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Completamos mais 365 
dias, e que ano foi 
esse, cheio de muitos 
momentos especiais, 

assim como momentos 
de difi culdades, que feliz-
mente conseguimos supe-
rar e deixar que sirvam de 
lição, para nos fortalecer. 
Agora nos despedimos 
de 2022 com o coração 
repleto de gratidão, enca-
rando o novo ciclo que se 
avizinha com otimismo e a 
esperança de que ele nos 
reserve momentos felizes.

Uma coisa que devemos 
ter em mente, para entrar 

neste novo ano com pas-
sos positivos, é estarmos 
abertos ao desconhecido, 
ou seja, aceitar 2023 como 
ele é: uma tela em branco, 
pronta para receber suas 
primeiras pinceladas e dar 
início a pintura colorida e 
complexa que daqui a 365 
dias será desvendada.

Por enquanto, respire 
fundo, aproveite o resto 
das férias, faça memórias 
com a família, refl ita sobre 
o crescimento e as con-
quistas do ano que se foi, 
comece a traçar metas e 
planos para o próximo, 

mas não antecipe nada, 
apenas aproveite este raro 
momento de paz e calma 
que existe no intervalo de 
tempo que marca a transi-
ção do velho para o novo.

Nós, do GOSP, espera-
mos que vocês recebam 
2023 de corações e men-
tes abertas. Prontos para 
enfrentar seus desafi os 
e desfrutar suas vitó-
rias. Que o primeiro mês 
do ano seja celebrado 
ao lado de quem vocês 
mais amam, sempre guia-
dos pela luz do Grande 
Arquiteto do Universo!

Secretaria da Comunicação do GOSP

O GOSP DESEJA A TODOS 
UM FELIZ ANO NOVO!
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Família gospiana, che-
gamos ao fi nal de 2022, 
um ano em que traba-
lhamos muito e, tenho 
certeza, cada um fez sua 
parte. Agora, gostaríamos 
de trazer uma palavra de 
otimismo, de esperança 
a todos os Irmãos do 
Grande Oriente de São 
Paulo. Sabemos do seu 
trabalho e de suas famí-
lias e de tudo que fi ze-
rem em prol da evolução 
da família gospiana no 
estado de São Paulo. 

Estamos aqui, em busca 
do nosso aprimoramento, 
fizemos muito através 
do trabalho de cada um 
dos nossos Irmãos e das 
Lojas do GOSP neste ano, 
como: 10 ERACs presen-
ciais, seminários e pales-
tras diversas presenciais 
através da plataforma 
ZOOM. Assim, tivemos a 
oportunidade de evoluir, 
juntos, e é dessa forma 
que desejamos trabalhar 
sempre dentro do nosso 

Grande Oriente de São 
Paulo. 

Estivemos próximos 
de todas as nossas Lojas 
Maçônicas, e continuare-
mos esse trabalho sem-
pre muito próximos dos 
nossos Irmãos. Temos 
agora um objetivo muito 
claro para o ano de 2023, 
que é realizar a mudança 
para a nossa nova sede. 
Uma sede que nos traz 
orgulho e felicidade, que 
vai ser um diferencial 
para o GOSP. Teremos 
9 templos maçônicos, 
um templo nobre para 
quase 200 Irmãos, onde 
será possível reunir nos-
sas famílias maçônicas 
em sessões, palestras 
e eventos, com muita 
satisfação.

Contamos com cada 
um dos nossos Irmãos e 
das nossas Lojas Maçôni-
cas para realizarem seus 
trabalhos em seus res-
pectivos Orientes. Façam 
novas iniciações, tragam 

novos Irmãos, realizem 
regularizações, é impor-
tante o fortalecimento 
de cada uma das nos-
sas Lojas, algo que esta-
mos vendo nos últimos 
meses com a ocorrência 
de centenas de iniciações 
e regularizações. Esta-
mos crescendo, e assim 
devemos continuar, com 
a participação de todos.

O GOSP é feito por 
vocês  e  por  vocês , 
Irmãos, e é assim que 
temos que trabalhar. 
Independente de car-
gos ou posições dentro 
da Ordem, somos 8.600 
Irmãos, de mãos dadas, 
fazendo nosso trabalho 
para as nossas Lojas e o 
Grande Oriente de São 
Paulo.

Muita paz e saúde 
neste f im de ano aos 
Irmãos e suas famílias. 
Que em 2023 possa-
mos estar juntos e for-
tes para realizar nossos 
trabalhos!

