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Dezembro chegou ao 
fim, deixando-nos com 
aquela sensação de alívio, 
pela perseverança nos 
últimos 365 dias, mis-
turada com ansiedade, 
devido à incerteza do que 
o futuro nos reserva.

Pensar em 2021 é defi-
nitivamente agridoce, 
porém, o sentimento 
agora deve ser de gratidão 
e esperança. Estejamos 
conscientes que supera-
mos momentos sombrios, 
e agora caminhamos jun-
tos em direção à luz.

Embora tenhamos avan-
çado muito, graças à ciên-
cia e às vacinas, a pande-
mia ainda não acabou. 
Podemos falar do “retorno 
à normalidade”, mas a ver-
dade é que os últimos 2 
anos nos mudaram pro-
fundamente, não pode-
mos mais voltar atrás, a 
vida de antes já não existe, 
nossa única opção agora é 
seguir em frente.

Isso pode ser positivo, 
pois entramos em 2022 

com força renovada, com 
mais sabedoria e empa-
tia, e, principalmente, 
com mais compreen-
são do que significa ser 
humano. Humanidade 
deve ser a palavra que 
define a nossa experiên-
cia na terra, precisamos 
uns dos outros, precisa-
mos de apoio e cuida-
dos, porque ninguém é 
tão resiliente a ponto de 
não carecer de uma mão 
amiga.

Esta é uma das maio-
res lições que tiramos do 
caos: devemos estar uni-
dos e prontos para ajudar 
o próximo. Outra lição 
importante foi a consci-
ência sobre a vida e sua 
fragilidade. Tantas per-
das de entes queridos que 
partiram para o Oriente 
Eterno, suas memórias 
dever ser honradas atra-
vés de nossas ações diá-
rias, que possamos apro-
veitar cada minuto e fazer 
valer a pena por eles.

Para este novo ano, 

desejamos prosperidade. 
Pode parecer um clichê, 
mas depois de todos os 
problemas que enfren-
tamos, isso é tudo o que 
realmente queremos: 
que nossa saúde, família, 
amigos, planos, sonhos, 
e assim por diante, pros-
perem. Queremos sentir 
alegria em vez de tristeza, 
possuir a tranquilidade 
que supera o medo; estes 
próximos 365 dias são os 
“dias melhores”, pelos 
quais mantivemos nossa 
esperança.

Assim, nós do GOSP, 
desejamos que 2022 seja 
um ano abençoado, onde 
permaneçamos juntos 
em fraternidade, propa-
gando os ideais da Ordem 
e trabalhando para garan-
tir o progresso da nossa 
Potência e da sociedade. 
Estamos prestes a iniciar 
um novo capítulo, Irmãos, 
que escolhamos, com 
sabedoria e cuidado, as 
palavras que irão compor 
sua história.

Secretaria da Comunicação do GOSP

O GOSP DESEJA UM PRÓSPERO
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Estamos terminando 
mais um ano – ano difícil 
- ainda sob uma pande-
mia. Como Maçons deve-
mos nos equilibrar entre a 
percepção da realidade e a 
busca das nossas utopias: 
um mundo onde a liber-
dade, a igualdade e a fra-
ternidade sejam não só um 
ideal, mas uma realização 
de toda espécie humana. 
Sugerimos, então, que 
reflitamos sobre o simbo-
lismo das festas natalinas. 

Independentemente da 
crença que cada um exerce 
em seu íntimo, a comemo-
ração do nascimento de 
Jesus transcende os lia-
mes da história e fortalece 
lições que atravessam incó-
lumes os séculos: amor, 
compaixão, compreensão, 
entrega, sacrifício e per-
dão. O Grande Oriente de 
São Paulo continuamente 
é golpeado de maneira vil 
e torpe por inescrupulo-
sos e contumazes menti-
rosos, os quais não medem 

esforços – como as vivan-
deiras dos bivaques – a 
tecer sua maledicência em 
teias que esmorecem ao 
simples toque da razão. 
A cada um que se vende 
por trinta moedas, inicia-
mos ou regularizamos dois 
que confirmam com serie-
dade seus compromissos 
maçônicos. 

Nossa centenária e pri-
maz potência da maçona-
ria paulista responde a tais 
ataques com mais trabalho, 
com profunda autonomia 
às Lojas, com a compre-
ensão que aos raivosos 
nos compete a tolerância 
e com o fraterno perdão. 
Jamais seremos lenientes 
na defesa da nossa história, 
mas nem por isso utiliza-
remos as armas dos nossos 
detratores. E assim agimos, 
pois, aprendemos desde 
nossa Iniciação à Sublime 
Maçonaria.  

No próximo ano teremos 
nosso Jantar de Gala do 
Centenário, a inauguração 

da Nova Sede, a codificação 
de um novo Estatuto que 
mais ainda nos aproximará 
da maçonaria que abomina 
o excesso de burocracia e 
repudia o compadrio do 
“aos amigos tudo, aos ini-
migos a lei”. Teremos novi-
dades, mas, acima de tudo, 
manteremos a política de 
absoluta transparência, 
de respeito aos dedicados 
Irmãos que através do sin-
cero e dedicado trabalho 
altruísta, honram nossos 
seríssimos compromissos 
com a sociedade. 

Nossa maneira de pra-
ticar a Arte Real é com 
amor e fraternidade, não 
com rancor - a Maçona-
ria exige responsabili-
dade, mas ao maçom não 
é devido o ódio. Que todos 
os Irmãos Gospianos e 
nossas famílias tenhamos 
um Natal repleto de sig-
nificado, saúde e alegria 
para fazermos de 2022 
o melhor ano de nossas 
existências. Boas Festas!

PRATIQUEMOS 
A MAÇONARIA 
SEMPRE 
COM AMOR E 
FRATERNIDADE

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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JUNTOS CONTRA 
O CÂNCER DE 

PELE 
Assim como trouxemos as campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul, não poderíamos deixar de destacar o 

Dezembro Laranja

SAÚDE | DEZEMBRO LARANJA

Neste verão, vamos tomar 
cuidado para reduzir 
as chances de casos de 
câncer de pele? Esta é a 

proposta da campanha do De-
zembro Laranja, organizada 
pela Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD), em 2021.

A campanha Dezembro Laran-
ja vem com o objetivo de fomen-
tar a prevenção e o diagnóstico 
do câncer de pele. O mês esco-
lhido se dá pelo início do verão, 
momento em que nossos irmãos 
estão mais expostos aos efeitos 
dos raios solares.

Sendo o câncer mais comum 
a atingir os brasileiros, repre-
sentando 30% dos diagnósticos 
de tumores malignos, tipo mais 
comum da doença é o câncer 
de pele não melanoma, que tem 
baixa letalidade, mas apresenta 
números muito altos de ocor-
rência.

A manifestação da doença 

se dá com o surgimento de 
uma pinta escura, de bordas 
irregulares, que também pode 
coçar ou descamar. Em casos 
de uma pinta ou sinal que já 
existia, ocorre o aumento do 
tamanho, alteração na cor e 
no tamanho da lesão, que pas-
sa a apresentar bordas irre-
gulares, e, quando descoberta 
no início, a doença tem mais 
de 90% de chance de cura.

