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Estimados Irmãos e Família Maçônica do Grande Oriente do Brasil. 
 
Ser Maçom é valorizar princípios basilares de liberdade, de amor ao próximo e 
de respeito às leis e à Constituição do nosso Brasil. “Polarização” é uma palavra 
que infelizmente vem ganhando espaço em todos os meios de comunicação e 
nas conversas internas entre amigos e familiares. Talvez para alguns, isso é apenas 
um momento em que passamos em nossa nação, porém a memória da história 
das lutas da Maçonaria pelo mundo, nos ensina que esse é um caminho pelo 
qual nossos valorosos antepassados já lutaram em muitas frentes, pois em algum 
momento do passado, tamanha diferença de pensamentos e sentimentos, 
extrapolaram os limites da moralidade, do respeito ao próximo e principalmente 
da vida. De uma simples polarização política, pode-se passar a ter contornos 
maiores e extrapolados de ódio, com consequências catastróficas para a civilização. 
 
Nossos valores, como a preservação da família, a liberdade de expressão, o 
respeito às leis e a proteção da dignidade humana, são inegociáveis e como 
Maçons amantes da liberdade e protetores da civilização, devemos não só 
nos manter vigilantes com essa ruptura dos princípios, mas lutar através 
da nossa cultura, respeito e liderança para formar opiniões conscientes em 
favor da liberdade do cidadão. Nossas Lojas - lembrando a nossa última 
conversa por este informativo - devem iniciar imediatamente um processo de 
fortalecimento dos nossos ensinamentos, por meio das ferramentas disponíveis 
em nossas ritualísticas, alegorias e simbologia, colocando em prática toda 
nossa centenária respeitabilidade em favor da Pátria e da Humanidade.  
 
Serenidade e temperança são virtudes intrínsecas na alma do Maçom brasileiro, 
que devemos utilizar constantemente para lutarmos contra as mazelas da vida, 
assim como fizeram avatares como Budha, Gandhi, Chico Xavier, Papa João Paulo 
e tantos outros, que empregaram a sua força espiritual para ajudar a população 
a se encontrar com o amor e a paz. Enquanto nação de maioria Cristã, temos 
como força motora o amor ao próximo e o perdão e temos uma luta constante 
- assim como foi a de Jesus quando desceu à terra, para se entregar por nossa 
salvação - em favor da liberdade e dos princípios e boas práticas e contra a 
conduta daqueles que se desviaram do caminho de Deus, nosso Pai Celestial.  
 
Talvez alguns Irmãos estejam se perguntando, qual é o real intuito do Irmão 
Múcio, pois tais palavras, de acordo com a corrente política do Maçom, poderão 
ser interpretadas de acordo com aquele lado “polarizado” pelo qual entende que 
deverá lutar, contra o “outro lado”. Pois é, meu Irmão, esse é o principal foco 
desta nossa conversa, uma vez que nós Maçons, em hipótese alguma, devemos 
nos polarizar de forma partidária. Estou aqui tentando demonstrar que somos 
muito melhores do que toda essa polarização partidária, pois ela nos enfraquece 
e impede o emprego da nossa força enquanto instituição e comunidade.  
 
Devemos avaliar, pela nossa experiência, princípios, cultura e ensinamentos 
dentro dos templos, como devemos conduzir esse processo de mudanças e de 
conciliação entre o nosso povo brasileiro, depois das eleições. Pela história, a 
divisão polarizada quase sempre leva à ruína das civilizações e dos seus povos, 
sendo que o trabalho de condução desse processo será grande e hercúleo. Porém, 
tenho a certeza absoluta de que, nós Maçons, estaremos à frente das mudanças 
necessárias para que a família esteja protegida, a nossa liberdade constitucional 
respeitada e o povo tratado com igualdade de condições. Os ensinamentos das 
colunas da Sabedoria, da Força e da Beleza, nunca foram tão necessários em 
nossas lutas diárias. Para tanto, estejam certos de que estaremos juntos nessa 
missão, como Irmãos Maçons protetores e condutores das boas práticas e na 
busca da verdade!

Fraternalmente,

Múcio Bonifácio Guimarães 
Grão-Mestre Geral

Grande Oriente do Brasil
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Destacamos que desde 1927 são 95 anos de atuação ininterrupta do Grande 
Oriente do Brasil Paraná em prol da pátria e humanidade, motivando e inspirando 
virtudes na sociedade Paranaense e Brasileira.
 
