GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DO GRÃO-MESTRE

“MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO IRMÃO
EPITÁCIO BRANDÃO LOPES”.
“Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será guia até a
morte” assim nos fala a escritura sagrada. Neste momento os familiares sofrem
com o passamento do Maçom Epitácio Brandão Lopes, uma pessoa de
personalidade límpida com dedicação em seu viver em prol de uma vida digna e
construtiva. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a morte é o cumprir de uma
nova jornada, onde o reluzir da paz é parte integrante deste caminhar.
Os familiares e seus amigos, com muita emoção sentem profunda
saudade com o falecimento do Maçom, ocorrido no dia 03 de junho de 2019.
A sua ida nos entristece e a seus familiares, amigos e conhecidos que
conviveram com o seu modelo de vida e exemplo sentem a profunda falta que
deixara com o seu partir, e nós, Maçons da Grande Loja Maçônica do Estado de
Goiás não poderíamos deixar de abraçar a todos com votos de pesar, rogando ao
Grande Arquiteto do Universo que os confortem.
Esta Grande Loja, tendo pleno conhecimento da grande pessoa que era o
Irmão Epitácio Brandão Lopes, de vida ativa em prol da Ordem Maçônica. Foi
Grande Orador , Presidente do Grande Conselho de Justiça Maçônica e atualmente
era Ministro do Grande Conselho de Justiça Maçônica da Grande Loja Maçônica
do Estado do Tocantins. Advogado e Ex-presidente da OAB-TO.
Assim, a Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, através de seus
Obreiros, com sua fé, dignidade, comprometimento para com seus familiares e
amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima
família para que a Paz e Felicidade reinem no meio de todos, dedicando o nosso
mais profundo pesar pelo falecimento do Irmão.
Goiânia, 03 de junho de 2019.

Adolfo Ribeiro Valadares
Grão Mestre
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