Por isso, sempre lembramos 
nossos irmãos sobre a pre-
venção ser, de fato, o melhor 
remédio.  Adotar medidas 
simples de proteção como o 
uso de filtro solar, boné, cha-
péu, além do cuidado com o 
excesso de exposição solar, 
não excluí a importância de 
um acompanhamento anual e 
periódico com um dermatolo-
gista. A saúde do nosso corpo 
deve ser uma das nossas prin-
cipais preocupações. 
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SAÚDE | DEZEMBRO LARANJA

A PREVENÇÃO E A PROTEÇÃO SÃO, 
NA VERDADE, UM CONJUNTO DE 

ATITUDES:
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LANÇAMENTO 
APP MEU GOSP
Conheça o novo aplicativo que coloca o 
GOSP na palma da sua mão

Como muitos devem saber, 
um dos principais planos 
de longo prazo da nossa 
atual diretoria, é intro-

duzir o Grande Oriente de São 
Paulo, cada vez mais, na era di-
gital. O último projeto que ga-
rante o sucesso deste objetivo, 
foi o desenvolvimento de um 
novo aplicativo.

Batizado de “MEU GOSP”, o 
aplicativo visa integrar a rotina 
dos Irmãos, proporcionando 
acesso em tempo integral aos 
conteúdos da Potência, através 
da centralização de notícias, 
informações institucionais, bo-

letins diários e diversas mídias 
como: Revista Luzes; GOSP 
Store; TV GOSP, e a seção DOE 
GOSP, onde é possível realizar 
doações em prol da obra da 
nova sede.

Além disso, pensando na oti-
mização do networking entre 
os Irmãos, o app também conta 
com a “Área Restrita”, espaço 
onde os membros registrados 
no GOSP podem cadastrar suas 
empresas, além de terem aces-
so a informações sobre os ne-
gócios de outros membros da 
Potência.

Este, irmãos, é mais um pas-
so em direção ao progresso. 
Agora, todos vocês podem ter 
o GOSP na palma de suas mãos, 
desfrutando dos conteúdos 
que criamos com tanta alegria, 
orgulho e dedicação para di-
vulgar a mensagem da Ordem. 
O lançamento deste aplicati-
vo é mais que apenas a cria-
ção de uma ferramenta digital, 
mas sim uma representação do 
constante crescimento e evo-
lução desta Instituição Cente-
nária.

Destacamos, com muito or-
gulho, que em seus primei-
ros dias de lançamento o app 
MEU GOSP já apareceu no “top 
chart” de downloads das pla-
taformas Apple Store e Google 
Play, estreando na 17ª posição,  
acima dos aplicativos da revis-
ta Exame, da emissora Fox e do 
jornal Estadão.

Essa conquista reflete a es-
sência da nossa filosofia, tra-
balhamos por um futuro com 
mais Fraternidade, onde pos-
samos estar mais próximos, 
mesmo à distância, propagan-

NOTÍCIAS DO GOSP | NOVO APLICATIVO
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do os ideais da Maço-
naria em todas as áreas, 
para que seus ensina-
mentos possam atingir 
qualquer pessoa, a qual-
quer momento.

Como diz nosso slogan: 
“Esse é o GOSP mais per-
to de você”. Nós, do Gran-
de Oriente de São Paulo, 
esperamos que os Irmãos 
e suas famílias aprovei-

tem essa novidade, que 
ela faça parte de seus co-
tidianos e atenda todas 
suas expectativas. Que o 
Grande Arquiteto do Uni-
verso abençoe a todos!

https://onov.ooo/bxz992w
https://onov.ooo/bnplaok
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A pequena extensão do 
território uruguaio, 
mais especificamente 
em Montevidéu – o 

centro irradiador da maço-
naria no Uruguai -, facilitou 
as vitórias alcançadas na 
luta pela secularização da 
república no país. Além de 
fundar instituições cultu-
rais, o movimento fez ações 
parlamentares, divulgando 
livros e panfletos que con-
tribuíram para atingir essas 
vitórias.

Percebe-se a influência 
da Maçonaria nas institui-
ções uruguaias quando se 
vê “el salón de los passos 
perdidos”, que preenche o 
centro do Palácio Legisla-
tivo de Montevidéu, onde 
abriga a Câmara de Repre-
sentantes. Nessa sala, há 
uma claraboia para ilumi-
nar o teto, abaulado e com-
posto por duas abóbadas 
iluminadas por três janelas. 

Mármores nacionais de 

várias cores, esculturas, 
mosaicos e baixos-rele-
vos dos artistas Edmundo 
Partti, José Belloni y Juan 
Buffa foram utilizados para 
decorar o grande salão. Já 
no centro do salão está a 
Constituição do Uruguai, 
mantida em destaque sobre 
um pequeno altar voltado 
para a entrada e protegida 
por dois guardiões das For-
ças Armadas do Uruguai 
demonstrando o respeito 
pelos monumentos histó-
ricos do seu país.

Intimamente ligada à 
Ordem Maçônica, a Repú-
blica Oriental do Uruguai 
quando comandada pelo 
Gen. Lavalleja, maçom, no 
movimento Trinta e Três 
Orientais, para libertar a 
Província de Cisplatina do 
domínio do Império do 
Brasil com a participação 
ativa da maçonaria na inde-
pendência do Uruguai pro-
clamada em 25 de agosto 

de 1825.
Baseado em uma expe-

riência democrática e fra-
ternal presenciada nas lojas 
maçônicas e no desejo de 
liberdade dos líderes e 
construtores sociais que 
eram os Maçons uruguaios, 
ampliou-se no coração do 
povo a vontade de procla-
mar a independência do 
país. Tornando o Uruguai 
uma nação independente 
com o Tratado de Montevi-
déu, de 1828, contando com 
o auxílio do maçom vincu-
lado à Grande Loja Unida 
da Inglaterra, George 
Canning. 

“A letra do hino uruguaio 
é uma ode à liberdade, e a 
bandeira do Uruguai traz 
o sol e o azul-celeste, cor 
bastante adotada em lojas 
maçônicas do Rito Escocês 
Antigo e Aceito.”  Menciona 
Alexandre Pompeu escri-
tor, jornalista e pesquisador 
da maçonaria do Brasil.

URUGUAI E A MAÇONARIA 

SIMBOLOGIA MAÇÔNICA | URUGUAI E A MAÇONARIA

Grandes vitórias culturais no Uruguai foram influenciadas pela Maçonaria 
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Aos Irmãos, cunha-
das, sobrinhos e 
sobrinhas. Mais um 
ano começa e ou-

tro termina. Doze meses 
se passaram, há quem 
diga que rápido outros 
que devagar. De uma for-
ma ou de outra mais um 
ano está de partida.

É hora de recebermos 
o Ano Novo com alegria 
e esperança em nossos 
corações. O Grande Ar-
quiteto do universo, em 
toda sua misericórdia e 
generosidade, nos con-
cedeu mais um ano de 
vida. E a Ele, devemos 
agradecer por tudo.

É nessa época que fa-
zemos uma retrospectiva 
do que vivemos em 2021 
para que, além de refletir 
sobre os objetivos  que 
atingimos, possamos 
planejar as metas para o 
ano de 2022. Queremos 
que esse novo ciclo que 
bate a porta seja repleto 
de inúmeras conquistas 
para nossos Irmãos.

Conquistar e perma-
necer no poder são ob-
jetivos que, como diria 
Maquiavel, “todo homem 
deseja”. O sonho de con-
quistar reconhecimento 
perante a sociedade, ter 
o seu carro dos sonhos, 

ser o melhor 
em sua profis-
são, são míni-
mos exemplos 
de objetivos 
que permeiam 
a mente do 
homem. A par-
tir daí cabe a 
nós estabele-
cermos técni-
cas a fim de al-
cançar nossas 
metas, uma 
vez que deci-
dimos aquilo 
que realmen-
te queremos, 
e n t e n d e m o s 
que os esfor-
ços serão bem 
aplicados.

