


Estimados Irmãos e Família Maçônica.

Aqui de Natal-RN, na tradicional abertura do ano 
maçônico, iniciamos as tão aguardadas atividades no 
âmbito do Grande Oriente do Brasil, para o exercício 
de 2023. Tal evento, de grande significância, tem como 
simbolismo demonstrar ao Povo Maçônico que com 
união, fraternidade e muito foco no desenvolvimento 
de um trabalho estratégico de gestão, alcançaremos 
grandes feitos de desenvolvimento da Maçonaria 
e das nossas Lojas, em favor do Maçom, da Família 
e principalmente da sociedade como um todo. 
 
Ouvindo atentamente meus Irmãos e em especial os 
Grão-Mestres Estaduais e as Presidentes da Fraternidades 
Femininas Estaduais Cruzeiro do Sul, chego a me 
emocionar pela força de vontade em construir 
pontes em favor da humanidade. É especialmente 
perceptível nesta abertura, a vontade de fazer o melhor 
em favor da população em geral e o cuidado com as 
pessoas dos nossos gestores Estaduais e também, 
não menos importante, dos Irmãos e Cunhadas 
das nossas Lojas Maçônicas presentes no belíssimo 
evento liderado pelo Grão-Mestre José Ivo do GOB-RN.  
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Fico extremamente satisfeito com o resultado obtido 
nestes últimos anos, principalmente por saber destes 
Irmãos que a gestão do Poder Central do GOB tem 
conseguido manter seu compromisso inicial de trabalhar 
em favor das bases. Fico ainda mais satisfeito por saber 
que esse precioso legado vai continuar nas mãos do 
meu companheiro de gestão Ademir Cândido da Silva, 
que colocou seu nome à disposição, em favor do GOB, 
como candidato ao Grão-Mestrado Geral. É uma alegria 
incomensurável testemunhar, como foi possível, todos nós 
em conjunto, a harmonização do Grande Oriente do Brasil, 
no qual, no Poder Central e na maioria absoluta dos Grandes 
Orientes Estaduais, temos chapas únicas pleiteando 
os seus respectivos Grão-Mestrados, assim como, nos 
poucos que estão em disputa, vemos o compromisso 
da prática da fraternidade e do respeito mútuo. 
 
Finalizo essa minha fala inaugural do ano maçônico, 
mantendo a minha palavra de que neste primeiro 
semestre do ano - e o meu último como gestor do 
GOB - que manteremos nosso total compromisso de 
desenvolvimento e aprimoramento da gestão e do 
Grande Oriente do Brasil em seu favor dos nossos Irmãos, 
da nossa Família Maçônica e da sociedade brasileira. 
Vamos enfrentar 2023 de mãos dadas!

Fraternalmente,

Múcio Bonifácio Guimarães 
Grão-Mestre Geral

Grande Oriente do Brasil

WWW.GOB.ORG.BR



ÍNDICE
Informativo Digital n. 165 de 25 de janeiro de 2023.

Belíssima noite Cultural marcou a Abertura do Ano Maçônico em Natal-RN 
neste ano de 2023. 05

FRAFEM é destaque na Abertura do Ano Maçônico 2023 em Natal-RN. 07

Maçonaria Gobiana no Brasil faz sua tradicional abertura do ano em Natal-RN 
com a presença do Grão-Mestre Geral e 15 Grão-Mestres Estaduais. 08

Meta de Gestão Primeiro Semestre 2023 – Valorizar as Entidades Paramaçôni-
cas é Parte Essencial ao Crescimento do GOB! 11

Ergueu-se aos 21 dias de janeiro de 2023 no Oriente de Belém, Pará, o Capítu-
lo Aurora n.° 150 do Sagrado Arco Real do GOB nas comemorações dos 150 
anos da Loja Aurora.

12

Sessão Magna de Comemoração de 150 anos de fundação da Loja Aurora 
0242, em Belém do Pará, aos 21/01/23 com a presença do Grão-Mestre Es-
tadual e os Candidatos a Grão-Mestre Geral Adjunto e Grão-Mestre Estadual.