Aos dedicados e fraternos irmãos do GOB-PR na pessoa do Grão-Mestre Estadual 
Luis Mário Luchetta, recebam os efusivos cumprimentos de toda federação gobiana.
 
Fraternalmente

Múcio Bonifácio Guimarães
Grão-Mestre Geral

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Parabéns Grande Oriente do Brasil – Paraná

https://www.gob.org.br/parabens-grande-oriente-do-brasil-parana/
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Em Londrina-PR para o 15º Congresso Estadual do GOB-PR o 
Soberano irmão Múcio Bonifácio entrega o Livro dos 200 anos 

autografado para um valoroso irmão.

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Como parte das comemorações do Bicentenário, o Soberano 
irmão Múcio Bonifácio Guimarães, ladeado pelos Sapientíssimos 
irmãos Ademir Cândido da Silva e Arquiariano Bites Leão, 
chega em Londrina para o 15• Congresso do GOB-PR e entrega 
o Livro dos 200 anos autografado ao valoroso irmão João Carlos, 
grande secretário adjunto de planejamento e gestão do GOB 
PR, membro da loja Fidelidade n. 1883.
 
O Livro do Bicentenário é uma belíssima obra cultural que trás 
a história e as mais importantes memórias do Grande Oriente 
do Brasil nos últimos dois séculos, uma plêiade de maçons 
estudiosos e comprometidos estiveram à frente do projeto 
deste Livro do Bicentenário.
 
Esse é o GOB junto de você!
Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

https://www.youtube.com/watch?v=gcdTG1zt86A
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Gerações e seus aspectos é tema de Palestra do Grão-
Mestre Geral na Abertura do XV Congresso Estadual 

Maçônico do GOB-PR

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

O Grande Oriente do Brasil Paraná sempre inspirando virtudes sob o primeiro malhete do seu Grão-Mestre 
o Eminente irmão Luís Mário Luchetta, teve seu Congresso Estadual Maçônico e na Abertura o Soberano 
Irmão Múcio Bonifácio Guimarães - Grão-Mestre Geral proferiu a palestra “Gerações Maçônicas e seus 
aspectos para uma atitude inovadora ao alcance de todos” prioridade de gestão do GOB na atualidade 
para que possamos ter uma compreensão maior sobre como lidar com as diferenças culturais e geracionais 
entre os nosso membros e com isso as lojas e orientes estaduais fazerem um planejamento estratégico para 
proporcionar o melhor ao nossos irmãos de 18 a 100 anos.
 
O GOB Paraná nesta Congregação teve foco especial na unidade e desenvolvimento das atividades 
institucionais entre a maçonaria e demais entidades e instituições públicas, privadas e maçônicas, também 
teve foco na família e no belíssimo trabalho social que as lojas e entidades paramaçônicas tem como 
inspiração de virtudes, entre outras questões importantes para o desenvolvimento da maçonaria no Paraná.
 
Além dos Veneráveis Mestres presentes, Oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário, destacamos as 
presenças do Soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães - Grão-Mestre Geral, Sapientíssimo irmão Ademir 
Cândido da Silva - Grão-Mestre Geral Adjunto, Sapientíssimo irmão Arquiariano Bites Leão- Presidente da 
SAFL, Eminente irmão Luís Mário Luchetta - Grão-Mestre do GOB-PR, da Cunhadas Jussane Guimarães e 
Regina Conceição Hiromi Luchetta - respectivamente Presidentes Nacional e Estadual da FRAFEM, entre 
outras autoridades e dignidades.
 
Esse é o GOB junto de você !
Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

https://www.youtube.com/watch?v=gYE7ZL-z_As
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Famílias Maçônica também fez parte da Congresso 
Estadual Maçônico do GOB-PR com palestra da 

Presidente da FRAFEM Nacional

As melhores práticas para direção e participação das Fraternidades Femininas é tema de palestra da 
Presidente Nacional da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul cunhada Jussane Guimarães.
 
A integração da família maçônica e o apoio das nossas cunhadas, sobrinhas e mães dos nossos irmãos das 
lojas tem sido prioridade na FRAFEM, criar soluções para desenvolver o voluntariado em favor dos menos 
favorecidos da sociedade foi foco principal na palestra e reunião entre as fraternas que contou com a efetiva 
participação da Presidente Estadual da Frafem cunhada Regina Luchetta.
 
