o 

Grande Oriente do Brasil, o Grão-Mestre da Grande Loja Regular de Portugal, Ir.'. 

Fernando Teixeira, apresentou uma sugestão apoiada pelos Grão-Mestres das Grandes 

Lojas dos Estados Unidos, do México e Canadá, no sentido de fixar o dia 22 de Fevereiro 

(dia do nascimento de George Washington), como o DIA INTERNACIONAL DO 

MAÇOM, a ser comemorado por todas as Obediências reconhecidas, o que foi totalmente 

aprovado. 
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2.4 ELEIÇÃO PARA O GRÃO-MESTRADO GERAL  

No dia 08 de março do ano de 2008, ocorreu a importante eleição para Grão-Mestre 

Geral do Grande Oriente do Brasil. Nessa data, a Loja Jerônimo Rosado reuniu-se em 

Oficina Eleitoral a qual compareceram 34 irmãos. O Ir.: Marcos José da Silva obteve 23 

votos e o Ir.: Mozarildo Cavalcanti obteve 11 votos. A eleição correu na mais absoluta 

tranqüilidade 

2.5 PALESTRA SOBRE DOENÇAS CAUSADAS POR FEZES DE AVES 

No dia 27 de março, atendendo sugestão do Ir.: José Ezequias Junior,orador da 

Loja,e a convite da Loja Jerônimo Rosado, o Ir.: Luiz Augusto Cordeiro, Prof. Dr. dos 

quadros da UFERSA, proferiu brilhante palestra sobre doenças causadas por fezes de aves, 

especialmente pombos. Ao fim ficou a mensagem do cuidado que se deve ter no trato com 

esses animais, e as informações de como proceder para evitar o problema, e tudo sem 

amedrontar os que gostam ou precisam lidar com aves. 

 

No momento da palestra, as samaritanas tiveram acesso ao templo. Parabéns à loja e ao 

palestrante pelo brilhantismo daquele momento 
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2.6 INICIAÇÃO  

No dia 03 do corrente mês de maio, a Loja Jerônimo Rosado realizou sua primeira 

sessão de iniciação do ano de 2008. Na oportunidade os novos Irmãos Leonardo César 

Moreira, Nicácio Loia e Narciso Ferreira Souto Filho receberam a luz maçônica em sessão 

bastante concorrida, com a presença de 40 irmãos. 

Após a parte ritualística, os presentes participaram de um alegre jantar oferecido 

pelos recém iniciados. Abrilhantando o evento estiveram presentes o eminente Grão-mestre 

Estadual Luiz Gonzaga de Oliveira e sua digníssima esposa Maria Dalva Silva de Oliveira 

que preside a Fraternidade Feminina no nosso Estado. Tivemos o prazer de receber também 

o Grande Secretário de Entidades Paramaçônicas, Ubiratan Fernandes de Souza que com a 

sua esposa, acompanharam o Eminente Grão-Mestre. 

 

      Nicácio, Narciso e Leonardo, novos maçons da Loja Jerônimo Rosado 
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2.7 COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES  

A homenagem as mães da A.R.L.S. Loja Jerônimo Rosado, foi feita na noite do dia 

08 de maio, através de uma Sessão Pública. Na oportunidade o Administrador de Empresas, 

irmão José Marcelo Holanda, proferiu uma brilhante palestra referente à data festiva. 

                        

A sessão contou com a presença de autoridades maçônicas, cunhadas, sobrinhos e 

convidados.Um histórico da origem do dia das mães foi lido pelo Secretário da Loja, irmão 

Antonio de Castro Dias, entremeado com a execução da primeira música brasileira 

composta em homenagem às mães (Mãezinha querida). O ponto alto da noite foi a entrega 

de presentes pelos maridos ou filhos, às mães presentes. Posteriormente foi oferecido um 

jantar a todos os presentes na nossa área de lazer, animado pelo tecladista Marcelo. 

