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O NATAL E A MAÇONARIA
Matéria especial em reflexão sobre essa data festiva
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Finalmente chega-
mos ao último mês 
de 2022, um ano que 
trouxe muitos desa-

fios e também conquis-
tas. Agora começamos a 
dizer adeus a este capí-
tulo, para começar um 
novo. Este, Irmãos, é o 
momento ideal para pra-
ticar a introspecção e a 
autorreflexão, procuran-
do avaliar os progressos 
alcançados desde o iní-
cio do ano até agora, re-
conhecer as áreas da vida 
onde houve crescimento 
e identificar os aspectos 
que ainda precisam ser 
melhorados.

É também um ótimo 
período para exercitar 
a gratidão, se olharmos 
para esses últimos 365 
dias, com certeza encon-
traremos mais motivos 
para agradecer do que 
imaginamos. Devemos, 
inclusive, agradecer pe-
las dificuldades, pois não 
só encontramos forças 
para superá-las, como 
também tiramos apren-
dizados delas. “Sem chu-
va, sem flores”; esta deve 
ser a mentalidade com a 

qual devemos relembrar 
os eventos não tão feli-
zes de 2022.

O final do ano é tam-
bém um momento so-
lidário, onde devemos 
nos unir, como família 
maçônica, para que as 
festas daqueles que se 
encontram em situação 
de vulnerabilidade sejam 
celebradas com tranqui-
lidade, alegria e dignida-
de. Nosso pedido é que 
as Lojas e os Irmãos con-
tinuem fazendo seus in-
críveis trabalhos de so-
lidariedade, pois não há 
nada mais belo e podero-
so nesta vida do que agir 
a serviço do próximo, 
principalmente quando a 
ação vem do coração.

Além disso, dezem-
bro é um mês que inspi-
ra novos planos, metas 
e resoluções. Algumas 
pessoas acham que fa-
zer uma lista de objeti-
vos para o próximo ciclo 
é uma perda de tempo, 
mas a intenção é um 
sentimento poderoso e 
pode ser a centelha para 
a realização e a mudan-
ça. Portanto, defina suas 

ambições para o futuro, 
deseje-as com intenção 
e prometa a si mesmo 
que trabalhará duro para 
garantir que elas se tor-
nem realidade. Lembre-
-se que sonhos podem 
ser alcançados, a evo-
lução é possível e todos 
são capazes de recome-
çar.

Enfim, como organi-
zação, nós, do GOSP, 
encerramos este ano 
com a sensação de mis-
são cumprida, pois fo-
ram mais 365 dias de 
trabalho incansável em 
prol da Potência, dos Ir-
mãos, da Pátria e, claro, 
da maçonaria. Olhamos 
para 2023 com otimis-
mo e entusiasmo, de-
sejando que seja ainda 
mais movimentado e 
cheio de novos desafios. 
A nossa promessa para 
o ano que se avizinha 
é que continuaremos a 
dar o nosso melhor para 
conduzir esta Potência 
no caminho da luz e do 
progresso, continuando 
a propagar os ideais de 
Liberdade, Equidade e 
Fraternidade.

ENTÃO, É DEZEMBRO!
EDITORIAL 

Secretaria da Comunicação do GOSP

Desejamos a toda família gospiana, Boas Festas!
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O NATAL E A 
MAÇONARIA

CURIOSIDADES | NATAL

Um Natal de alegria e realizações

O Natal está chegando 
e nada melhor do que fa-
lar sobre ele. Como todos 
os Irmãos sabem, o Natal 

significa nascimento. A 
data tem várias considera-
ções históricas e somente 
no ano de 350 d.C., com o 

decreto do Papa Júlio I, se 
estabeleceu a comemora-
ção do Natal no dia 25 de 
dezembro.
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Mas o que podemos ti-
rar desta palavra tão sim-
bólica para nossos dias? 
Renove sua fé, renove sua 
esperança e pratique a ca-
ridade, mas não deixe de 
lembrar que o ano não é 
resumido a um único dia, 
enquanto você pode fazer 
isso todos os dias.

Como Irmãos pensamos 
sempre na frase do escri-
tor Pedro de Miranda no 
livro Arte Real – Os Cami-
nhos da Maçonaria, “que a 
cada Natal nossa luz inte-
rior se torne mais inten-

sa, mais representativa do 
amor, da fraternidade e da 
compaixão. (…) Que cada 
um de nós possa dar-se o 
maior de todos os presen-
tes: a instalação ou a am-
pliação de uma verdadei-
ra fonte de luz dentro do 
nosso Templo Interior!” 

