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EDITORIAL | NOSSA FILOSOFIA

FRATERNIDADE E
IGUALDADE SÃO OS
ALICERCES DA NOSSA

E

FILOSOFIA

m nossa Potência,
caminhamos constantemente em direção ao progresso, o
que não poderia ser diferente, pois, todos os dias,
traçamos nossas vidas
para o mesmo fim: alcançar a plenitude maçônica.
Nossa fraternidade tem
um conceito filosófico
profundamente ligado
às ideias de Liberdade e
Igualdade. Enquanto a
Fraternidade expressa a
ideia de afeto, união, carinho e amor entre nossos
Irmãos; a Igualdade significa a ausência de diferenças, prezando pela
equidade de direitos e
deveres entre os membros
da sociedade: o que independe de gêneros, classes,
etnias, religiões etc.

A Fraternidade Maçônica também está representada no templo, através do Piso Mosaico,
com ele aprendemos que
apesar da diversidade e
do antagonismo de tudo
que existe na natureza,
a vida existe em perfeita
harmonia. Encontrar
essa harmonia é de suma
importância para desbastar a pedra bruta.
Todos possuímos qualidades e defeitos, mas
somente através da reflexão sobre nosso próprio
caráter e natureza, que
encontraremos a verdade e
nos livraremos dos preconceitos e vícios do mundo
profano, alcançando o
aperfeiçoamento moral.
Através da Luzes,
construímos um novo

Secretaria da Comunicação do GOSP
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caminho de interação,
onde, com muita grandiosidade e respeito,
m o s t ra m o s o s g ra ndes acontecimentos da
Potência de forma leve,
valorizando tudo que já
construímos e estamos
construindo juntos.
Que a nossa busca pela
Fraternidade, Progresso
e Amor ao Grande Arquiteto do Universo sejam
sempre referência aos
que nos rodeiam, pois, a
Fraternidade e a Igualdade estão intimamente
ligadas através do contínuo fluxo das duas doutrinas. Que continuemos
crescendo uns com os
outros, para o esplendor
de nossa Ordem. Sejam
bem-vindos a edição 61ª
da nossa Revista Luzes.

PARA REFLETIR

“O QUE FIZEMOS
POR NÓS MESMOS
MORRE CONOSCO; O
QUE FIZEMOS PELOS
OUTROS E PELO MUNDO
PERMANECE E É
IMORTAL.”
POR ALBERTO PIKE
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PALAVRA DO GRÃO-MESTRADO

COMO MAÇONS
DEVEMOS BUSCAR
A PAZ SEMPRE

M

ais uma guerra se
espraia no mundo
com os ref lexos
de sempre: perdas humanas e materiais,
desequilíbrio na geopolítica mundial, temor
de uso de armamento
nuclear. Pelo aspecto
econômico, a globalização de mercados trará
dificuldades a todos os
países que negociam com
a Rússia; pelo aspecto
social, a Europa presencia milhares de pessoas
fugindo do conflito.
Mas como maçons
temos que lembrar das
nossas lições – o antagonismo entre nações
não é um “estado natural” e advém da busca de
poder e do desrespeito

à própria condição
humana em um mundo
cada vez mais integrado
pela comunicação.
Guerrear é assumir
que se perdeu a possibilidade da razão através da negociação política, diplomática. Como
Maçons, muito além de
entender o conflito de
maneira ideológica
ou procurar estabelecer quem está
“certo” ou “errado”
- devemos racionalmente defender
o equilíbrio, a
negociação, o
fim das hostilidades e
dos danosos efeitos
que estas

infligem à humanidade
como um todo, pois
numa guerra mesmo os
“vencedores” são “perdedores”. Desejemos e busquemos a Paz, sempre,
como grande alimento
espiri tual e objetivo
maior a orientar nossa
existência.