2.8 FEIJOADA BENEFICENTE  

(Fotos:Antonio Luis de Souza) 

A tradicional feijoada anual da Loja Jerônimo Rosado foi realizada no dia 08 de 

junho, um domingo, na sua bela área de lazer, desta vez com a finalidade de angariar 

recursos para ações beneficentes e outras obras na Loja. Dos 400 bilhetes confeccionados, 

foram vendidos 385, o que mostra o sucesso do evento. 
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Como das vezes anteriores a ação das Samaritanas foi fundamental 

               

No momento de pico, a casa cheia                         Uma das participantes sorteadas 

2.9. CELEBRAÇÃO JUNINA 

 (Fotos:Antonio Luis de Souza) 

As festividades juninas da Loja Jerônimo Rosado, no ano de 2008, ocorreram no dia 

26 de junho, desta vez utilizando nossa área de lazer. Novamente juntaram-se para a 

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

abrilhantou a festa.Alem das comidas típicas, o ponto alto foi, como sempre, a marcação de 

uma quadrilha improvisada, puxada pelo Ir.: Cornélio Neto.  
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              A fogueira queimando...                              e a quadrilha improvisada    

2.10 PARTICIPAÇÃO NO XVII SIMPÓSIO DE CULTURA MAÇÔN ICA E 

SEMANA DO MAÇOM  

A Loja Maçônica Jerônimo Rosado irmanou-se as Lojas Bet-el, Amâncio Dantas, 

Jacques Demolay e Vale do Apodi, participando ativamente, durante o período de 19 a 23 

de agosto, do XVII Simpósio Maçônico e comemoração concomitante da Semana do 

Maçom. O Simpósio desta vez foi coordenado pela Loja Bet-el, dirigida pelo Venerável 

Mestre Diógenes Neto. A abertura ocorreu no dia 19 e constou de Sessão Magna conjunta 

das mencionadas Loja, quando foi proferida a palestra “Os Direitos Atuais da Família”, 

pelo Dr. Daniel Robson (Promotor de Justiça). Na continuidade da programação, no dia 20, 

a Câmara Municipal de Mossoró prestou importante homenagem a todas as oito Lojas da 

cidade condecorando-as com uma bela comenda pelo trabalho benemérito desenvolvido. 
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Venerável da Loja Jerônimo Rosado ladeado pelos irmãos Benjamim Machado e Gilberto 

Jales, logo após receber a medalha. 

2.11 CELEBRAÇAO DO 31º ANIVERSÁRIO DA LOJA JERÔNIMO  ROSADO 

(Fotos:Antonio Luis de Souza) 

A Loja Maçônica Jerônimo Rosado, fundada no dia 27 de agosto de 1977, celebrou 

durante a última semana desse mês de agosto, seu 31º aniversário. A programação contou 

inicialmente com a palestra do Ir.: Francisco Sávio Ximenes Aragão que na sessão do dia 

28 discorreu sobre a influencia histórica do Grande Oriente do Brasil na cidade de Mossoró 

e região.O palestrante agradou a todos com a profundidade dos seus conhecimentos sobre o 

assunto, recebendo muitos elogios. Nas fotos abaixo, o bolo e o momento de alegria em que 

o Eminente Grão-Mestre Luiz Gonzaga de Oliveira ladeado por vários irmãos da Loja 

cantavam parabéns pela passagem da importante data. 
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          Bolo do Aniversário dos 31 anos          Parabens cantado pelo Grão Mestre e Ir.: 

 

 

Na foto acima, o momento em que a Coordenadora Estadual da Fraternidade Feminina, 

Fraterna Maria Dalva Silva de Oliveira, lia sua tocante mensagem de parabéns a Loja 
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O ponto alto das comemorações foi a iniciação do agora Ir.: Antonio Clauder Alves 

Arcanjo, no sábado dia 30. Após a sempre bela sessão de iniciação, seguiu-se alegre jantar 

oferecido pelo iniciado. Antes do jantar o Venerável Mestre da Loja Jerônimo Rosado 

recepciona o recém iniciado Antonio Clauder Arcanjo e coloca no seu peito um botton do 

Grande Oriente do Brasil. 