Esse é o GOB junto de você!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

https://www.gob.org.br/familias-maconica-tambem-fez-parte-da-congresso-estadual-maconico-do-gob-pr-com-palestra-da-presidente-da-frafem-nacional/
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Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Poderosa Assembleia Legislativa Maçônica do GOB-PR se reúne 
no Congresso Paranaense em Londrina

Com as participações do Soberano irmão Múcio Bonifácio 
Guimarães e os Sapientíssimos irmãos Ademir Cândido 
da Silva e Arquiariano Bites Leão, a Poderosa Assembleia 
Legislativa Maçônica do GOB-PR se reuniu de forma híbrida 
sob a presidência do Eminente Paulo Roberto Godoy com os 
veneráveis irmãos Deputados Estaduais para deliberarem sobre 
os atos do Legislativo Paranaense, também esteve presente 
acompanhando o Soberano irmão Múcio Bonifácio, o Eminente 
irmão Adalberto Aluízio Eyng, Assessor Especial do GOB.
 
Esse é o GOB junto de você !

Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

https://www.gob.org.br/poderosa-assembleia-legislativa-maconica-do-gob-pr-se-reune-no-congresso-paranaense-em-londrina/
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Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

O Grande Conselho do Estado do Paraná para a Ordem 
DeMolay, em conjunto com o Gabinete Estadual 
do Paraná para a Ordem DeMolay, homenageou o 
Grande Oriente do Brasil-Paraná pelos 95 anos de sua 
fundação paranaense

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, durante o XV Congresso do 
Grande Oriente do Brasil Paraná, o Grande Conselho do Estado do Paraná para a Ordem DeMolay, em 
conjunto com o Gabinete Estadual do Paraná para a Ordem DeMolay, homenageou o Grande Oriente do 
Brasil-Paraná pelos 95 anos de sua fundação paranaense, na pessoa do Eminente Grão-Mestre do Grande 
Oriente do Brasil-Paramá Luis Mário Luchetta, com as ilustres presenças do Sapientissimo Grão-Mestre 
Geral Adjunto do Grande Oriemte do Brasil, Ademir Cândido, do Poderoso Grande Secretário Estadual 
Adjunto de Ações Paramaçonicas do Grande Oriente do Brasil-Paraná, Diego Astori, do Soberano Grão-
Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, Múcio Bonifácio Guimarães, e do Sapientissimo Presidente da 
Soberana Assembléia, Arquiariano Bites Leão.
 
A Ordem DeMolay do Estado do Paraná reforça seus agradecimentos pelo apoio incessante do Grande 
Oriente do Brasil-Paraná para com as instituições paramaçonicas, em especial à Ordem DeMolay, e roga ao 
Pai Celestial para que abençoe essa instituição, seus dirigentes e membros, agora e para sempre!
 
Esse é o GOB junto de você !

Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

https://www.gob.org.br/o-grande-conselho-do-estado-do-parana-para-a-ordem-demolay-em-conjunto-com-o-gabinete-estadual-do-parana-para-a-ordem-demolay-homenageou-o-grande-oriente-do-brasil-parana-pelos-95-anos-de-sua-fundac/
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Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

SESSÃO MAGNA EM COMEMORAÇÃO 
AO 36 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO 

DO GOB-MT

Com uma Sessão Magna Pública de Homenagens aos integrantes da administração do Grande Oriente do 
Brasil Mato Grosso, dia 14 de outubro, no Templo Nobre iniciou-se as comemorações do 36º  Aniversário de 
fundação do GOB-Mato Grosso. 

A Magna Sessão foi presidida pelo Venerável Mestre Marcelo Felisbino, da ARLS Luz e Liberdade II, tendo 
como 1º Vigilante o irmão Edval Meira, Venerável Mestre da ARLS Triângulo da Fraternidade; Irmão Ivo Ferreira 
Mendes, 2º Vigilante e contou com as presenças do Eminente Grão-Mestre Ivo Matias,  do Grão-Mestre 
Adjunto Valmiro Pinheiro; José Marques Bons Olhos, Secretário Geral da APJ-GOB, no ato representando 
o Soberano Grão-Mestre Geral Múcio Bonifácio Guimarães do GOB; Paulo Cunha, Procurador Geral do 
GOB-Mato Grosso; Eleuzino Leão, Serenissimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Mato Grosso; 
Cunhada Marisa Martins Matias, Presidente da FRAFEM-Mato Grosso; Éder Pires, líder do Grão Mestrado na 
PAEL e representante do Irmão Jean Stelatto, Presidente da PAEL; Irmão Rubens Santiago, Presidente do 
Tribunal de Contas do GOB-Mato Grosso; Secretários, Conselheiros, membros dos Tribunais do GOB- Mato 
Grosso, Veneráveis Mestres e cunhadas da Diretoria da FRAFEM- Mato Grosso que foram homenageadas 
com Diploma de Reconhecimento Maçônico pelos relevantes serviços prestados ao GOB- Mato Grosso e à 
sociedade. 