A decisão sobre as coi-
sas das quais devemos 
ou não lutar nos pro-
porciona algumas refle-
xões; Bob Marley disse: 
“enquanto a cor da pele 
for mais importante que 
o brilho dos olhos, have-
rá guerra”. Isso nos per-
mite entender uma no-
bre meta a ser atingida: 
estabelecer igualdade 
entre os homens inde-
pendentemente da cor, 
alcançando consequen-
temente a paz.

Pois bem, para 2022 
acreditamos que somos 

capazes, juntos, de criar 
uma sociedade mais fra-
terna, igualitária, demo-
crática, humana e, por 
fim, mais livre. 

O GOSP deseja a toda 
família gospiana votos de 
saúde, paz, alegria, har-
monia, muita união e que 
todos os Irmãos consi-
gam realizar seus proje-
tos, que são as bases só-
lidas para termos ainda 
mais o fortalecimento da 
nossa instituição, pro-
porcionando para este 
ano que se inicia dias 
cada vez melhores.

METAS 
PARA 2022

NOVO CICLO | METAS 
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AÇÕES QUE NOS 
ORGULHAM E 
ALEGRAM!
A Fraternidade Feminina Paulista realizou um grande 
trabalho social no ano de 2021.

Em 2021, a Fraternidade 
Feminina Paulista (FRA-
FEM), realizou seu traba-
lho humanitário e social, 

pautado nos princípios da 
fraternidade e benemerência, 
que merece todo destaque e 
prestígio.

Tudo começou em Maio, 
época em que ainda sofría-
mos uma das piores fases da 
pandemia Covid-19, quando a 
FRAFEM iniciou a doação de 
500.000 máscaras, cedidas 
pelo Banco Santander, e des-
tinadas para diversas Frater-
nidades Femininas, Lojas Ma-
çônicas e Entidades Sociais. 
Além disso, nossas cunhadas 
também conseguiram ofere-
cer assistência à instituições 
em outros estados da federa-
ção, como Rio Grande do Sul, 
Paraná, Bahia, Pernambuco e 
Pará.

A partir daí, toda a equipe 
da FRAFEM, capitaneada por 
nossa querida cunhada Val-
derez Ballouk, sensibilizadas 
com a pandemia também em 
nosso país, resolveu dar um 

passo adiante, mobilizando 
uma arrecadação de cestas 
básicas para auxiliar as pesso-
as que se encontravam em si-
tuação de vulnerabilidade.

Inicialmente, concretizar 
este desejo de ajudar não foi 
uma tarefa fácil, pois os re-
cursos financeiros de todos 
durante este período eram 
escassos, então a solução en-
contrada foi pedir contribui-
ções. Com esse primeiro pas-
so, a força da solidariedade 
falou mais alto, e aos poucos 
as doações de cestas básicas, 
e também uma expressiva 
quantia em dinheiro de alguns 
cunhados, aconteceram.

Esta quantia, viabilizou a 
compra de cestas básicas, que 
foram separadas todas em lo-
tes de dez. Em seguida, foi 
convocada uma reunião com 
as Presidentes de todas as 
Fraternidades do Estado para 
definir como seriam distribu-
ídas as doações. O consenso 
foi um sorteio e o diálogo, re-
sultou no sucesso da missão 
por todas alcançadas. 

FRAFEM | O BRAÇO SOCIAL DO GOSP
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Como o dinheiro do-
ado não havia sido uti-
lizado na sua totalida-
de, ficou estabelecido 
que as Fraternidades 
ganhadoras do sorteio 
localizadas em regiões 
distantes, receberiam o 
valor referente a 10 ces-
tas básicas, enquanto as 
que estivessem próxi-
mas receberiam as ces-
tas em suas sedes.

Além da dedicação e 
do esforço das cunha-
das, que assumiram o 
compromisso de trans-
portar as doações, ape-
sar do cenário pandêmi-
co, fazendo-as chegar 
aonde eram necessárias, 
este projeto também foi 
fortalecido por algumas 
parcerias, que aconte-
ceram graças ao inter-
médio do Irmão Hélio 
Monteiro, como a do 
Instituto Pão de Açú-
car, e ao apoio do Gru-
po Conde, da empresa 
Baruel e do Fundo Social 
da Prefeitura da Cida-
de de São Paulo. Essas 
entidades, junto com a 
colaboração de diversos 
cunhados e Lojas Ma-
çônicas, contribuíram 
grandemente para a ar-
recadação de alimentos, 
produtos de higiene e 
cestas básicas.

O envolvimento de to-
das estas instituições, 
empresas e pessoas na 
ação partiu da simples 

iniciativa de pedir aju-
da, o que mobilizou ou-
tras pessoas a fazerem o 
mesmo, resultando em 
uma valiosa lição para 
todos nós: às vezes bas-
ta uma faísca para acen-
der o fogo da mudança.

Tudo começou com 
a doação de uma cesta 
básica e, ao final, após 
fazer o balanço anual, as 
cunhadas da Fraternida-
de descobriram que, de 
Maio a Dezembro, con-
seguiram arrecadar e 
doar cerca de 20 tonela-
das de alimentos. Essas 
doações foram direcio-
nadas a diversas insti-
tuições filantrópicas do 
Estado de São Paulo e a 
pessoas em situação de 
extrema vulnerabilida-
de.

Conversando com 
a cunhada Valderez 
Ballouk, sobre essa con-
quista, ela não conse-
guiu conter as lágrimas 
de emoção e alegria. Es-
sas lágrimas traduziram, 
melhor que palavras, 
o impacto gigantesco 
dessa ação solidária. A 
pandemia deixou mui-
tas famílias em estado 
de desespero, incertas 
sobre a próxima refei-
ção e com medo de não 
poderem alimentar seus 
filhos.

O que a Fraternidade 
fez através deste mo-
vimento foi evitar que 

muitos lares sofres-
sem assim, praticando 
com muita genuinidade, 
amor e empatia os prin-
cípios da solidariedade 
humana. Dizer que es-
tamos orgulhosos é um 
eufemismo, mas “orgu-
lho” é a palavra que me-
lhor descreve toda a ad-
miração e respeito que 
sentimos pelas abnega-
das cunhadas que não 
mediram esforços nesta 
luta.

O trabalho duro valeu 
a pena, por isso, nós fe-
licitamos e agradecemos 
a Fraternidade Feminina 
Paulista, pela iniciativa e 
vontade de fazer a dife-
rença. Elas estenderam 
a mão ao próximo em 
um momento delicado, 
assustador e desespe-
rador, atitudes como 
essa são inspiradoras, e 
nossa esperança é que 
ao ler essa história mais 
pessoas sintam-se moti-
vadas a seguir o exemplo 
das cunhadas e colabo-
rarem com ânimo, amor 
e incentivo esse trabalho 
social digno de elogios.

