


Estimados Irmãos e Família Maçônica do Grande Oriente do Brasil. 
 
Vivenciamos um momento especialmente instável na democracia 
brasileira, no qual a linha que separa o que é “democrático” e lícito 
perante nossa Constituição e o que é “antidemocrático”, está tão tênue 
perante e na “opinião” das instituições de controle e autoridades públicas 
- ecoada cegamente pela imprensa e mídia social - que nos preocupa 
demasiadamente o reflexo desta circunstância na vida política e social 
da nossa população. É perceptível a atuação repressiva e política de 
vários sistemas de controle do País em exterminar determinadas linhas 
ideológicas e colocá-las contra a opinião pública no Brasil e no mundo. 
 
A Maçonaria tem em seu seio Irmãos e familiares das mais variadas vertentes 
políticas, como centro, direita e esquerda,  inclusive com poucos nos 
extremos destas correntes políticas. Justamente por isso e como espelho da 
sociedade, temos em nossos quadros, militantes e até autoridades públicas, 
de todas as áreas públicas e correntes políticas. O Grande Oriente do Brasil, 
por sua vez, enquanto Instituição e por seus dirigentes no exercício do 
cargo eleito, não tem posicionamento em favor desta ou daquela corrente, 
exatamente por reconhecermos a pluralidade de nossos quadros e por 
respeito aos nossos princípios e fins imemoriais, estampados em nossa 
Constituição Maçônica.

Nesse momento, nossa preocupação maior é com o direito constitucional 
da livre expressão do pensamento, em especial, da vontade política do 
povo, lembrando que fomos extremamente contrários aos atos de invasão 
ao Congresso Nacional e ao vandalismo que parte daquele grupo praticou. 
E é exatamente neste caso que nos preocupamos, pois é perceptível que 
não tem havido uma atuação razoável e proporcional, seja por parte dos 
agentes públicos responsáveis pela apuração e punição dos infratores, seja 
por parte da mídia especializada e os extremos partidários que tem atuado 
no revanchismo contra aqueles que entendem ser contrários em opinião

Não separar corretamente os infratores e conduzir no mesmo balaio idosos, 
pais de famílias, menores e cidadãos de bem que não depredaram ou 
tiveram qualquer ato de destruição durante a invasão, sem observar os 
direitos fundamentais, as garantias legais e manter presos, sob regime 
totalitário, sem direito a qualquer defesa, não é o que esperamos de 
uma república democrática e de um estado de direito do qual nossos 
antepassados Maçons foram os idealizadores e fundadores.
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Há de se alcançar a justiça e aplicar punições para os que qualquer 
forma praticaram e participaram do crime (desde que previsto), 
mas o sistema jurídico brasileiro tem o poder e as ferramentas para 
investigar isso com cautela e profundidade, assim como para cumprir 
o que determina nossa Constituição, punindo somente aqueles 
que realmente cometeram tais abusos e avaliando individualmente 
cada cidadão de acordo com aquilo que fez e contribuiu para o ato 
ilícito. É impossível imaginar que idosos, jovens e em sua maioria 
aposentados que ali estavam, se manifestando pacificamente, sejam 
taxados de “terroristas”, sem julgamento formal e assim tratados na 
esfera jurídica, sem qualquer cuidado para com nossa democracia.  
 
Nossa intenção não é críticar por criticar o sistema jurídico ou aqueles 
que estão buscando proteger a democracia das urnas, mas nossa maior 
preocupação é que nosso sistema de pesos e contrapesos existente 
em nossa pátria, por meio da Constituição, seja desmantelado em 
nome de um suposto combate a regime de pensamento contrário à 
corrente majoritária no poder. Nós Maçons, seja de qualquer corrente 
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partidária ou linha de pensamento, temos a obrigação e dever de proteger o direito conquistado em 
se manisfestar livremente, inclusive para criticar e buscar mudanças, sejam elas de qual corrente for.  
 
As instituições de controle e proteção da sociedade como Ministério Público, OAB e organismos do terceiro 
setor, devem estar atentos na proteção dos direitos dos cidadãos, mesmo que contrários à sua própria corrente 
de pensamento, pois elas devem atuar em favor dos direitos fundamentais do homem e das garantias legais 
conquistadas na Constituição, sabendo separar o joio do trigos.

Vamos nos manter confiantes e com esperança na maturidade das nossas Instituições, mas sempre alertas e 
vigilantes na proteção da maior conquista do povo brasileiro, que é a democracia em sua plenitude e o pleno 
funcionamento do sistema de pesos e contrapesos existente para assegurar a harmonia e a independência dos 
Poderes, atuando assim na proteção das garantias constitucionais do povo do Brasil. Não temos mais espaço 
para retrocessos civilizatórios.