Esse é o GOB Junto de Você!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/gob-mt-celebrou-seu-36-aniversario-de-fundacao/
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Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Título de Cidadão Sergipano ao 
Soberano Grão Mestre do GOB, 

Múcio Bonifácio Guimarães

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou no dia 19 de outubro, o Projeto de Resolução nº 
61/2022, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), que concede Título de Cidadão 
Sergipano ao Soberano Grão Mestre do Grande Oriente do Brasil, Múcio Bonifácio Guimarães. Natural de 
Rio Verde (Goiás), o homenageado possui um currículo de destaque, tendo ocupado cargos públicos de 
alta relevância, dentre eles, o de Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás.

Desde 2018, atuando como presidente da Maçonaria Gobiana no Brasil, Múcio Bonifácio tem auxiliado os 
maçons sergipanos na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. “A maçonaria é formada por pessoas 
distintas. Por verdadeiros guardiões dos princípios da ética, da moralidade e da fraternidade. E o Soberano 
Grão Mestre Múcio Bonifácio, maçom há 44 anos, é a maior representação da Maçonaria Gobiana no Brasil. 
Em razão dos serviços prestados a essa ilustre Ordem, ele foi agraciado com Títulos de Cidadania outorgados 
por Casas Legislativas de diversos estados, a exemplo do Amazonas, Belo Horizonte, Mato Grosso e Paraíba”, 
destaca Luciano Pimentel.

Esse é o GOB Junto de Você!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/titulo-de-cidadao-sergipano-ao-soberano-grao-mestre-do-gob-mucio-bonifacio-guimaraes/
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Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Grão-Mestre Geral Adjunto em Sessão da Loja 
Thomáz Idineu Galera – do Oriente 

de São Bernardo do Campo

O Sapientíssimo irmão Ademir Cândido da Silva, Grão-Mestre Geral Adjunto, participa de Sessão da sua Loja mãe 
“Thomáz Idineu Galera n• 2221” do Oriente de São Bernardo do Campo-SP, tendo como Venerável Mestre o irmão 
Marcelo Gamboa Serrano.
 
Em sua fala ele agradece seus amados irmãos da oficina por darem sustentabilidade ao seu trabalho em favor do GOB, 
esclarece que a base do seu aprendizado foi ali adquirido e aperfeiçoado entre bons e amados irmãos e que ao lado 
do Soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães tem como missão principal o desenvolvimento e o engrandecimento 
do GOB e sempre honrar os compromissos e juramentos ali na Idineu Galera estabelecidos durante sua trajetória na 
base maçônica.
 
Esse é o GOB junto de você!
Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

https://www.gob.org.br/grao-mestre-geral-adjunto-em-sessao-da-loja-thomaz-idineu-galera-do-oriente-de-sao-bernardo-do-campo/
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Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Centenária Fraternidade de Santos nº 132 realiza Sessão Magna 
Pública de Entrega de Comendas com a presença do Grão-

Mestre Geral Adjunto

Em 17 de outubro de 2022, às 20h, a ARLS Fraternidade de Santos nº 132, 
em seu Templo, sito à Rua Luiz de Camões nº 247, Santos, realizou Sessão 
Magna presidida pelo Venerável Diego Fonseca Santana, oportunidade na qual 
foram homenageados Irmãos da Loja de conformidade com o Regimento de 
Recompensas do Grande Oriente do Brasil.
 
As Comendas em questão foram entregues pelo Sapientíssimo Irmão Ademir 
Cândido da Silva, Grão-Mestre Geral Adjunto do Grande Oriente do Brasil:
 
Benemérito da Ordem: Comenda a que fizeram jus os Irmãos Flávio de Brito Jr. 
e Odil Porto Jr.
Grande Benemérito da Ordem: Comenda a que fizeram jus os Irmãos José 
Roberto Lisboa Jr. e Rogério Pinheiro Moraes Sanches.
 
Estrela da Distinção Maçônica: Comenda a que fez jus os Irmãos Vilson da Silva 
Rocha e Joaquim Silveira Filho.
Cruz da Perfeição Maçônica: Comenda a que fez jus o Irmão Rivaldo da Silva 
Pimenta.
 
