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EDITORIAL | A MISSÃO DA ORDEM

EM MOMENTOS DE
CAOS, A MAÇONARIA
DEVE SER LUZ

U

ltimamente, o
mundo está em
estado de caos,
após passar por
uma devastadora crise
sanitária, assistimos
agora a um conflito político que está afetando
profundamente o mundo
em todos os aspectos
em especial o humano.
Em tempos como estes,
Irmãos, a Maçonaria deve
ser uma luz, conduzindo
seus trabalhos com esperança e empatia. O dever
é buscar cada dia mais
fazer a nossa parte, acordar todos os dias pensando “de que maneira
posso contribuir com o
todo”.
Como indivíduos, não
podemos mudar ou salvar o mundo, mas nossas
ações podem influenciar
os outros, e isso é algo
poderoso. Então, se o
momento pede amor,
solidariedade e compaixão, devemos nos
dedicar a entregá-los a

quem mais precisa, despertando um senso de
comunidade e iniciando
assim uma reação em
cadeia do bem, que nos
aproxima e faz florescer
nossa humanidade.
Nós, do Grande Oriente
de São Paulo, temos
orgulho da proximidade
e fraternidade entre os
membros, esta entidade
entende a importância
de uma base sólida, que
para sermos fortes como
as raízes de uma árvore
em crescimento devemos
estar unidos como uma
família. Este é o GOSP,
um lugar onde a Fraternidade se coloca como o
pilar, seguindo os princípios que a Ordem nos
ensina.
Então, agora mais do
que nunca é hora de
permanecer como uma
unidade, de buscar fazer
as obras em benefício
do nosso mundo e da
sociedade. Enfrentamos diversos desafios,

Secretaria da Comunicação do GOSP
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como organização, como
família, como indivíduos
e acima de tudo como
seres humanos. Os últimos dois anos não foram
fáceis, mas fomos capazes de manter a fé de dias
melhores, a qual jamais
d eve m o s a b a n d o n a r,
pelo contrário, devemos
nutri-la e compartilhá-la
com aqueles que encontramos pelo caminho.
Este ano, o GOSP visa
o crescimento, em todos
os sentidos. Juntos viveremos e proporcionaremos momentos prósperos, repletos de alegria
e gratidão. A mensagem
neste momento é valorizar cada dia, agradecer ao Grande Arquiteto
do Universo pela nossa
segurança, pedindo também a proteção daqueles
que se encontram em
perigo. Unidos somos
mais fortes, então busquemos todos espalhar a
luz da esperança, da paz
e do progresso.

PARA REFLETIR

“O PRESENTE É A
SOMBRA QUE SE
MOVE SEPARANDO O
ONTEM DO AMANHÃ.
NELA REPOUSA A
ESPERANÇA.”
POR FRANK LLOYD WRIGHT
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PALAVRA DO GRÃO-MESTRADO

“PENSE NO BEM E
SERÁ BOM”
Em um de nossos rituais
é feito o questionamento:
“O antagonismo é o estado
normal entre as nações?” A
resposta é menos importante do que a pergunta,
pois, nesta longa trajetória da humanidade, nunca
encontramos um longo
período de efetiva paz no
mundo.
Como Maçons, devemos
refletir sobre as guerras,
mas principalmente sobre
as motivações que levam
povos ao conflito. É fundamental que entendamos
as adversidades e façamos
o que nos seja possível e
necessário, mas, se por um
lado não ficamos alienados, por outro precisamos
seguir desempenhando
nosso trabalho maçônico
de reconstrução social.
Como usamos livremente
os antigos e sempre atuais
símbolos da arte de construir para nossas reflexões
e ensinamentos, propomos
que além de considerar
que o suor do obreiro faz
parte da argamassa, um