SERENÍSSIMO IRMÃO BENEDITO MARQUES BALLOUK FILHO GRÃO-MESTRE DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)
EMINENTE IRMÃO RENATO GARCIA GRÃO-MESTRE ADJUNTO DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)
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NOTÍCIAS DO GOSP | CENTENÁRIO

Nova data do
Jantar de Gala

C

A comemoração do Centenário foi prorrogada
para o segundo semestre de 2022

aros Irmãos, o Grande
Oriente de São Paulo
comunica, com muita
alegria, que já está estabelecida a nova data para o Jantar de Gala em comemoração
ao Centenário da Potência.
O evento será realizado no
dia 20 de agosto (sábado), às
20h, no espaço Um Rooftop,
ambiente agradável localizado
em um bairro nobre de São
Paulo, onde a família gospiana
finalmente poderá se reunir
para festejar 100 anos de legado.
Toda festa precisa de uma
atração especial, e o GOSP tem
a sorte de contar com música
ao vivo, apresentada pelo artista
brasileiro Guilherme Arantes e
sua banda de músicos talentosos, para acompanhar o jantar.
Além disso, os Irmãos e seus
familiares desfrutarão de uma
variedade de pratos que certamente agradarão a todos os
paladares. Opções como: diversidade de pães, embutidos e
frios, formaggi, antepastos,
pratos quentes, sobremesas,
bebidas, compõem um cardápio especial.
Agora, cobrindo um aspecto
mais simbólico da efeméride,
como muitos devem ter reparado, a data do Jantar coincide
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com a celebração do Dia Nacional do Maçom. Isto não foi ao
acaso, pois como o adiamento
se estendeu para o segundo
semestre do ano, não há motivos para não realizar a festa
do Centenário em um dia tão
importante para a Ordem, tornando o momento duplamente
especial.
Esta será, com certeza, uma
noite repleta de júbilo e fraternidade, reencontros e, quem
sabe, até mesmo novas conexões. Por isso, não esqueçam de
garantir seus convites e de seus
acompanhantes, para celebrar
ao lado da sua família maçônica
mais este marco histórico do
Grande Oriente de São Paulo.
ESCANEIE ESTE QR CODE PARA ADQUIRIR O CONVITE DO JANTAR DE GALA!
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CURIOSIDADES | SIMBOLOGIA MAÇÔNICA

A LUZ DO
PRINCÍPIO DO
MUNDO E A LUZ
DA MAÇONARIA
Sinônimo dissipador das trevas, a luz é
símbolo na Maçonaria

A

Luz possui um significado simbólico bem claro.
Até mesmo quando dizemos que ele é “claro”,
estamos usando o símbolo da
luz para explicá-la. Isso porque a luz é o símbolo da divinED 61 | Luzes | 8

dade por excelência, e o símbolo de tudo o que é superior,
claro, nítido, verdadeiro por
si mesmo.
A luz ilumina e clareia, ela
nos ajuda a perceber melhor
as coisas como elas são. A luz
é a base do ver, do reconhecer, do enxergar. A luz se relaciona com a consciência e a
visão de tudo, assim como ao
conhecimento e a sabedoria,
mas não é apenas isso. Onde
tudo está escuro, a luz se impõe e traz um caráter revelador, do oculto para o revelado.
Todo sinal de luz em nossa
vida é uma bênção que vem
do Alto, é centelha Divina que
chega até nós como um recado, para nos dizer que não
estamos sozinhos e sempre

haverá luz para acalmar
nossa Alma e coração, e
assim, iluminar nossos
caminhos.
Sejamos sempre a luz
no caminho, deixando
por onde passarmos a
ternura da boa palavra
e o amor em todas as
ações. Não haverá luz em
nossa vida se fizermos
dela um caldeirão de lamentos e tristeza, por
isso, devemos em todas
as circunstâncias agir
com muita perseverança, coragem e fé, levando
a harmonia e a paz a todos os lugares por onde
a nossa caminhada nos
levar.
O mais importante é
que a luz representa a
natureza de tudo o que
é elevado e divino em
todas as suas manifestações, como o sol, a lua, o
relâmpago, o fogo etc. O
nome de alguns Deuses é
derivado da raiz dei, que
significa “brilhar”, como
Dyaus Pitar, Zeus e Júpiter. Os anjos são representados com uma auréola brilhante no topo
da cabeça. No oriente,
mais precisamente na
Índia, a palavra devas (os
Deuses) tem o sentido
de “ser brilhante”. Ainda
na Índia, os redentores e
reformadores da humanidade são chamados de
“iluminados”.
SIMBOLISMO DA LUZ
MAÇONARIA

