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Preâmbulo
Representantes e dirigentes das três obediências maçônicas regulares do Brasil (Grande
Oriente do Brasil – GOB, Grandes Lojas confederadas à CMSB e Grandes Orientes
confederados à COMAB), após reuniões, tratativas e o encontro na Assembleia da CMSB,
ocorrido na cidade de Vitória – ES no último dia 4 de Julho, livremente, resolveram
marcar uma reunião entre os seus Grão-Mestres para discutir uma pauta comum para a
Maçonaria Brasileira frente aos graves problemas atuais enfrentados por nosso país.
Com a anuência das lideranças das três vertentes maçônicas, a referida reunião foi
marcada para o dia 21 de Julho, na cidade de Aracaju – SE. Essa escolha se deu para
coincidir com o Congresso Nacional da Ordem DeMolay, do Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para a República Federativa do Brasil (SCODRFB).
Como anfitriões desse histórico encontro, tivemos a Grande Loja Maçônica do Estado de
Sergipe (GLMESE) e o SCODRFB, que proporcionaram o transporte, logística e local para
a reunião.
Sobre a Reunião
A reunião se deu na sede da GLMSE, em seu Salão Social, com a mesa de trabalho
disposta em forma de U, tendo sido iniciada às 10:45 horas.
Os dirigentes da reunião foram os irmãos: Ricardo, Grão-Mestre Geral do GOB; Jordão,
Secretário Geral da CMSB e Lázaro, Secretário Geral da COMAB.
Também compuseram a mesa principal os irmãos: Walter, Presidente da CMSB; Geraldo,
Presidente da Zona V da CMI (Confederação da Maçonaria Interamericana) e Jorge Lins,
Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo
e Aceito da Maçonaria para a República Federativa do Brasil.
Ao todo, estiveram presentes 43 maçons, representando 34 diferentes obediências
maçônicas regulares.
O Irmão Ricardo, Grão-Mestre Geral do GOB abriu a sessão invocando o auxílio do
Grande Arquiteto do Universo e como prece inicial, escolheu o Pai Nosso.

Deliberações
Irmão Jordão, Secretário Geral da CMSB, abriu a palavra fazendo um retrospecto da
aproximação entre as três potências regulares brasileiras. Lembrou de uma reunião que
teve com o Irmão Ricardo, GMG-GOB, e na ocasião este o recebeu muito bem e falou da
necessidade de promovermos uma agenda comum para a Maçonaria Brasileira.
Lembrou que nos aproximamos das Eleições Gerais em nosso país e que a participação
dos maçons com a bandeira do Voto Consciente muito contribuiria para a melhoria
social que tanto almejamos. Sugeriu a criação de uma Logomarca Única que
representasse as 3 potências e solicitou que se formasse uma Comissão Interpotências,
com 3 membros de cada vertente e ao menos mais 3 suplentes para garantirmos
quórum em todas as reuniões.
Irmão Ricardo, Grão-Mestre Geral do GOB, manifestou sua satisfação em estar presente
naquela histórica reunião e agradeceu a todos os presentes que atenderam ao seu
pedido para lá comparecerem. Lembrou que, até o momento, as ações da Maçonaria
Brasileira têm ocorrido de forma descoordenada e que com isso perdem força e
eficiência. Defendeu que a Maçonaria precisa ocupar seu papel institucional de
protagonista social e transformador.
Concordou com a formação da Comissão Interpotencial e disse que se reuniria com os
membros do GOB, no período da tarde, e passaria os nomes posteriormente.
Irmão Lázaro, Secretário Geral da COMAB, concordou com seus antecessores e também
se mostrou preocupado com os problemas brasileiros e com as eleições que se
avizinham. Contou que possui mais de 40 anos de Maçonaria e que sempre ouve a
sociedade cobrar uma posição política e social da nossa Ordem. Também frisou que
precisamos conduzir os trabalhos com fraternidade, pois sem fraternidade não há
Maçonaria.
Irmão Aldino, Grão-Mestre da Grande Loja de RO, frisou que a criação de uma nova
Logomarca poderia atrasar a efetivação da campanha do Voto Consciente. Sugeriu que
mantivéssemos as logomarcas já existentes de cada vertente maçônica.
A proposta foi acatada pelos presentes.
Irmão Gilberto, Grão-Mestre da COMAB-BA, enfatizou que devemos
profissionalismo nas ações e sempre que possível buscar consultoria especializada.
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Irmão Flávio, Grão-Mestre da Grande Loja de SC, disponibilizou o Código de Ética para
Candidatos que foi elaborado em Santa Catarina e pode fazer com que os candidatos se
comprometam com propostas dentro dos princípios éticos.
Irmão Ronaldo, Grão-Mestre da Grande Loja de SP, contou que em São Paulo as
obediências maçônicas conjuntamente já possuem o GEAP (Grupo Estadual de Ação
Política), que faz com que os candidatos se comprometam com agendas positivas e de
interesse da Maçonaria. Realçou que as ações precisam ter rapidez, que precisamos
mobilizar os maçons, pois temos mais força do que imaginamos. Fez analogia de que nós,
maçons brasileiro, parecemos um elefante amarrado por um barbante.

