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Diante de tantos desafios que a vida nos impõe, o de liderar líderes, é uma tarefa
por demais desafiadora. Mostrar os caminhos é uma tarefa hercúlea quando se
lida com homens livres e de bons costumes, Abraham Lincoln disse que “a maior
habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas
comuns” e no trabalho árduo de maço e do cinzel, é que a maçonaria forma
homens de fibra e de luta, engajados nos destinos de uma comunidade que busca
incessantemente a verdade, a paz, a harmonia, a concórdia e o bem comum.
Nestes dias difíceis e de grandes mudanças para humanidade, surgem
verdadeiros líderes que irão conduzir seu povo pelo caminho do sucesso, e o
incansável embate entre o certo e o errado, gera conflitos e muitas vezes
desânimos, mas um verdadeiro líder jamais se deixa abater.
Dentro deste contexto, ressalto a postura, a bravura e a honra de homens como
você meu querido irmão, por alcançar uma vitória maiúscula e de espetacular
repercussão maçônica, e que agora, em suas mãos, estará o malhete que conduzirá
os destinos do G∴O∴S∴P∴ - Grande Oriente de São Paulo.
A C∴M∴B∴ - Corporação Maçônica da Bahia, órgão maçônico que
representamos, tem a honra de parabenizar os irmãos eleitos Grão-Mestre
Benedito Marques Ballouk Filho e o Grão-Mestre Adjunto Renato José Garcia
pela belíssima vitória conquistada nas urnas.

Agora, todos temos a responsabilidade em unificar a maçonaria e trabalhar para
melhorar a vida de todos os maçons que acreditam numa maçonaria una,
indivisível, formada por verdadeiros maçons e irmãos.
Queridos Irmãos, contem com a C∴M∴B∴ - Corporação Maçônica da Bahia no
que precisar para que cada vez mais os laços que nos unem possam se fortalecer e
solidificar.
Que o G∴A∴D∴U∴ vos ilumine e guie sempre na senda da virtude e da bondade,
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