Ordem do Mérito D. Pedro I: Comenda a que fizeram jus os Irmãos Fernando 
Martins Braga, Joaquim Lopes Costa e Wilson Rodrigues.
 
Presentes, além do Grão-Mestre Geral Adjunto, entre outros, os Irmãos Mário 
Sérgio Nunes da Costa, Grão-Mestre de Honra do Grande Oriente do Brasil de São 
Paulo; João José Viana, Secretário Geral Adjunto de Comunicação e Informática 
do Grande Oriente do Brasil; Luiz Esteves Neto e Luiz Roberto Colombo Barbosa, 
Assessores do Grão-Mestre Geral; Carlos Teixeira Filho, Jocelyn Mariano Silva e 
Orlando Nascimento, membros do Conselho Federal; Luiz Tadeu Sampel Borges, 
Ivo Miguel Evangelista Santos e José Antonio do Amaral, membros da Soberana 
Assembléia Federal Legislativa; Américo da Silva Corralo, Secretário Estadual 
Adjunto das Paramaçônicas; Antonio Coelho Jr., membro do Ilustre Conselho 
Estadual; e Amauri Santana Ribeiro, membro da Poderosa Assembleia Estadual 
Legislativa.
 
Este é o GOB Junto de Você!
Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/centenaria-fraternidade-de-santos-no-132-realiza-sessao-magna-publica-de-entrega-de-comendas-com-a-presenca-do-grao-mestre-geral-adjunto/
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Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

Núcleo Apejotista Cruzeiro do Sul, 
realizou uma sessão de admissão 

de 4 novos membros

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.

Esse é o GOB JUNTO DE VOCÊ!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/nucleo-apejotista-cruzeiro-do-sul-realizou-uma-sessao-de-admissao-de-4-novos-membros/
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CLIQUE AQUI

Biblioteca Virtual do GOB – Destaque da Semana 43

https://www.gob.org.br/biblioteca-virtual-do-gob-destaque-da-semana-43/
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CLIQUE AQUI

Loja El Alcazar de Toledo – Oriente de Praia Grande – SP faz 39 
anos com muita fraternidade e responsabilidade social

Em Sessão Magna de aniversário a Loja El Alcazar de Toledo - do Oriente de 
Praia Grande - SP Benfeitora da Ordem - REAA, comemorou seu aniversário 
de 39 anos com muita fraternidade e união. Sob a presidência do Venerável 
Mestre e irmão Roberto de Souza Araújo e presença do representante 
do Soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães- Grão-Mestre Geral o 
Secretário-Geral de Comunicação do GOB Eminente irmão Arlindo Batista 
Chapetta, houveram vários acontecimentos no decorrer da magna sessão.
 
O venerável mestre Roberto Araújo, com ajuda do Eminente irmão Arlindo 
Chapetta e do Poderoso irmão Wagner Lacerda, fez o descerramento da 
galeria de maçons do grau 33 que pertencem a Alcazar demonstrando 
com isso a importância do conhecimento e dedicação dos irmãos 
experimentados em favor da ordem e da oficina, também houve o 
descerramento do retrato da galeria de veneráveis mestres do ex venerável 
irmão Ricardo Denis Queiroz e do atual venerável mestre.
 
No transcorrer da sessão, houve um breve relato sobre a história da loja 
é um vídeo com memoráveis momentos de união entre os irmãos em 
atividades da loja e sociais. Importante esclarecer que a Loja El Alcazar de 
Toledo é a mantenedora da maior festa da Tainha no Brasil com mais de 1 
milhão de pessoas que já passaram nestes anos de trabalho na festa, além 
de ser patrocinadora de jovens Arco Iris, Loja Acadêmica e outras atividade 
sociais como o banco de óculos.
 
O Poderoso irmão Wagner Lacerda, Secretário Adjunto de relações internas 
do GOB-SP entregou o Diploma da Assembleia Legislativa do Estado 
de SP em alusão à Independência do Brasil e prestatividade das lojas 
em favor da sociedade à loja El Alcazar de Toledo. Além dos já citados, 
tivemos a presença das seguintes autoridades Deputados Adriano Braga, 
Anísio Massa, Valter Viccaria e Ismael Prates, entre as diversas autoridades 
e dignidades presentes.
 