13

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

www.gob.org.br



Grande Oriente do Brasil – Informativo Digital n– Informativo Digital no 163, de 07.12.2022| 55  

Belíssima noite Cultural marcou a Abertura do Ano 
Maçônico em Natal-RN neste ano de 2023.

Abertura do Ano Maçônico do Grande Oriente 
do Brasil teve sua programação de abertura do 
ano de 2023 nesta noite de sexta (20/01) com 
evento Cultural. Coordenada neste ano pelo 
Grão Mestre e Eminente irmão José Ivo de 
Souza do GOB Rio Grande do Norte Se tornou 
tradicional nesta potência mãe da maçonaria 
brasileira uma unidade da Federação Gobiana 
sediar o importante e marcante evento, como 
foi a abertura do ano anterior realizado pelo 
GOB Parnaíba, em Campina Grande.

Participam em Natal/RN dezenas de 
autoridades Maçônicas, entre as quais 15 
(quinze) Grão-Mestres Estaduais, o Presidente 
da SAFL Sapientíssimo irmão ArquARIano Bittes 
e o Ministro Presidente do STJM - Eminente 
irmão Geraldo Lamonoier Júnior e as valorosas 
cunhadas da FRAFEM Nacional e Estaduais.

A apresentação musical, com vasto repertório, 
através do talento do Grão Mestre do Espírito 
Santo, Eminente irmão Hélio Sodré, deixou o 
público em júbilo com manifestações através 
de aplausos durante toda apresentação.
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O Soberano irmãos Múcio Bonifácio e 
a Presidente da Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul - cunhada Jussane 
Guimaraes, manifestaram a alegria de 
iniciar o ano maçônica de 2023 com o 
clima de muita harmonia e positividade 
no âmbito do GOB.

Também presente prestigiando o 
evento, nosso amado irmão Ademir 
Cândido da Silva, candidato a Grão 
Mestre Geral do GOB que em sua 
manifestação disse estar “convencido 
que essa união fortalece o GOB e a 
Maçonaria brasileira.”

ESSE É O GOB JUNTO DE VOCÊ!

Secretaria Geral de Comunicação e 
Informática 

Leia a matéira na íntegra com 
todas as fotos e vídeos

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/belissima-noite-cultural-marcou-a-abertura-do-ano-maconico-em-natal-rn-neste-ano-de-2023/
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FRAFEM é destaque na Abertura do Ano Maçônico 2023 
em Natal-RN.

A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul liderada pela 
cunhada Jussane Guimarães é destaque na abertura 
do ano maçônico 2023 em Natal ao apresentar seus 
projetos e metas para 2023. Importante destaque 
é devido as metas da FRAFEM automaticamente 
causam impacto em favor dos menos favorecidos 
da sociedade, cada Fraternidade criada aumentam 
substancialmente o desenvolvimento social em 
favor das pessoas menos favorecidas daquela região 
pelas atividades filantrópicas e sociais exercidas pelas 
nossas cunhadas e lojas patrocinadoras da FRAFEM.

Em sua fala a Presidente Nacional destacou que 2022 
foram fundadas 75 novas fraternidades é o apoio que 
tem recebido da gestão do GOB Nacional, Estaduais 
e Distrital. A Presidente parabeniza as lojas que 
reconhecem o trabalho conjunto da família em favor 
da sociedade e criam fraternidades, também concita 
as demais lojas a formarem suas fraternidades e ajudar 
nesta missão humanitária e fortalecimento dos laços 
familiares na oficina que recebe a Fraternidade.

Encerrando sua fala parabeniza o trabalho das 
cunhadas e da importância do concurso fraternidades 
que Inspiram demonstrando através do exemplo que 
podemos fazer mais com muito pouco e mudar a 
vida daqueles que são tocados pelos projetos sociais 
exercidos pela FRAFEM.

CLIQUE AQUI

Leia a matéira na íntegra com 
todas as fotos e vídeos

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/frafem-e-destaque-na-abertura-do-ano-maconico-2023-em-natal-rn/
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Entre os dia 20 e 22 janeiro de 2023 a maçonaria 
brasileira através do Grande Oriente do Brasil, 
fez sua tradicional abertura do ano maçônico 
em 2023 na Cidade de Natal-RN. Com foco 
na família maçônica e metas de gestão para o 
primeiro semestre de 2023 tivemos em Natal 
várias reuniões e conversas sobre melhorias e 
desenvolvimento de programas de gestão para 
esse semestre inicial.

O Soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães 
juntamente com os 15 Grão-Mestres Estaduais, 
as Presidentes de Frafem Estaduais e Nacional 
e os Veneráveis Mestres e irmãos presentes 
em suas falas e opiniões foram enfáticos na 
importância da manutenção dos programas 
atuais e aprimoramento de alguns para os 
próximos anos vindouros que pela presença do 
candidato chapa única ao Grão-Mestrado do 
GOB, nosso irmão Ademir Cândido da Silva, os 
presentes tiveram a oportunidade de expor as 
ideias para um planejamento mais a médio e 
longo prazo para sua avaliação futura.

Maçonaria Gobiana no Brasil faz sua tradicional abertura 
do ano em Natal-RN com a presença do Grão-Mestre Geral 
e 15 Grão-Mestres Estaduais.
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A Abertura do ano maçônico contou com a liderança do Grão-Mestre anfitrião José Ivo que 
proporcionou aos presentes uma belíssima recepção evento cultural e artístico. Tradicionalmente nas 
aberturas temos a assinatura de bons convênios e nesta tivermos alguns, sendo com a Universidade 
Estácio; através da Senhora Jessica Ramos, representante da mencionada Universidade, com a 
Universidade Potiguar – UNP; através do Ilustríssimo Professor Anderson Barros, e com a União dos 
Escoteiros do Brasil; Ilustríssimos Srs. Ivan Alves do Nascimento que foi representado Pelo Irmão 
Celso Barbosa de Moura Júnior - Venerável da Loja União Natalense Nº2414) e Ambrósio Michael 
Barros Cunha.
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A cunhadas da FRAFEM como sempre, fazem a diferença nos eventos maçônicos demonstrando 
capacidade gerencial nos projetos filantrópicos e muita organização, sempre com grande 
entusiasmo e alegria. Não há como deixar de parabenizar nossos irmãos e cunhadas potiguares 
pela memorável abertura em 2023 e agora é trabalhar muito para que 2024 seja melhor ainda.

Leia a matéira na íntegra com 
todas as fotos e vídeos

CLIQUE AQUI

ESSE É O GOB JUNTO DE VOCÊ!
Secretaria Geral da Comunicação

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/grande-oriente-do-rio-grande-do-norte-recepciona-a-familia-gobiana-para-abertura-do-ano-maconico-do-gob/
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Soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães e Presidente Nacional dá Frafem cunhada Jussane 
Guimarães em reunião virtual com Grão-Mestre do GOB-SE Clairton de Santana e sua equipe 
em 23/01/2023 para tratar da reunião nacional com os Instrutores das APJs, programada para ser 
realizada no mês de maio, em Sergipe.

As Entidades Paramaçônicas sempre tiveram amplo apoio desde o início da gestão Múcio Bonifácio 
e Ademir Cândido e o Soberano irmão Múcio Bonifácio tem como meta ampliar esse apoio visando 
o crescimento futuro do GOB.

ESSE É O GOB JUNTO DE VOCÊ!
Secretaria Geral da Comunicação

Meta de Gestão Primeiro Semestre 2023 – Valorizar 
as Entidades Paramaçônicas é Parte Essencial ao 
Crescimento do GOB!

CLIQUE AQUI

Leia a matéira na íntegra com 
todas as fotos e vídeos

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/meta-de-gestao-primeiro-semestre-2023-valorizar-as-entidades-paramaconicas-e-parte-essencial-ao-crescimento-do-gob/


1 21 2  |  Grande Oriente do Brasil – Informativo Digital no 165, de 25.01.2023

Idealizado em homenagem ao 
Sesquicentenário de sua Loja Madrinha, 
A.R.L.S. Aurora n. 242, a fundação e 
consagração do Capítulo se inseriu nas 
comemorações que tiveram início pela 
manhã com a Sessão Magna Pública 
da Loja e encerram-se à noite com o 
Baile do Sesquicentenário.

