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 CIRCULAR CONJUNTA GOB/MPFM N. 003, DE 17 DE AGOSTO DE 2021, DA E V. 

 

RECOMENDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS 
E MAGNAS COM A PRESENÇA DE NÃO MAÇONS. 

 

O GRÃO-MESTRE GERAL, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com o 

Procurador-Geral do Ministério Público Federal Maçônico, e, 

CONSIDERANDO o retorno das sessões maçônicas presenciais, em todo o território 

nacional; 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter total restrição ao ingresso de não Maçons e 

de indivíduos pertencentes a potências irregulares, às sessões maçônicas ordinárias e magnas, 

como também em todo e qualquer sessão ou evento privativo de Maçons regulares, realizadas 

nas Lojas federadas ao Grande Oriente do Brasil e nos Grandes Orientes Estaduais e do Distrito 

Federal; 

CONSIDERANDO que o considerável lapso de tempo de paralisação do funcionamento 

presencial das Lojas pode gerar equívocos com relação à situação de visitantes, no tocante à 

regularidade; 

CONSIDERANDO que desde o ingresso, a nenhum Maçom é dado alegar o 

desconhecimento dos ditames do Código Disciplinar Maçônico, nem dos demais dispositivos 

legais que compõem o arcabouço jurídico de nossa Nobre Ordem, com destaque para os 

Veneráveis Mestres, Oradores, Chanceleres e Mestres de Cerimônia das Lojas federadas ao GOB, 

notadamente no que diz respeito aos procedimentos utilizados na aferição da identidade e 

regularidade dos visitantes; 

CONSIDERANDO que é vedada a intervisitação e participação de membros de potências 

maçônicas irregulares (não reconhecidas), em sessões maçônicas ritualísticas; 
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CONSIDERANDO que membros de potências maçônicas irregulares somente poderão 

participar de sessões públicas desde que não revestido de quaisquer paramentos (aventais, 

colares, cordões, insígnias medalhas, faixas, etc.) oriundos potências maçônicas não 

reconhecidas, 

RECOMENDAM: 

a) Aos dirigentes das Lojas Maçônicas federadas ao Grande Oriente do Brasil, rigor com 

relação ao controle de visitantes às sessões ordinárias e magnas, como também em 

toda e qualquer sessão, cerimônia ou evento fechado e privativo de Maçons 

regulares, mediante a adoção de todos os procedimentos previstos em nossa 

legislação; e, 

 

b) Nas sessões públicas nas quais for admitida a presença de não-Maçons, vedar a 

participação de membros de potências não reconhecidas que estiverem portando 

paramentos, conforme especificado acima. 

 

 

MÚCIO BONIFÁCIO GUIMARÃES   OSVALDO LUÍS ZAGO 
     Grão-Mestre Geral                            Procurador-Geral 

  