Dessa maneira, esta se 
tornou uma ocasião apro-
priada para refletir sobre 
o que fizemos e o que po-
deríamos ter feito durante 
todo o ano. Mais signifi-
cativo ainda, este é o mo-
mento ideal de estabele-

cer nossos objetivos para 
o ano que se aproxima. 
Além de pensar na vida 
pessoal, também devemos 
pensar como uma Institui-
ção filantrópica, filosófica 
e educativa.

Posto isso, queridos Ir-
mãos! Que o Grande Ar-
quiteto do Universo nos 
conceda um Natal de 
muitas alegrias e felicida-
de. Que estejamos todos 
preparados para um novo 
ano repleto de realizações, 
fortalecidos pelo amor 
fraternal que nos une.

 “QUE A CADA 
NATAL NOSSA LUZ 

INTERIOR SE TORNE 
MAIS INTENSA, MAIS 

REPRESENTATIVA 
DO AMOR, DA 

FRATERNIDADE E DA 
COMPAIXÃO.”
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NUREX
Conheça o Núcleo de Reabilitação do 
Excepcional São Vicente de Paulo

O Núcleo de Reabilitação 
do Excepcional São Vi-
cente de Paulo é uma en-
tidade civil comunitária, 

filantrópica e sem fins lucrati-
vos. Possui sede própria, loca-
lizada na Rua Campos Mello, 
319 – Macuco/ Santos. Fun-
dado em 4 de agosto de 1990, 
por 6 (seis) mães com crianças 
portadoras de necessidades 
educacionais especiais e, tem 
como principal objetivo, pro-
mover e apoiar a assistência 
e a reabilitação da criança, do 
adolescente e/ou do adulto, 
diagnosticado com deficiên-

cias múltiplas e autismo.
Atualmente o NUREX man-

tém uma escola de educação 
especial, que presta assistên-
cia a 108 crianças, adolescen-
tes e adultos, voltado para um 
ensino pedagógico inclusivo, 
onde são desenvolvidas disci-
plinas curriculares como lín-
gua portuguesa, matemática, 
ciências, entre outras. Além 
disso os alunos, recebem tam-
bém sessões individuas perso-
nalizadas de acordo com suas 
necessidades, que variam en-
tre fisioterapia, terapia ocupa-
cional, fonoaudiologia e psi-
cologia.

Os períodos são divididos 
em dois turnos: manhã (8h às 
12h) e a tarde (14h às 18h). Cada 
aluno é avaliado individual-
mente por uma equipe mul-
tidisciplinar preparada para 
agrupá-los de acordo com o 
melhor para o seu desenvol-
vimento pessoal. Sendo assim, 

SOLIDARIEDADE | ENTIDADES QUE O GOSP APOIA
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são formados grupos 
compostos por apro-
ximadamente 7 alunos, 
respeitando suas limi-
tações e reconhecendo 
seus avanços, resultando 
em verdadeiras equipes 
dentro da grande família 
NUREX.

Hoje a entidade con-
ta com 39 (trinta e nove) 
colaboradores, devida-
mente registrados, além 
de 8 (oito) voluntários 
que ocupam a diretoria 
executiva e mais 40 (qua-
renta) voluntários que 
auxiliam nos bazares, 

nas confecções da “Zona 
Criativa” e nos eventos 
em geral.

A Loja Maçônica Tría-
de de Santos nasceu em 
virtude da necessidade 
de auxiliar na manuten-
ção e crescimento do 
NUREX. Aliás, graças ao 
empenho dos irmãos, 
a sede própria e toda a 
construção do prédio 
que abriga a escola, se 
tornou uma realidade. 
Para se ter uma ideia, 
a diretoria executiva é 
composta pelos irmãos 
Célio Dias Sales (Presi-

dente), Mário Rodrigues 
Peres Filho (Tesoureiro), 
Ronaldo Martins Cle-
mente (Gerente Finan-
ceiro/Administrativo) e 
Carlos Eduardo Mendes, 
o Bony (Diretor Jurídico), 
além da cunhada Este-
la Peres, que desenvol-
ve com maestria as fun-
ções de Diretora Social. 
O Conselho Deliberati-
vo da entidade, com 15 
membros, é composto 
por membros da ARLS 
Tríade de Santos, tendo 
como presidente o irmão 
Claudio Blume.