Em Maçonaria, a palavra Luz tem o significado de Verdade, Conhecimento, Ciência, Saber,
instrução e prática de
todas as virtudes. Diz-se
que um profano ‘recebe
a Luz’, quando é Iniciado.
Luz é uma palavra importante do sistema maçônico, transmitindo um
sentido bem mais oculto
do que geralmente pensam. É, de fato, o primeiro de todos os Símbolos
apresentados ao Neófito
e que continua a ser-lhe
apresentado na carreira
maçônica.
“A Luz é elemento dissipador das trevas. É
sinônimo de Verdade,
Sabedoria,
Liberdade,
Conhecimento, Redenção. Quando um candidato ao ingressar na Instituição maçônica passa
pela Iniciação e, adentrando no Templo, ‘recebe a Luz’, significa que
os mistérios ser-lhe-ão
revelados.”
José Castellani – Dicionário
Etimológico
Maçônico:
“Substantivo feminino (do latim: lux, lucis).
Figuradamente, designa ilustração, esclarecimento, o que esclarece o
espírito, claridade intelectual. A Luz, não a material, mas a do intelecto
e da razão é a meta máxima do Iniciado Maçom,
que vindo das trevas do
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Ocidente, caminha em
direção ao Oriente. Graças a essa busca da Verdade, do Conhecimento
e da Razão é que os Maçons se autodenominam
Filhos da Luz; e talvez
não tenha sido por acaso que a Maçonaria, em
sua forma atual, a dos
Aceitos, nasceu no ‘Século das Luzes’, o século
XVIII.”
Assim, naquele momento da cerimônia,
após o juramento, a retirada da venda e acendimento da luz material
não é a Luz que o Iniciado, às vezes, inconscientemente, pede ainda com
os olhos vendados, a Luz
que ele deseja em seu
íntimo é a Luz da Sabedoria, do Conhecimento,
dos Segredos e Mistérios
da Ordem Maçônica, que
ainda lhe serão revelados no decorrer da cerimônia, com a apresentação dos instrumentos de
trabalho, as outras Luzes
emblemáticas, sinal, toque e palavra do grau.
Portanto, “receber a
Luz”, não se refere a pura
e simples Luz material,
mas sim da emblemática,
como aqui referida. Pois
esta é a verdadeira luz da
maçonaria, e como disseram os autores compilados, “esta Luz se propaga ao longo da jornada
maçônica, na evolução
do Irmão na Ordem”.

CURIOSIDADES | HISTÓRIA

JOAQUIM
GONÇALVES LEDO
Breve estudo sobre o ilustre político, jornalista e maçom brasileiro

N

ascido em 11 de
dezembro de 1781,
na cidade do Rio
de Janeiro, Joaquim Gonçalves Ledo foi
um jornalista, político e
maçom brasileiro, notório como figura importante na articulação da
independência do Brasil,

sendo um dos apoiadores
do Dia do Fico.
A o s 1 4 a n o s , L ed o
mudou-se para Portugal
para estudar Direito na
Universidade de Coimbra,
porém, devido a morte de
seu pai em 1808, decidiu
retornar ao Brasil para
assumir os negócios da
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família. No entanto, foi
durante sua permanência
na Europa, que Joaquim
absorveu algumas ideias
liberais e escolheu ingressar na Maçonaria.
Joaquim ocupou o cargo
de Grande Vigilante, trabalhando ao lado do Grão-Mestre José Bonifácio de

