
 

           
                                                                            

                     JJJooorrrnnnaaalll   EEEllleeetttrrrôôônnniiicccooo   “““AAA   PPPaaalllaaavvvrrraaa”””   
   
EEEdddiiitttooorrriiiaaalll:::   
   
 
O jornal “A PALAVRA” é uma criação do Ir.: Carlos Tatsch, já falecido, 
profundo conhecedor da Maçonaria, um dos fundadores, em 13.01.1974, da Loja 
Cel. Aparício Mariense da Silva, Oriente de São Borja, RS, filiada ao GOB-RS. 
Sempre querendo fazer algo a mais em benefício da Ordem resolveu criar o 
pequeno jornal, porta-voz da recém regularizada loja maçônica. Assim o fez e 
em 17.09.1974 ficou registrado no balaústre n.14 a criação do jornal oficial da 
loja com o título de “A PALAVRA”. Durante muitos anos levou mensalmente a 
cultura maçônica aos irmãos da nossa loja e de outros Orientes. Lembro que 
aguardávamos o momento em que o Ir.: Tatsch traria em loja a recente tiragem e 
a distribuiria para que pudéssemos acompanhar as mensagens e artigos que com 
o seu talento e denodo maçônico publicava nas páginas do jornal. O seu 
falecimento fez-me assumir o lugar, de cujo trabalho honroso me ocupei por 
aproximadamente quatro anos. Surgiram algumas dificuldades em nossa loja e 
a publicação do nosso querido jornal foi suspensa. Até agora! Com a 
construção de nosso Templo muitas idéias rebrotaram e outras nasceram. Uma 
delas foi a criação do site da loja e a lembrança da publicação de “A 
PALAVRA” em janela própria. É o que começamos a fazer com a inauguração do 
site ocorrido no dia 13.01.2009, data escolhida não por acaso, mas por ser data 
de aniversário de nossa querida loja. Com diagramação apropriada ao novo 



 

sistema eletrônico, em cores que convidam à leitura, direção de Irmãos mais 
novos e aguerridos na tarefa a que se propuseram, temos a certeza do êxito. 
Assim apresentada desejamos que “A PALAVRA” tenha a mesma aceitação que 
sempre teve, quando recebíamos pedidos de postagem do Brasil inteiro, mas que, 
infelizmente, nem sempre estivemos habilitados a cumprir. Agora estamos, e 
pretendemos que “A PALAVRA” não pare mais de circular, a partir de então, on 
line. Convido a todos a clicarem no botão do Jornal Eletrônico “A PALAVRA” e 
dela tornarem-se leitores assíduos. 
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