Esse é o GOB junto de você!
Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

https://www.gob.org.br/loja-el-alcazar-de-toledo-oriente-de-praia-grande-sp-faz-39-anos-com-muita-fraternidade-e-responsabilidade-social/
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CLIQUE AQUI

Na noite da última quarta-feira, os irmãos César 
Magalhães, Marcos Nogueira e Thales de Alencar 

ingressaram na ARLS Obreiro de Macaé 2075, 
Benfeitora da Ordem

Na noite da última quarta-feira, os irmãos César Magalhães, Marcos Nogueira e Thales de 
Alencar ingressaram na ARLS Obreiro de Macaé 2075, Benfeitora da Ordem.

A sessão conduzida pelo VM Gime Lessa contou com a presença dos Poderosos Irmãos 
Celso Júnior e Roberto Olavo, Deputados Federais representando a SAFL, Alexandre 
Mothé, representante da GLMERJ e Marcus Schueler, Assessor do Grão Mestre Geral, além 
de irmãos de diversas lojas da região.

Esse é o GOB Junto de Você!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/na-noite-da-ultima-quarta-feira-os-irmaos-cesar-magalhaes-marcos-nogueira-e-thales-de-alencar-ingressaram-na-arls-obreiro-de-macae-2075-benfeitora-da-ordem/
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Na noite desta terça-feira, em Tubarão-SC, dia 
18/10 a ARLS União e Progresso n.4545 realizou sua 

sessão ordinária

Na noite desta terça-feira, em Tubarão-SC, dia 18/10 a ARLS União e Progresso n.4545 realizou sua sessão ordinária 
em uma noite muito especial, em comemoração aos 200 anos do GOB, com uma palestra especial, proferida 
pelo irmão Adalberto Aluízio Eyng.
 
A sessão contou com a presença do Eminente Ir.’. Walmor Backes, Grão Mestre Honorário do GOB-SC, um 
entusiasta da Loja União e Progresso, e contou ainda, com a presença do Eminente Ir.’. Adalberto Aluízio Eyng, 
Grão Mestre Honorário do GOB-SC e Assessor Especial de Gabinete do Grão Mestre Geral, o Soberano Ir.’. Múcio 
Bonifácio Guimarães, que no ato também representava o GMG.
 
O Eminente Irmão Adalberto realizou uma palestra inédita sobre “O Bicentenário do GOB” e o serviço voluntário 
a serviço do Brasil., na qual ressaltou as principais conquistas do GOB e os desafios, destacando ainda que a Loja 
União e Progresso n.4545 está bem alinhada com as diretrizes do GOB crescendo qualitativamente.
 
O Eminente Ir.’. Walmor Backes ficou muito feliz em poder estar presente na sessão e ver que todo empenho 
e esforço para fundar a Loja União e Progresso n.4545 valeram. Comentou ainda que acompanha sempre as 
conquistas da Loja e que segue sendo um entusiasta desta que é a maior Loja do GOB de Santa Catarina.
 
O Poderoso Ir.’. Dilney Vechi sempre com um sorriso acolhedor, que é sua marca registrada, comentou sua alegria 
de estar recebendo dois baluartes da maçonaria catarinense e nacional em uma noite tão especial.
 
O Venerável Ir.’. Jaderson José Pereira comentou de sua alegria de estar recebendo o Eminente I.’. Walmor Backes 
o qual nutre grande respeito e admiração, que junto ao Eminente Ir.’. Adalberto fizeram acontecer junto ao GOB 
para a fundação da Loja UP n.4545. Ressaltou também que a palestra realizada pelo Eminente Ir.’. Adalberto, um 
dos nossos fundadores, foi de extrema importância para nossos valorosos IIr.’. em vários aspectos destacando que 
os pilares para o crescimento qualitativo proposto e as diretrizes mostradas são o que a União e Progresso já vem 
praticando.
 
“Este é o Gob junto de Você no Ano do Bicentenário”
Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

https://www.gob.org.br/na-noite-desta-terca-feira-em-tubarao-sc-dia-18-10-a-arls-uniao-e-progresso-n-4545-realizou-sua-sessao-ordinaria/
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Na noite do dia 19 de outubro de 2022 a ARLS VIRTUS ET LABOR 
nº 2386 – BENFEITORA DA ORDEM, oriente de Campo Grande/

MS, realizou Sessão ritualística no rito de York

Na noite do dia 19 de outubro de 2022 a ARLS VIRTUS ET LABOR 
nº 2386 – BENFEITORA DA ORDEM, oriente de Campo Grande/
MS, realizou Sessão ritualística no rito de York sob a condução 
dos trabalhos o Venerável Mestre, André Augusto Vollkopf Curto, 
como 1º Vigilante o Ir. Ildeberto de Santana e como 2º Vigilante o 
Ir. Thomaz Ugri.

