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Meus Estimados Irmãos e Amigos do Grande Oriente do Brasil. 
 
É sempre satisfatório me comunicar com vocês semanalmente, 
por meio deste informativo. Em tempos diferenciados, a Maçonaria 
sempre atuou como um grande canal propulsor das mudanças 
necessárias e das proteções obrigatórias em favor da civilização. 
De fato, vivemos atualmente tais tempos e devemos estar 
preparados para essa missão transformadora da sociedade. 
Para esse propósito, é necessário total envolvimento dos Maçons 
mais experientes, de forma a aprimorar nossos ensinamentos 
e principalmente promover a evolução material e espiritual. 
 
A cultura, a meditação e a aplicação correta das nossas ferramentas, 
nos trabalhos diários das nossas Oficinas, devem ser prioridade 
absoluta dos Mestres Maçons experimentados e dos Veneráveis 
Mestres. A preparação do Maçom, desde a sua iniciação, para o 
enfrentamento diário das mazelas da humanidade, é e deve ser 
prioridade das Lojas. Mais do que somente apresentações maçantes 
de leitura das pranchas de trabalhos, muitos destes replicados de 
mídias e redes sociais, deve a Loja preparar a liderança e a oratória 
do Irmão, sendo apropriada a apresentação do trabalho sem a 
escrita em mãos, realmente buscando aprimorar o discurso e a 
argumentação, de forma a testar o conhecimento do Irmão para, por 
meio deste, aplicar o conhecimento na sua vida maçônica e pessoal.  
 
Estamos realmente focados no aprimoramento intelectual dos 
Irmãos, para melhores práticas nas apresentações de trabalho e de 
compartilhamento de experiências, atraindo grandes perspectivas 
com o aumento de historiadores, escritores e acadêmicos em nossa 
instituição. Isso porque, quanto mais cultura e melhor aplicabilidade 
e compreensão das nossas ferramentas, maior será a evolução 
material e espiritual do Maçom, trazendo com isso grandes líderes 
e professores da vida e pelo exemplo para o seio da sociedade.  
 
Aproveito ainda para agradecer pela comemoração do dia do professor 
ocorrida no último sábado. A todos os nossos honrados professores e 
professoras, que com amor no coração e dedicação incomparável, são 
como um esplendor de luz diante da escuridão na vida dos seus alunos, 
sendo para nós uma grande inspiração e referência de vida, recebam a 
nossa eterna gratidão. 

Fraternalmente,

Múcio Bonifácio Guimarães 
Grão-Mestre Geral

Grande Oriente do Brasil

O GOB COM 
ENFOQUE NA 
PREPARAÇÃO 
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50 anos de fundação da Loja Sesquicentenário em 
Angra dos Reis-RJ faz parte das comemorações do 
Bicentenário.

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

As Comemorações do Bicentenário do GOB continuam e 
neste sábado 15/10 a Loja Sesquicentenário n• 1915 do Oriente 
de Angra dos Reis-RJ, com a presença do Grão-Mestre Geral 
- Soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães e sua comitiva, 
da família maçônica e irmãos da região, houveram várias 
homenagens aos irmãos e a oficina.
 
Destacamos algumas destas homenagens, com a 
entrega do Diploma Grão-Mestre José Bonifácio à Loja 
Sesquicentenário pelo Soberano irmão Múcio Bonifácio 
Guimarães e pelo Sapientíssimo irmão Ademir Cândido 
da Silva que entregaram a respectiva homenagem ao 
Venerável Mestre Glauber Cunha da Fonseca. Com a ajuda 
do Eminente irmão Aildo Carolino - Grão-Mestre do GOB-RJ e 
seu adjunto André Luís Rosa, foi entregue ao Eminente irmão 
Belonil de Paula Paim que aos 96 anos de idade e 44 anos de 
ordem recebeu as Comendas Estrela da Distinção Maçônica 
e Cruz da Perfeição Maçônica.