Comitiva do Eminente Grão-Mestre Adjunto Renato Garcia realiza 
visita oficial à escola

Em visita no dia 4 de 
novembro, com a comi-
tiva do Eminente Grão-
-Mestre Adjunto Renato 
Garcia, oficiais e Irmãos 
da AVRLS Tríade n° 4461, 
Oriente de Santos, re-
alizou visita oficial ao 
Núcleo de Reabilitação 
do Excepcional - NU-

REX, que é uma escola 
de educação especial, 
atendendo 108 crianças 
e jovens com autismo, 
paralisia cerebral e ou-
tras síndromes. 

A diretoria executiva é 
composta pelos Irmãos 
Célio Dias Sales (Presi-
dente), Mário Rodrigues 

Peres Filho (Tesoureiro), 
Ronaldo Martins Clemen-
te (Gerente Financeiro/
Administrativo) e Carlos 
Eduardo Mendes, o Bony 
(Diretor Jurídico).

O Conselho Delibera-
tivo da entidade é todo 
composto por Irmãos 
da Loja, mantenedora da 
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Entidade, tendo como 
presidente o Irmão 
Claudio Blume.

Após uma manhã co-
nhecendo as instalações 
da escola, a comitiva foi 

agraciada pelo Presidente, 
administração e seus fun-
cionários com um exce-
lente e fraterno almoço. 

“Comece fazendo o 
que é necessário, depois 

o que é possível, e de re-
pente você estará fazen-
do o impossível.”  - São 
Francisco de Assis

Colaborador: Cláudio 
Garcia.
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ARLS FIRMEZA 
170 ANOS

NOTÍCIAS DAS LOJAS | ARLS FIRMEZA

A Loja realizou Sessão Pública Comemorativa para celebrar  

Fundada em 19 de de-
zembro de 1852, a ARLS 
Firmeza comemorou, em 
19 de novembro de 2022, 
em evento histórico, Ses-
são Magna Pública come-
morativa de seus 170 anos 
e 50 anos da Fraternidade 
Feminina Paulista Firmeza 
com a presença do Serenís-
simo Ir.∙. Benedito Marques 

Ballouk Filho, Eminente Ir.∙. 
Renato José Garcia de Al-
meida e a Presidente da 
Fraternidade Feminina do 
Grande Oriente de São 
Paulo, Valderez Ballouk, 
recepcionada pela Presi-
dente da Fraternidade Fe-
minina Paulista Firmeza, 
Marly Larizzatti de Almei-
da Bueno. Após a Sessão, 

no Salão Nobre Silvestre 
de Carvalho Leitão, fo-
ram descerradas as placas 
do Museu Maçônico Ir.∙. 
Afrânio Franco de Olivei-
ra Mello e Espaço Cultural 
Maçônico Ir.∙. Uedney Jun-
queira do Amaral, homena-
geados por relevantes ser-
viços prestados à Ordem 
Maçônica.
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A Sessão foi conduzida pelo Venerável Mestre, Ir.∙. Newton Cavalcanti de Noronha e 
com a presença de mais  autoridades Maçônicas:

Ronnie Herbert Barros Soares
Juiz Presidente
Egrégio Tribunal de Justiça 

Carlos Pinto Neto
Juiz Presidente
Egrégio Tribunal de Eleitoral
Antonio F. Mascarenhas
Ilustre Conselho do Grão  Mestrado
Francisco Paulillo Neto
Secretario adjunto 5ª RA - GOSP
Antonio Vieira de Miranda
Coordenador Regional 21ª RA  1ª área
Ricardo Luiz de Queiroz Chicolli
Coordenador Regional 21ª RA  2ª área
Jayme Massao Tamura Jr
Coordenador Regional 21ª RA  3ª área
Flavio Azevedo Thomas da Cruz
Coordenador Regional 5ª RA  4ª área
Jorge Latuf
Coordenador Regional 5ª RA  5ª área
 
Dante de Rezende Rocha
Oficial de Ritualística – 21ª RA
 
Benedito Aparecido Del Antonio Sampaio
Oficial de Cultura – 21ª RA
 
Colaboração
 Ricardo Luiz de Queiroz Chicolli
Coordenador Regional 21ª RA  2ª área
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ARLS FIRMEZA
“LIVRO DE ATAS” SESS.ECON.
16.07.1920 a 18.11.1923