Que ações como essa 
sejam frequentes em 
2022, sempre pauta-
das pelo intuito de le-
var amor e esperança a 
quem carece. Mais uma 
vez, nós do GOSP para-
benizamos este grande 
ato de benemerência e 
amor ao próximo.
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Sagrada Família 
União de Sorocaba 
Perpétuo Segredo

Filhos da Viúva
Landmarks

Genesis Fraterna
Lauro Sodré

Liberdade e Trabalho
Limeira

Estrela da Serra
XXVI de Maio
Humanidade

Abolição e Independência
Fraternidade e Luz

Estrela do Rio Pardo
Luz Brilhante
Flor de Acácia

Esperança de Ilhabela
Ulisses Jorge Martinho

Quintessência
Concórdia e Caridade

Firmeza
Cesário Lange
Pedra Angular

22 de Fevereiro
Estrela da Liberdade

Luz do Conclave
Acácias de Aruâ

Eterna Luz
XV de Novembro
Ricardo Strazzi
XXVII de Março

Paz, Liberdade e Trabalho
Luz do Meio Dia
Mount Moriah

Colunas do Paraíso
União e Justiça II
Estrela do Brasil

Brodowski 
Acácia de Taboã da Serra

Colunas de Biritiba
Hiram Abif

Esther Laredo Shalom
Acampamento dos Aprendizes

União e Perseverança

Lar Fraterno de Acácia
Lar da Criança

Instituto Herdeiros do Futuro
Casa de Repouso Paraíso do Viver

Centro de Promoção Soail
Carmen Mendes Conceição

Lar Batista da Criança
Associação Beneficente Onde Moras (ABOMORAS)

Assembleia Sol de Primavera
Grupo Esperança e Amor

Instituto SOPA – Sociedade Organizadora Pão que alimenta
Fundação PRO SER – Creche MEI-MEI

Educandário Santista
Entidade de Limeira

CIAM
Unidas do BEM 

Cozinha Solidária da Shalom
Paróquia São Sebastião

Lar Nossa Senhora das Graças 
Aspirantado Santa Bárbara

Paróquia Monte Negro
União Espírita de São Pedro

Centro Espírita Bezerra de Menezes 
Instituição Nosso Lar

Associação Pro-Festa do Divino Mogi das Cruzes
Lar das Mães

Instituição Renovação e Luz
Lar Vicentino

Centro de Apoio ao Portador de Câncer - +Vida
Assistência Espírita Dona Lurdinha

Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paula
Lar Madre Paulina

Lar do Idoso Orvalho da Luz
Casa de Passagem - APAE
Hospital de Amor (Jales)

UPA
Fundo Social

Instituto Pro+Vida Munícipio de Caraguatatuba
Associação Católica Divina Providência

Santuário Paróquia Padre Bento Caraguatatuba
Paróquia Matriz de São Sebastião

Instituto Tribo do Bem
Marmita Solidária

Casa de Emmanuel
Famílias em situação de vulnerabilidade

Projeto Fome Piracicaba 
Aliança da Misericórdia

Fraternidades que contribuíram 
com a Ação Social

Algumas das entidades que
foram beneficiadas

~



ED 59 | Luzes | 15



ED 59 | Luzes | 16

Uma rápida 
retrospectiva sobre o 
ano de 2021 no GOSP

ACONTECIMENTOS | RETROSPECTIVA

E então se passaram 365 dias. Como foi agitado, e muitas vezes tumultuado, o ano 
de 2021, com certeza não será fácil esquecê-lo. Portanto, o que resta fazer agora, 
enquanto nos preparamos para iniciar um novo capítulo, é relembrar os aconteci-
mentos que marcaram este período desafiador.

Relembre os últimos 365 dias do Grande Oriente de São Paulo

No Grande Oriente de São Paulo, 2021 
começou pautado pela expectativa do 
Centenário da Potência, momento tão 
aguardado por todos os membros e Lo-
jas. Desde janeiro, os preparativos estive-
ram a todo vapor, pois a celebração desta 
efeméride deveria ocorrer em julho, com 
um grandioso Jantar de Gala. 
No entanto, devido à pandemia em curso, 
esses planos tiveram que ser alterados, 

ao invés de um Jantar, foi realizada uma 
transmissão ao vivo através da TV GOSP. 
O programa especial do Centenário, no 
dia 29 de julho, foi único e inesquecível, 
onde Fraternidade, orgulho e alegria 
foram compartilhados. Mesmo distantes, 
os Irmãos se reuniram para acompanhar 
um momento histórico, celebrando com 
emoção o legado do Grande Oriente de 
São Paulo.
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Além do Centenário, 
outros eventos importan-
tes aconteceram, como 
o esforço do setor admi-
nistrativo do GOSP em 
aprofundar a Potência na 
era digital. Esta intenção 

concretizou-se através 
de projetos como: Papel 
Zero, onde foi realizada a 
implementação da assi-
natura digital na Institui-
ção; Revista Luzes na pla-
taforma Amazon; criação 

de canais no Telegrama e 
Youtube; investimento em 
novo projeto gráfico para o 
site oficial; lançamento da 
GOSP Store; e desenvolvi-
mento do aplicativo MEU 
GOSP.

Na GOSP Store, por 
exemplo, os Irmãos podem 
encontrar uma seleção 
variada de bebidas, que 

foram cuidadosamente 
escolhidas para as come-
morações do Centenário 
da Potência, como: o vinho 

português, as cachaças 
artesanais e o kit cerveja, 
todas ideais para celebra-
ções inesquecíveis.
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Também houve cam-
panhas que marcaram 
este ano, como a GOSP 
PELA VACINA, iniciativa 
que buscou sensibilizar 
os Irmãos, na Potência 
e em toda a comunidade 
maçônica, sobre a impor-
tância de rejeitar as fake 
news, confiar na ciência 
e se vacinar. Outro movi-
mento importante foi o 

DOE GOSP, que tem o 
intuito de agilizar a obra 
da nova sede, mobili-
zando todos os membros 
do Grande Oriente de 
São Paulo a unirem for-
ças e realizarem doações 
em prol deste objetivo.

Algo que desperta 
muita alegria, gratidão 
e orgulho, é o retorno 
e também a chegada de 

novas Lojas à família gos-
piana. Em 2021, o GOSP 
teve o privilégio de rece-
ber muitas oficinas, que 
escolheram este Oriente 
como sua jurisdição. 
Esses Irmãos vieram 
para somar e fortalecer a 
Instituição, trabalhando 
com afinco para o pro-
gresso, no respeito pelos 
princípios da Ordem.

O conhecimento f lo-
resceu durante este ano, 
através das palestras e 
workshops realizados 
pelas oficinas, como o 
Yorkshop, a semana do 
Maçom, a semana do 
intercâmbio, entre mui-
tas outras. Essa troca 
de sabedoria permitiu 

o crescimento intelec-
tual e um vínculo mais 
profundo, lembrando 
a todos que a essência 
de um maçom está na 
compreensão de ser um 
eterno aprendiz.

Mudança, palavra que 
se tornou recorrente ao 
longo de 2021, também 
esteve presente no GOSP. 
Em setembro, através de 
uma ilustre Cerimônia 
virtual, foi empossado o 
novo Presidente do Egré-
gio Tribunal Maçônico do 
Grande Oriente de São 
Paulo, o Irmão Ricardo 
Sayeg, iniciando assim 
uma nova fase para este 

braço da Potência.
Para 2022, não há cer-

teza do que acontecerá, 
o futuro pertence apenas 
ao Grande Arquiteto do 
Universo. No entanto, a 
esperança é essencial, 
por isso o GOSP espera 
que o novo ano traga 
mais momentos de pura 
alegria, paz e orgulho. 
Que mais projetos nas-
çam e se realizem, que 
cada Irmão e suas famí-
lias tenham uma infini-
dade de bênçãos em suas 
vidas e, por último, mas 
não menos importante, 
que a família gospiana se 
fortaleça cada dia mais.
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Breve estudo sobre o cenário histórico no ano do Centenário do GOSP

VIAGEM NO TEMPO: DESTINO, 
DEZEMBRO DE 1921

“Não vamos tentar 
consertar a culpa do 
passado vamos aceitar 
nossa responsabilidade 
pelo futuro.” - John F. 
Kennedy

Esta ci tação serve 
como um lembrete da 
responsabilidade que 
temos em garantir que as 
ações negativas do pas-
sado não se repitam no 
futuro. Devemos entrar 

no amanhã conscien-
tes dos erros cometidos 
pelos nossos antepassa-
dos, para que possamos 
trilhar um novo caminho 
onde estes percalços 
sejam evitados. Isso pode 
ser alcançado com o 
estudo da história, com-
preendendo os aconteci-
mentos que conduziram 
a humanidade ao seu 
cenário atual.