2.12 PALESTRA DA DOUTORA RANNI PEREIRA DANTAS  

No dia 18 de setembro, atendendo sugestão da fraterna Glória Moreira e a convite 

da Loja Jerônimo Rosado, a Oftalmologista Dra. Ranni Dantas proferiu brilhante palestra 

sobre o glaucoma ao mesmo tempo que sensibilizou a todos pela sua luta para implantar o I 

Centro de Referência em Assistência Multidisciplinar aos Portadores de Glaucoma. A 

palestra foi bastante movimentada com a participação dos irmãos. 
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                       Dra. Ranni durante a palestra na Loja Jerônimo Rosado 

2.13 34ª NOITE DA CULTURA 

A Loja Maçônica Jerônimo Rosado realizou no dia 25 setembro do corrente ano de 

2008,no seu Augusto Templo, a 34ª NOITE DA CULTURA Na ocasião também aconteceu 

a 19ª Sessão Magna Branca em homenagem ao Prof. Vingt-un Rosado – in memoriam -  

idealizador da Coleção Mossoroense. A sessão foi bastante concorrida com a presença de 

40 irmãos do quadro e 16 visitantes alem de convidados, perfazendo ao todo 136 

participantes. 

     

      O importante comparecimento das Samaritanas e dos Poderosos Irm.: no Oriente 

A programação cumprida constou inicialmente da Palestra intitulada "UFERSA: 

Oportunidade dos Jovens do Semi-Árido" proferida pelo Magnífico Reitor da 
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Universida-de Federal Rural do Semi-Árido, Ir.:Prof.Josivan Barbosa de Menezes que 

mereceu calorosos aplausos, tanto pela excelência da apresentação, como pela importância 

do tema abordado. 

Em seguida, foi feita a entrega da Medalha Sebastião Vasconcelos dos Santos ao 

Dr. Francisco Jose Cure de Medeiros (maçom) e a Juíza Fátima Maria Costa Soares de 

Lima, pelos relevantes serviços prestados a comunidade mossoroense. A entrega das 

medalhas foi feita, respectivamente 

                    

pelo Eminente Grão Mestre Luiz Gonzaga de Oliveira e pela Coordenadora Estadual da 

Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Maria Dalva Silva de Oliveira. Seguiram-se os 

agradecimentos dos homenageados. 

Também durante a festividade, a Prefeitura de Mossoró realizou a entrega da 

Medalha do Mérito Cultural Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, que homenageou, de 

forma muito justa, ao historiador Raimundo Soares de Brito. Impossibilitado de comparecer 

o homenageado encarregou ao Ir.:Rubens Coelho, presidente do ICOP, a receber a 

comenda. 

Complementando a parte cultural, houve, como é de praxe, uma exposição de livros 

da Coleção Mossoroense com o lançamento do livro Trajetória do Grande Oriente do 
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Brasil em Mossoró de autoria do Ir. : Francisco Sávio Ximenes Aragão, da Loja Jerônimo 

Rosado. Após a solenidade foi oferecido um coquetel aos presentes, patrocinado pela 

Prefeitura Municipal. 

2.14 FESTIVIDADES DO DIA 30 DE SETEMBRO 

Como no ano anterior,a Loja Jerônimo Rosado decidiu participar do cortejo do 30 

de Setembro, organizado pela edilidade.A importância da participação maçônica se deve ao 

papel histórico da Ordem nos movimentos de libertação dos escravos em nossa cidade.Oito 

Ir.: da Loja estiveram acompanhando o Venerável durante o desfile.Também na Sessão 

Magna Branca realizada pela coirmã 24 de Junho, a Loja Jerônimo Rosado esteve bem 

representada. 