dos componentes fundamentais é a alegria – sim,
a alegria!
Fomos convidados, indicados, escrutinados e feitos Maçons pelo processo
iniciático – sempre pelas
seguras e firmes mãos dos
nossos Irmãos - isso já é
um privilégio que deve nos
alegrar, mas não é só isso!
Quando escolhemos nos
dedicar a uma fraternidade
tão específica, aceitamos
diversas obrigações, mas
nunca nos foi solicitado a
sisudez e a ranzinzice.
Uma das muitas lições
que podem ser retiradas
do romance e do filme
baseado na mesma
história “O Nome da
Rosa”, de Umberto
Eco: para impedir a
divulgação de livros
que tratavam da
comédia e do riso,
o guardião da
biblioteca do
mosteiro
envenenava
os que consultavam

tais obras - o mau-humor
é um grande veneno, ao
passo que o riso é um salutar remédio para a alma.
Um antigo ditado ídiche
afirma: “Tracht gut vet zein
gut” (“Pense no bem e será
bom”) – pensar no bem não
elimina o mal, mas nos dá
mais força e vigor para o
vencer! Sejamos firmes no
entendimento das missões
que precisamos cumprir;
tenhamos compaixão e
prestemos auxílio aos que
sofrem, porém, trabalhemos alegres e satisfeitos
com as dádivas concedidas
pelo GADU.

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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DATAS ESPECIAIS | DIA DO DEMOLAY

Frank Sherman Land - Fundador da Ordem DeMolay

CONHEÇA
A ORDEM
DEMOLAY
Comemorado no dia 18 de março, o
Dia do DeMolay é uma data muito
importante para a maçonaria

T

odos os anos, no dia 18
de março, comemoramos
o Dia do DeMolay, data
destinada a prestigiar os
queridos sobrinhos da Ordem
DeMolay. Portanto, como uma
forma de homenagear este
evento tão especial, iremos
conhecer um pouco mais sobre a história da Ordem e sua
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importância para a Maçonaria.
A Ordem DeMolay, criada em
1919 pelo Irmão Frank Sherman Land, é uma organização
paramaçônica de construção
de caráter e desenvolvimento
de liderança destinada a jovens do sexo masculino, entre
13 e 21 anos. O principal objetivo da entidade é orientar
seus membros, chamados de
“sobrinhos”, a serem melhores
filhos, amigos e cidadãos, para
que no futuro se tornem grandes maridos, pais e líderes.
A história da criação da Ordem começa com a amizade
entre Frank S. Land e um adolescente chamado Louis Gordon Lower. Em 1919, enquanto trabalhava como diretor de
serviços sociais para os órgãos
do Rito Escocês em Kansas
City (Missouri - EUA), Frank
contratou Louis para consertar algumas coisas no prédio
da organização, e os dois aca-

baram se tornando grandes
amigos.
Assim, Frank descobriu que
o pai de Louis havia falecido
há pouco tempo, e que o jovem sentia falta de ter a orientação de uma figura paterna.
Depois de um tempo, Lower
apresentou Frank a alguns de
seus amigos que também não
tinham pais presentes, devido a questões como divórcio,
morte ou abandono, e que
assim como ele ansiavam por
uma figura paterna.
Ao conhecer a triste realidade dos jovens, Frank os convidou para o Templo do Rito
Escocês e sugeriu a criação de
um clube, todos os nove meninos presentes concordaram
com a ideia, e logo a Ordem
DeMolay começou a tomar
forma. O nome da Ordem foi
escolhido, por Frank junto aos
meninos, como uma homenagem a Jacques DeMolay, o último Grão-Mestre dos Cavaleiros Templários, considerado
um herói mártir.
Os requisitos para participar
da Ordem são simples, mas todos muito importantes à sua
maneira, os sobrinhos devem
procurar ter bom caráter e reputação, acreditar em Deus e
ter entre 13 e 21 anos.
Uma vez cumpridos os requisitos, para realmente se
tornar um DeMolay, o jovem
deve ser iniciado. O ritual de
iniciação acontece durante
uma cerimônia, em que o iniciado se compromete a defender virtudes como, o amor aos
pais, a reverência, a cortesia, o
companheirismo, a lealdade e

