
MANIFESTO DE CAMPANHA 
Caros IIr∴! 

Inicialmente, preciso registrar que, ao lado de honrados IIr∴, estive na reunião que idealizou 
uma campanha com vistas à revitalização do GOB. À época, despido de qualquer vaidade, pus 
meus préstimos, experiência e projetos à disposição do grupo, pois cria que estávamos 
uníssonos no intento de alcançarmos aquele objetivo maior. 
Passadas algumas semanas, comecei a testemunhar, entristecido e surpreso, um desvio da 
mesma para longe do escopo inicial e notei estarem sendo quebrados alguns dos alicerces 
básicos que fundamentaram o lançamento daquela campanha.  
Por causa disto, após profunda reflexão e inúmeros diálogos com vários dos nossos valorosos 
OOb∴, fiquei convicto que, se eu realmente desejasse um GOB melhor, seria necessário 
liderar uma outra equipe. Uma equipe que estivesse plenamente engajada num Projeto de 
Governo e que tivesse dedicação e competência para implantá-lo. 
Assim sendo, tomei a decisão de me apresentar como candidato a Grão Mestre Geral do GOB, 
nas Eleições de 2013 e declaro que farei uma campanha que incentive a reflexão sobre a 
nossa Instituição e sobre os anseios de cada Ir∴ para o nosso futuro, em nível nacional. 
Concorro porque minha vida maçônica, desde que fui iniciado na ARLS Retidão e Prudência 
2143, em 1983, garante-me a experiência, a sensibilidade e o conhecimento necessários para 
ter sucesso nessa empreitada.  
Assumi vários cargos em minha Loja, sendo seu V∴M∴. Posteriormente, fui eleito Dep∴Est∴, 
em 1993 e comecei a atuar na PAEL, onde fui eleito Presidente da Mesa Diretora por 3 vezes e 
hoje sou Presidente de Honra daquela honorável e aguerrida Casa. 
No Poder Executivo, iniciei-me como adjunto do Sapient∴Ir∴ Cláudio Roque Buono Ferreira e 
sucedi-lhe em 2007, trazendo como meu adjunto o Em∴Ir∴Mário Sérgio Nunes da Costa, a 
quem fiz sucessor. Cabe ressaltar que devido a uma circunstância inesperada, fui instado a ser 
Adjunto do atual G∴M∴e, sem vaidades ou preconceitos, aceitei a missão por pura coerência 
com minha história maçônica que sempre me teve de Pé e à Ordem para ajudar meus IIr∴. 
Nosso Grão-Mestrado criou vários projetos e zelamos sempre pela sua efetiva implantação. 
Eles são caracterizados por serem Programas de Estado e não atos de uma administração, 
pois cremos que os homens passam, enquanto a instituição fica.  
Todo o legado para as futuras gerações só é rico se for fruto de desprendimento e honestidade 
de propósito.  
Além desses projetos, sempre tivemos a preocupação com nossos princípios iniciáticos e com 
o fortalecimento da capacidade financeira do GOSP, entregue ao meu sucessor com mais de 
R$5 milhões em caixa.  
Para nós, a Educação é muito mais que estimular a leitura de livros e rituais e a Cultura é fruto 
de uma boa Educação. Por isto, mantivemos e melhoramos o que de melhor nela estava sendo 
feito e apoiamos intensamente as iniciativas da pasta, criando mais cursos voltados à 
excelência maçônica e instruções culturais amplas de cunho maçônico, social, benemerente e 
filantrópico. Isto tudo objetivando moldar cidadãos para agirem como líderes nas Comunidades 
em que estão inseridos como verdadeiros Construtores Sociais.  
Na área de Orientação Ritualística, promovemos palestras e cursos para os diversos Ritos, 
respeitando os especialistas de cada um; pois estes são os que mais conhecem as histórias e 
detalhes de cada Rito e, portanto, os que melhor podem contribuir na sua prática. A difusão de 
nossos princípios iniciáticos, em todos os níveis, foi e é nossa ação constante. 