 

                     IIrm.:Jr. Rego, Gionani Andrade,Marcos Filgueira e Antonio Andrade 

Naquela oportunidade o Presidente do Senado, Senador Garibaldi Filho proferiu 

palestra sobre a data festiva.Estiveram presente os Grãos Mestes das três Potencias 

Maçônicas do Estado, que conjuntamente prestaram homenagem ao palestrante. 
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2.15 PALESTRA SOBRE A OPERAÇÃO CRUZEX IV 

No dia 30 de outubro o Ir.: Airton Medeiros, Suboficial da Aeronáutica e 

encarregado do Setor de Comunicação Social da OPERAÇÃO CRUZEX IV , a convite do 

Ven.: Marcos Filgueira, proferiu palestra na nossa Loja com o objetivo de dar informações 

a respeito daquela operação.Na oportunidade destacou os itens referentes aos objetivos da 

Cruzex IV, a participação de outros paises e a ação social que será desenvolvida pela 

Aeronáutica, através de médicos e odontólogos atendendo à comunidade carente do 

município.Ressaltou ainda o fato do Comandante da Operação, o Ten. Brig. do Ar,  Manuel 

Sandim de Resende, ser um nosso irmão e orador de sua Loja. O palestrante é Mestre 

Instalado e atualmente representa a Loja Vigário Bartolomeu, do Oriente de Brasília, como 

seu Deputado Federal Maçônico. Ao final, foi feito convite para que os irmãos 

participassem de um almoço com os membros do Comando no dia 07 de novembro. 

2.16 SESSÃO DE POMPAS FÚNEBRES 

 

Tal como estava programado e mantendo a tradição, a Loja Jerônimo Rosado 

realizou no dia 06 de novembro, a segunda Sessão de Pompas Fúnebres da nossa 



 15

administração, em honra da memória de todos os irmãos já falecidos. Com esta celebração 

foram lembrados os seguintes obreiros que passaram ao Oriente Eterno: Amâncio Dantas, 

Cristóvão Gurgel da Frota, Carlos Alexandre Miranda Dumaresq, Domício Lopes de 

Oliveira, Elias de Souza Brito,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 convidados, foram convidados a prestar o derradeiro tributo maçônico aos 

acima mencionados. 

2.17 NOITE DE HOMENAGEM  

No dia 12 de novembro a Loja Jerônimo Rosado irmanou-se com as Lojas Amâncio 

Dantas e Sebastião Vasconcelos dos Santos para prestar homenagem aos irmãos Airton 

Medeiros, Suboficial da Aeronáutica e ao Comandante da Operação, Ten. Brig. do Ar 

Manuel Sandim de Resende, pela importância, para a nossa região,da operação Cruzex 

IV.Na oportunidade, foram entregues a ambos, uma comenda em nome das três Lojas. 
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Irmãos Airton Medeiros quando fazia seus agradecimentos que emocionou a todos. 

2.18 I ENCONTRO ADMINISTRATIVO DA SEGUNDA REGIÃO 

No dia 29 do mês de novembro, realizou-se em Assu, no Templo da Loja Nival 

Paulino, o I ENCONTRO ADMINISTRATIVO da Segunda Região, do ano de 2008. Do 

oriente de Mossoró, estiveram participando do importante encontro regional, os Veneráveis 

Joaquim Raimundo de Lima e Marcos Antonio Filgueira e o Venerável da recém criada 

Loja 30 de Setembro, irmão Giovani Câmara.Na comitiva de Mossoró estavam também os 

irmãos Sebastião Jales, Antonio Andrade de Freitas , Nelson Lucas Pires Jr ., Alcivan de 

Oliveira Medeiros, Pascoal Moreira, Edvaldo Ferreira dos Santos, Sebastião Miguel de 

Araújo  e Luis Soares Filho.. 
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(Foto:GOB/RN) 

Após a abertura dos trabalhos pelo Grão Mestre Luis Gonzaga de Oliveira, a palavra 

passou aos Grandes Secretários para suas considerações e recomendações às Lojas 

presentes. A programação constou de explanações sobre importantes itens administrativos, 

tais como Informatização e Finanças. Após um curto intervalo para lanche, houve uma 

apresentação dirigida pelo Coordenador da Segunda Região, irmão Nelson Lucas Pires 

Junior, feita pelos veneráveis presentes a respeito da situação das Lojas que administram. 

