Aos amados Irmãos do Supremo Conclave Autônomo do Rito Brasileiro

“Às vezes sentimos que o que fazemos é apenas uma gota no oceano mas, sem essa gota, o oceano
seria menor”
Madre Tereza

A Secretaria de Educação, Cultura e Instrução do GOMG, vem agradecer o empenho e a
dedicação dos amados irmãos que tiveram a oportunidade de compartilharem conosco deste momento
tão significativo para o GOMG.
Quando elaboramos o Programa de Educação, que desejávamos fosse implantado em nosso
GOMG, não imaginávamos obter uma adesão tão significativa dos irmãos e Lojas.
Estamos plantando a semente da cultura e da fraternidade, e ela somente vai germinar quando
todos nós estivermos imbuídos de um mesmo propósito de fazer acontecer e ousar acertar.
A importância e o significado de nossos Seminários, não tem dimensão, pois estamos
empenhados em uma meta grandiosa, para um futuro promissor de nosso GOMG.
Certamente este feliz resultado está diretamente ligado ao empenho e a sensibilidade dos
irmãos em adquirir e compartilhar conhecimentos.
Obviamente entendemos que o sucesso de nosso Seminário está intrinsecamente ligado ao
apoio irrestrito de abnegados irmãos e funcionários, que não mediram esforços para que o evento
alcançasse um resultado positivo e, inclusive recebendo efusivos aplausos dos irmãos que dele
participaram.
Desta forma esta Secretaria, vem externar seu jubilo pelo cumprimento desta missão de Educar
para aprender para assim, nosso GOMG crescer.
Gostaria de agradecer aos membros da Sub Comissão de Liturgia do Rito Brasileiro, nas pessoas
dos Irmãos Jose Wanderley Barcellos Garcia, João de Mendonça Barbosa e Anibal Salete de Oliveira que
tão bem ministraram o Seminário para nós.
Deixo aqui ainda, aos amados irmãos das Lojas do Rito Brasileiro de Cataguases que se
desdobraram na organização deste brilhante evento, dando mostra de sua dedicação para com a Ordem
Maçônica e em especial nosso GOMG.
Outrossim gostaria ainda de agradecer o empenho de cada irmão representante de nossas
Lojas, pois é fato que, sem suas presenças nada disso seria possível.
Por fim, rogo ao GADU que continue a nos iluminar e inspirar, e assim, prosseguir nesta
caminhada, onde a Educação é o sustentáculo de uma sociedade melhor, justa e perfeita.
Belo Horizonte, 31 de outubro de 2016.
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