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Estimados Irmãos e Família Maçônica.

Com grande expectativa, iniciaremos nossas atividades maçônicas 
neste 20 de janeiro 2023, em Natal-RN, com a tradicional abertura do 
ano maçônico do Grande Oriente do Brasil! Muitas atividades serão 
desenvolvidas com as delegações dos Estados e Distrital Federal, que 
estarão presentes no evento e principalmente a presença da Família 
Maçônica por meio da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul e das 
demais entidades paramaçônicas, acompanhem pois todo evento 
terá divulgação em tempo real nos canais e mídias oficiais do GOB. 
 

Trata-se de um momento especialmente importante para estarmos 
juntos, ouvirmos nossos Irmãos e Família, encontrando em conjunto, 
soluções para a melhoria nos serviços e nas atividades maçônicas do 
Grande Oriente do Brasil neste primeiro semestre de 2023. Teremos 
muito trabalho e projetos a serem colocados em prática, ainda neste 
primeiro semestre. 

PREPARATIVOS 
PARA A ABERTURA 
DO ANO MAÇÔNICO 
2023 E A CONSTANTE 
VIGILÂNCIA DO GOB

WWW.GOB.ORG.BR



Também é fundamental esclarecer aos nossos Irmãos e Familiares 
que o Grande Oriente do Brasil tem acompanhado com atenção e 
muita preocupação o desenrolar dos últimos fatos e das atividades 
políticas do nosso Brasil. Durante dois séculos, sempre estivemos 
presentes nos momentos mais difíceis de nossa nação, de forma que 
continuaremos presentes em favor do Brasil e de sua população, em 
especial na defesa dos direitos fundamentais do ser humano. O GOB 
não está inerte aos acontecimentos e com certeza, depois de uma 
avaliação mais ampla e criteriosa de toda a situação política pela 
qual passa o Brasil, com informações fidedignas, iremos, não só nos 
pronunciar, mas também atuar de forma prática, movimentando 
nossas colunas em favor da população brasileira e da Pátria.  

Temos como meta ampliar nossos canais institucionais de 
relacionamento com os poderes públicos e privados, em todas 
as regiões do Brasil e com isso fortalecer os laços institucionais 
para possíveis demandas em favor da sociedade e da Maçonaria 
Brasileira. Tenham certeza disso! Este é o GOB junto de você! 

Esse é o GOB junto de você
.

Fraternalmente,

Múcio Bonifácio Guimarães 
Grão-Mestre Geral

Grande Oriente do Brasil

WWW.GOB.ORG.BR
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Lançamento do Concurso Fraternidades que Inspiram 
GOB 2023 – Ao Vivo pela TV GOB.
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Nota Pública sobre os Atos de 08/01/2023.
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GOB e Grande Loja Legal de Portugal decidem recriar a 
Confederação Maçônica de Língua Portuguesa.

Em data de 16.01.2023, às 12 horas de Brasília e 15 horas de Portugal – via plataforma Zoom – 
foi efetuado reunião histórica e conjunta do Grande Oriente do Brasil (GOB)– Representado pelo 
Soberano Irmão Múcio Bonifácio Guimarães e a Grande Loja Legal de Portugal (GLLP/GLRP) – 
Representada por seu Mui Respeitável Grão Mestre Armindo Azevedo, para tratar de Assunto sobre 
a Confederação Maçônica da Língua Portuguesa – C.M.L.P.

Contou ainda com a presente e participação do Secretário -Geral de Relações Maçônicas Exteriores 
do GOB – Eminente Irmão Lucas Francisco Galdeano e do Vice Grande Secretário da GLLP/GLRP 
– Respeitável Irmão José Ruah; bem assim, do Secretário Adjunto da Secretaria Geral de Relações 
Maçônicas Exteriores, Eminente Irmão Pedro Aranas (CMLP e África).

No encontro com considerações iniciais traçadas pelo M.R. Grão Mestre Irmão Armindo Azevedo, 
foi dito da alegria de estar fazendo tal encontro, e, trouxe assunto da Re-fundação da Confederação 
Maçônica da Língua Portuguesa, que contará com a participação do Brasil, Portugal, Angola, Cabo 
Verde, Guiné, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe.

