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Ofício nº 003 – ADM. 2021/2023 

A 

TODOS OS IRMÃOS DA GRANDE FAMÍLIA MAÇÔNICA 

“Salmo 133” 

Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união / É como o óleo precioso sobre 

a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce sobre a gola de suas 

vestes / Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os Montes de Sião, porque ali o 

senhor ordena a benção e a vida para sempre." 

 Mais uma vez agradecemos a confiança depositada em nossas propostas e nos Irmãos 

que a compõem a administração 2021/2023 sabíamos que não ia ser fácil nosso desafio, mas com 

muito trabalho e a compreensão dos irmãos chegaremos aos nossos objetivos e promessa da nossa 

campanha. 

Está sendo  de muita trabalho e luta, incansável resiliência e profundo aprendizado, 

mas, acreditamos  o que estamos fazendo e realizando será o que todos nós queremos para as lojas 

e o Pemeg. 

Diante do exposto peço humildemente a compreensão e continuar contando com o 

apoio e voto de confiança que a nos foi depositado. 

Assim sendo comunicamos as Lojas e a todos os irmãos que dia 22 de fevereiro de 2022 

enviaremos o projeto da reforma do estatuto para que as Lojas possam enviar emendas e sugestões 

e logo após convocaremos uma assembleia Geral para sua aprovação. 

Peço encarecidamente aos irmãos que com espírito maçom que todo nós temos um 

pouca mais de tolerância que tanto falamos em nosso meio.  

Nada disso, meus Irmãos, seria possível sem a sensibilidade e a confiança de vocês, 

Plantaremos, mais uma vez, a semente do amor fraternal e estamos certos de que todos 

contribuirão para regá-la e fazê-la vicejar. Juntos! Por um PEMEG cada dia mais forte, cada dia mais 

nosso! E que o GADU esteja com todos nós e nos ajude. 

 

Oriente de Goiânia, 11 de janeiro de 2022 (VV) 

 

 

 

 

 

OCRAIR DA COSTA RIBEIRO 

PRESIDENTE 
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