Irmão Cassiano, Grão-Mestre da Grande Loja do DF, lembrou que no tocante à
conscientização política do cidadão, precisamos também investir nos DeMolays, tanto na
politização dos mesmo, como na parceria deles para o Projeto do Voto Consciente. Fez
duas proposta:
1- que após a reunião fosse feito um documento oficial relatando o que fosse decidido,
pois muitos maçons aguardam com grande expectativa os resultados desse encontro.
2- que formássemos uma Comissão para auxiliar os DeMolays nas tratativas da
reunificação.
Irmão Ricardo, Grão-Mestre Geral do GOB. Recebeu com entusiasmo a ideia de
selarmos a reunião com um comunicado oficial. Enfatizou que tal atitude seria
importante para que a notícia não chegasse para nossos obreiros de forma enviesada e
com distorções.
Não houve nenhuma manifestação contrária à confecção do referido documento. Sendo
assim, foi proposta uma Comissão para escrever esse Comunicado, com tempo hábil
para ser lido ainda no Encerramento do CNOD.
Os componentes indicados foram os irmãos:
1) Luiz Carlos, Grão-Mestre - GOB-GO (indicado pelo Grão-Mestre do GOB)
2) Gilberto, Grão-Mestre - COMAB-BA (indicado pelo Secretário Geral da COMAB)
3) Rodrigo, 2oVIG - Grande Loja de MG (indicado pelo Secretário Geral da CMSB)
Irmão Nazareno, representante da Grande Loja do PA, solicitou ao GOB a revogação dos
Atos que proíbem a intervisitação entre as potências maçônicas.
Irmão Ricardo, Grão-Mestre Geral do GOB, esclareceu que a revisão destes Atos requer
um rito específico e aprovação da Soberana Assembleia do GOB.
Secretário de Paramaçônicas do GOB-SP: lembrou que temos dois Supremos
Conselhos na Ordem DeMolay e que a comissão para tratar da unificação deveria ser
imparcial e ter membros de ambas as vertentes.
Irmão Rodrigo, Grande 2o. Vigilante da Grande Loja de MG, cobrou efetividade e
celeridade nas ações.
Irmão Tataco, ex-Grão-Mestre da Grande Loja de GMG, lembrou que o Projeto do Voto
Consciente está pronto e vem sendo trabalhado a muito tempo. Seria muito mais viável
usarmos algo que já está pronto do que começar do zero.
Irmão Múcio, GOB-GO, sugeriu que as deliberações do GOB aguardassem a convocação
de uma Soberana Grande Assembleia, para as ideias ali levantadas serem melhor
debatidas e que posteriormente seria marcada nova reunião, possivelmente no dia 15 de
Setembro.

Irmão Walter, Grão Mestre da Grande Loja do ES e Presidente da CMSB, foi enfático ao
dizer que nós precisamos decidir e agir, que a Maçonaria tem se mostrado boa de
discurso, mas ruim de ação. Lembrou que as eleições estão muito próximas e que a
presente reunião não poderia ser uma “reunião para marcar reunião”.
Irmão Janduhy, Grão Mestre da Grande Loja de PE, contestou a proposta de deixarmos
a reunião pra o próximo dia 15 de Setembro.
Irmão Lázaro, Secretário Geral da COMAB, disse que faziam suas as palavras do Irmão
Walter, bem como do Irmão Tataco e acrescentou que tratamos de duas coisas
diferentes: uma, a campanha urgente, urgentíssima, visando as eleições e outra, a
manutenção de encontros da Comissão para tratar de outros assuntos que envolvam o
país. E que, caso deixássemos a reunião desta Comissão para o dia 15 de Setembro, não
daria tempo para deflagrar uma campanha visando as próximas eleições.
Irmão Ricardo, Grão-Mestre Geral do GOB. Concorda com as colocações do Irmão
Walter. Afirma que podemos aprovar a ideia geral do Projeto do Voto Consciente e que
os detalhes serão posteriormente alinhados e deliberados pelos membros da Comissão
Interpotências. Para selar a decisão, solicita que aqueles que aprovarem esse
encaminhamento que se manifestem.
Nesse momento, todos os representantes do GOB presentes da reunião, sem nenhuma
exceção, votam favoráveis, seguindo o Irmão Ricardo. Concomitante a esse ato, os líderes
da CMSB e COMAB também se manifestaram favoráveis, de forma unânime.
Encaminhamentos
Após a reunião, a já referida Comissão confeccionou a Carta de Aracaju (em anexo).
A Carta de Aracaju foi lida durante a Cerimônia de Encerramento do CNOD. Após a sua
leitura, os representantes do GOB, CMSB e COMAB fizeram uso da palavra e todos
fizeram menções elogiosas à Carta e à reunião ocorrida.
Não houve, em qualquer pronunciamento, dizeres contrários ao teor da Carta ou
quaisquer críticas negativas aos assuntos deliberados e decididos durante a reunião.
A Comissão Interpotencial passou a ser composta pelos seguintes membros:
Indicados pelo GOB:
Os Grão-Mestre dos Estados: PI, MT, GO, DF, PR e SP
Indicados pela CMSB:
Os Grão-Mestre dos Estados: SP, DF, ES, GO, PR e MG
Indicados pela COMAB:
Os Grão-Mestre dos Estados: MT, MS, RS, MG, SC e PR
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