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

https://www.gob.org.br/loja-vale-do-sao-patricio-n-1334-comemora-70-anos-de-fundacao-com-a-presenca-do-grao-mestre-geral-do-gob-em-dia-de-muitas-homenagens/
https://www.gob.org.br/gob-e-grande-loja-legal-de-portugal-decidem-recriar-a-confederacao-maconica-de-lingua-portuguesa/
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Foi realizada na noite de 05 de janeiro de 2023, no Templo da ARLS Fraternidade de Santos 
n.º 132, REAA, pelo seu Venerável Mestre, Irmão Diego Fonseca Santana, a Sessão Magna de 
Aniversário de 170 anos de fundação da Loja Maçônica.

Durante a Sessão Magna, foi lido um brilhante texto sobre a história da Loja, suas realizações 
e todos os serviços realizados à sociedade de Santos, da Baixada Santista, do Estado de 
São Paulo e do Brasil, pelo seu Orador, Irmão Rogério Días Baixo, o Supremo Conselho do 
REAA através da sua comitiva entregou uma medalha comemorativa a Loja Fraternidade 
de Santos.

170 anos de fundação é comemorado na arls fraternidade 
de santos n. 132.

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

https://www.gob.org.br/loja-vale-do-sao-patricio-n-1334-comemora-70-anos-de-fundacao-com-a-presenca-do-grao-mestre-geral-do-gob-em-dia-de-muitas-homenagens/
https://www.gob.org.br/170-anos-de-fundacao-e-comemorado-na-arls-fraternidade-de-santos-n-o-132/
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Grão-Mestre Geral - Soberano 
irmão Mucio Bonifácio Guimarães 
no recesso das Lojas em expediente 
no Grande Oriente do Brasil que 
continua com sua administração 
em funcionamento para dar 
suporte as Lojas e Grandes Orientes 
Estaduais e Distrital em demandas 
administrativas e maçônicas.

ESSE É O GOB JUNTO DE VOCÊ!

Secretaria Geral de Comunicação 
e Informática do GOB

Grão-Mestre Geral – Soberano Irmão Mucio Bonifácio 
Guimarães no recesso  das Lojas em expediente no 
Grande Oriente do Brasil.
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E como forma de celebrar essa união, no lugar de presentes, 
os noivos pediram aos convidados que doassem cestas 
básicas ao Natal Solidário. Afinal, como diz um antigo 
provérbio chinês: “Um pouco de perfume sempre fica nas 
mãos de quem oferece flores”. E foi assim que o casal tomou 
a iniciativa. Segundo a noiva, a ideia era apenas celebrar a 
união junto as pessoas que amavam, mas com a cobrança 
pela lista de presentes o casal optou em fazer o bem, e 
realizou um ato de solidariedade e amor ao próximo. “Não 
queríamos presentes, nossa intenção era celebrar nossa 
união e felicidade com os nossos amigos e familiares. 
Mas com a insistência das cunhadas, amigos e familiares 
sobre a lista de presentes e tendo em vista a data do nosso 
casamento já ser em dezembro, decidimos unir o útil ao 
agradável, arrecadar as cestas básicas e doá-las para a 
campanha do Natal Solidário da FRAFEM”, declarou Keiko. 
De acordo com a presidente da Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul Amazonas (FRAFEM AM), Carla Azevedo, a 
ação acontece todos os anos, o Natal Solidário é uma ação 
muito importante. “Nós sabemos como vivem as pessoas 
que estão em situação de vulnerável social. E fazemos o 
maior esforço para que essas doações sejam entregues até 
o Natal ou no máximo no Réveillon. Não podemos resolver 
tudo, mas fazemos o possível para que pelo menos nas 
festas de final de ano estas famílias estejam com a mesa 
farta e o coração aquecido”, destacou Carla.

No último sábado, 03, o casal Haniery Mendonça e 
Keiko Aikawa realizaram a Cerimônia de Consagração 
Matrimonial na Loja Maçônica Caetano Felix do 
Nascimento, em Manaus/AM.