Continuar lendo...

https://www.gob.org.br/50-anos-de-fundacao-da-loja-sesquicentenario-em-angra-dos-reis-rj-faz-parte-das-comemoracoes-do-bicentenario/
https://www.gob.org.br/50-anos-de-fundacao-da-loja-sesquicentenario-em-angra-dos-reis-rj-faz-parte-das-comemoracoes-do-bicentenario/
https://www.gob.org.br/50-anos-de-fundacao-da-loja-sesquicentenario-em-angra-dos-reis-rj-faz-parte-das-comemoracoes-do-bicentenario/
https://www.gob.org.br/50-anos-de-fundacao-da-loja-sesquicentenario-em-angra-dos-reis-rj-faz-parte-das-comemoracoes-do-bicentenario/
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Grão-Mestre Geral Adjunto participa de Sessão Magna 
comemorativa aos 148 anos da Loja Independência e 
Luz e do Bicentenário do GOB em Barra Mansa-RJ

O Sapientíssimo irmão Ademir Cândido da Silva, Grão-Mestre 
Geral Adjunto, esteve presente prestigiando o aniversário 
de 148 anos de fundação da importante oficina de Barra 
Mansa-RJ “Independência e Luz n• 301”, em seu nome e 
do Soberano irmão Múcio Bonifácio, destacou em sua fala 
sobre a importância da oficina para o desenvolvimento da 
região engrandecendo o nome da maçonaria e do GOB.
 
Em noite especial de homenagens o Sapientíssimo irmão 
Arquiariano Bites Leão - Presidente da SAFL fez a entrega da 
Comenda Pedra Filosofal é o Diploma de Mérito Legislativo 
à Loja e o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito 
na pessoa do Grande Chanceler e irmão Nilson Carneiro, 
entregou à oficina a Comenda Brasil-Inglaterra do Supremo 
Conselho.
 
A Prefeitura de Barra Mansa, através do 10.927 de 
13/10/2022 assinado pelo Sr. Prefeito Rodrigo Drable Costa, 
concedeu o honroso Título de Hóspedes Oficiais da Cidade 
aos Sapientíssimos irmãos Ademir Cândido da Silva e 
Arquiariano Bites Leão.

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Continuar lendo...

https://www.gob.org.br/grao-mestre-geral-adjunto-participa-de-sessao-magna-comemorativa-aos-148-anos-da-loja-independencia-e-luz-e-do-bicentenario-do-gob-em-barra-mansa-rj/
https://www.gob.org.br/nota-publica/
https://www.gob.org.br/grao-mestre-geral-adjunto-participa-de-sessao-magna-comemorativa-aos-148-anos-da-loja-independencia-e-luz-e-do-bicentenario-do-gob-em-barra-mansa-rj/
https://www.gob.org.br/50-anos-de-fundacao-da-loja-sesquicentenario-em-angra-dos-reis-rj-faz-parte-das-comemoracoes-do-bicentenario/
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Em clima de muita alegria e diversão, o grande oriente 
do brasil através das suas unidades federativas da 
paraíba e ceará, realizou grande evento comemorativo 
do dia da criança. Santa Cruz – CE, quarta-feira, 
12/10/2022.

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Quarta-feira, 12 de outubro de 2022, DIA DA CRIANÇA, a Família Maçônica Gobiana do Ceará, representada 
pelo Grão-Mestre do GOB – CE, Eminente Irmão LEONARDO MONTEIRO e pela Presidente da FRAFEM 
– CE, Fraterna ANDRESSA MONTEIRO, juntamente com a Família Maçônica Gobiana da Paraíba, 
representada pelo Grão-Mestre do GOB-PB, Eminente Irmão OTACILIO BATISTA DE ALMEIDA FILHO e 
pela Vice-Presidente Nacional da FRAFEM e Presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul ACÁCIA 
DA PARAÍBA, realizaram *AÇÃO CONJUNTA GOB-CE / GOB-PB* proporcionando um magnifico evento 
comemorativo do DIA DAS CRIANÇAS. A AÇÃO FILANTRÓPICA, teve a iniciativa da Loja Maçônica DEUS 
E SÃO JOÃO - *GOB-CE*, do Oriente de Mauriti – CE, sob o comando do Venerável Mestre FRANCISCO 
ARIMACELLE e pelo Núcleo de Fraternidade Cruzeiro do Sul ESTRELA DO ORIENTE, vinculado à Loja, sob 
a Presidência da Fraterna ALINE MACÊDO e pela Loja Maçônica ESTRELA BONITENSE - *GOB-PB*, do 
Oriente de Bonito de Santa Fé, sob o comando do jovem e competente Venerável Mestre ANTONIO ÊGLY 
ARARUNA e pelo Núcleo de Fraternidade Feminina ESTRELA BONITENSE, vinculado à Loja, que tem 
como Presidente a jovem e competente Fraterna MARIA DO SOCORRO ARARUNA.