Andrada e Silva, e também do Irmão Januário da
Cunha Barbosa, que era o
Grande Orador da época.
No ano de 1815, o Irmão
Ledo ajudou a fundar a
Loja “Comércio e Artes”,
que consta nos registros
históricos como a primeira oficina maçônica
no Brasil.
Os homens que participaram da criação desta
Loja estavam todos engajados no movimento de
conquista da independência política das províncias
brasileiras. Assim, o objetivo principal da existência da Loja era atrair
outros aliados com ideias
semelhantes, ou seja, a
favor da independência.
No entanto, em 1818,
devido a um Alvará Régio
que proibia a criação
de sociedades secretas
no país, a Loja “Comércio e Artes” teve de ser
fechada. Neste mesmo
ano, Joaquim fundou o
Clube Recreativo e Cultural da Guarda Velha, mais
uma vez, concebendo um
espaço destinado a atrair
aqueles que apoiavam a
independência.
Ainda em 1818, outro
Alvará, validado pelo então
Rei de Portugal Dom João
IV, declara o fim das atividades maçônicas no Brasil, o que implica então o
fechamento do clube de
Ledo, levando também
à prisão de seus membros sob a grave acusação de conspiração política. Todavia, em decreto

posterior, Dom João VI
acabou concedendo perdão a Joaquim.
No ano de 1820, Ledo
passou a servir como oficial-mor na Contadoria
do Arsenal de Guerra,
ocupando este cargo, que
não lhe pagava nada bem,
em nome de seu patriotismo para propagar os
ideais liberais entre os
militares graduados, conduzindo-os à prática da
maçonaria.
Nessa época Joaquim
estava no Rio, liderando
o movimento que visava
tornar o Brasil independente de Portugal. Sob
a orientação de Ledo, os
liberais se uniram ao Partido Brasileiro buscando
não apenas a independência, mas também a democratização brasileira. Em
São Paulo, o Grão-Mestre José Bonifácio, não se
interessava pela conspiração separatista.
Em 1821, acontece uma
Sessão de Reinstalação da
Loja “Comércio e Artes”,
que recebe um novo título
de “Comércio e Artes na
Idade do Ouro”. Então, em
22 de abril de 1821, Dom
Pedro I torna-se Príncipe Regente do Brasil, o
primeiro imperador do
país. Um ano depois, no
dia 2 de agosto de 1822,
Dom Pedro I é iniciado na
Maçonaria.
Quando as Cortes
Gerais e Extraordinárias
da Nação Portuguesa
ordenaram o regresso
do príncipe regente a
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Portugal em 1821, Joaquim
Ledo foi um dos responsáveis por recolher assinaturas a favor da permanência de D. Pedro no
Brasil. Esta data, quando
o príncipe contrariou as
ordens de Portugal e decidiu continuar em terras
brasileiras, foi batizada de
“Dia do Fico”.
Depois disso, em 15 de
setembro de 1821, Joaquim formou-se jornalista e fundou o periódico
Revérbero Constitucional
Fluminense, que serviu de
plataforma para a campanha pela Independência
do Brasil. Um ano depois,
no dia 16 de fevereiro de
1822, um Conselho de
Procuradores Gerais das
Províncias do Brasil foi
convocado, com o objetivo
de resistir às ameaças de
recolonização.
Ledo então propôs
a convocação de uma
Assembleia Constituinte,
ideia que foi acatada pelo
príncipe regente. Não só
isso, mas em junho de
1822, D. Pedro I também
nomeou Joaquim como
Procurador da Província
do Rio de Janeiro e Conselheiro do Governo, o que
enfureceu José Bonifácio,
então ministro do Reino e
dos Estrangeiro.
Foi nesse momento
que José Bonifácio sugeriu as eleições indiretas,
e também teve sua ideia
acatada, para infelicidade
de Ledo e dos liberais
radicais que defendiam
as eleições diretas dos