 

ESSE É O GOB JUNTO DE VOCÊ!

Fraternalmente,

Múcio Bonifácio Guimarães 
Grão-Mestre Geral

Grande Oriente do Brasil
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O Grande Oriente do Brasil parabeniza o nosso grande parceiro o Supremo Conselho 
do Brasil para o Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito - Mãe dos Graus Filosóficos 
Escoceses no Brasil por ter firmado Tratado de Mútuo Reconhecimento e Amizade com 
o Supremo Conselho da Escócia do Grau 33 para o REAA na pessoa do Soberano Grande 
Comendador Antonio Carlos Barbosa Ramos.

Esse é o GOB junto de você!
Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

O Grande Oriente do Brasil parabeniza o nosso grande parceiro 
o Supremo Conselho do Brasil para o Grau 33 para o Rito Escocês 
Antigo e Aceito.
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Grão-Mestre Geral – Soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães, 
participa de Sessão Magna de apresentação de propostas na 
Loja Professor Álvaro Palmeira n. 3776 do Oriente de Goiânia-
GO.

Durante a apresentação com 36 lojas ali 
representadas candidatos ao Grão-Mestrado 
Geral e Estadual fizeram apresentações de suas 
propostas. O Soberano irmão Múcio Bonifácio 
Guimarães fez questão de dizer que as eleições 
do GOB em todo BRASIL com raríssima 
exceção tem sido no mais alto compromisso 
com a democracia e o respeito mútuo entre 
aqueles que pleiteam dirigir seus orientes.

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/grao-mestre-geral-soberano-irmao-mucio-bonifacio-guimaraes-participa-de-sessao-magna-de-apresentacao-de-propostas-na-loja-professor-alvaro-palmeira-n%e2%80%a2-3776-do-oriente-de-goiania-go/
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Sessão Magna de Iniciação de dois candidatos Átila e Barreto e a 
apresentação dos planos de gestão dos candidatos a Grão Mestre 
Geral do Gob, IRMÃO ADEMIR CÂNDIDO e IRMÃO ADALBERTO 
EYNG.

Em 04/02/2023, no Oriente de Canto do Buriti, 
no Piauí, com início as 16:00 horas, houve, uma 
Sessão Magna de Iniciação de dois candidatos 
Átila e Barreto e a apresentação dos planos 
de gestão dos candidatos a Grão Mestre Geral 
do Gob, IRMÃO ADEMIR CÂNDIDO e irmão 
ADALBERTO EYNG candidato a GM Adjunto, e 
Candidatos a Grão Mestre Estadual do Gob PI 
Irmãos Valdeci Cavalcante e Salomão Oka, na 
Arls Segredo Força e União Cantoense - Oriente 
de Canto do Buriti - PI.
Foi uma das maiores Sessões já realizadas pela 
Maçonaria do Piauí fora da Capital Teresina na 
sua configuração, pois haviam....

CONTINUE LENDO...

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-iniciacao-de-dois-candidatos-atila-e-barreto-e-a-apresentacao-dos-planos-de-gestao-dos-candidatos-a-grao-mestre-geral-do-gob-irmao-ademir-candido-e-irmao-adalberto-eyng/
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Grão-Mestre Geral em Exercício, Ir. Arquiariano Bites Leão, 
participa de Sessão de Homenagens e Entrega de Títulos em 
Itumbiara-GO.

Na noite da última segunda-feira (06.02.23), o 
Sapientíssimo Ir. ArquiARIano Bites Leão, presidente da 
SAFL, cumprindo agenda de visitas as Lojas Maçônicas 
espalhadas pelo Brasil como Grão-Mestre Geral (em 
Exercício), esteve presente em Itumbiara-GO na A.R.L.S. 
Justiça e Caridade n.1293, presidida pelo Venerável Mestre 
Ir. Dirceu Aparecido Machado Borges, para a realização 
de entrega de títulos e homenagens a diversos Irmãos na 
presença de familiares e convidados especiais.

Na oportunidade foi apresentada o Plano de Gestão 
dos Candidatos da Chapa 1, Irmãos Ari de Oliveira e Alex 
Wallace, que estão concorrendo aos cargos de Grão Mestre 
Estadual e Adjunto respectivamente pelo Grande Oriente 
do Brasil - Goiás.