Continuar lendo...

https://www.gob.org.br/em-clima-de-muita-alegria-e-diversao-o-grande-oriente-do-brasil-atraves-das-suas-unidades-federativas-da-paraiba-e-ceara-realizou-grande-evento-comemorativo-do-dia-da-crianca-santa-cruz-c/
https://www.gob.org.br/loja-vale-do-sao-patricio-n-1-334-recebe-o-diploma-jose-bonifacio/http://CLIQUE AQUI
https://www.gob.org.br/em-clima-de-muita-alegria-e-diversao-o-grande-oriente-do-brasil-atraves-das-suas-unidades-federativas-da-paraiba-e-ceara-realizou-grande-evento-comemorativo-do-dia-da-crianca-santa-cruz-c/
https://www.gob.org.br/grao-mestre-geral-adjunto-participa-de-sessao-magna-comemorativa-aos-148-anos-da-loja-independencia-e-luz-e-do-bicentenario-do-gob-em-barra-mansa-rj/
https://www.gob.org.br/50-anos-de-fundacao-da-loja-sesquicentenario-em-angra-dos-reis-rj-faz-parte-das-comemoracoes-do-bicentenario/
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Secretário Geral de Orientação Ritualística do GOB, 
Eminente irmão Pedro Juk, profere palestra sobre 
liturgia e ritualística no Grau de Mestre Maçom do 
R.E.A.A.

Secretário Geral de Orientação Ritualística do GOB, Eminente irmão Pedro Juk, profere palestra sobre 
liturgia e ritualística no Grau de Mestre Maçom do REAA, realizada na Loja Joaquim Gonçalves Ledo, n• 
3079, Oriente de Curitiba, GOB-PR.

Secretaria Geral de Comunicação e Informática
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Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Biblioteca Virtual do GOB – Destaque da Semana 
42

A última edição da revista “Occidente”, publicado pela Grande Loja do Chile, 
tem como tema principal a importância da reciclagem para o meio ambiente e 
mostra como grupos de maçons estão trabalhando para a conscientização da 
população.

Esse é o GOB JUNTO DE VOCÊ!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/biblioteca-virtual-do-gob-destaque-da-semana-42/
https://www.gob.org.br/biblioteca-virtual-do-gob-destaque-da-semana-42/
https://www.gob.org.br/grande-orador-da-pael-ce-visita-instalacoes-do-grande-oriente-do-brasil/


Grande Oriente do Brasil – Informativo Digital no 159, de 18 de outubro de 2022 | 99  

Leia a matéira na  ínteg-
ra com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Grão-Mestre Geral entrega Comenda Dom Pedro I 
na Loja Maçônica Harmonia e Verdade, Oriente de 

Santa Helena-GO

Em noite de festa e fraternidade entre irmãos o Soberano irmão Múcio Bonifácio 
Guimarães, Grão-Mestre Geral compareceu em Santa Helena-GO na Loja 
Harmonia é Verdade, prestigiando um maçom que por décadas trabalhou em 
favor da maçonaria e sociedade, revestindo o Sapientíssimo irmão Roberto Martins 
Spadoni com a Ordem do Mérito Dom Pedro.
 
Esse é o GOB junto de você!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

https://www.gob.org.br/grao-mestre-geral-entrega-comenda-dom-pedro-i-na-loja-maconica-harmonia-e-verdade-oriente-de-santa-helena-go/
https://www.gob.org.br/grao-mestre-geral-entrega-comenda-dom-pedro-i-na-loja-maconica-harmonia-e-verdade-oriente-de-santa-helena-go/
https://www.gob.org.br/grande-orador-da-pael-ce-visita-instalacoes-do-grande-oriente-do-brasil/
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No último dia 09, domingo, um total de 9,5 toneladas de alimentos foram arrecadados no Arrastão de 
Solidariedade. As doações realizadas pela população, consistiu em alimentos não perecíveis, como 
feijão, óleo de soja, macarrão, farinha de trigo, sal, farinha de mandioca, leite, arroz, fubá, entre outros 
alimentos.
 