MENSAGEM 
DE FIM DE 
ANO!

PALAVRA DO GRÃO-MESTRADO

EMINENTE IRMÃO RENATO GARCIA GRÃO-MESTRE ADJUNTO DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)
SERENÍSSIMO IRMÃO BENEDITO MARQUES BALLOUK FILHO GRÃO-MESTRE DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)
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As bandeiras são 
símbolos muito 
importantes, vis-
tos como podero-

sos objetos unifi cadores 
que representam orgulho 
e respeito aos ideais de 
um determinado grupo, 
como países, comunida-
des, instituições e, como 
veremos neste artigo, 
Ordens Maçônicas.

A Ordem DeMolay é 
uma entidade paramaçô-
nica, criada em 1919 pelo 
irmão Frank Sherman 
Land, que atua como uma 
organização de formação 
de caráter e desenvolvi-
mento de liderança para 
jovens, chamados “sobri-
nhos”, entre 13 e 21 anos.

Como a  maior ia 

das entidades maçôni-
cas e paramaçônicas, os 
DeMolays têm sua pró-
pria bandeira, que não 
é usada apenas como 
decoração ou para fi ns 
estéticos, mas carrega 
um signifi cado que está 
de acordo com os ideais 
da Ordem.

O fundo branco da 
bandeira DeMolay sim-
boliza pureza e limpeza 
em pensamento, palavra 
e ação, agindo como um 
lembrete para o DeMolay 
das palavras do salmista 
que escreveu: “Cria em 
mim um coração puro, ó 
Deus.”

As três faixas verme-
lhas, que se sobrepõem ao 

fundo branco, represen-
tam os pilares básicos da 
Ordem DeMolay, sendo 
eles: Amor à Deus, Amor 
à Família e Amor à Pátria. 
As listras então divergem 
para simbolizar que essas 
colunas devem se espa-
lhar durante a vida do 
indivíduo.

Então, seguindo cada 
faixa vemos que elas con-
vergem para formar um 
retângulo vermelho, o 
espaço faz alusão à união 
da Ordem DeMolay com a 
Maçonaria. A escolha da 
cor vermelha não é aleató-
ria, mas sim emblemática 
da coragem e dos sacri-
fícios que a juventude de 
nossa nação demonstrou 
no passado para defender 
as liberdades que desfru-
tamos hoje.

Finalmente, temos o 
emblema ofi cial DeMo-
lay, centrado em torno 
de uma coroa que sim-
boliza a Coroa da Juven-

tude e constantemente 
lembra um DeMolay de 
suas obrigações e dos 
Sete Princípios de sua 
Ordem.

BANDEIRA DEMOLAY
Conheça o signifi cado deste símbolo da Ordem

CURIOSIDADES | ORDEM DEMOLAY
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nhos”, entre 13 e 21 anos.
Como a  maior ia 

lhas, que se sobrepõem ao nossa nação demonstrou 
no passado para defender 
as liberdades que desfru-
tamos hoje.

Finalmente, temos o 
emblema ofi cial DeMo-
lay, centrado em torno 
de uma coroa que sim-
boliza a Coroa da Juven-

tude e constantemente 
lembra um DeMolay de 
suas obrigações e dos 
Sete Princípios de sua 
Ordem.
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FÉRIAS DO 
GOSP
Está na hora de recarregar as energias e 
nos prepararmos para 2023!

Mais um ano termina, e po-
demos afirmar, com absoluta 
certeza, que 2022 foi dedi-
cado a trabalhar pelo cresci-
mento do Grande Oriente de 
São Paulo.

Todos os membros da Po-
tência, desde o corpo admi-
nistrativo até os obreiros nas 

Lojas, que inclui nossos Ir-
mãos, cunhadas, sobrinhos e 
sobrinhas, estiveram enga-
jados e comprometidos com 
o objetivo de construir um 
GOSP maior. Por isso, somos 
imensamente gratos.

Essa parceria que compar-
tilhamos é o que mantém nos-
so Oriente sempre soberano e 
em constante evolução, pois 
nos fortalecemos e motiva-
mos uns aos outros, enquanto 
alimentamos o mesmo sonho 
de preservar um legado cen-
tenário.

Este foi um ano agitado, 
mas gratificante, e depois de 
todo o trabalho o GOSP en-
trou em período de férias e 
Recesso Administrativo no dia 
20 de dezembro, e o retorno 
às nossas atividades habituais 
acontecerá no dia 20 de janei-
ro de 2023.