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

https://www.gob.org.br/loja-vale-do-sao-patricio-n-1334-comemora-70-anos-de-fundacao-com-a-presenca-do-grao-mestre-geral-do-gob-em-dia-de-muitas-homenagens/
https://www.gob.org.br/no-ultimo-sabado-03-o-casal-haniery-mendonca-e-keiko-aikawa-realizaram-a-cerimonia-de-consagracao-matrimonial-na-loja-maconica-caetano-felix-do-nascimento-em-manaus-am/
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As Lojas e os irmãos do GOB encontram-se no recesso maçônico, mas o setor administrativo 
do Grande Oriente do Brasil permaneceu em atividade neste recesso e nesta foto o 
Soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães e o Sapientíssimo irmão ArquiAriano Bites 
Leão estão despachando com as colaboradoras do GOB adiantando vários expedientes 
em favor das lojas e irmãos.
 
ESSE É O GOB JUNTO DE VOCÊ!
Secretaria Geral da Comunicação

Grão-Mestre Geral e Presidente da SAFL em expediente no 
Grande Oriente do Brasil.
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Em ação filantrópica coordenada pelo 
Núcleo de Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul Estrela da Serra - Dra. Vania 
Maria Alves Nunes, sob a Presidência da 
Fraterna Go Passos, auxiliada pelas demais 
fraternas do núcleo, foram distribuídos 
dezenas de brinquedos e lanches com 
crianças carentes da Zona Rural Sertaneja 
no Sítio Felipe, entorno do município de 
Santa Terezinha na divisa dos Estados da 
Paraíba e Pernambuco nas proximidades 
de Teixeira, Sede da ARLS ESTRELA DA 
SERRA, patrocinadora do Núcleo, que 
tem como Venerável Mestre o Irmão José 
Simões Alves *(Zuza)*.

A.R.L.S. Estrela da Serra e o Núcleo de Fraternidade Dra. Vania 
Maria Nunes Alves – Estrela da Serra, realizam primeira ação 
humanitária do ano do cinquentenário do gob-pb. teixeira, 
04/01/2023.

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

https://www.gob.org.br/loja-vale-do-sao-patricio-n-1334-comemora-70-anos-de-fundacao-com-a-presenca-do-grao-mestre-geral-do-gob-em-dia-de-muitas-homenagens/
https://www.gob.org.br/arls-estrela-da-serra-e-o-nucleo-de-fraternidade-dra-vania-maria-nunes-alves-estrela-da-serra-realizam-primeira-acao-humanitaria-do-ano-do-cinquentenario-do-gob-pb-teixeira-04-01-2023/


1 41 4  |  Grande Oriente do Brasil – Informativo Digital no 164, de 17.01.2023

Ainda no recesso maçônico, nesta terça-
feira (17.01.23), o Soberano Ir. Múcio 
Bonifácio, Grão-Mestre Geral do GOB, 
realizou múltiplas atividades durante todo 
o dia na sede do Grande Oriente do Brasil, 
em Brasília, demonstrando assim que a 
sua administração continua em grande 
ritmo no início de mais um ano com um 
intensificado suporte as Lojas e Orientes 
Estaduais e Distrital.

ESSE É O GOB JUNTO DE VOCÊ!
 
Secretaria Geral de Comunicação e 
Informática

Grão Mestre Geral em Intensas Atividades na Sede do Grande 
Oriente do Brasil.

Leia a matéira na  íntegra 
com todas as fotos!

CLIQUE AQUI

https://www.gob.org.br/loja-vale-do-sao-patricio-n-1334-comemora-70-anos-de-fundacao-com-a-presenca-do-grao-mestre-geral-do-gob-em-dia-de-muitas-homenagens/
https://www.gob.org.br/grao-mestre-geral-em-intensas-atividades-na-sede-do-grande-oriente-do-brasil/
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http://www.gob.org.br/convenios/


http://www.facebook.com/portalgob
http://www.instagram.com/gobmaconaria
http://www.youtube.com/grandeorientedobrasiloficial
http://www.gob.org.br