CURIOSIDADES | HISTÓRIA

constituintes.
No entanto, a insatisfação durou pouco, pois
apenas 2 meses depois,
no emblemático dia 7 de
setembro de 1822, Dom
Pedro I declarou, às margens do Rio Ipiranga, a
Independência do Brasil,
cortando todos os laços
políticos entre o país e
Portugal.
Em seguida, no dia 4 de
outubro de 1822, na Sessão Maçônica presidida
por Joaquim Gonçalves
Ledo, então Grão-Mestre Adjunto, Dom Pedro I
foi aclamado Grão-Mestre do Grande Oriente do
Brasil, substituindo José
Bonifácio.
Em seguida, no dia 4 de
outubro de 1822, durante a
Sessão Maçônica presidida
por Joaquim Gonçalves
Ledo, então Grão-Mestre

Adjunto, Dom Pedro I foi
aclamado Grão-Mestre do
Grande Oriente do Brasil,
substituindo José Bonifácio. Isso foi visto por
Bonifácio como um Golpe
Maçônico e, segundo os
relatos, essa ação gerou
animosidade entre os
grupos da Maçonaria vermelha (republicana constitucionalista) e da Maçonaria azul (monarquista
constitucionalista).
As consequências foram
preocupantes, visto que,
após isso, o partido liberal
fluminense foi acusado
de republicano, e Ledo
passou a ser ameaçado
de morte por José Bonifácio. Joaquim teve que se
exilar na Argentina, onde
não recebeu proteção do
governo, mas encontrou
refugiu na casa de um
amigo. No entanto, em
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outubro de 1823, o Tribunal da Relação do Rio de
Janeiro o absolveu por falta
de provas e Ledo retornou
livre ao Brasil no dia 21 de
novembro.
Os últimos anos de atividade de Joaquim Gonçalves Ledo foram dedicados
à maçonaria e família, em
1831 fundou mais três lojas
maçônicas “Educação e
Moral”, “Reunião Brasileira”
e “Amor à Pátria”, depois
em 1833, casou-se com
Ana Carolina de Araújo em
1833.
No ano de 1834, Joaquim
abandona a política e a
maçonaria para se dedicar à agricultura em sua
Fazenda do Sumidouro.
Ele falece e parte para o
oriente eterno apenas 13
anos depois, aos 66 anos,
por conta de um ataque
cardíaco.

CULTURA, NOTÍCIA
E INFORMAÇÃO A
UM CLIQUE

Nossa plataforma está de cara nova! Apostamos em um
novo projeto gráfico visando otimizar a navegação dos
usuários, tenha acesso à mídias como: a TV GOSP, e a
Revista Luzes, além das notícias sobre o cotidiano das
Lojas, os últimos acontecimentos da Potência, entre
outros conteúdos exclusivos. Venha visitar!

gosp.org.com.br
grandeorientesp

gosp.org.br

GospSP
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gospstore.com

PARAMAÇÔNICAS | FRATERNIDADE FEMININA

CONHEÇA AS
FRATERNIDADES
FEMININAS DO GOSP
As cunhadas realizam diariamente atos de benemerência.

Fraternidade Pedra Angular

HISTÓRIA
Fundada há mais de três
décadas, a Fraternidade
Pedra Angular iniciou seus
trabalhos tendo como
sede a Loja Independência II (Franca-SP). Desde o
começo as cunhadas, juntamente com os Irmãos e
Cunhados, vêm realizando

ações solidárias, que
visam beneficiar a comunidade, pessoas em situação de vulnerabilidade e
entidades de seu município. Atualmente, a Presidente da Fraternidade é
a cunhada Eliana Ribeiro
Faria e Silva.
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Depois de um longo
período de Pandemia, a
Fraternidade Feminina
está retomando seus
trabalhos, dando continuidade ao mesmo objetivo: ajudar ao máximo a
comunidade carente de
seu município, através

pequenas e fraternas
ações.