o patriotismo.
A razão para a Maçonaria ser
tão associada à Ordem DeMolay reside no fato de que seu
criador, Frank S. Land era um
Irmão Maçom, e sendo o homem inteligente que era, Frank
percebeu que a organização
exigiria um grupo de homens
confiáveis, para orientar e supervisionar os sobrinhos.
Dessa maneira, Frank decidiu que a melhor solução seria
providenciar que os DeMolays
fossem patrocinados por Lojas
Maçônicas e Irmãos Maçons
que pudessem garantir que os
princípios da Ordem fossem
sempre mantidos.
E assim, a maçonaria continua honrando seu legado, cuidando de sua criação e garantindo que a entidade continue
crescendo e prosperando com
o passar dos anos. Viva a Ordem DeMolay!
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Emblema da
Ordem Demolay

CURIOSIDADES | SIMBOLOGIA MAÇÔNICA

“MEUS IRMÃOS
COMO TAL ME
RECONHECEM”
Entenda por que os maçons se tratam por Irmãos

A

o escutar uma conversa
entre maçons, você notará rapidamente que eles
se chamam de Irmãos.
Esse tratamento pode causar
certa confusão para aqueles
que não participam da Ordem,
visto que, logo torna-se claro
que os homens em questão não
possuem nenhum grau de parentesco.
Então, por que eles se referem uns aos outros como Irmãos? A resposta é simples, um
dos mais importantes pilares
da maçonaria é a Fraternidade,
ideal que incentiva os maçons
a se verem e se amarem como
família, independentemente do
grau que ocupam.
No entanto, a escolha da palavra “Irmão” em específico,
também deriva dos tempos de
Abraão, o primeiro patriarca
bíblico do povo de Israel. Segundo a história, Abraão e sua
esposa Sara estavam no Egito,
onde ele lecionava as sete ciências liberais - gramática, lógica
e dialética, matemática, geometria, astronomia e música
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- e entre seus discípulos havia
um homem chamado Euclídes.
Euclídes era muito inteligente, e acabou se tornando
um mestre. Em seus ensinamentos, ele estipulava algumas
regras de conduta para seus
discípulos, que basicamente
exigiam que eles fossem leais
ao seu rei e país, amassem uns
aos outros, fossem leais, e que
se chamassem de Irmãos ou
Companheiros.
Essa formalidade foi adotada pela Ordem e transformada em norma obrigatória para
os membros, que, iniciados no
mesmo sistema de moralidade,
se reconhecem em um nível
fraterno mais profundo.
Uma frase muito comum a
ser proclamada pelos maçons é
“Meus Irmãos, como tal, me reconhecem”, simbolizando que
este Irmão está revestido de virtude, e agora seus novos Irmãos
o recebem de braços abertos e
com sorrisos calorosos.
O sentimento de irmandade, decorre do fato de todos
os maçons acreditarem que

são filhos do mesmo pai celestial, o Grande Arquiteto do
Universo, por isso, estão sempre unidos, como deve ser a
família, como são os verdadeiros irmãos.
Um dos maiores tesouros
que os maçons possuem na
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Maçonaria é o relacionamento com os Irmãos, saber que
onde quer que estejam no
mundo há sempre uma comunidade de homens livres e
aceitos, que seguem os mesmos ensinamentos, prontos
para apoiá-los e ampará-los.

CURIOSIDADES | HISTÓRIA

Maestro
Pixinguinha
Breve estudo sobre o Maestro e ilustre maçom

A

rranjador, instrumentista,
compositor, e
um dos nomes
mais conhecidos
da música brasileira. Alfredo
Viana da Rocha
Filho, mais conhecido como
Pixinguinha,
nasceu no Rio
de Janeiro em
1897 e faleceu
em 1973, ele
foi um músico brasileiro,
e fez sucesso
em sua época
com a música
“Carinhoso”.
Aos 13 anos, Pixinguinha
compôs
seu primeiro choro
“Lata de Leite”, revolucionando a música daquela época.
E logo em 1911,
iniciou na orquestra do
rancho
carnavalesc o
ED 62 | Luzes | 10