A noite foi encerrada com um belíssimo jantar concedido 
pelos irmãos da Loja.

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/grao-mestre-geral-em-exercicio-ir-arquiariano-bites-leao-participa-de-sessao-de-homenagens-e-entrega-de-titulos-em-itumbiara-go/
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Sapientíssimo Ir. ArquiARIano Bites Leão, Grão-Mestre Geral 
em Exercício, participa de Sessão de Homenagens e Entrega de 
Títulos em Rubiataba-GO.

Na noite da última terça-feira (07.02.23), o Sapientíssimo 
Ir. ArquiAriano Bites Leão, Presidente da SAFL e Grão-
Mestre Geral em Exercício devido à ausência temporária 
do Soberano Irmão Múcio Bonifácio Guimarães, esteve 
presente na A.R.L.S. Templários do Bem n. 1498 – do 
Oriente de Rubiataba-GO para a entrega de Títulos e 
Homenagens a Irmãos da Loja na presença de diversas 
autoridades maçônicas, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas.

Fotos: Edimar Monteiro – Secretário da SAFL

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/sapientissimo-ir-arquiariano-bites-leao-grao-mestre-geral-em-exercicio-participa-de-sessao-de-homenagens-e-entrega-de-titulos-em-rubiataba-go/
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Em Goiatuba-GO, o Sapientissímo Ir. ArquiARIano Bites Leão, 
realiza entrega de Títulos e Homenagens.

Dando continuidade a uma semana intensa de atividades como Grão-Mestre Geral em Exercício, 
o Sapientíssimo Irmão ArquiAriano Bites Leão, Presidente da SAFL, marcou presença na A.R.L.S. 
Fraterna União N. 1615 do Oriente de Goiatuba-GO e realizou a entrega de Títulos e Homenagens a 
diversos Irmãos da Loja e em seu discurso levou a palavra do Soberano Grão-Mestre Geral Ir. Múcio 
Bonifácio para todos os presentes na Sessão.

Fotos: Edimar Monteiro – Secretário da SAFL

Leia a matéira na íntegra com 
todas as fotos e vídeos

CLIQUE AQUI

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

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/em-goiatuba-go-o-sapientissimo-ir-arquiariano-bites-leao-realiza-entrega-de-titulos-e-homenagens/
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Sapientíssimo Ir. Arquiariano Bites Leão Realiza Entrega de 
Títulos e Homenagens em Ceres-GO.

Na cidade de Ceres, em Goiás, o Sapientíssimo Irmão 
ArquiAriano Bites Leão, Presidente da SAFL, em exercício 
como Grão-Mestre Geral, esteve presente na noite da 
última quinta-feira (09.02.23), na A.R.L.S. Vale do São 
Patrício n. 1334, onde na presença de Autoridades 
Maçônicas, Cunhadas, Sobrinhos e Sobrinhas, realizou a 
entrega de Títulos e Homenagens aos Irmãos da Loja.

Em seu discurso, nosso Ir. ArquiARIano Bites Leão, levou a 
palavra do Soberano Grão-Mestre Geral Ir. Múcio Bonifácio 
para todos os presentes na belíssima sessão que ficará 
marcada na história da Loja.

Fotos: Edimar Monteiro – Secretário da SAFL

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/sapientissimo-ir-arquiariano-bites-leao-realiza-entrega-de-titulos-e-homenagens-em-ceres-go/
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Encerrando as atividades como GMG em exercício, o 
Sapientíssimo Ir. ArquiARIano Bites Leão marca presença em 
entrega de Títulos em Goiânia-GO.

Leia a matéira na íntegra com 
todas as fotos e vídeos

CLIQUE AQUI

Após uma semana de intensas atividades, o Sapientíssimo Ir. ArquiARIano Bites Leão, presidente 
da SAFL, finaliza as atividades como Grão-Mestre Geral em Exercício, com entrega de Títulos e 
Homenagens na A.R.L.S A Sombra da Acácia, n. 1948, no Oriente de Goiânia, cidade de Goiânia, na 
noite da última sexta-feira (10.02.23).
 
Na presença de Autoridades Maçônicas, Cunhadas, Cunhados, Sobrinhos e Sobrinhas, o 
Sapientissimo levou a palavra do Soberano Ir. Múcio Bonifácio e agradeceu a oportunidade de 
representa-lo durante toda a semana.