De acordo com o presidente do Conselho Capítulo DeMolay Estrela de Ibitinga, irmão Enzo Ravazio, 
da Loja Estrela de Ibitinga, os alimentos foram doados para as seguintes entidades assistenciais: 
Orfanato Criança Feliz, Fundo Social de Solidariedade, Serviços de Obras Sociais (S.O.S.), GACCI 
(Grupo de Apoio aos Carentes portadores de Câncer de Ibitinga), Casa da Sopa, Lar São Vicente 
de Paula (Asilo), Berçário Maria de Nazaré, APAE, Casa Cahic, Beth Shalon, CRIARTE, Paróquia São 
Paulo Apóstolo e ASA.
 
O Arrastão de Solidariedade deste ano, é o primeiro arrastão após o período de pandemia. O último 
foi em 2019. O evento consiste em passar por diversos bairros, com carros de som anunciando as 
doações. Equipes de jovens e voluntários seguem caminhando coletando os alimentos doados pelas 
pessoas. De acordo com Enzo, este ano, um total de 228 pessoas, divididas em 14 equipes, percorreram 
os bairros coletando as doações, que em 2022, resultaram em 9,5 toneladas de alimentos.
 
“O Arrastão da Solidariedade é um evento que une as pessoas em prol de um bem comum, já que 
centenas de famílias são ajudadas com arrecadação de alimentos, principalmente após esse tempo 
de pandemia”, explicou Enzo Ravazio, atual presidente do Capítulo DeMolay Estrela de Ibitinga.
 
 
Esse é o GOB junto de você!
Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

Capítulo DeMolay e Loja Estrela de Ibitinga em 
Arrastão de Solidariedade onde arrecadou-se 9,5 

toneladas de alimentos em Ibitinga-SP

Leia a matéira na  ínteg-
ra com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

https://www.gob.org.br/capitulo-demolay-e-loja-estrela-de-ibitinga-em-arrastao-de-solidariedade-onde-arrecadou-se-95-toneladas-de-alimentos-em-ibitinga-sp/
https://www.gob.org.br/capitulo-demolay-e-loja-estrela-de-ibitinga-em-arrastao-de-solidariedade-onde-arrecadou-se-95-toneladas-de-alimentos-em-ibitinga-sp/
https://www.gob.org.br/grande-orador-da-pael-ce-visita-instalacoes-do-grande-oriente-do-brasil/
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No dia 11 de outubro, no centésimo sexagésimo segundo ano de sua fundação, a Loja Regeneração 
Catharinense n. 138, comemorou 13 anos da PRIMEIRA GEMINAÇÃO ENTRE LOJAS DO GOB, com 
palestra do Poderoso Ir Edy Genovez Luft. A Geminação ocorreu entre a A R S L S Regeneração 
Catharinense n. 138, do oriente de Florianópolis/SC e a A R L S Fraternidade de Santos, 132, do oriente de 
Santos/SP. A sessão de Geminação ocorreu em 10/10/2009, no templo da Regeneração Catharinense, 
com ritual específico, contou com a presidência do Venerável Mestre Clóvis José Tadeu Vieira e grande 
presença dos IIr, também com mais de 40 IIr da Loja de Santos e diversas autoridades. Vale lembrar 
que a Geminação entre Lojas Maçônicas, consiste em tratado de amizade mutua para intercâmbio 
maçônico, inter visitação, ajuda mutua, sem envolvimento pecuniário e o Ir de uma loja torna-se 
membro honorário da outra e vice versa.
 
Após a palestra, em ato contínuo o Eminente Ir Adalberto Aluízio Eyng, Assessor do Gabinete do 
Grão Mestre Geral, falou da satisfação em estar presente, mais uma vez, nessa loja histórica para 
a maçonaria e para a sociedade catarinense, onde já frequentaram muitos IIR ilustres. Afirmou 
que hoje, representando o Soberano Ir Mucio Bonifácio Guimarães, tem a honra de convidar a Loja 
Regeneração Catharinense n. 138, por sua relevância Maçônica e por ter sido a capitaneadora das 8 
lojas fundadoras do GOB-SC, para ser homenageada no ato oficial em homenagem aos 200 anos do 
GOB e 72 anos do GOB-SC, a ser realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no 
dia 01/12/2022, às 19:00 horas. Reforçou a importância da presença dos IIR no evento, considerando a 
singela e meritória homenagem a essa loja.
 