PÁGINA 47 VERSO
A’Gl .'. do Gr.'.  Arch.'.  do Univer.'.
Ses.'. Esp.'.  de Eleição de Gr.'.  Mestr.'.  Adj.'.  da Ordem em 25 de Abril de
1921 {E.'. V.'.}
Presentes trinta e sete IIr.'.  que assinaram o livro de presença, o Resp.'.
Mestr.'. abriu a sess.'. com um só golpe de malh.'. declarando que o presente sess.'. era 

para proceder a eleição do Sr.'.  Mestr.'.  Adj.'. da Ordem. Não houve leitura de acta.
PÁGINA 48
Expediente. O Resp.'.  Mestr.'.  formou o mesa com o Orod.'.  e Secret.'.  e nomeou os 

IIr.'. Abrahão Sacchi e Jorge Kalaf Badim escrutadores. O Secret.'. procedeu a chamada 
pelo livro de presença, depositando cada IIr.'. chamado sua cédula na urna. Verificou-
-se que trinte e sete eram os nomes assinados no livro de presença, e trinta e sete 
eram as cédulas depositadas na urna. Apurada a votação, verificou-se o seguinte re-
sultado:

Para Grão-Mestre Adjunto da Ordem General, Dr. José Maria Moreira Guimarães, 
33.'. residente no Rio de Janeiro, 37 votos.

Anunciado o resultado da eleição e não havendo reclamação ou protesto sobre ela, 
o Resp.'. Mestr.'. proclamou o resultado, sendo o nome do Ir.'. votado aplaudido ritual-
mente. Nada mais havendo foi suspensa a sess.'. para ser lavrada a presente acta que 
foi, em seguida, lida e aprovada, sendo assinada na mesma sess.'. pelas LLuz.'. a fim de 
ser da mesma tirada duas cópias para os fins regulamentares.

Eu, Secr.'.  lavrei a presente acta.
O Ven.'.
Silvestre de Carvalho Leitão, 33.'.
O 1º Vig.'.
Joõo Vaz, 31.'.
O Orad.'.

O 2º Vig.'.
O Secret.'.
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Antonio Pereira Caldas Juniort, 30.'. 
O Chanc.'.
PÁGINA 48 VERSO
A’ GI.'. Do Gr.'. Arch.'. do Univ.'.
Sess.'. ecc.'. em 22 de abril de 1921 (E.'. V.'.)
Outro dando instruções sobre as eleições gerais e a do Gr.'. Mestr.'.  Adm.'.  da Or-

dem, finalmente, outra recomendando aos sufrágios da Loj.'.  o General Dr. José Maria 
Moreira Guimarães, 33.'.   para Gr.'.  Mestr.'.   Adj.'.  o Ir.'.  Agostinho de Aquino, 12.'.  para 
Repr.'. a Sob.'.  Ass.'. no Rio de Janeiro, e o Pod.'. Ir.'.  Landulpho Monteiro, 30.'. para Repr.'. 
a Pod.'. Assembl.'.  Est.'.; uma do Ir.'. Amaro Albuquerque, comunicando sua eleição para 
o Cargo de Gr.'. Secret.'. Ger.'. da Ord.'. 

PÁGINA 58 VERSO
A’GI.'.  do Gr.'.  Arch.'.  do Univ.'.  
Sess.'.  Ec.'.  em 22 de julho de 1921 (E.'. V.'.)
PÁGINA 59
Uma circular do Gr.'. Secret.'. do Gr.'. Or.'. de São Paulo, sobre os factos ocorridos na 

Sob.'. Assembl.'.  que anunciou as eleições para Gr.'. Mestr.'. Adj.'.  da Ord.'. procedidas 
em São Paulo deixou de reconhecer os PP RRpr.'. das LLoj.'. deste Gr.'. Or.'. e reconhe-
ceu como candidato eleito o Dr. Mario Bhering, uma pranch.'.  do mesmo Gr.'.  Secret.'. 
convidando o Vem.'. desta Loj.'. a comparecer no dia 29 do corrente, à reunião de todos 
os VVen.'. das LLoj.'. deste Estado, no Templ.'. da R. Tabatinguera, 74, ou um Repr.'. com 
poderes amplos. O Ir.'. Secret.'. ficou incumbido de dar o devido expediente às ppran-
ch.'.  O Ir.'. Francisco Erasmo Galvão dos Santos acha que, em relação à última pranch.'., 
caso o Resp.'. Mestr.'. não possa ir ao dia 29, e tenha que ir um Repres.'., a Loj.'. deverá dar 
plenos e amplos poderes ao Ir.'.  Antonio Pereira Caldas Júnior paro, como seu Repres.'., 
comparecer à reunião aludida, e requerida que a Loja se pronunciasse nesse sentido. 
Posto em discussão esse requerimento e manifestando-se de acordo com ele, os IIr.'. 
João Vaz da Rocha e Orad.'., foi aprovado unanimemente.