Em seu pronunciamento inicial, o Coordenador Nelson Lucas Pires Jr.manifestou-

se, dentre outras coisas, sobre a criação da nova Loja dizendo que tanto ele quanto o Grão-

Mestre não foram consultados, num flagrante desrespeito à hierarquia do GOB no estado e 

que ficaram sabendo da criação por acaso. 

O venerável da Jerônimo Rosado, quando convocado, fez ligeira explanação sobre a 

programação que tem sido cumprida na sua Loja, oriunda de reunião administrativa feita no 

inicio do ano, destacando que na Loja Jerônimo Rosado os irmãos tem durante o ano 

maçônico, desde sessões de Pompas Fúnebres até Banquetes Ritualísticos, preenchendo 

completamente a vida maçônica de cada um 

Destacou ainda a sua preocupação com a criação desnecessária da nova Loja 30 de 

Setembro, dizendo que toda vez que se cria uma nova Loja do GOB no Oriente de 

Mossoró, quem fica prejudicada é a Loja Jerônimo Rosado pela cessão de irmãos 
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fundadores, que posteriormente deixam de freqüentar sua Loja mãe.Chamou a atenção para 

o fato de que os que encabeçaram a fundação da nova Loja foram os Deputados Estadual e 

Federal da Loja Sebastião Vasconcelos dos Santos, esta também uma Loja nova, e que 

deveria ter recebido mais consideração pelos seus representantes legislativos no sentido de 

fortalecê-la e não tomando a iniciativa de criar outra Loja 

 

Venerável da Jerônimo Rosado quando fazia seu pronunciamento 

(Foto:GOB/RN) 

.Frisou ainda que os irmãos fundadores da nova Loja, o são por vaidade ou 

inocência e que de todas as espécies de cupim, o da vaidade é o mais difícil de combater na 

Maçonaria.Lembrou finalmente que a Loja foi estranhamente composta, também, por 

irmãos de Brasília e da Bahia. Em seguida o irmão Pascoal pronunciou-se sobre o caso 

dando razão ao Venerável Mestre e destacou seu trabalho como Chanceler, solicitando 

informações de todas as Lojas para poder parabeniza-las nos seus aniversários. 

Paralelamente ao encontro dos Maçons, ocorreu o I ENCONTRO REGIONAL DA 

FRATERNIDADE CRUZEIRO DO SUL, das Lojas jurisdicionadas ao GOB-RN, quando 

foi proferida pelo Dr. Alvaro Scott, a palestra, intitulada O CORPO HUMANO DA 

MULHER .Os trabalhos foram conduzidos pela Presidente da Feminina Cruzeiro do Sul, a 

fraterna Maria Dalva Silva de Oliveira. 
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2.19 BANQUETE RITUALISTICO 

A Loja de Mesa do ano de 2008, cumprindo com o calendário de atividades, foi 

conduzida pela Loja Sebastião Vasconcelos dos Santos e de forma conjunta com as outras 

lojas do Grande Oriente do Brasil de Mossoró, Amâncio Dantas e Jerônimo Rosado, no dia 

16 do mês de dezembro.Como nos anos anteriores foi bastante destacada a participação dos 

irmãos. 

2.20 CONFRATERNIZAÇAO NATALINA  

Ao final do ano de 2008,no dia 18,  a Fraternidade Feminina Francisca Vasconcelos 

promoveu uma noite de confraternização entre as fraternas. O Encontro foi realizado pela 

primeira vez fora da sede da sociedade, tendo como palco o Buffet Bela Casa.Foi mais um 

momento de alegria e descontração onde todos puderam se desejar um Feliz Natal e 

Prospero Ano Novo. Abaixo fotos do acontecimento. 

 

                          O Ven.: e o Irm.: Edvaldo em agradável conversa 
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              As Samaritanas com seus presentes apos a brincadeira "Amiga Invejosa" 

2.21 UTILIZAÇAO DA AREA DE LAZER 

Dando continuidade a utilização da área de lazer, abaixo apresentamos os dados 

referentes ao período deste relatório. 