Esta pausa, Irmãos, é um 
momento para descansar, re-
laxar e aproveitar os frutos do 
nosso trabalho, partilhando me-
mórias com familiares e amigos, 
aproveitando as festas e recar-
regando as energias, preparan-
do-nos para o próximo capítulo. 
Sem dúvida, o ano que vem será 
tão agitado quanto este, e rece-
bemos as tarefas com otimis-
mo, esperança e motivação para 
continuar lutando pela prospe-
ridade do nosso GOSP.

Iniciamos o novo ano mo-
vidos pela esperança, e pelo 
cuidado atento do Grande 
Arquiteto do Universo que, 
como acreditamos, já prepara 
muitas conquistas para o fu-
turo! Boas férias, nos veremos 
em breve!

NOTÍCIAS DO GOSP | RECESSO ADMINISTRATIVO



ED 71 | Luzes | 8

Na busca por melho-
res parcerias  e 
benefícios para os 
Irmãos e família 

do Grande Oriente de 
São Paulo, o GOSP inicia 
dezembro de 2022 com 
uma grande novidade: a 
disponibilização de pla-
nos de saúde. A parceria 
atende a uma reivindica-
ção dos Gospianos, que 
procuram qualidade no 
atendimento e preços 
acessíveis.

No Estado de São 
Paulo, e a nível Nacional, 
a parceria será profícua e 
vindoura com as maiores 
operadoras de saúde do 
Brasil, “AMIL, GNDI-No-
treDame Intermédica, 
QSaúde, dentre outros”.

A CORPe Saúde Admi-
nistradora de Benefícios, 
tem se destacado com os 

processos de excelência 
em relacionamento com 
o benefi ciário, é campeã 
do prêmio Reclame aqui, 
como a melhor adminis-
tradora de benefícios de 
2022, com um sistema 
transparente que per-
mite que os eventos sejam 
acompanhados em tempo 
real pelos seus atendidos.

Vale  destacar  que 
todos os planos terão 
uma vantagem fi nanceira 
exclusiva na adesão, para 
membros do GOSP e 
seus familiares, a cober-
tura Médias Hospitalares 
oferecida neste convênio 
está nas normativas regi-
das pela ANS (Agência 
Nacional de Saúde). Ofer-
tando atendimento em 
hospitais de excelência 
como Hospital Israelita 
Albert Einstein, Hospital 

e Maternidade São Luiz 
e Hospital CEMA; como 
uma linha desburocra-
tizada para a adesão, 
conta com algumas van-
tagens, sendo elas: valo-
res podendo ser até 30% 
abaixo da pessoa física, 
planos com e sem copar-
ticipação, sem multa res-
cisória em caso de can-
celamento, mensalidades 
via boleto bancário, sem 
análise de crédito e com 
operadoras em carência 
promocionais.

Para aderir ao convênio, 
o membro do GOSP deve 
fazer contato nos canais 
de atendimento benefi-
cio@bancomundo.com.br, 
whatsapp (11) 93962-5769 
ou telefone (11) 97337-
5689, apresentando o CIM 
000000, ofertamos gra-
tuidade da adesão.

GOSP E CORPe SAÚDE
Parceria para os cuidados de saúde dos Irmãos!

PARCERIAS | CORPe SAÚDE
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E então se passaram 
mais 365 dias. Um ano 
agitado, com muitas 
conquistas e alegrias, 

com certeza não será fácil 
esquecê-lo. Portanto, o que 
nos resta agora, enquanto 
nos preparamos para ini-
ciar um novo capítulo, é 
relembrar os acontecimen-
tos que marcaram a nossa 
Potência.

No Grande Oriente de 
São Paulo, 2022 começou 
pautado pela expectativa 
da festa do Centenário da 
Potência, momento tão 
aguardado por todos os 
membros e Lojas. Desde 
o ano passado os prepa-
rativos para esse grande 
evento estavam presentes 
em todas as Lojas, e em 

agosto conseguimos reu-
nir todos em um delicioso 
jantar.

Além do Centenário, 
outros eventos impor-
tantes aconteceram, em 
setembro deste ano, de 
04/09 a 12/09 realiza-
mos uma viagem a Israel. A 
viagem de nove dias, teve 
passeios exclusivos pelas 
cidades de Jerusalém, Tel 
Aviv e Tiberíades e com 
certeza ficou na memória 
dos Irmãos.