PÁGINA 59 VERSO
A’ GI.'. Do Gr.'. Arch.'. do Univ.'.
Sess.'. Ec.'. em 29 de julho de 1921 (E.'. V.'.)
Manifesto das LLoj  “Guilherme Marconi” e “America” a favor das candidaturas pre-

sidenciais Nilo Seabra. O Ir.'.  Erasmo propõe que sobre a pranch.'. das LLoj. .'. “Marconi” 
e “America” se aguardassem ordens do Gr.'.  Or.'., com o que concordou o Ven.'., o que 
foi aprovado. O Ir.'. Erasmo requereu e foi deferido que conste na ata que o Ir.'. Caldas 
Júnior faltou a esta sess.'. por ter ido a S. Paulo representar o Loj.'. na Reunião de VVen.'. 
e que não seja tomada a sua ausência por falta.

PÁGINA 60
A’ GI.'. Do Gr.'. Arch.'. do Univ.'.
Sess.'. Ec.'. em 12 de agosto de 1921 (E.'. V.'.)
De um telegrama do Ir.'. Amaro Albuquerque, Gr.'. Secret.'. do Gr.'. Or.'. do Brasil, con-

vidando a Loja a reafirmar obediência ao Gr.'. Or.'. do Brasil.
Página 60 verso
O Ir. . Caldas Júnior expôs o resultado de sua missão como Repr.'. do Ven.'. na Con-

venção de 29 de Julho e pediu que o Loj.'., por votação nominal, confirmasse a reso-
lução daquela Assembleia de ficar o Gr.'. Or.'. de S.  Paulo emancipado do Gr.’. Or.'. do 
Brasil. Em discussão, o Ir.'. Erasmo diz que reafirma o voto que  já deu em  sess.'. de  
Cap.'. e pede que se lavre na ata desta sess.'. um voto de louvor ao Ir.'. Caldas Junior, pelo 
desempenho  que deu  a sua  missão; o que foi unanimemente aprovado em votação 
nominal.
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PÁGINA 61 VERSO
A’ GI.'. Do Gr.'. Arch.'. do Univ.'.
Sess.'. Ec.'. em 19 de agosto de 1921 (E.'. V.'.)
Uma pranch.'. do Gr.'. Secret.'. do Gr.'. Or.'. de S. Paulo, convidando a Loj.'. a enviar dois 

RRepr.'.  para a Assembleia Constituinte que se reunirá no dia 27 do Corrente, sendo 
um da Loja e outro do Ven.'. caso este não posso comparecer; uma pranch.'. do Ir.'.  
Manoel de Carvalho Leitão, dando o seu apoio à atitude da Loj.'. em  se conservar-se 
fiel ao Gr.'. Or.'. de S. Paulo independente do Gr.'. Or.'. do Brasil; de um telegrama do Ir.'. 
Londulpho Monteiro escusando-se de não comparecer e de uma circular do Gr.'. Secr.'. 
geral do Gr.'.  Or.'.  do Brasil sobre a separação do Gr.'. Or.'. de S. Paulo, acompanhada 
de um decreto do Supremo  Conselho  do Brasil, de um Acto dele próprio, Gr.'. Secret.'.  
Geral e de dois retalhos do jornal profano “O Combate " a propósito dos últimos acon-
tecimentos. Posta em discussão a escolha dos RRepres.'. à Constituinte, O Ir.'. Erasmo 
propõe que o Repres.'. da Loj.'. seja o Ir.'. Caldas Junior, este último propõe que o Repres.'.  
do Ven.'. seja o Ir. . Landulpho Monteiro e que a eleição seja por aclamação. O Ir.'. Caldas 
Junior é eleito por aclamação com amplos poderes; de acordo com as ponderações 
do Ir.'. Erasmo, o Ir.'.  Landulpho receberá seus poderes do Ven.'. caso este não posso 
comparecer ao Constituinte.