AÇÕES
A primeira ação realizada pela Fraternidade
consistiu na confecção
de roupinhas de bebê,
em flanela, para gestantes carentes. Em seguida,
a organização foi presenteada com uma máquina
para a produção de fraldas geriátricas, feitas

pelas cunhadas e alguns
sobrinhos DeMolays em
uma “linha de produção”,
sendo doadas a quem
precisa. Para reunir os
materiais necessários,
a Fraternidade realiza
arrecadações de fundos,
através das vendas de
pizzas, desfiles e jantares
dançantes.
Outras ações da Fraternidade incluem a realização de bazares beneficentes, onde roupas em
bom estado são vendidas

a preços muito baixos. O
dinheiro arrecadado na
venda é destinado a visitas, em datas especiais
como Páscoa e Natal, a
entidades beneficentes
da cidade, como Casa
de Acolhimento (Abrigo
Municipal), Lar dos Velhinhos e Santa Casa Municipal (Unidade de Cuidados Intensivos), onde as
cunhadas presenteiam os
internos e oferecem café
da tarde.

Fraternidade Feminina 22 de Fevereiro

HISTÓRIA
A Fraternidade Feminina
22 de fevereiro, foi fundada
no ano de 2015, durante
uma reunião administrativa onde o Venerável Mestre da Loja Maçônica 22 de

fevereiro, aprovou a criação do Estatuto da Fraternidade Feminina vinculado
à oficina. A instauração
aconteceu em 07 de abril
de 2015.
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A institucionalização
da Fraternidade Feminina
reuniu num só ato, duas
necessidades:
Manutenção da família, o
que ofereceu oportunidade

para as mulheres participarem indiretamente na
vida de seus companheiros, proporcionando a
socialização das famílias
maçônicas;
Possibilitar ações sociais
de incumbência da Maçonaria, instituição milenar,
em forma filantropia.

AÇÕES
Projeto Gestantes
Essa ação atendeu 200
mulheres desde 2015, através do apoio a programas
de atividades de acompanhamento e orientação
a gestantes, oferecendo
palestras educativas que
buscam preparar as futuras mamães para a maternidade plena.
É realizado um curso de
dois meses, neste período

são abordados temas
como: Planejamento Familiar; Alimentação da Gestante e do Bebê; Parto,
amamentação e cuidados com o bebê, oficinas
diversas; ocorre também
entrega de kits de enxoval ao final do curso. Além
disso, todas as disciplinas são orientadas pelos
seguintes profissionais:
médicos, enfermeiras,
advogados, assistentes
sociais, e psicólogas.
Em parceria com a UBS
do Jardim Aeroporto I
(Franca - SP) e uma Assistente Social, a Fraternidade seleciona gestantes
de 18 a 39 anos para participar do curso, com seus
maridos e filhos.
Itens no Kit Enxoval:
1 Banheira;
2 Cueiros;
3 Fraldas de Pano;
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4 Panos de Boca;
1 Lençol;
1 Fronha;
2 Conjuntos de roupas;
2 meias;
2 Sapatinhos;
2 Toucas;
1 Toalha de banho;
1 Body/Mijão;
1 Cobertor;
1 Pacote Tamanho P de
fraldas descartáveis;
1 Bolsa;
1 kit de higiene;
Mimo para todas as
gestantes.
Campanha do Macarrão
As cunhadas sentiram a
necessidade de novos projetos durante a pandemia,
então, desenvolveram no
ano de 2021 a Campanha
do Macarrão, projeto em
que entregaram pacotes
de macarrão às famílias
carentes e entidades.

Fraternidade Feminina Hiram Abif
A PRESIDENTE DA
FRATERNIDADE HIRAM
ABIF, CUNHADA ENVIOU UM
DEPOIMENTO COMOVENTE,
CONFIRA:
“Sinto-me privilegiada
neste momento tão especial, que se apresenta em
minha vida, a oportunidade de servir na presidência fundadora da
Fraternidade Feminina
Hiram Abif, tendo ao lado
as fraternas diretoras:

Patrícia Elias Rogas de
Oliveira, Vice-Presidente;
Caroline da Silva Rios Caldeira, Secretária; Vanívia
Pacheco Lopes Vasquez,
Tesoureira Maria Luiza
Lombardi Del Rosso,
Diretora Social e Cultural,
assim como as 35 fraternas
fundadoras, e da 1ª. Dama
do Educandário Santista
, a cunhada e agora fraterna Leda Hyclea da Silva
Oliveira. A vocês minha
eterna gratidão!”