Filhas da Jardineira. Ele
tocou também no Cine Palais, com Donga, autor de
“Pelo Telefone”, primeira
gravação conhecida de um
samba.
Nesses locais, Pixinguinha ajudava a dar vida às
imagens do cinema mudo.
Nos anos 1940, o saxofone
de Pixinguinha fez história
ao lado da flauta de Benedito Lacerda em 34 registros na gravadora Victor,
com clássicos como “Um
a zero”. Em sua carreira,
o músico liderou vários
grupos musicais como Orquestra Típica Oito Batutas, Orquestra Típica Pixinguinha-Donga e Diabo
no Céu.
Os Oito Batutas viajaram
pelo Brasil inteiro fazendo
apresentações e, em 1921,
foram convidados para uma
temporada em Paris, com
tudo pago pelo milionário
Arnaldo Guinle. O grupo permaneceu em Paris de janeiro
a agosto de 1922, tocando em
diversas casas.
Quando retornou ao Brasil, o grupo fazia sucesso e
muitas apresentações no

Rio de Janeiro. Em 1930,
Pixinguinha gravou vários discos e compôs
algumas músicas, entre
elas “Rosa” e “Carinhoso”, que foram gravadas
por Orlando Silva. Na
década de 40 passou a
atuar como arranjador.
Em 1951 o prefeito do
Rio de Janeiro, João Carlos Vital, o nomeou para
lecionar música nas escolas cariocas. A partir de
1953, o maestro passou a
frequentar o Bar Gouveia
com tanta assiduidade
que acabou tendo uma
cadeira permanente com
seu nome gravado, onde

só ele poderia se sentar.
Em 1955 gravou seu primeiro LP, “Velha Guarda”,
que teve a participação
de seus músicos e de Almirante. Em 1955 ainda,
se apresentou na casa
noturna Casablanca. Em
1962 compôs uma música
para o filme “Sol Sobre a
Lama”, com letra de Vinícius de Moraes.
Pixinguinha foi integrante da Loja Comércio
e Artes em 1898, talvez
por isso não tenha tanta
história divulgada da sua
vida com a maçonaria. A
participação do Maestro na Ordem maçônica
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foi comprovada a partir
de uma carteirinha de
filiação apresentada no
ano de 2012, na exposição Pixinguinha em São
Paulo.
Pixinguinha
faleceu
no Rio de Janeiro, no dia
17 de fevereiro de 1973,
aos 75 anos. Ele entrou
na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema,
para batizar o filho de
um amigo e ao chegar
perto do altar, sentiu-se mal, teve um enfarte
fulminante e morreu em
poucos minutos deixando um grande legado na
música e na maçonaria.
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DICAS | JANTAR DO CENTENÁRIO

HOTÉIS
PRÓXIMOS AO
ESPAÇO ONDE
ACONTECERÁ
O JANTAR DO
CENTENÁRIO
Pensando na facilidade separamos alguns hotéis
para deixar a sua noite ainda melhor

N

osso tão esperado
Jantar do Centenário
está próximo e ansiedade de estarmos todos reunidos com o mesmo
propósito já está mais forte
em nossos corações. Será
um dia para celebrarmos
nossas vitórias e conquistas, juntos, tempo de festa
e de felicidade por reencontrar nossos queridos irmãos, que virão de todas as
partes do estado para essa
grande celebração após
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tanto tempo planejando.
Estamos preparando uma
noite perfeita em nossa
comunidade. Sendo assim,
o jantar será realizado no
dia 20/08/2022 no espaço
Um Rooftop, com localização exclusiva em bairro
nobre de São Paulo.
E pensando no conforto
e melhor mobilidade dos
nossos irmãos, separamos
algumas dicas de hotéis na
região de onde acontecerá
o evento.