Incentivado e respaldado pelo 
Superintendente do Arco Real para 
o Estado do Pará, Mui excelente 
Companheiro Edilberto Pereira, que 
atuou para a concessão da numeração 
“150” ao Capítulo, alusivo aos 150 
anos de fundação da Loja Madrinha. 
Destaca-se sua composição, formada 
por companheiros de 5 Lojas simbólicas 
distintas, que tiveram participação na 
história da Loja Madrinha.

Abrilhantaram a Reunião com suas 
presenças, os Excelentes Companheiros 
Adalberto Eyng e Luís Schwirck.

A gestão inaugural constituída pelo 
Primeiro Principal Márcio Parijós, 
Segundo Principal João Crisóstomo e 
Terceiro Principal J. Ribeiro, agradeceu 
a presença de Companheiros de todas 
as regiões do Estado, demonstrando 
o potencial que o Sagrado Arco Real 
tem no fortalecimento das relações 
entre os Maçons.

Ergueu-se aos 21 dias de janeiro de 2023 no Oriente de Belém, 
Pará, o Capítulo Aurora n. 150 do Sagrado Arco Real do GOB 
nas comemorações dos 150 anos da Loja Aurora.

ESSE É O GOB JUNTO DE VOCÊ!
Secretaria Geral da Comunicação
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A loja Primaz do Pará e uma das mais antigas do Brasil, fundada em 18/01/1873, comemorou 150 
anos de uma rica história, sempre fiel ao Grande Oriente do Brasil, em uma bela sessão magna 
pública conduzida pelo Veneravel Mestre Amado irmão Mota, com a presença de várias autoridades 
com destaque para o Eminente Irmão Edilberto Pereira GM do GOB-Para; do candidato a GM 
Poderoso irmão Luiz Schwirck, e, o seu adjunto Jorge e do Eminente Irmão Adalberto Aluízio Eyng 
GM Honorário do GOB-SC e candidato a Grão-Mestre Geral Adjunto do GOB.
 
Na ocasião, o irmão Marcio Parijós, primeiro Vigilante da ARLS Aurora 0242, fez uma palestra 
resgatando a rica história da Loja, ao longo de 150 anos e o seu comprometimento com a história 
da sociedade paraense.

A Loja foi agraciada com os Diplomas da Distinção Maçônica (125anos); Cruz da Excelência Maçônica 
(150anos), e da Comenda José Bonifácio de Andrada, em comemoração aos 200 anos do GOB, 
cujas comendas foram concedidas pelo Soberano Irmão Múcio GMG do Grande Oriente do Brasil, 
as quais foram entregues solenemente pelos Eminentes irmãos Edilberto e Adalberto Eyng.
 

Sessão Magna de Comemoração de 150 anos de fundação da Loja 
Aurora n. 0242, em Belém do Pará, aos 21.01.23 com a presença 
do Grão-Mestre Estadual e os Candidatos a Grão-Mestre Geral 
Adjunto e Grão-Mestre Estadual.
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O Eminente Irmão Adalberto transmitiu o 
abraço fraterno e fez uma saudação especial 
a Loja, a pedido do Soberano irmão Múcio 
Bonifácio Guimarães e do Sapientíssimo irmão 
Ademir Cândido, enaltecendo a fidelidade ao 
GOB e a rica história, da Aurora 0242, a qual 
enfrentou muitas adversidades, mas graças a 
tenacidade dos valorosos e Amados obreiros 
que integraram e integram o quadro de 
obreiros daquela Oficina, do rito Adoniramita, 
assegurando a superação das adversidades 
enfrentadas ao longo de sua rica e exitosa 
história. Uma histórica de superação e de 
sucesso. A Loja Aurora e seus amados obreiros 
dignificam e honram o Grande Oriente do 
Brasil.
 
Parabéns e vida longa a ARLS Aurora 0242.
 
ESSE É O GOB JUNTO DE VOCÊ!
Secretaria Geral de Comunicação e Informática 
do GOB

Leia a matéira na íntegra com 
todas as fotos e vídeos

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/sessao-magna-de-comemoracao-de-150-anos-de-fundacao-da-loja-aurora-0242-em-belem-do-para-aos-21-01-23-com-a-presenca-do-grao-mestre-estadual-e-os-candidatos-a-grao-mestre-geral-adjunto-e-grao-mestre/
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