AÇÕES
No ano de 2021, ainda de
maneira informal, o trabalho das cunhadas, com o
apoio do GOSP, resultou
nas seguintes doações para
o Educandário Santista:
609 Kg. de alimentos
15 cestas básicas
8 cobertores
3 caixas de máscaras
15 unidades de Vitamina C

Fraternidade Feminina Flor da Acácia

HISTÓRIA
Fu n d a d a e m 2 0 0 6 ,
pelas esposas dos Irmãos
das Lojas “Integridade e
Justiça” e “Arquitetos da
Harmonia”, em Jacareí
(SP), e também da oficina “Fonte de Vida”, em
Santa Branca, a Fraternidade Paulista Feminina
Flor da Acácia trabalha
em benefício da principal obra social da comunidade maçônica local:
o Lar Fraterno da Acácia. Esta entidade benemerente, é considerada
referência do terceiro
setor, pois abriga cerca
de 50 idosos carentes,
oferecendo-lhes moradia, alimentação e assistência à saúde.
A Fraternidade
teve como primeira

presidente a cunhada
Vera Rodrigues, esposa
do Venerável Mestre da
Loja “Integridade e Justiça” na época, o Irmão
Sérgio Rodrigues Jr. Em
nome dos veneráveis
fundadores, Vera recebeu diploma e medalha
de “Gratidão Eterna” da
FRAFEM estadual. Atualmente a presidente
da paramaçônica é a
fraterna Roberta Aparecida Silva Fernandes
de Oliveira, esposa do
atual Venerável da Loja
“Integridade e Justiça”,
Luís Felipe Fernandes de
Oliveira.
Recentemente, a Fraternidade Flor da Acácia
foi homenageada pela
FRAFEM com o diploma
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e medalha “João Paulo
Jacob”, honraria máxima
que prestig ia o valoroso maçom membro
das Lojas de Jacareí, que
presidiu o Lar Fraterno
por décadas. A entrega
foi realizada pela Presidente da FRAFEM, Valderez Ballouk, junto ao
Sereníssimo Grão-Mestre, Benedito Marques
Ballouk Filho.

AÇÕES
No Lar Fraterno da
Acácia, a fraternidade
atua nas demandas e
eventos, por exemplo:
promovendo a Feijoada
anual, em comemoração

ao Dia Nacional do
Maçom (20 de agosto),
que tem sua renda revertida para o asilo. Em 2021
foi realizada a 31ª edição
da Feijoada, e mais uma
vez a FRAFEM foi fundamental para o sucesso do
evento.
Além do asilo, ao longo

ED 61 | Luzes | 18

da sua história, the Fraternity tem colaborado
com outras organizações
sociais da cidade, como:
Projeto Formiguinhas;
Projeto Guri na Roça;
Centro Espírita Paulo
Ortiz; Asilo Frederico
Ozanam; Asilo Amor e
Caridade entre outras.

CULTURA | EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO

Enriquecendo a
jornada maçônica
Dicas que enriquecem: A leitura desempenha um papel de grande importância
em nosso crescimento intelectual e pessoal.

