
DECRETO N. 1.784,  DE 8 DE OUTUBRO DE 2019, DA E.: V.: 
 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE 
ORIENTAÇÃO RITUALÍSTICA – SOR. 
 
O GRÃO-MESTRE GERAL, no uso das atribuições  que lhe confere o art. 76, inciso V, da 
Constituição do Grande Oriente do Brasil, 
 
Considerando que a transformação digital, também impacta o mundo maçônico; 
 
Considerando que o Grande Oriente do Brasil está permanentemente aperfeiçoando e 
automatizando  seus processos internos, aprimorando as formas de comunicação do Maçom 
com o GOB e vice-versa, possibilitando a todos os Maçons dos Grandes Orientes 
Estaduais/Distrital, Delegacia e Lojas Federadas, acesso a informações ritualísticas confiáveis 
e em tempo real; 
 
Considerando ainda, que um Sistema de Orientação Ritualística - SOR - foi concebido para 
facilitar a execução de procedimentos ritualísticos dos graus simbólicos, com as especificações 
de cada um dos Ritos praticados no Grande Oriente do Brasil, 
 
D E C R E T A: 
 

Art.1° Fica instituído no âmbito do Grande Oriente do Brasil o Sistema de Orientação 

Ritualística - SOR - para orientar a execução dos procedimentos em sessões ritualísticas dos 
graus simbólicos praticados no Grande Oriente do Brasil. 
 

Art. 2°  O Sistema de Orientação Ritualística - SOR - tem, ainda, por princípio a orientação e 

o esclarecimento de procedimentos ritualísticos contidos nos rituais dos graus simbólicos, com 
as especificações de cada um dos Ritos adotados pelo Grande Oriente do Brasil. 
 

Art. 3°  A responsabilidade de atualização e inclusão das informações, dos graus simbólicos 

dos Ritos praticados, no Sistema de Orientação Ritualística - SOR - será da Secretaria-Geral 
de Orientação Ritualística do Grande Oriente do Brasil. 
 

Art. 4° O acesso ao Sistema de Orientação Ritualística - SOR - será realizado pelo e-GOB 

Card, devendo ser solicitado o número do CIM, o PIN(Personal Identification Number) que é o 
código de segurança localizado no e-GOB Card e a palavra semestral atual ou a anterior. 
 
Parágrafo único – O Maçom só acessará o sistema de acordo com o seu respectivo grau, 
registrado na Secretaria-Geral da Guarda dos Selos. 
 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Dado e traçado no Gabinete do Grão-Mestre Geral, no PODER CENTRAL em Brasília, Distrito 
Federal, aos oito dias no mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, da E.: V.:, 198o da 

fundação do Grande Oriente do Brasil. 
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                                                          Grão-Mestre Geral 
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                                        Secr.: Geral de Administração e Patrimônio 
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                                                 Secr.: Geral da Guarda dos Selos 

 
 