PÁGINA 62
A’ GI.'. Do Gr.'. Arch.'. do Univ.'.
Sess.'. Ec.'. em 26 de agosto de 1921 (E.'. V.'.)
Uma pranch.'. do Gr.'. Or.'. do Estado de S. Paulo, convidando os LLoj.'. a tomar parte 

no Gr.'. Sess.'. Maç.'. Constituinte; com uma pranch.'. do Il.'. Ir.'. ManueI de Carvalho Lei-
tão, residente em Bury, aderindo aos

PÁGINA 63
Atos da Loj.'. na sua solidariedade com o Gr.'.  Or.'. do Estado de S. Paulo de um tele-

grama do Pod.'. Ir.'. Londolfo Monteiro, escusando o seu não comparecimento a sess.'. 
e uma pranch.'. circular do Gr.'. Sec.'. Geral do Gr.'. Or.'. do Brasil, convidando as LLoj.'. a 
renderem obediência a este Sup.'. Cons.'.

Uma circular do Gr.'. Or.'. do Estado de S.Paulo, aconselhando as LLoj.'. do Estado a 
constituírem persona

PÁGINA 64
Jurídica e com instruções para esse efeito c/ Pranch.'. do mesmo Gr.'. Or.'., estimu-

lando as LLoj.'. a que mais que nunca persistam na resolução tomada na Convenção de 
29 de Julho / Pranch.'. da Loj.'. Amor e Justiça do Or.'. de Itararé, comunicando o triunfo 
dos ideias separatistas nesse Or.'.
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DEZEMBRO 
LARANJA
Saiba mais sobre a campanha de 
prevenção contra o câncer de pele

Ao entrarmos em dezem-
bro, voltamos nossas atenções 
para uma causa muito impor-
tante: a campanha Dezembro 
Laranja, criada pela Socieda-
de Brasileira de Dermatologia, 
que busca conscientizar a po-
pulação sobre a importância 
da prevenção contra o câncer 
de pele.

O câncer de pele é caracte-
rizado pelo crescimento des-
controlado de células anor-
mais na epiderme, a camada 
mais externa da pele, causado 
por danos não reparados no 

DNA que desencadeiam mu-
tações. Essas mutações levam 
as células da pele a se multipli-
car rapidamente e formar tu-
mores malignos. Os principais 
tipos de câncer de pele são o 
melanoma, que se origina nos 
melanócitos, células que pro-
duzem a melanina, pigmento 
que proporciona cor à pele; e 
não melanoma, que surge em 
células basais ou escamosas.

Segundo o INCA (Instituto 
Nacional de Câncer), o câncer 
de pele não melanoma é o cân-
cer mais frequente no Brasil, 
sendo responsável por cerca 
de 30% dos tumores malignos 
do país, acometendo especial-
mente pessoas de pele clara 
com pintas e manchas, os ido-
sos, pessoas que se expõem 
muito ao sol e quem possuí 
histórico familiar de câncer de 
pele. No entanto, quando diag-
nosticado precocemente, as 
chances de cura são altas, po-
dendo chegar a 90%.

SAÚDE | DEZEMBRO LARANJA
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 O GOSP separou algumas atrações para a família!

EVENTOS DE NATAL 
EM SÃO PAULO

TURMA DA 
MÔNICA 
EM... A 
ÁRVORE DE 
NATAL

ESPETÁCULO 
NATAL 
MÁGICO 
2022

NATAL DO 
HARRY 
POTTER NO 
SHOPPING 
ABC

Quando: de 3/12 a 18/12, 
aos sábados e domingos.
Horários: 15h
Preço: Ingressos a partir de 
R$ 37,50. Crianças de 2 a 12 
anos, portadoras de defi-
ciência e acompanhantes 
pagam meia entrada.
Onde: Teatro Bradesco. 
Bourbon Shopping São 
Paulo - Rua Palestra Itália, 

Quando: de 05/11 a 04/12, 
aos sábados e domingos.
Horários: 5 de novembro 
às 18h; demais dias às 15h. 
Sessões extras: 27 de no-
vembro às 11h; 3 de de-
zembro, às 18h30; 4 de 
dezembro, às 17h30
Preço: Ingressos a partir de 

Quando: de 12/12 a 25/12
Horários: segunda a sábado, 
das 10h às 22h; domingos 
e feriados, das 14h às 20h.
Preço: Gratuito

Dezembro anuncia os momentos finais de 2022, e esta época do ano desperta toda 
a magia do Natal, que encanta as crianças e aproxima as famílias. Pensando nisso, 
o Grande Oriente de São Paulo selecionou uma lista de eventos bem natalinos que 

acontecem em São Paulo neste mês e que todos podem curtir juntos! Confira abaixo.