GOLDEN TOWER
PINHEIROS

Rua Dep. Lacerda Franco,
148 - Pinheiros, São Paulo
- SP, 05418-000 - distância de 2,4 km (8min)

Espaço de eventos
Um Rooftop

LIVING HOTEL

Para acompanhar o Jantar,
teremos a presença do cantor Guilherme Arantes tornando o momento ainda
mais especial. A Gastronomia atenderá aos mais diversos paladares, com opções de pães, embutidos e
frios, formaggi, antipasti,
pratos quentes, sobremesas,
bebidas, entre outros
Nosso Jantar está chegando, por isso não se esqueça
de adquirir o seu ingresso
e da família com antecedência e também não deixe
para reservar o seu quarto
de última hora e continue
acompanhando todas as
atualizações nas nossas redes sociais, site, app e revista Luzes.

GRAND MERCURE SÃO
PAULO VILA OLIMPIA

Av. Lineu de Paula
Machado, 388 - Jardim

Rua Olimpíadas, 205

Everest, São Paulo - SP,

- Vila Olímpia, São

05601-000 – distância de

Paulo - SP, 04551-000

750 m (1min)

– distância de 4,8 km
(13mim)

IBIS STYLES SP
FARIA LIMA

QUALITY FARIA LIMA

Rua Tavares Cabral, 61 -

Rua Diogo Moreira, 247 -

Pinheiros, São Paulo - SP,

Pinheiros, São Paulo - SP,

05423-030 – distância de

05423-010 -distância de

2,6 km (8min)

2,5 km (7min)
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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.

MAÇONARIA BRASILEIRA,
AUTOR KENNYO ISMAIL

O CONCEITO DE DEUS NA
MAÇONARIA, AUTOR VALÉRIO
ALBERTON

AS SOCIEDADES SECRETAS,
AUTOR GIOVANNI VANNONI

Nesta obra, Kennyo Ismail

Esta obra é uma tesa, escrita

Esta obra, escrita por Giovanni

revela os bastidores da maço-

por Valerio Alberton e apre-

Vannoni, graduado em Literatura

naria brasileira, após anos de

sentada por ele ao I Congresso

pesquisa, coleta e organização

Internacional de História e

de documentos, muitos de-

Geografia do Rio de Janeiro de

les inéditos. Em “A Maçonaria

19 a 21 de março de 1981. Na

Brasileira: uma história oculta”,

época, Valério Alberton, ocupa-

lança luzes sobre os aspectos

o autor analisou milhares de

va a posição de Membro corres-

secretos dos fenômenos da

documentos que reescrevem

pondente especial da Academia

secularização que assinala uma

muitas das histórias contadas

Maçônica de Letras. Por muitos

pela mídia e obras literárias até

anos, ele estudou e pesquisou o

profunda modificação do pensa-

então publicadas, desvendando

complexo e dedicado problema

o conflito nacional e internacio-

da Maçonaria no Brasil e suas

nal, de mais de 80 anos, entre

relações com a Igreja Católica,

as vertentes que compõem a

publicando artigos, folhetos e

térica” que os últimos séculos da

Ordem brasileira.

livros.

nossa história conheceram.
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Moderna pela Universidade de
Pisa, possuindo grande interesse no esoterismo e a runologia,

mento ocidental e incide sobre
as próprias raízes da sociedade
secreta e da proliferação “eso-

HOMENAGEM | DIA INTERNACIONAL DA MULHER

HOMENAGEM
DO GOSP A
TODAS AS
MULHERES
Um mês inteiro para homenagearmos
nossas cunhadas e sobrinhas

N

o dia 8 de março
de 1917 cerca de
90 mil operárias
russas
percorreram as ruas reivindicando melhores condições
de trabalho e de vida,
ao mesmo tempo que se
manifestavam contra as
ações do Czar Nicolau II.
Esse evento, que deu
origem ao Dia Internacional da Mulher, ficou
conhecido como “Pão
e Paz”. Isso porque as
manifestantes também
lutaram contra as dificuldades decorrentes da
Primeira Guerra Mundial
(1914-1918).
Em homenagem à luta
e às conquistas das mulheres, o Dia Internacional da Mulher foi definitivamente
instituído
pela ONU no ano de 1975,
sendo que a escolha do
dia 8 de março está relacionada com a greve das
operárias russas de 1917.