A cerimônia contou com a presença do Eminente Irmão Benilo 
Allegretti, Secretário Geral-Adjunto de Educação e Cultura do 
GOB Poder Central e Grão Mestre Honorário do GOB/MS e do 
Poderoso Ir. Benjamin José Machado, Secretário Estadual Adjunto 
de Orientação Ritualística para o Rito de York, dentre outras 
autoridades presentes. Na oportunidade o Eminente Ir. Benilo 
Allegretti entregou a medalha e o Eminente Ir. Eduardo Elias Seba 
o diploma referente ao Ato nº 38.209 do Soberano Grão-Mestre 
Geral o qual concede o Título de Benemérito da Ordem ao Ilustre 
Ir. Claudio Divino Travagini.

O Ir. Benilo, parabenizou os Irmãos pela profícua Sessão, felicitou 
o Ir. Cláudio, ressaltando sua a importância e contribuição para a 
Maçonaria. O Ir. Seba O Ir. Cláudio agradeceu a comenda recebida 
e a Loja por propiciar o convívio com os Irmãos o que resultou nessa 
homenagem. Por fim o Venerável Mestre agradeceu a presença dos 
Irmãos, parabenizou os Irmãos pelo brilhante trabalho executado 
na Sessão, finalizou parabenizando o Ir. Cláudio pelo justo e perfeito 
título recebido.

Esse é o GOB Junto de Você!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/na-noite-do-dia-19-de-outubro-de-2022-a-arls-virtus-et-labor-no-2386-benfeitora-da-ordem-oriente-de-campo-grande-ms-realizou-sessao-ritualistica-no-rito-de-york/
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Na manhã do último sábado, o Templo da ARLS Obreiros de 
Macaé 2075, Benfeitora da Ordem, que passou por uma grande 
reforma nos últimos meses, recebeu sua Sagração e, com isso, 

a retomada de suas atividades ritualísticas

A Sessão foi conduzida pelo VM Gime Lessa sob a Presidência do Grão Mestre Adjunto do Rio de Janeiro, Poderoso 
Irmão André Rosa, na qual esteve presente sua comitiva com diversos Secretários e Coordenadores da Circunscrição. 
Na sessão foram entregues diplomas e medalhas a diversos irmãos, também das ARLS Prometheus 4422, Lacerda 
Agostinho 3769 e Confraternidade Macabuense 920. Importante ressaltar a grande emoção na homenagem feita ao 
Irmão Paulo Sérgio Rodrigues como Benemérito, que se fez presente mesmo diante das dificuldades impostas pela 
perda da visão. Os 42 anos de fundação da Obreiros de Macaé foram rememorados por histórias contadas por irmãos 
fundadores e, posteriormente, numa belíssima e descontraída festa, as esposas dos irmãos iniciados na última quarta 
feira foram apresentadas oficialmente à FRAFEM, o prédio nomeado Edifício Sapientíssimo Alécio Balzana e o salão de 
festa foi nomeado, em homenagem em vida, ao nosso Sapientíssimo Irmão Olivan Carlos Glória.

Esse é o GOB Junto de Você!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/na-manha-do-ultimo-sabado-o-templo-da-arls-obreiros-de-macae-2075-benfeitora-da-ordem-que-passou-por-uma-grande-reforma-nos-ultimos-meses-recebeu-sua-sagracao-e-com-isso-a-retomada-de-suas-ativi/
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FRAFEM Nova Era em Vitória da Conquista-BA tem 
Posse de nova Presidente

Em solenidade realizada neste 22/10 a cunhada e fraterna Daiane Ferraz e Ferraz foi empossada 
como Presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Nova Era da Loja Maçônica Monte 
Sião do Oriente de Vitória da Conquista-BA.
 
A FRAFEM Cruzeiro do Sul do GOB-BA representada pela fraterna e cunhada Maria Cristina Lima 
Souza, designada pelo Eminente Grão Mestre Oscimar Torres deu posse à Presidente e a nova 
Diretoria, exaltando o crescimento e organização da Frafem em Conquista e em todo Estado.
 
A Carta Constitutiva da Frafem Nova Era foi concedida pela direção nacional da Frafem, através 
de ato da Presidente Nacional, cunhada e fraterna Jussane Guimarães que parabeniza e deseja 
sucesso a nova presidente e a oficina Monte Sião.
 
