Convite para inauguração do módulo
Maçônico da futura Sede do Grande Oriente
do Brasil – Minas Gerais
O Grão-Mestre GOB-MG, Eminente Irmão Amintas de Araújo
Xavier, convida a todos os Irmãos para inaugurar
o módulo Maçônico da futura Sede e Comemoração dos
70 anos de Fundação do GOB-MG, nos dias
12 e 13 de setembro de 2014 ,
situada à Avenida Cristiano Machado nº 10.169 –
Bairro Heliópolis, no oriente de Belo Horizonte.

Ao centro: o Grão-Mestre Adjunto/GOB-MG Pod.’. Irmão Eduardo Teixeira de Rezende e
o Grão-Mestre GOB-MG Eminente Irmão Amintas de Araújo Xavier.

CLIQUE AQUI E VEJA o mapa da Av. Cristiano Machado,
nº 10.169 – Bairro Heliópolis, no oriente de Belo Horizonte, com
a localização da futura Sede do GOB-MG.

GOB-MG
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - MINAS

O Grande Oriente de Minas Gerais é uma federação do Grande
Oriente do Brasil, fundada em 12 de setembro de 1944.
A maçonaria (forma reduzida e usual de francomaçonaria) é
uma sociedade secreta de carácter universal, cujos membros
cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade,
democracia e igualdade,

fraternidade

e

aperfeiçoamento

intelectual, sendo assim uma associação iniciática e filosófica.
Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas,
designadas por oficinas, ateliers ou (como são mais conhecidas e
corretamente designadas) Lojas, "todas iguais em direitos e honras,
e independentes entre si."
O Grande Oriente do Brasil(GOB), é a mais antiga Potência
Maçônica Brasileira (Associação de Lojas Maçônicas, também
chamada de Obediência Maçônica).
O GOB participou ativamente em momentos cruciais da história
brasileira, como a abolição da escravatura e a proclamação da
república.

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Belo Horizonte é um município brasileiro, capital do estado de Minas
Gerais. Pertence à Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte e à
Microrregião de Belo Horizonte. Com uma área de aproximadamente 330
km², possui uma geografia diversificada, com morros e baixadas, distando
716 quilômetros de Brasília, a capital nacional.
Cercada pela Serra do Curral, que lhe serve de moldura natural e
referência histórica, foi planejada e construída para ser a capital política e
administrativa do estado mineiro sob influência das ideias do positivismo,
num momento de forte apelo da ideologia republicana no país. Sofreu um
inesperado acelerado crescimento populacional, chegando a mais de 1
milhão de habitantes com quase 70 anos de fundação. Entre as décadas
de 1930 e 1940, houve também o avanço da industrialização, além de
muitas construções de inspiração modernista, notadamente as casas do
bairro Cidade Jardim, que ajudaram a definir a fisionomia da cidade.