POR QUÉ SOY MASÓN FILOSOFIA, SIMBOLISMO Y
TRADICIÓN INICIÁTICA DE LA
MASONERÍA. AUTOR: AMANDO
HURTADO

JUNG É A AURORA DA
MAÇONARIA. AUTOR: CARL
GUSTAV JUNG

LE LIVRE DU FRANC-MAÇON.
AUTOR: JAKIN BD

Esta obra polifônica de Carl

Em mais uma obra incrível o

Gustav Jung, incita uma dinâ-

autor comenta que ser iniciado

Esse clássico de 2001, mostra a

mica transcendente de trans-

metodologia maçônica baseada em

formação progressiva do Eu,

na maçonaria é como cruzar um

rituais que utilizam sinais como

mostrando que esse caminhar é

proteção de um certo código espi-

impossível a não ser pelo estudo

ritual. Embora esses sinais se origi-

dos símbolos psíquicos do ho-

nem da sua utilização pelos antigos

mem contemporâneo. O Autor e

maçons, sua contemplação espe-

psicanalista compara o processo

culativa tem como denominador

de individualização a uma cami-

comum a transferência ao campo

nhada iniciática. Ele também faz

numérico, considerando que a

com que o franco-maçom saia

matemática é capaz de sintetizar

de sua Loja discreta e sugere a

os valores funcionais atribuídos

todos o método iniciático. Dessa

aos símbolos sensíveis. Seguindo

forma o autor ousa concluir:

meditação do qual Jakin BD nos

esse caminho o autor oferece uma

“Jung é o futuro da Franco-Ma-

trouxe os esboços neste “diário

leitura de significado e beleza.

çonaria.

de viagem”.
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espelho e caminhar por um país
desconhecido, povoado de uma
floresta de símbolos onde você
poderá se perder ou se encontrar. Essa jornada é pontuda por
uma série de “estações” chamadas de marcos de peregrinação. Um convite para despertar
em nós uma imaginação mais
criativa, convite à introspecção e
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ACONTECIMENTOS | LOJAS

Conheça mais
Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

No sábado dia 29 de janeiro de 2022, foi realizada Sessão
Magna de Iniciação na ARLS Liberdade e Justiça nº 2.874.

No sábado dia 29 de janeiro de 2022, foi realizada
Sessão Magna de Iniciação na ARLS Liberdade e
Justiça nº 2.874.

A ARLS Acácia de Limeira nº 4538 realizou no dia
21/02/2022, Sessão Magna de Elevação.

Na segunda feira dia 31/01/2022 na ARLS Barão
de Mauá nº 3521 - Oriente de Santos, foi realizada
Sessão Magna de Elevação.
Em 03/02/2022 a ARLS Luz do Meio Dia nº 4234
no Oriente de São Paulo - SP, realizou Sessão Magna de Iniciação.

Na noite de 14/02/2022 foi realizada na ARLS Com-

Na noite do dia 18/02/22, a ARLS Estrela Jardinen-

promisso de União nº 2837, Oriente de Brodosqui,

se n° 2794, “BENFEITORA DA ORDEM”, deu início à

Sessão de Entrega de Medalhas e Comendas.

jornada maçônica do ano de 2022.
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Na segunda-feira 21/02/2022, no Oriente de SanA ARLSBO Universitária nº 1928 realizou no dia

tos, Sessão Magna com as Lojas Aquarius, Heraldo

19/02/2022 Sessão Magna de Iniciação.

Ramos Leomil, 26 de Janeiro e Cavaleiro São João
D’Acre, entrega de Comendas e Diplomas.

A ARLS Confrades da Galiléia n° 3164 realizou no

A ARLS Ética e Cidadania nº 4455 realizou no dia

dia 18/02/2022 Sessão Magna de Iniciação.

21/02/2022 Sessão Magna de Exaltação.

Na noite de 15/02/2022 as 20:00, foi realizada

Na terça-feira, dia 22/02, no oriente de Santos, uma

a palestra “GOSP - Centenária História e Futuro

pizza fraterna com irmãos, cunhadas e sobrinhas no

Promissor”, proferida pelo Eminente Grão-Mestre

Restaurante Trianon.

Adjunto Renato Garcia

Na quarta-feira (23/02), o Eminente Grão-Mestre
Adjunto Renato Garcia e a cunhada Monica Accari

A ARLS Terras de São João nº 7047 realizou no dia

estiveram em visita ao Educandário Santista.

21/02/2022 Sessão Magna de Elevação.
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