Por último e não menos 
importante, tivemos o pra-
zer de anunciar novas par-
cerias com as empresas 
Corpe Saúde e Benefício 
Certo. Temos muito orgu-
lho das grandes parcerias 
que fazemos para atender 

as necessidades de todos 
os Irmãos. Por isso, acre-
ditamos na importância de 
estarmos sempre à frente 
do nosso tempo, buscando 
parcerias confiáveis e ino-
vadoras, contribuindo prin-
cipalmente para a saúde e 
vida pessoal de cada um 
desta Potência.

Essas foram algumas 
das inúmeras conquis-
tas neste ano, por isso, 
o GOSP espera que o 
próximo ano traga mais 
momentos de pura ale-
gria, paz e orgulho. Que 
mais projetos se jam 
desenvolvidos e que a 
família gospiana se for-
taleça cada dia mais sem-
pre atentos ao que real-
mente importa: a união.

UMA RÁPIDA RETROSPECTIVA 
DO ANO DE 2022 NO GOSP

RETROSPECTIVA 2022

Relembre os últimos 365 dias do Grande Oriente de São Paulo
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CAMPANHA 
JANEIRO BRANCO

Iniciativa visa a conscientização sobre a importância do cuidado 
com a saúde mental

2023 está aqui! E o pri-
meiro mês deste novo 
ano traz a campanha Ja-
neiro Branco, que busca 
conscientizar a popula-
ção sobre a importância 
da saúde mental e os cui-
dados necessários para 
garantir o bem-estar 
emocional. A iniciativa 
também tem o intuito de 
desmistifi car certos ta-
bus que cercam o tema, 
por meio da divulgação 
de informações e do in-
centivo ao diálogo.

A campanha foi ideali-
zada pelo psicólogo Leo-
nardo Abrahão e colocada 
em prática em janeiro de 
2014, quando profi ssionais 
de psicologia da cidade de 
Uberlândia, Minas Gerais, 
foram às ruas e veículos de 
comunicação locais para 
conversar com a popula-
ção sobre Saúde Mental e 
Emocional.

O mês de janeiro foi 
escolhido justamente 
pelo seu signifi cado cul-
tural, visto que, muitas 
pessoas tendem a come-
çar um novo ano carre-
gando as frustrações das 

metas não cumpridas 
no ano que passou. Es-
sas frustrações podem 
desencadear respostas 
emocionais negativas, 
como baixa autoestima 
e sentimentos de dúvi-
da, resultando em cri-
ses existenciais que po-
dem levar à ansiedade 
ou depressão. A cor da 
campanha também car-
rega signifi cado, sendo 

o branco alusivo a “uma 
‘folha ou tela em bran-
co’, onde todos podem se 
inspirar para escrever ou 
reescrever suas próprias 
histórias de vida”.

Dessa forma, o janeiro 
branco funciona como 
um alerta para começar 
este novo capítulo com 
uma visão mais saudável 
e positiva, deixando de 
lado qualquer falha do 

SAÚDE | JANEIRO BRANCO
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passado para focar nas 
muitas oportunidades 
do futuro. Mais do que 
isso, a iniciativa visa es-
timular as pessoas a bus-
carem uma vida melhor, 
por meio da realização 
de ações sociais que fo-
mentem uma cultura 
direcionada à educação 
preventiva e construção 
de ideias que valorizam 
a saúde mental.

As ações incluem pa-
lestras, palestras relâm-
pagos, workshops, cur-
sos, oficinas, entrevistas 
na mídia, caminhadas, 
rodas de conversa e 
abordagem em todos os 
locais onde as pesso-
as estão: ruas, praças, 
igrejas, empresas, resi-
dências, academias, sho-
ppings, hospitais, prefei-
turas, e muitos outros.

A campanha tenta 
mostrar para as pessoas 
que apresentam proble-
mas relacionados à saú-
de mental não é sinôni-
mo de fraqueza pessoal, 
muito menos frescura, 
e que as questões emo-
cionais e psicológicas 
devem ser tratadas com 

o mesmo nível de impor-
tância que um distúrbio 
ou doença física. Assim, 
o janeiro branco tenta 
quebrar o estigma que 
envolve o ato de procu-
rar ajuda profissional, 
incentivando tratamen-
tos, como a terapia, para 
resolver os problemas 
enfrentados.