EVENTOS  | CULTURA

500 - Loja 263, 3° Piso - 
Perdizes

R$ 75
Onde: Teatro Claro São 
Paulo – Rua Olimpíadas, 
360, Vila Olímpia - São 
Paulo



ED 70 | Luzes | 18

CORONAVIRUS
A PREVENÇÃO

AINDA CONTINUA

USE MÁSCARA

LAVE AS MÃOS
FREQUENTIMENTE

EVITE TOCAR
NOS OLHOS, NARIZ E BOCA

LIMPE E DESINFETE

MANTENHA DISTÂNCIA

NATAL 
ILUMINADO 
NO CENTRAL 
PLAZA 
SHOPPING

ESPETÁCULO 
NATALINO 
O QUEBRA 
NOZES

Quando: de 11/11 a 24/12
Horários: segunda a sábado, 
das 10h às 22h; domingos 
e feriados, das 14h às 20h.
Preço: Gratuito
Onde: Central Plaza Sho-
pping – Avenida Doutor 
Francisco Mesquita, 1000, 
Quinta da Paineira - São 
Paulo 

Quando: de 09/12 a 18/12
Horários: Quarta, quinta, 
sexta, às 20h30; sábados, 
às 17h e 20h30, e aos do-
mingos, às 15h e 18h30
Preço: a partir de R$ 50 
(inteira) e R$ 25 (meia-en-
trada). Crianças de 3 a 12 
anos pagam meia-entrada
Onde: Teatro Alfa – Rua 
Bento Branco de Andra-
de Filho, 722, Jardim Dom 
Bosco - São Paulo

Onde: Shopping ABC – Ave-
nida Pereira Barreto, 42, 
Vila Gilda - Santo André
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Vem aí mais um ano 
novo. Até aí, nada 
de novidade. Mas 
hoje pergunto a 

cada um dos Irmãos e 
Cunhadas, a vida vai mu-
dar? Você está prepara-
do ou preparando um 
novo proceder ou uma 
nova estratégia para o 
seu novo ano? 

O ano novo chega, po-
rém, algumas vezes, a 
vida permanece velha. 
Como perceber isso? 
Principalmente pelas 
ações do dia a dia. E são 
aquelas mais irrelevan-
tes que nos faz estar em 
uma esteira correndo 
em um sentido, mas sem 
sair lugar. 

Vale acreditar que o 
que estamos vivendo, é 
uma manutenção mais 
adequada nas balanças 
da nossa razão e do nos-

so julgamento. 
Temos que pen-
sar melhor nas 
coisas, nas nos-
sas palavras e 
ações. Sabemos 
que é inevitável 
sofrer influência 
do caos em que 
vivemos, já que 
somos parte e compo-
mos esse sistema. Não 
dá para fugir dele. Mas, 
como irmãos dentro de 
uma Potência tão forte 
podemos blindar ain-
da mais nossos valores, 
selecionar e direcionar 
melhor nosso foco e 
nossas atitudes. 

É no início onde de-
vemos atuar. Às vezes, 
uma pequena atitude 
muda tudo. A análise da 
situação com mais perí-
cia e o uso do filtro cer-
to, para separar os bons 

e os maus, já faz grande 
diferença. 

Não é difícil, basta 
ter sobriedade, pensar 
um pouco e não deixar 
a gama de sentimentos 
fazer com que você ape-
nas siga o caminho dos 
outros. 

Chegamos ao final de 
2022 mais sábios e for-
tes, com aquela certeza 
típica de final do ano, 
onde acreditamos que 
tudo vai dar certo e de 
continuaremos prati-
cando o bem a todos!

UMA PAUSA 
PARA NOS 
RECONECTAR 
COM QUEM 
SOMOS

REFLEXÃO | NOVAS PERSPECTIVAS

Mais um ano está chegando ao fim, 
momento de nos reconectar e pensar 
sobre o nosso verdadeiro papel na 
sociedade
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Conheça mais
ACONTECIMENTOS | LOJAS

Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

A ARLS Barão de Mauá nº 3521 realizou no dia 07/11 
Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Fraternidade Acadêmica Luz e Saber n° 3267 
realizou no dia 5/11 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS 16 de Abril nº 1311 realizou no dia 07/11 Ses-
são Magna de Iniciação.