Assim, neste artigo, 
iremos explorar três 
eventos distintos que 
aconteceram em dezem-
bro de 1921, ano de fun-
dação do Grande Oriente 
de São Paulo, para que 
possamos entender o 
cenário histórico da 
época.

No dia 1º de dezem-
bro de 1921, no municí-
pio de Vitória de Santo 
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Antão (PE), nascia Nestor 
de Hollanda Cavalcanti 
Neto, mais conhecido 
como Nestor de Holanda, 
jornalista e escri tor 
brasileiro.

Nestor era f ilho do 
farmacêutico Nestor 
de Holanda Cavalcanti 
Filho, e da médica Maria 
de Lourdes Galhardo de 
Holanda Cavalcanti, infe-
lizmente seu pai faleceu 
aos 22 anos de idade, dei-
xando Nestor, de apenas 
2 anos, e sua mãe, que 
passaram a viver de favor 
na casa de seus avós.

Em 1929, Nestor muda-
-se para Recife com a 
mãe. Nesta cidade ele 
inicia sua carreira de 
jornalista, trabalhando 
como aprendiz suplente 
de revisor no seminário 
“A Fama”, interrompido 
por motivos políticos. 
Nesse período também 
trabalhou em alguns jor-
nais, rádios e emissores 
de televisão.

Aos 17 anos, Nestor 
publicou um livro de 
poemas, chamado “Fon-
tes Luminosas”, através 
da editora Geração, que 
havia criado com um 
grupo de jovens que tam-
bém estavam iniciando 
na área. Permaneceu no 
Recife até os 19 anos, até 
que em 1941 mudou-se 
para o Rio de Janeiro em 
busca de mais oportu-
nidades de trabalho. No 
Rio tornou-se redator de 
diversas revistas e rádios. 

Durante a segunda 
guerra mundial, Nestor 
foi convocado para servir 

no exército, onde atuou 
em operações de guerra e 
chegou a ocupar o posto 
de Sargento. Terminada a 
guerra, voltou à vida civil 
e à sua profissão original, 
escrevendo para diversos 
jornais e algumas agên-
cias de publicidade, onde 
criou slogans que ainda 
hoje são lembrados, por 
exemplo: “Se a marca 
é Cica, bons produtos 
indica”.

Outros trabalhos mar-
cantes de Nestor incluem 
peças de teatro e com-
posições musicais, além 
de ter sido o fundador 
da SADEMBRA, filiado 
à SBAT (Sociedade Bra-
sileira de Autores Tea-
trais) e à ABI (Associação 
Brasileira de Imprensa) 
), fazendo parte do con-
selho destas organiza-
ções e do MIS (Conselho 
de Música Popular do 
Museu da Imagem e do 
Som).

Depois de dedicar sua 
vida à escrita, e de ter 
sido um dos escritores 
de maior sucesso de sua 
época, Nestor de Holanda 
falece prematuramente 
em 14 de novembro de 
1970, aos 49 anos, devido 
a um infarto, deixando 
um belo legado .

Em 6 de dezembro de 
1921, é assinado o Tratado 
Anglo-Irlandês, que esta-
belecia que o território 
da Irlanda do Sul deixa-
ria o Reino Unido dentro 
de um ano e se tornaria 
um domínio autônomo 
denominado Estado Livre 
Irlandês. 

O tratado obteve efeito 
legal no Reino Unido 
através do Ato de Cons-
tituição de Estado Livre 
da Irlanda de 1922, e na 
Irlanda pela ratificação 
por Dáil Éireann (parla-
mento revolucionário da 
autoproclamada Repú-
blica da Irlanda). 

Este Tratado foi  o 
resultado da Guerra 
da Independência da 
Irlanda, um conf l i to 
entre o Exército Irlan-
dês e as Forças Britâni-
cas iniciado em 1919, que 
só teve um fim em 1921 
quando houve um ces-
sar-fogo em julho, mar-
cando o fim do domínio 
britânico na maior parte 
do território da Irlanda. 

Após um período de 
transição de dez meses, 
supervisionado por um 
governo provisório, em 
6 de dezembro de 1922, 
às 13h, o Rei George V, 
em uma reunião de seu 
Conselho Privado no 
Palácio de Buckingham, 
assinou uma proclama-
ção reconhecendo ofi-
cialmente o novo Estado 
Livre Irlandês.

Em 12 de dezembro, 
falece a astrônoma ame-
ricana Henrietta Swan 
Leavitt aos 53 anos. 
Nascida em 4 de julho de 
1868, na cidade de Lan-
caster em Massachu-
setts (EUA), Henrietta 
era a filha mais velha de 
George Roswell Leavitt, 
e Henrietta Swan Ken-
drick, seu pai era médico 
e proporcionava uma vida 
financeira confortável 
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para a família. 
Em 1885, Henrietta 

matriculou-se no “Har-
vard Annex”, estabeleci-
mento de ensino admi-
nistrado pela sociedade 
para a Collegiate Ins-
truction of Women, uma 
alternativa, já que a Uni-
versidade de Harvard 
não admitia mulheres na 
época.

No último ano da facul-
dade, Leavitt descobriu 
a astronomia e, após se 
formar em 1892, aos 23 
anos, começou a fazer 
cursos da área científica. 

Em 1895, Henrietta foi 
voluntária no observa-
tório de Harvard, traba-
lhando como assistente 
de pesquisa. 

Em 1902, ela já fazia 
parte do quadro perma-
nente de funcionários 
do observatório, e foi 
recrutada por Edward 
Pickering, diretor do 
observatório, para ana-
lisar fotografias do céu, 
registrar os dados do bri-
lho de estrelas variáveis   e 
catalogá-los.

Henrietta foi respon-
sável pela descoberta 

de mais de 2 mil estre-
las variáveis   e também 
por estabelecer um novo 
método para medir as 
distâncias do espaço, que 
uma década mais tarde 
auxiliou o trabalho de 
outro notável astrônomo 
chamado Edwin Hubble, 
que utilizou suas pesqui-
sas publicadas para cal-
cular a distância de galá-
xias, concluindo então 
que o Universo estava em 
expansão e que, ao con-
trário da crença comum, 
não era constituído ape-
nas pela Via Láctea.
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 Dicas que enriquecem: A leitura desempenha um papel de grande importância
em nosso crescimento intelectual e pessoal.

A TÁBUA DE ESMERALDA, AUTOR 
FABIO R. DE ARAUJO. 

O KYBALION, AUTOR TRÊS 
INICIADOS , TRADUTOR HUGO 
RAMÍREZ.

A REPÚBLICA, AUTOR PLATÃO, 
EDITORA MADRAS.

A Tábua de Esmeralda, é um 
breve texto da literatura alqui-
mista e hermética, que se pensa 
ter sido escrito pelo filósofo 
Hermes Trismegisto, no qual é 
revelado os segredos da subs-
tância primordial e suas trans-
mutações, ou seja, a matéria 
que é onipresente em tudo o 
que constitui o universo. A obra 
apresenta ao leitor as lendas 
da antiguidade e aos segredos 
ocultos da humanidade, asso-
ciando crenças originalmente 
atribuídas ao deus Hermes e aos 
filósofos gregos, a outros deuses 
e às raízes do cristianismo. 