De acordo com o “Na-
tional Institute of Mental 
Health” (NIH), “a saúde 
mental inclui o bem-es-
tar emocional, psicoló-
gico e social. [...] A saúde 
mental é mais do que a 
ausência de uma doen-
ça mental - é essencial 
para o seu bem-estar 
geral, saúde e qualidade 
de vida”.

Nesse caso, o autocui-
dado tem um papel mui-
to importante na ma-
nutenção da sua saúde 
mental, além de auxiliar 
no tratamento e na re-
cuperação de quem so-
fre de algum transtor-
no mental. Abaixo está 
uma lista, feita pelo NIH, 
de ações de autocuida-
do que podem ajudar a 
aliviar a mente em mo-

mentos de estresse e 
alta intensidade.

• Fazer exercícios 
regularmente

• Comer refeições 
saudáveis e regulares

• Manter-se hidra-
tado

• Fazer do sono uma 
prioridade

• Experimentar uma 
atividade relaxante

• Definir metas e 
prioridades

• Praticar a gratidão
• Focar na positivi-

dade
• Estar presente nos 

momentos da vida
O GOSP apoia esta cam-

panha e incentiva os Ir-
mãos a fazerem o mesmo, 
falando sobre o tema em 
suas Lojas, comunidades 
e famílias, bem como pra-
ticando o autocuidado e 
buscando ajuda profissio-
nal, se necessário. Lem-
bre-se, nossa saúde, física 
e mental, é extremamente 
importante e devemos fa-
zer o possível para zelar 
por ela.

Para mais informações, 
acessem o site: janeiro-
branco.com.br
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Há oito anos iniciou-se um 
projeto social com o nosso 
Irmão Paulo Roberto Ferreira 
Camargo, mais conhecido 

como Beto Zen, chamado “ Resga-
tando Cidadãos” com intuito de tirar 
as crianças da rua através da Socie-
dade Cultural Oito de Dezembro.

Este projeto consiste em dar aulas 
de capoeira para as crianças bem 
como também fazer o acompanha-
mento da educação destas crianças 
promovendo assim uma ação cultural 
e social. O projeto “Resgatando Cida-
dãos” volta as atividades em fevereiro 

SOLIDARIEDADE | ENTIDADES QUE O GOSP APOIA

Ação social é realizada com Irmão Beto Zen

Projeto “Resgatando 
Cidadãos”

sobe a coordenação dos Irmãos Mad-
son e Hamilton e não podemos dei-
xar de citar a Sociedade Cultural 8 
de Dezembro.

O professor Kashexa, que nos 
apoia neste projeto Social, e todos 
os irmãos de nossa loja que ao longo 
desta trajetória sempre estão ao lado 
deste projeto. Os Irmãos da Loja 
XXVII de março juntamente com a 
nossa Fraternidade Feminina (FRA-
FEM) também apoiam e são voluntá-
rios da Creche São Vicente de Paulo 
de Votorantim em eventos ou sempre 
que necessário.
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Durante 40 anos, o 
Rabino Moshe Mil-
ler, deu palestras so-
bre o Livro de Ruth, 

baseado neste livro do 
Tanach, ou para outros 
o Antigo Testamento, ele 
reuniu seus escritos e nos 
brindou com o livro “Luz 
Ascendente - O Livro de 
Ruth sob uma nova pers-
pectiva“. Ordenado no Ner 
Israel Rabbinical College, 
recebeu seu título de Filo-
sofia, pela Brown Univer-
sity!

Aparentemente sim-
ples, numa história bem 
comum, Ruth da tribo de 
Moab, vem ser a precurso-
ra do advento messiânico! 
O messias da linhagem de 
David, tem nesta converti-
da, de uma das tribos mais 
hostis contra Israel, aquela 
que vai consolidar o início 
do que entendemos por 
era messiânica.

Mas quem eram os an-
cestrais de Ruth? Moab, 
pai da tribo a qual está 
pertence, nasceu da rela-

ção incestuosa de Lot com 
uma de suas filhas, no ad-
vento posterior a destrui-
ção de Sodoma e Gomor-
ra.

No intermezzo do Livro, 
aparece um personagem 
muito importante para 
a maçonaria e os funda-
mentos de nossa história. 
Boaz, o parente de Elime-
lech, esposo de Naomi e 
sogro de Ruth, que per-
mitirá através da lei do 
levirato, como o parente 
mais próximo, desposá-la 
e assim, dar continuidade 
a esta saga tão intrincada 
e bela.