Fotos: Edimar Monteiro – Secretário da SAFL

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

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/encerrando-as-atividades-como-gmg-em-exercicio-o-sapientissimo-ir-arquiariano-bites-leao-marca-presenca-em-entrega-de-titulos-em-goiania-go/
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Sessão Magna de Comemorativa aos 190 anos de fundação da 
Augusta e Respeitável Loja Simbólica Cruz da Distinção Maçônica 
Amor da Pátria, n. 306, Oriente de Bragança Paulista (SP).

Neste 08 de Fevereiro de 2023, ocorreu a Sessão Magna 
de Comemorativa aos 190 anos de fundação da Augusta 
e Respeitável Loja Simbólica Cruz da Distinção Maçônica 
Amor da Pátria, n° 306, Oriente de Bragança Paulista 
(SP) convidado pelo Venerável Mestre, Irmão Sérgio Alves 
de André, realizada em seu Templo, sendo, nesta data, 
proferida brilhante palestra sobre a história da Loja, pelo 
Irmão Mestre Instalado Marcos Leopoldo Tasca, intitulada 
“História da ARLS AMOR DA PÁTRIA - Um estudo mais 
profundo e histórico da origem da Loja Maçônica Amor 
da Pátria.”

CONTINUE LENDO...

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/sessao-magna-de-comemorativa-aos-190-anos-de-fundacao-da-augusta-e-respeitavel-loja-simbolica-cruz-da-distincao-maconica-amor-da-patria-n-306-oriente-de-braganca-paulista-sp/
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A Academia de Ciências, Letras e Artes Maçônica do Estado do Pará 
é Fundada em Belém-PA com a presença dos Grão-Mestres da Marca, 
Templários e Apostolado.

Em cerimônia histórica para maçonaria Paraense do 
Grande Oriente do Brasil, maçons liderados pelo Grão-
Mestre Estadual do GOB-PA - o irmão Edilberto Pereira 
da Silva fizeram a fundação da Academia de Ciência, 
Letras e Artes Maçônica do Estado do Pará neste dia 10 de 
fevereiro 2023.
Sob a Presidência do Acadêmico Vice-presidente da 
Academia Maçônica de Letras da Baixada Santista e 
Secretário Geral de Comunicação e Informática do GOB 
irmão Arlindo Batista Chapetta a cerimônia de instalação 
ocorreu no Hotel Atrium em Belém do Pará com a presença 
marcante da família maçônica e dos Acadêmicos e Grão-
Mestres das Ordens de Aperfeiçoamento Mário Sérgio 
Nunes da Costa (Grande Priorado do Brasil)...

CONTINUE LENDO...

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/a-academia-de-ciencias-letras-e-artes-maconica-do-estado-do-para-e-fundada-em-belem-pa-com-a-presenca-dos-grao-mestres-da-marca-templarios-e-apostolado/
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GOB Homenageia Irmão Adorno, um dos mais respeitados Maçons 
de Feira de Santana-BA, com a Comenda Ordem do Mérito D. Pedro I.

Muita emoção na noite de segunda-feira (13/02), na sessão 
de reabertura dos trabalhos da Loja Maçônica Segredo, 
Força e Aliança de Feira de Santana-Ba.
O ponto alto da noite foi a entrega da Comenda Ordem 
do Mérito D. Pedro I ao Sapientíssimo irmão Antônio 
Francisco Almeida Adorno, pelos mais de 45 anos de 
atividade maçônicas, um grande construtor de templos.
A Comenda foi entregue pelo Grão Mestre Estadual do 
GOB-BA, irmão Oscimar Torres, em nome do Soberano 
irmão Múcio Bonifácio Guimarães, que em sua fala 
enalteceu as qualidades do homenageado e exortou os 
irmãos presentes e mirarem-se no exemplo de irmãos 
como Adorno, que construíram o grande legado da 
maçonaria feirense.

CONTINUE LENDO...

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/gob-homenageia-irmao-adorno-um-dos-mais-respeitados-macons-de-feira-de-santana-ba-com-a-comenda-ordem-do-merito-d-pedro-i/
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Biblioteca Virtual do GOB – Destaque da Semana 48.

A quinta edição da REVISTA “UNIDAD”, publicada pela Grande Loja da Bolívia, traz um um 
importante artigo sobre os rituais adotados pela potência durante a sua história.

CLIQUE AQUI E ACESSE ESTE MATERIAL

CLIQUE AQUI E ACESSE A BIBLIOTECA VIRTUAL

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/biblioteca-virtual-do-gob-destaque-da-semana-48/
https://drive.google.com/drive/folders/1DNwOufjiDiqxvIb2enBmBsokI63DyP4L
https://www.gob.org.br/biblioteca-virtual/
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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