“Esse é o Gob junto de Você no Ano do Bicentenário”
Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

Regeneração Catarinense 138, celebra Primeira 
Geminação em 11/10/22!

Leia a matéira na  ínteg-
ra com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

https://www.gob.org.br/regeneracao-catarinense-138-celebra-primeira-geminacao-em-11-10-22/
https://www.gob.org.br/regeneracao-catarinense-138-celebra-primeira-geminacao-em-11-10-22/
https://www.gob.org.br/grande-orador-da-pael-ce-visita-instalacoes-do-grande-oriente-do-brasil/
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Núcleo Apejotista Cruzeiro do Sul, realizou uma 
sessão de admissão de 4 novos membros

Leia a matéira na  ínteg-
ra com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

No dia 15 e 16 de outubro de 2022 a Ação Paramaçônica Juvenil em Santa Catarina esteve 
movimentada, dia 15/10 o Núcleo Apejotista Cruzeiro do Sul, realizou uma sessão de admissão 
de 4 novos membros, a Ductor Vitória e sua diretoria executaram uma sessão rica de ritualística, 
simbologia e muito amor na organização da sessão e recepção dos aspirantes e seus familiares, 
tudo sob o acompanhamento dos dedicados preceptores NACS-25, e sempre com o apoio da 
Loja União Brasileria de Florianópolis.

Já no dia 16/10 o Núcleo Apejotista Argonautas da Pátria realizou uma importante sessão 
de posse da ductor Maria Eduarda e sua diretoria, sendo que a sessão foi conduzida pelos 
apejotistas do NACS, mostrando a parceria que existe entre os dois núcleo do GOB-SC, trabalho 
acompanhado pela Loja Vale do Tijucas da cidade de Tijucas em Santa Catarina.

Neste dois eventos, participaram diversos tios maçons e autoridades do GOB-SC, sempre 
zelando e acompanhando o crescimento dos jovens da família gobiana catarinense, através da 
Secretaria de Entidades Paramaçônicas com o secretário Giani Lee Geremias e o Grão Mestrado 
Altair Salesio Rodrigues.

Tudo pela APJ e tudo pela Pátria!!!

https://youtu.be/P6PXKi8nr5k
https://youtu.be/P6PXKi8nr5k
https://www.gob.org.br/nucleo-apejotista-cruzeiro-do-sul-realizou-uma-sessao-de-admissao-de-4-novos-membros/
https://www.gob.org.br/nucleo-apejotista-cruzeiro-do-sul-realizou-uma-sessao-de-admissao-de-4-novos-membros/
https://www.gob.org.br/grande-orador-da-pael-ce-visita-instalacoes-do-grande-oriente-do-brasil/
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Sessão Magna de Iniciação na Loja Alferes 
Tiradentes

Leia a matéira na  ínteg-
ra com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Na noite do dia 07 de outubro de 2022, na Loja Alferes Tiradentes nº 3.905, Oriente de Mogi 
das Cruzes - SP, sob a presidencia do Venerável Mestre Irmão Eduardo Bellettati Gonzales, 
ajudado pelos Vigilantes Marcio Cesar Castro de Moraes e Pedro Cunha Filho e pelas 
Dignidades e Oficiais da Loja, foi realizada uma Sessão Magna de Iniciação dos agora 
Irmãos, Ricardo Fatore de Arruda e Rodrigo Freitas Bispo. Abrilhantaram os trabalhos 
Veneráveis Mestres, Mestres Instalados, Mestres, Companheiros e Aprendizes da Loja e de 
Lojas da Região.

Esse é o GOB Junto de Você!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/sessao-magna-de-iniciacao-na-loja-alferes-tiradentes/
https://www.gob.org.br/sessao-magna-de-iniciacao-na-loja-alferes-tiradentes/
https://www.gob.org.br/grande-orador-da-pael-ce-visita-instalacoes-do-grande-oriente-do-brasil/





