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Ofício nº 001 – ADM. 2021/2023 

A 

TODOS OS IRMÃOS DA GRANDE FAMÍLIA MAÇÔNICA 

 

 Meus Caríssimos Irmãos! Que alegria!!! 

A Chapa 2 – Resgate PEMEG vem agradecer a confiança depositada em nossas 

propostas e nos Irmãos que a compõem. 

Foram dias de muita luta, incansável resiliência e profundo aprendizado, mas, ao final, 

tudo valeu. 

Dias em que conseguimos compreender o querer maior da Maçonaria quanto ao 

presente e ao futuro de nosso PEMEG, de, verdadeiramente, escutar os Irmãos para atendê-los. Essa 

compreensão e este ouvir são os verdadeiros resgates de que tanto precisamos. Nada disso, meus 

Irmãos, seria possível sem a sensibilidade e a confiança de vocês. 

Grão-Mestres, Veneráveis-Mestres, Irmãos de toda a Ordem estiveram, estão e estarão 

conosco nesta caminhada que não terminou no dia da eleição e deverá perdurar como riquíssima 

troca de informações e agradável diálogo em prol do nosso estimado PEMEG e da vontade 

democrática dos Irmãos. 

Sagramo-nos vitoriosos, meus Irmãos! Não a Chapa 2 apenas, mas, toda a Maçonaria, 

o PEMEG e, principalmente, nossas famílias, cunhadas/viúvas e sobrinhos(as) que na hora mais 

escura poderão continuar contando com um Pecúlio Maçônico ainda mais forte, estruturado, livre 

e justo. 

O momento é sim de comemoração, porém, inda mais de paz, união e trabalho. De 

caminharmos juntos, não como eleitos e eleitores, mas, sim, como Família Maçônica, como 

verdadeiros Irmãos. Não importam mais as Chapas 1 e 2, importa o PEMEG. 

E é com espírito de coesa colaboração que conclamamos a todos os Irmãos (inclusive 

os da Diretoria anterior e os da Chapa 1), todos os Veneráveis Mestres, todos os Grão-Mestres a 

trabalharem conosco em prol desse bem maior que é o Pecúlio Maçônico do Estado de Goiás. 

Somos gratos, meus Irmãos, e estamos em profundo regozijo pela acolhida. 

Plantaremos, mais uma vez, a semente do amor fraternal e estamos certos de que todos 

contribuirão para regá-la e fazê-la vicejar. Juntos! Por um PEMEG cada dia mais forte, cada dia mais 

nosso! E que o GADU esteja com todos nós e nos ajude. 

Muito obrigado. 

Goiânia, 01 de setembro de 2021 

 

OCRAIR DA COSTA RIBEIRO 

PRESIDENTE 
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