O Kybalion (1908), publicado por 
autores anônimos que se auto-
denominavam “Três Iniciados”, é 
uma obra de estudo da filosofia 
hermética, baseada nos princí-
pios originais do filósofo Hermes 
Trismegistus, que explora os 
fundamentos do simbolismo nas 
escrituras esotéricas e  apresenta 
os leitores ao universo místico 
do hermetismo. Neste livro, os 
principais ensinamentos são os 
Sete Princípios da Natureza, que 
representam o poder da Verdade e 
do Conhecimento, postulando que 
toda vida e verdade fluem de um 
único criador universal.

A República (380 a.C.) é a obra 

mais importante do filósofo grego 

Platão. Escrita como um diálogo, 

a narrativa apresenta, através das 

lentes de teoria política, uma ideia 

utópica de um Estado ideal gover-

nado por líderes justos, sábios e 

instruídos. No decorrer da histó-

ria, o leitor é convidado a refletir 

sobre o significado de justiça, à 

medida que Platão analisa dife-

rentes sistemas de governo, para 

concluir que, embora utópica, 

sua república é o melhor caminho 

para uma sociedade perfeita.

Enriquecendo a
jornada maçônica

CULTURA | EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO
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Nascido em 1812, na cidade 
de Luanda (Angola) , 
Eusébio de Queirós 
Matoso da Câmara, filho 

de Eusébio de Queirós Couti-
nho da Silva e Catarina Matoso 
de Queirós Câmara, foi um 
ilustre político brasileiro que 
atuou como Ministro da Justiça 
durante o período imperial. 

A razão de sua cidade natal 
ser tão distante do Brasil, 

deriva da ocupação de 
seu pai que, na época 
de seu nascimento, 
exercia o cargo de 
ouv idor-gera l  da 
comarca de Angola; 
apenas em 1815, sua 

família se muda 
para o Rio de 

Jane iro .  Em 
1821, o pai de 

E u s é b i o 
é eleito 

repre-
sen-

Breve estudo sobre a história 
vde Eusébio de Queirós

Um Irmão 
ilustre

tante de Angola nas Cortes 
Portuguesas, mas logo a seguir 
se torna adepto do movimento 
da Independência e passa a 
integrar o primeiro corpo de 
ministros do Supremo Tribunal 
de Justiça do Brasil.

Seguindo os passos do pai, 
Eusébio constrói carreira 
na política, após se formar 
bacharel em ciências jurídi-
cas e sociais pela Faculdade 
de Direito de Olinda em 1832, 
sendo eleito deputado pro-
vincial no Rio de Janeiro em 
1838. Quatro anos depois, 
Queirós é eleito deputado 
geral, representando a cidade 
do Rio de Janeiro, cargo que 
ocupou durante outras quatro 
legislaturas.

De 1848 a 1852, Eusébio 
atuou como Ministro da Justiça 
do Gabinete de Olinda, neste 
cargo ele se tornou o autor de 
uma das mais importantes Leis 
do Império: A Lei Eusébio de 
Queirós, também conhecida 
como Lei n.º 581 , promulgada 
em 4 de setembro de 1850, que 
repreendia o tráfico negreiro 
vindo da África para o Bra-
sil. Esta medida foi respon-
sável também pela posterior 
extinção completa do tráfico, 
e embora leis semelhantes já 
tivessem sido propostas mui-
tas vezes antes, foi apenas 
durante a época de Eusébio 
que o governo brasileiro levou 
a sério sua aplicação.

Outras ações importantes 
de Eusébio na política foram: 
1. A promulgação do Código 
Comercial do Brasil, que se 
manteve vigente até o ano 
de 2002, e até hoje a parte 

CURIOSIDADE | ESTUDO MAÇÔNICO
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do Direito Marítimo do 
Código Comercial, de 
1850, está em vigor no 
país; 2. A promulgação 
da Lei de Terras, que 
extinguiu a tradicional 
doação de sesmarias e 
obrigou que as terras 
públicas devolutas fos-
sem adquiridas por licita-
ção, impedindo também 
que os imigrantes recém-
-chegados pudessem 

comprá-las.
Ao longo dos anos, 

Queirós progrediu em 
sua carreira, passando de 
ministro a juiz, senador 
e Conselheiro de Estado. 
Em 1864 foi nomeado 
Ministro do Supremo 
Tribunal de Justiça, no 
entanto, a posição era 
incompatível com o cargo 
que exercia na época 
como Conselheiro de 

Estado, por essa razão, 
pediu a renúncia e D. 
Pedro II concedeu-lhe 
em 21 de março de 1864.

Na Maçonaria, Eusébio 
de Queirós foi maçom 
graduado e membro do 
Conselho Supremo do 
grau 33º. O Irmão partiu 
para o Oriente Eterno no 
dia 7 de maio de 1868, na 
cidade do Rio de Janeiro, 
aos 56 anos.
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REDES SOCIAIS GOSP PELA VACINA EVENTOSREVISTA LUZES E 0
APLICATIVO MEU GOSP

SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO

Em 2021 a Secretaria de Comuni-
cação do Grande Oriente de São 
Paulo, composta pelos Irmãos Ro-
berto Lorenzetti e Antônio Carlos 

Gomes, realizou um trabalho fantásti-
co na gestão de conteúdo para as di-
versas plataformas digitais, canais e 
mídias da Potência.

A Secretaria atuou 
na produção de 619 
postagens para o site 
do GOSP, 839 para as 
redes sociais (Insta-
gram e Facebook), e um 
total de 21 vídeos para 
o canal da TV GOSP no 
Youtube, incluindo o 
inesquecível Programa 
Especial do Centenário 
e a Cerimônia de Posse 
do novo Presidente do 
Egrégio Tribunal Maçô-
nico, ambos apresen-
tados pelo Secretário 
Adjunto de Comuni-
cação, Irmão Antônio 
Carlos.

O departamento também 
foi responsável pelo 
desenvolvimento e 
divulgação de diversas 
campanhas importantes, 
como: “GOSP Pela Va-
cina”, iniciativa que teve 
como objetivo mobilizar 
a comunidade maçônica 
em prol da vacinação 
contra o Coronavírus; 
“Doe GOSP”, movimento 
realizado para arrecadar 
doações, visando auxiliar 
na finalização da obra 
da nova sede; e uma 
campanha de divulgação 
das Bebidas do Cente-
nário (vinhos, cachaças e 
cervejas), vendidas pela 
GOSP Store, loja digital 
criada pela Secretaria 
para facilitar a compra de 
artigos maçônicos.

Por fim, mas não menos 
importante, destacamos, 
um dos eventos mais 
especiais realizado no 
ano de 2021 pela Secre-
taria de Comunicação: 
o Centenário do Grande 
Oriente de São Paulo. 
Esta efeméride, tão 
esperada por todos, foi 
celebrada através de uma 
transmissão ao vivo na 
TV GOSP, e apresentada 
pelo Secretário Adjunto 
de Comunicação, Irmão 
Antônio Carlos. O uso da 
tecnologia possibilitou 
que, mesmo à distância, 
os Irmãos festejassem 
este momento glorioso 
em Fraternidade e união.

Ainda no ambiente digi-
tal, a Secretaria obteve 
conquistas expressivas 
com o lançamento da 
Revista Luzes, que já está 
em sua 59ª edição, na 
plataforma Amazon; e do 
aplicativo MEU GOSP, 
disponível para Apple 
Store e Google play, que 
atingiu a 17ª posição no 
“top chart” de downloads 
em seus primeiros dias 
de lançamento, superan-
do aplicativos de grandes 
nomes como a Revista 
Exame, a Emissora Fox e 
o Jornal Estadão.