Dia Mês Usuário 

08 março Titico Duó 

16 março Titico Duó 

20 setembro Titico Duó 

11 outubro Titico Duó 

12 outubro Feijoada dos Demolay (Lúcia Helena) 

25 outubro Feijoada da Amâncio Dantas 

16 novembro Titico Duó - Aniversário (Neto) 

05 dezembro Confraternização de final de ano (Claudia/Afrânio) 

20 dezembro Jorge Moreira - Confraternização de final de ano 
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2.22  FREQUÊNCIA ÀS SESSÕES PROGRAMADAS 

 Durante o ano de 2008, as sessões foram programadas entre os períodos de 14/02 a 

11/12 perfazendo 43 sessões.A amplitude das frequências variou de um mínimo de 14 

imãos no dia 02/10 a um máximo de 56 irmãos na Noite da Cultura sendo 16 visitantes e 40 

do nosso quadro A média geral da frequência anual dos irmãos foi de aproximadamente 27 

por sessão. 

ATIVIDADES DO ANO DE 2009 

VISITA AO MUSEU DO SERTÃO  

 

No dia 14 do mês de maio deste ano de 2009, a convite do Professor e pesquisador 

Benedito de Vasconcelos Mendes, a Loja Maçônica Jerônimo Rosado visitou o Museu do 

Sertão , fruto do esforço daquele pesquisador. Colecionando utensílios diversos e 

equipamentos que eram utilizados nas principais atividades econômicas do semi-árido, o 

prof. Benedito Vasconcelos Mendes acumulou na Rancho Verde, centenárias relíquias que 

se espalhadas por todos os cantos, testemunhando como vivia e conseguia o sustento o 

homem nordestino. 

O museu do sertão da fazenda Rancho Verde está divido em oito setores que 

compreendem a casa de cera, a casa de farinha, o engenho de rapadura, o alambique de 

cachaça, a queijaria, a cocheira, a bodega e os utensílios domésticos. 
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Após a visita o prof. Benedito ofereceu um delicioso almoço sertanejo a todos os 

presentes. Os vários IIr.: que participaram da visita ficaram maravilhados com o Museu e 

com os vastos conhecimentos do Prof. Benedito sobre a historia do Nordeste. 

INICIAÇÃO 

No dia 04 de abril, a Loja Jerônimo Rosado realizou sua primeira sessão de 

iniciação deste ano de 2009 e ultima da presente gestão. Na oportunidade os novos Irmãos 

Antonio Andrade de Freitas Junior, Daniel Victor da Silva Ferreira,Manuel Reginaldo da 

Rocha Junior e Pedro Fernandes receberam a luz maçônica em sessão bastante concorrida,. 

Após a parte ritualística, os presentes participaram de um alegre jantar oferecido pelos 

recém iniciados. Como das vezes anteriores abrilhantando o evento estiveram presentes o 

eminente Grão-mestre Luiz Gonzaga de Oliveira e sua digníssima esposa Maria Dalva 

Silva de Oliveira que preside a Fraternidade Feminina no nosso Estado.  

 

IIr.: Daniel/Catarina, Pedro/Nyascara, Manoel/Geisa e Junhinho/Elisa 
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AGRADECIMENTOS DA DIRETORIA 

 Ao final da presente gestão, desejamos expressar os nossos sinceros agradecimentos 

a todos os irmãos da Loja Jerônimo Rosado pelo apoio que nunca nos faltou nesses dois 

anos de atividades. De forma especial a FRATERNIDADE FEMININA “FRANCISCA 

VASCONCELOS” cujo apoio foi imprescindível em todos os momentos importantes nos 

dois anos da presente gestão. Sem essa participação efetiva, nada teria sido feito com 

sucesso.  

 

 

 

Marcos Antonio Filgueira 

Venerável Mestre 

 

 

Antonio de Castro Dias                                                            Jose Ezequias Junior 

        Secretário                                                                                       Orador 