Com intensidade, instamos todas as Secretarias a criarem e implantarem projetos inovadores a 
fim de tornar o GOSP uma Instituição que zelasse pelos IIr∴ paulistas. Assim, foram 
implantados, entre outros, programas como “Secretario on-line” e “Papel-Zero”. 
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É obrigatório destacar um projeto muito importante chamado Re-inserção da Maçonaria na 
Política. Ele quebrou velhos paradigmas e trouxe os IIr∴de volta à práxis e ao debate político, 
suprapartidariamente, tal qual faziam nossos antepassados.  
GOSP, GLESP e GOP, deixando de lado suas diferenças históricas, mas respeitando os temas 
internos de cada Obediência, atuaram juntos pela re-inserção da Ordem no processo político, 
sob a égide da MUSP (Maçonaria Unida por São Paulo), oriunda de nosso programa. 
Foi um retumbante sucesso: Várias personalidades políticas municipais e estaduais de São 
Paulo começaram a ter consciência do poder de nossas  Lojas como formadoras de opinião e, 
hoje, enxergam nossos IIr∴ como importantes canais para terem maior inserção social.  
Isto repercutiu nas eleições de 2008, quando foram eleitos 28% dos indicados pelas Lojas 
(resultado superior a qualquer partido político no nosso Estado). Em 2010, contribuímos para 
eleger 7 Deputados Federais e 11 Deputados Estaduais e, agora em 2012, estou atuando com 
o Em∴ Ir∴ Mário Sérgio visando que nossa força aumente ao apoiarmos mais de uma centena 
de candidatos indicados para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador pelas Lojas nestas eleições.  
Alem disto, intensificamos a atuação dos IIr∴nas eleições de entidades de classe, como OAB, 
CREA, CRECI etc., incentivando a ocupação por Maçons em relevantes cargos das entidades. 
Fundamos o IARS – Instituto Acácia de Responsabilidade Social, habilitado juridicamente para 
buscar verbas públicas e privadas com vistas a apoiar as mais diversas tecnologias sociais 
sustentadas por nossas Lojas. É um valiosíssimo apoio econômico às obras sociais feitas pelas 
Lojas Maçônicas do GOSP e que pode ser estendido para todo o País. 
No setor econômico da Sociedade, criamos vários Institutos Profissionais: Médicos, Dentistas, 
Advogados, Educadores, Empresários etc. que juntos ao dos Engenheiros e Arquitetos Maçons 
possibilitam a associação dos IIr∴ numa entidade organizada e estabelecida para buscar maior 
representatividade nas entidades classistas e ajudar na realização das aspirações profissionais 
dos nossos OOb∴.  
Este projeto, além de ajudar o profissional maçom, do ponto de vista de postos de trabalho e 
de representação de classe, pode reverter benefícios para a Família Maçônica, através de um 
“Convênio” de Profissionais em cada especialidade, ao baixo custo que as respectivas classes 
praticam, entre si, para seus familiares. 
E, evidentemente, cria uma espiral crescente: quanto mais profissionais maçons aderem, mais 
forte fica cada “convênio” (de médicos, dentistas, advogados etc.), aumentando a rede de 
ajuda à Família Maçônica e incentivando um maior número de adesões. 
Tudo isto foi feito de modo profissional, legal, ético e fraterno.  
Eu lhes asseguro que sei como implantar esses e outros projetos em todo o Brasil e eu garanto 
que o G∴M∴ Adjunto estará integralmente comprometido com esses ideais de revitalização do 
GOB e terá atuação relevante para conosco pô-los em prática. 
Farei uma campanha rica em propostas, pois é chegada a hora de votarmos com consciência e 
fazermos com que o GOB auxilie efetivamente os Grandes Orientes Estaduais nos momentos 
de dificuldades, dando suporte para que as Lojas estejam plenamente amparadas financeira, 
institucional e logisticamente. 
Espero contar com o seu apoio, com seus esforços e com suas idéias para transformarmos o 
GOB numa instituição efetivamente republicana, transparente e democrática voltada a cuidar 
de cada Ir.’., em cada Oriente, e deixando todos os Maçons orgulhosos de fazerem parte dela. 
Participe conosco! 
 

NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS! 


