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No último mês de novembro tivemos o prazer de receber 
dois novos Irmãos em nosso quadro através de filiações. 
No dia 01°, filiou-se em Liberdade e União o Irmão 
Wagner Alves Vilela Júnior oriundo da co-irmã União e 
Liberdade II n° 1741 do Oriente de Formosa/GO. Já no dia 
22 foi a vez do Irmão Sérgio Renato Duarte se filiar nesta 
Augusta Oficina, vindo da co-irmã Vale das Antas n° 3138 
do Oriente de Anápolis/GO. 
 

Partiu para o Oriente Eterno no último 
dia 08/11, o respeitável Irmão Messias 
Cândido da Silva. Iniciado em 
04/04/1944, era até então, o Irmão  mais 
antigo Iniciado em Liberdade e União. 
Rogamos ao G∴A∴D∴U∴ que o tenha 
em um bom lugar. 

Organizada em conjunto pelo Grande Oriente do 
Estado de Goiás (GOEG) e pela Sereníssima 
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás 
(GLEG), foi realizada no dia 15/11 a “Caminhada 
Maçônica Combatendo a Corrupção e a 
Impunidade”. A presença de mais de 2.000 irmãos, 
cunhadas e sobrinhos, contribuíram para o sucesso 
do evento. Liberdade e União se fez presente com 
vários irmãos que lá estavam levantando suas 
vozes contra os desmandos que atualmente assolam 
nosso País. 

Dia 06  – Sessão de Finanças 
Dia 13*– Sessão Ordinária – Grau 1 
               Tempo de Estudos: Ir∴ Manoel 
              Tema: Tempo para Reflexão 
* Sessão de encerramento do ano. 

Lembrando a todos os Irmãos que nosso 
tradicional Almoço de Confraternização de fim 
de ano, será realizado no dia 17/12 na FAMA. 
Confirmem suas presenças informando a 
quantidade de acompanhantes através dos 
telefones 3223-4087 (Ir∴ Tercino) e 3225-
4520 (Ir∴ Acir Júnior), ou ainda através do e-
mail liberdadeeuniao@gmail.com. Pedimos 
aos IIr∴ que no dia, levem uma cesta básica 
para  futura doação às crianças da FAMA. 

Nossas atividades no ano de 2011 se 
encerram no dia 13/12. Desejamos a todos 
os IIr∴, cunhadas e sobrinhos, um FELIZ 
NATAL e um ano de 2012 cheio de 
realizações, paz e saúde. Que o 
G∴A∴D∴U∴ nos ilumine a todos. E até 
o dia 24/01/2012, data em que 
retornaremos aos nossos trabalhos. 
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