DEPARTAMENTOS | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
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Conheça mais
ACONTECIMENTOS | LOJAS

Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

ABRIGOS. ORFANATOS. ENTIDADES ASSISTENCIAIS 
DE EDUCAÇÃO E SAÚDE. 
 
O GOSP vem informar às Lojas e aos Irmãos que 
sejam mantenedores ou dirigentes de Entidades 
que gozem de imunidade tributária prevista no § 
7º, Art. 195 da Constituição Federal, na condição de 
serem tais entidades portadoras do CEBAS, que a Lei 
Complementar nº. 187, de 16 de dezembro de 2021, 
traz a consolidação e novas disposições a serem 
observadas pelas Associações  de assistência social, 
educação e saúde.

No dia 24/11/21 foi realizada na ARLS “FRATERNIDA-
DE AVAREENSE Nº 3482 Oriente de Avaré,  Sessão 
Magna de Elevação ao Grau de Companheiro de três 
novos  Irmãos

Dia 21/11/2021 ocorreu Sessão Magna de Iniciação 
na ARLS Álvaro Palmeira - 3308, Rito Brasileiro no 
Oriente de Avaré.

No dia 20 de novembro de 2021 foi realizada na 
ARLS “PERSEVERANÇA E HARMONIA nº 4031, 
Oriente de Itai , a Sessão Magna de Iniciação do 
neófito Francisco Carlos de Assis.

No dia  20/11/2021- Sábado foi realizada Sessão 
Magna de Iniciação , na ARLS CONCORDIA FRA-
TERNA Nº 2318- Oriente de  Taquarituba  de mais 
três novos Irmãos no quadro
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ARLS Fraternidade São-Roquense n° 3931 - R.E.A.A., 
Oriente de São Roque - SP, realizou na noite de 
29/11/2021 em seu Templo, Sessão Magna de Eleva-
ção dos Aprendizes

 A ARLS Pureza, Luz e Verdade No 2942, Oriente de 
Ribeirão Preto, realizou Sessão Magna de Elevação, 
presidida pelo VM Roberto D. Festuccia, onde os IIr 
Álvaro S. Foltran, Gustavo Henrique Pelinson e Lucas 
Queiroz Carvalho foram conduzidos ao grau de Com-
panheiros Maçons.

Realizado na noite desta terça-feria 30/11/2021,  
Sessão Magna de Sagração do Templo da ARLS 
Terras de São João nº 1645 no Oriente de Rio Claro, 
contanto com a presença do Eminente Grão Mestre 
Adjunto Renato José Garcia de Almeida

Nesta quinta feira 02/12/2021 a ARLS Rafael Tobias 
Aguiar, n° 2941, Oriente de Sorocaba, (REAA), teve 
a honra de executar mais uma Sessão de Magna de 
Iniciação presidida pelo Venerável Mestre vigilantes 
Mauricio Ande Kadena Silva, auxiliado pelos vigilan-
tes Sergio Leôncio de Sá e Arnaldo Tadeu Sonego.

ARLS Fraternidade Guardiões do Arquiteto n° 4112 
(R.E.A.A.), Oriente de São Paulo / SP, realizou na 
noite de 30/11/2021 em seu Templo sito a Rua En-
genhe Velho 138, Tatuapé, Sessão de Regularização 
do Ir:. Ronaldo dos Santos Soares

A  A.R.L.S. Caminho das Virtudes- 3132 - Rito MO-
DERNO, Oriente de São Paulo, da 12° R.A. realizou 
em 19/11/2021, Sessão Magna de EXALTAÇÃO dos 
IIr.: Ezequiel de Carvalho Lima e Felipe de Assunção 
Eugenio.

ARLS Fraternidade São-Roquense n° 3931 R.E.A.A., 
Oriente de São Roque - SP, realizou na noite de 
29/11/2021 em seu Templo, Sessão Magna de Eleva-
ção dos Aprendizes

Na noite do último dia 02/12/2021, foi realizada na 
ARLS Cavaleiros do Templo n° 2776, “BENFEITORA 
DA ORDEM”, no Oriente de São José do Rio Pardo-
-SP, Sessão Magna de Exaltação ao Grau de Mestre 
Maçom do Companheiro Maçom Rodrigo Lemes.
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Na noite do dia 30/11/2021, foi realizada  Sessão 
Magna de Iniciação na ARLS Renascimento nº 4.501 , 
REAA - Oriente de Itapetininga , sob a presidência dos 
trabalhos do Venerável Mestre  Irmão Murilo Gattas 
Ayub. 

Na noite do último dia 30/11/2021, foi realizado na 
ARLS Templários da Justiça n° 482, no Oriente de São 
João da Boa Vista-SP, Sessão Magna de Exaltação ao 
Grau de Mestre Maçom do Companheiro Peter Maga-
lhães Petinardi.

Foi realizada na ARLS BO Universitária nº 1928, 
no Oriente de Bragança Paulista no dia 03.12.2021, 
Sessão Magna de Elevação ao Grau de Companheiro 
Maçom do Irmão Sérgio Di Fiori Filho.

A ARLS Estrella do Rio Pardo No 540, Oriente de 
Jardinópolis, realizou no último dia 02/12/2021 
Jantar Ritualístico, sob a presidência do VM Márcio 
Dias.

Na manhã do último sábado 04/12/2021 a ARLS 
Fraternidade Acadêmica Sorocaba nº 3294, Orien-
te de Sorocaba, (Rito Moderno), teve a honra de 
executar mais uma Sessão de Magna de Iniciação 
presidida pelo Venerável Mestre Guilherme Andraus 

A ARLS QUINTESSENCIA nº 4118, do  Oriente de 
Osasco , realizou no último dia 04/12/2021 Sessão 
Magna de Palestra - As Políticas de Saúde Pública 
no pós Covid 19, proferida pelo Ex Governador do 
Estado de São Paulo e Médico Dr. Geraldo Alckmin

Noite de júbilo em 03/12/21, no Oriente de São 
Vicente, no Ilha Porchat Clube, na praia do Itara-
ré, onde foi realizado o Banquete Ritualístico da 
Baixada Santista, composto por Lojas da 3° e 18° 
Regiões Administrativas, sob o comando do Vene-
rável Mestre da A.R.L.S Bento Gonçalves n° 3.626, o 
Irmão Sergio Ricardo Raia. 

Na data de 06/12/2021 foi realizada na ARLS Estrela 
da Liberdade 2877 do Oriente de São Carlos, Sessão 
Magna de Exaltação ao Grau de Mestre Maçom 
dos Irmãos: Alexandre Carrera, Thiago Cazu e José 
Maurício Garcia e Adriano Luiz.
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Na noite da última segunda-feira, 06/12/2021, na 
cidade de Aguai-SP, na ARLS Aceitação n° 3201 foi re-
alizada Sessão Magna de Iniciação de um novo Irmão 
e amigo.

Na data de 08/12/2021 no Oriente de Ibiúna/SP foi 
realizada pela ARLS Cavalheiros da Luz, n° 7041, Rito 
Adonhiranita,  Sessão Magna de Elevação ao Grau de 
Companheiro Maçom. 