A ARLS Athenas, nº 3913 realizou no dia 05/11 Sessão 

Magna de Iniciação.

A ARLS Tríade n° 4461 realizou no dia 3/11 Sessão Magna 

de Entrega de Comendas.

A ARLS Guardiões do Arquiteto n° 4112 realizou no 
dia 01/11 Sessão Magna de Exaltação.
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A ARLS Sublime Harmonia nº 2605 realizou no dia 
08/11 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Walter Millard Fleming nº 7043 realizou no 
dia 8/11 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Louis Claude de San-Martin n° 7.062 reali-
zou no dia 09/11 Sessão Magna de Passagem.

A ARLS Olho de Horus n° 7026 realizou no dia 10/10 
Sessão Magna de Reassunção.

A ARLS Lauro Sodré nº 4498 realizou no dia 11/11 Ses-
são Magna Pública.

A ARLS na Terras de São João nº 7047 realizou no 
dia 07/11 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Luzes da Concórdia nº 4384 realizou no dia 
09/11 Sessão de Iniciação.

A ARLS Arquitetos da Paz n° 3293 realizou no dia 
10/11 Sessão Magna Pública.
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A ARLS Acácia de Araraquara n°2681 realizou no dia 
12/11 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Alécio Pineis Nº 7065 realizou no dia 12/11 
Sessão Ordinária.

No dia 05 de novembro de 2022 p.p, foi realizada 
Sessão Conjunta de Integração e Confraternização 
de lojas de Ibiúna e região.

A ARLS Liberdade e Justiça nº 2874 realizou no dia 
15/11 Sessão de Sagração de Templo e Consagração e 
Entrega de Estandarte.

Em 10/11, aconteceu na cidade de Guararema -SP 
Sessão conjunta no Grau de Aprendiz Maçom, cuja 
finalidade e foi a comemoração do 31º Aniversário da 
ARBLS Fonte de Vida.

A ARLS Sublime Arte Real nº 7.030 realizou no dia 
12/11 Sessão Magna de Cerimônia de Passagem.

A ARLS Nazareth de Avaré nº 652 realizou no dia 
16/11 Sessão de Palestra.

A ARLS Cavalheiros da Luz n° 7041 realizou no dia 
14/11 Sessão Magna de Exaltação.
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A ARLS Deus e União nº 2559 realizou no dia 11/11 
Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS de Adonhiram nº 3479 realizou no dia 17/11 
Sessão Magna de iniciação.

Sessão Magna Conjunta em homenagem à Procla-
mação da República.

A ARLS Cavaleiros do Templo n° 2776 realizou no dia 
17/11 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Cavaleiros do Templo Oriente nº 7010 realizou 
no dia 21/11 Sessão Magna de iniciação.

A ARLS Fraternidade de São Caetano nº 1342 reali-
zou no dia 17/11 Sessão Magna de iniciação.

A ARLS Unitas n° 1668 esteve reunida no dia 19/11 
para preparar e entregar 300 pizzas em prol do 
trabalho assistencial da Dona Neide.

A ARLS Morada dos Rios nº 2986 realizou no dia 
19/11 sua tradicional Festa da Truta.
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A ARLS Guardiões do Chanukah nº 7001 realizou no 
dia 21/11 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Aliança Fraterna nº3.675 realizou no dia 
21/11 Sessão Magna Publica de Palestra.

A ARLS Ulysses Jorge Martinho nº 2135 realizou no 
dia 21/11 Sessão Magna de Iniciação

A ARLS Lumière nº 4559 realizou no dia 22/11 Sessão 
Magna de Elevação

A ARLS G.Mazzini nº 1199 realizou no dia 21/11 Sessão 
Magna Pública.

A ARLS Fraternidade Acadêmica Sorocaba nº 3294 
realizou no dia 19/11 Sessão de Magna de Iniciação.

A ARLS Cidade de Itanhaém realizou no dia 21/11 
Sessão Magna de Reassunção

A ARLS Simbólica 16 de Abril nº 1311 realizou no dia 
21/11 Sessão Magna de Iniciação.
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A ARLS MA’AT, Verdade, Justiça e Retidão, nº 3669 
realizou no dia 22/11 Sessão de Elevação.

A ARLS Acácia Matonense nº 7009 realizou no dia 
24/11 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Solidariedade e Justiça, n° 2872 realizou 21/11 Sessão Magna de Iniciação.