Por esse motivo, o Gran-
de Colégio de Ritos para 
o Brasil, almejando a am-
pliação e profundidade da 
cultura maçônica, resol-
veu patrociná-lo!

Quem quer inicie com 
humildade esse estu-
do, descobrirá o porquê 
Salomão, Rei de Israel, 
brindou uma das colunas 
principais da entrada 
do templo com o nome 

desse antepassado nem 
tão distante, mas funda-
mental para chegarmos 
ao fio de Ariadne, dos 
caminhos que o Grande 
Arquiteto do Universo 
faz-nos permear!

Max Pereira Hager
Gr Inspetor Geral Gr 33  

REAA
Fundador e Ex Veneravel 

Mestre da ARLS GM Alberto 
Mansur 3196 GOB RJ

Fundador das AARRLLSS
GM Alberto Mansur  4347 

- Vitória ES
GM Alberto Mansur.  4740 

- Ipaumirim CE
GM Alberto Mansur. 4500 

- Guarulhos SP
Dentre outras
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Conheça mais
ACONTECIMENTOS | LOJAS

Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

A ARLS Acácia de Boa Esperança do Sul nº 4550 reali-
zou no dia 02/12 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Acácia Matonense nº7009 realizou no dia 
01/12 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS XXVII de março n° 2636 realizou no dia 5/12 
Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Lusiadas de Camões nº4.474 realizou no dia 
5/12 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Acadêmica Cesar Lattes n° 3667 realizou no 
dia 03/12 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Macabeus nº 4239 realizou no dia 05/12 
Sessão Magna Pública de Palestra “Desafios da 
Pandemia”.
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A ARLS Obreiros da Piramide n° 2.797 realizou no dia 
06/12 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Barão de Mauá nº 4426 realizou no dia 08/12 
Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS João Batista Grilo nº 4560 realizou no dia 
03/12 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Cavaleiros da Luz nº 7041 realizou no dia 
08/12 Sessão Magna de Elevação

A ARLS Templários da Justiça n° 482 realizou no 
dia 06/12 o 4° ERAC com palestra do Irmão Omar 
Zacharias, fechando o ano Maçonico da 23a RA.

A ARLSB Sublime Arte Real nº 7.030 realizou no dia 
10/12 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Maestro Vittorio Barbin nº 4196 realizou no 
dia 06/12 Sessão Magna de homenagem e entrega 
da Comenda Estrela de Distinção Maçônica.

A ARLS Athenas, nº 3913 realizou no dia 10/12 Ses-
são Magna de Iniciação.
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A ARLS União Fraternal n° 3964 realizou no dia 10/12 
Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS União e Trabalho de Ribeirão Preto nº 2866 
realizou no dia 12/12 Sessão ordinária no Grau de 
Aprendiz.

A ARLS Liberdade e Evolução n° 2704 realizou no 
dia 08/12 Confraternização de final de ano.

A ARLS Heraldo Ramos Leomil n°3326 realizou no 
dia 12/12 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS União Fraternal n° 3964 realizou no dia 
11/12 confraternização para celebrar os laços afeti-
vos.

A ARLSGBO Fraternidade Campineira nº 2158 reali-
zou no dia 10/12 Festa de Confraternização anual.

A ARLS Itapema n° 3906 realizou no dia 12/12 noite 
festiva com familiares, encerrando o ano de 2022.

A ARLS Nove de Julho nº 7050 realizou no dia 10/12 
confraternização.
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Em 12/14 foi realizado Banquete Ritualístico em 
conjunto com as ARLS Acácia de Boa Esperança do 
Sul n 4550 e ARLS Acácia Matonense n 7009, com a 
participação de outras lojas da região.

A FRAFEM Barão de Mauá em parceria com o Institu-
to GPA realizou entre os dias 03 e 10/12 a Ação Natal 
Solidário de Arrecadação de Alimentos e produtos de 
Higiene que foram doados para a APAE Santos.

A ARLS Estrela da Liberdade nº 2877 realizou no dia 
12/12 tradicional Banquete Ritualístico.

A ARLS Álvaro Palmeira n° 3308 realizou no dia 
10/12 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Liberdade e Evolução n° 2704 realizou no 
dia 14/12 Sessão Magna.

A ARLS Estrela de Guarulhos realizou no dia 6/12 
2.º jantar beneficente para angariar fundos para um 
natal mais solidário.