SESSÃO MAGNA COMEMORAÇÃO AO CENTENÁ-
RIO DA LOJA UNIÃO DE NOVO HORIZONTE 

Na noite de 08/12/2021,  as Augustas e Respeitá-
veis Lojas Simbólicas FORMOSA UNIÃO, n° 2438 , 
CAVALEIROS DE BONSUCESSO,  n° 3237 e ANTO-
NIO ONIAS NETO, n° 4532, todas do Rito Moderno, 
pertencentes às 13a e 16a Regiões Administrativas

No dia 06/12/2021 foi realizada na ARLS ESTRE-
LA VEGA OR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Sessão de 
Entrega da Comenda da Ordem do Grande Oriente 
de São Paulo ao Irmão Fedelis Aníbal de Carvalho 
“Zozo”

 Nesta última terça feira dia 07/12/2021, a ARLS 
Loja Luz e Sabedoria, (REAA) Oriente de Sorocaba 
regularizou em seu quadro 15 irmãos, agora todas 
as colunas estão em prefeitas condições de traba-
lho com Irmãos prontos e dispostos a trabalhar em 
benefício da Ordem.

Na noite de 07/12/2021, à ARL Lumière – 4559, 
realizou sessão Ordinária no Grau de Apr.’., como 
toda ritualista do Rito Moderno e uma maravilho-
sa Harmonia que emocionou aos IIr.’. presentes, 
cumprindo todos os protocolos sanitários que o 
momento requer. 

Foi realizada no dia 07/12/2021 na ARLS ATIBAIA 
nº 2913,  Rito de York no Oriente de Atibaia - SP, 
Sessão Magna de Iniciação dos neófitos:
Luiz Henrique Aparecido de Souza, Sérgio Martora-
no dos Santos
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Nesta sexta feira 10/12/2021 na ARLS Aliança Maçôni-
ca Santista nº 7051 - Rito York Americano do Oriente 
de Santos, Sessão de Iniciação do neófito Fábio dos 
Santos. Trabalhos sob a presidência do Venerável 
Mestre Henry Barthman e administração. 

 Na noite de 11/12/21 na 25ª RA, a A⸫ R⸫ L⸫ S⸫ Cava-
lheiros de Andradina Nº 3715 do R.E.A.A, do Oriente de 
Andradina-SP, realizou Sessão Magna de Iniciação, do 
neófito Luiz Gustavo Ferreira Dourado.

No último sábado 11/12/2021, as Lojas Adonai 3817, 
Lauro Sodré 4498, Gênesis Fraterna 3672, Guardi-
ões do Arquiteto 4112 e O Zohar 4560 entregaram 
mais de 450 marmitas para moradores de rua e 
pessoas em vulnerabilidade social em diversas loca-
lidades de São Paulo

A ARLS União e Trabalho nº 2866 do Oriente de 
Ribeirão Preto, realizou em 13/12/2021 - Sessão de 
Loja de Mesa - Jantar Ritualístico 
Os trabalhos foram presididos pelo VM Emilson 
Venturoli Pinese e auxiliados Primeiro Vigilante 
Luciano Penha Pereira  e Segundo Vigilante Osmar 
Gallo Filho 

 Neste sábado dia 11/12/2021 na ARLS Barão de 
Mauá n• 3521 - Rito Brasileiro - Oriente de Santos, 
Sessão de Iniciação dos neófitos: Leonardo Megale  
Silva, Miguel Archanjo Rollo Júnior, Roberto Antonio 
Rabelato e Yaakov Kalman Weissmann. 

Dia 11/12/2021 Sábado ocorreu Sessão Magna de 
Iniciação na ARLS Álvaro Palmeira - 3308, Rito Bra-
sileiro no Oriente de Avaré.

A ARLS Acácia de Aruã nº 4037 do Oriente de Mogi 
da Cruzes realizou neste sábado 11/12/2021, Con-
fraternização de fim de ano da Oficina.
Membros da Loja bem como cunhadas, sobrinhos, 
amigos e familiares compareceram em um momen-
to de alegria e fraternidade.

No dia 08/12/21 ocorreu Jantar Ritualístico na ARLS 
Luz do Meio Dia 4234, REAA no Oriente de São 
Paulo.
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p A  ARLS Guardiões do Arquiteto nº 4112 - REAA, 
do Oriente de São Paulo, da 16° R.A. realizou em 
07/12/2021, Sessão Magna de Elevação do Grau de 
Companheiro Maçom dos Irmãos:

Na noite da última quarta-feira, dia 15/12/21, na 
Augusta e Respeitável Loja Simbólica Estrela Pratense 
n° 1467, na cidade de Águas da Prata-SP, foi realizada 
Sessão Magna de encerramento do ano maçônico na 
23ª RA, bem como de entregas de comendas.

 Na noite de 15/12/2021 a ARLS Rubens dos Santos 
Craveiro n°7.014 do Rito Adonhiramita, da 18° R.A. 
do Oriente de SãoVicente, realizou Sessão Magna 
de Iniciação do agora Irmão Antônio Carlos Dias 
Junior. A sessão foi presidida pelo VM Rubens dos 
Santos Craveiro Junior. 

Para fechar o ano de trabalhos, nesta última quinta-
-feira (16/12/2021), a ARLS Luz e Sabedoria, (REAA) 
Oriente de Sorocaba realizou seu Jantar Ritualístico 
em seu templo.

 14/12/2021 - ARLSBO Acampamento dos Aprendi-
zes 2772 - Oriente Mogi das Cruzes
Sessão Magna de Entrega de Comenda Gonçalves 
Ledo - Venerável Mestre: Josenei Santos Gonçalves 

Nesta última terça-feira, dia 15/12/2021, a ARLS Luz 
e Sabedoria, (REAA) Oriente de Sorocaba, realizou 
Sessão Magna de Iniciação de dois neófitos, que vão 
ajudar a construir a história da augusta oficina.

No dia 09/12/2021 a ARLS Fides et Labor nº 2462 do 
Oriente de Sertãozinho realizou Sessão de Entrega 
de Diploma e Comendas à Irmãos pela dedicação à 
Maçonaria e ao GOSP. 

 Com alegria e harmonia, as lojas ARLS Fraternidade 
Acadêmica Sorocaba e ARLS Cavaleiros da Concór-
dia ambas do Rito Moderno, realizaram nesta última 
sexta feira (17/12/2021) a edição do ano 2021 do 
tradicional Jantar do Rito Moderno
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No dia 15/12/2021, da E.V. às 20h00min horas, a ARLS 
Arquitetos do Monte Sinai - 4119 do Oriente de São 
Paulo-SP, pertencente a 17ª R.A. – Gosp, realizou 
no templo o jantar ritualístico com as formalidades 
ritualísticas. Presidido pelo V⸫M⸫Thiago Rangel e seus 
oficiais. 

A loja Aliança Maçônica Santista n° 7051, filiada ao Grande Oriente de São Paulo, em comemoração pelo Cen-
tenário do GOSP e pelo encerramento de nossos trabalhos do ano de 2021, realizou a Sessão Pública na última 
sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021.

Na data de 20/12/2021, foi realizada pela A.R.L.S. 
Compromisso de União nº 2837, ao oriente de 
Brodowski, sob a presidência do Venerável Mestre 
Washington Luiz Aissa, Sessão Ordinária – Entrega 
de Títulos e Medalhas,

18/12/2021. Sessão Comemorativa do terceiro ano 
de fundação da ARLS Marechal Deodoro da Fonseca 
n 7019. Foi Presidida por seu VM Haroldo Devlin.

Na noite de 17/12/2021 no Oriente de São Paulo-SP, 
na A⸫R⸫L⸫S⸫ Confrades da Galileia - nº 3164, perten-
cente a 16ª R.A. do Gosp, foi realizada a Sessão Magna 
de Consagração do Estandarte, pelo Venerável Mestre 
Marcelo Florentino da Silva e os IIr. do quadro. 
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https://gospstore.com/products/jantar-de-gala-do-centenario