Esse é o GOB junto de você !
Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

https://www.gob.org.br/frafem-nova-era-em-vitoria-da-conquista-ba-tem-posse-de-nova-presidente/
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A noite de 19 de outubro de 2022 reuniu 48 obreiros livres e de 
bons costumes nas dependências da ARLS Heráclito Victória 

N³3168 para a iniciação de dois novos irmãos

Foram constituídos dois novos aprendizes maçons do Rito Brasileiro de 
Maçons Antigos, Livres e Aceitos os agora irmãos ANTONIO SOSTISSO 
REGALIN e DJEISON DANIEL ROLDO. Os trabalhos foram iniciados as 20h 
em ponto pelo malhete do VM TIAGO DALAN, 1° VIG EDSON LAZZARETTI 
e 2° VIG PAULO LEANDRO BERCAMASCHI. Os padrinhos DANIEL SOZO e 
JULIO CESAR ZAMBIAZI ajudaram a cingir os aventais dos noveis aprendizes.

Com uma ritualística executada com marcialidade e com grande empenho, 
a equipe montada para desempenhar os exímios trabalhos demonstrou 
o Rito Brasileiro para muitos visitantes que estavam na HV3168 pela 
primeira vez. Estavam presentes aos trabalhos o Poderoso Ir. DIEGO MOTTA, 
Coordenador do GOB-RS Região Serra, representando a sua Loja (ARLS 
MONTEIRO LOBATO N°4320 - GOB-RS RITO DE YORK), representando 
também o Eminente Grão-Mestre do GOB-RS LUCAS MORAES SITYÁ. 
Também ao lado do Ir. Dalan, estava o VM JOÃO PAULO BOENO PAGNO 
(ARMELS FRATERNIDADE III - GORGS-REAA) com uma delegação de seis 
irmãos, o VM DÉLCIO CRUZ (ARLS FRATERNIDADE IX - GORGS-REAA) 
com uma delegação de 3 irmãos, bem como delegações representando 
as lojas ARLS ALQUIMIA (GORGS-REAA) e ARLS PEDESTAIS DA GLÓRIA 
(GLOJARS-REAA). Fizeram-se presentes o Poderoso Deputado Federal Ir. 
MAXIMILIANO DE CASTRO LUCCHESI e o Venerável Deputado Estadual Ir. 
GABRIEL DE MARCHI, ambos da HV3168. Estavam presentes aos trabalhos 
os Mestres instalados da Oficina ANDRÉ GIRARDI DALATHÉA, DANIEL 
SOZO e CRISTIAN RIZZARDI.

Após as considerações finais do Orador Ir. MARCOS DANIEL DEQUI GIOVANI, 
os trabalhos encerraram conforme a praxe do Rito Brasileiro as 22h13. Em 
ato contínuo, todos os irmãos foram recepcionados para um delicioso jantar 
preparado pelo Mestres de Banquete Ir. TIAGO BONADIMAN e equipe.

Esse é o GOB Junto de Você!

Secretaria Geral de Comunicação e Informática

https://www.gob.org.br/a-noite-de-19-de-outubro-de-2022-reuniu-48-obreiros-livres-e-de-bons-costumes-nas-dependencias-da-arls-heraclito-victoria-n%c2%b33168-para-a-iniciacao-de-dois-novos-irmaos/
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Sessão Magna de Iniciação e entrega do título 
de Benemérito da Ordem na Loja Barão de 

Itapetininga nº 4120

Na tarde do dia 22 de outubro de 2022, na Loja Barão de Itapetininga nº 4.120, Oriente de 
Itapetininga -SP, foi realizada uma Sessão Magna de Iniciação dos agora irmãos André Luiz Corrêa 
e Thiago Vinícius Galdino.
 
Na ocasião o Poderoso Irmão Émerson Vaccaro, Assessor do Gabinete do GMG, representando 
o Soberano Irmão Múcio Bonifácio Guimarães, Grão Mestre Geral do GOB, entregou o título e a 
medalha de Benemérito da Ordem ao Venerável Mestre Irmão Jorge Antônio Pranches de Meira. 
Estiveram presentes o Venerável Irmão Silvio Santos Vieira, Conselheiro Estadual do GOB SP; Ilustre 
Irmão Giuliano Zacarias, Assessor Distrital do GOB SP; Autoridades do GOP; Veneráveis Mestres, 
Mestres Instalados, Mestres, Companheiros e Aprendizes da respectiva 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-e-entrega-do-titulo-de-benemerito-da-ordem-na-loja-barao-de-itapetininga-no-4120/