Sendo assim,
a Maçonaria é
um grande instrumento de intervenção
do
conhecimento e
amparo da defesa da igualdade,
liberdade e fra- Operárias russas em protesto no dia 8
ternidade. Ainda de março de 1917
que sua formação seja sumariamente petência e determinação
construída por homens, com toda sua graça.
as mulheres também dão
Homenageamos todas
vida, cor, sabor, força, as mulheres e em espegarra e resolutividade nas cial, às nossas CunhaLojas Maçônicas.
das e Sobrinhas, que
A Mulher hoje é sinôni- juntas permanecem como de luta permanente, nosco nessa filantropia,
luta pela sua profissio- buscando a felicidade e
nalização, pela defesa da igualdade.
família e dos filhos. Nos
Que o Grande Arquidá força para superação teto do Universo perdos desafios, desempe- maneça iluminando-as,
nhado no mundo inteiro mantendo-se amorosas
funções que por tradi- e decididas, sempre leção ou por adequação vando aos lares e a nospertencem ao homem, sa comunidade o alento
demonstrando todos os divino da solidariedade e
dias seus sinais de com- da paz.
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SAÚDE | RETORNO DAS SESSÕES PRESENCIAIS

RETORNO
DAS SESSÕES
PRESENCIAIS

Depois de algum tempo temos a felicidade de saber que poderemos
estar juntos novamente

Templo do GOSP

Q

ue o mundo mudou, e que, após a
Pandemia da Covid-19, nossa realidade é uma espécie de
“novo normal”, ou seja,
uma sociedade absolu-

tamente reconfigurada,
disso todos nós sabemos. Precisamos, agora,
nos unir, traçar metas,
discutir desafios e caminhos da Maçonaria nesse cenário mundial.
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Desde que se teve notícias acerca da Pandemia do novo Coronavírus, o Grande Oriente
do Estado de São Paulo,
assim como outras Potências, suspendeu ime-

diatamente as sessões
das Oficinas. A partir
de então, a comunicação passou a ser feita
através de aplicativos
e ferramentas de teleconferência. Reuniões e
Palestras vinham sendo
feitas por meio desses
sistemas inovadores.
Mas, é bem verdade,
que a Maçonaria não
pode parar e com muita felicidade e orgulho,
agora podemos dizer
que nossas sessões presenciais estão de volta.
Com todos os cuidados
necessários para a segurança dos nossos irmãos,
cunhadas e sobrinhos.
Nós, que fazemos o
GOSP, entendemos que
nossos encontros não
são os mesmo a distância e não poderíamos
ficar à mercê da Pandemia que se mostra cada
vez mais ao fim, para dar
continuidade nas nossas
sessões e ritos presenciais como sempre foi de
costume.
Como os Irmãos sabem, a presença nas Sessões é uma exigência do
Grande Oriente de São
Paulo, porém aqueles
que apresentarem condições de saúde serão
dispensados de participar das reuniões durante
este momento que, como
mencionado
anteriormente, se mostra ainda
muito delicado.

Para orientar a conduta das Lojas e Irmãos,
buscando dar-lhes mais
autonomia, nosso Grão-Mestrado, juntamente
com o Grande Secretário de Orientação Ritualística, desenvolveu a
edição 2022 da Cartilha
da Pandemia. Os itens a
seguir, estão presentes
no documento e são as
regras estipuladas para
o retorno das sessões
presenciais na Potência,
leia com atenção.
1) As Lojas devem retomar os trabalhos presenciais, conforme as
instruções dos rituais.
2) Os Irmãos que pertençam aos grupos de
risco, que estejam em
recuperação da COVID
(ou de outras doenças)
poderão continuar com
dispensa da frequência
pela Loja, e, assim, permanecerem
regulares
no tocante ao cômputo
das presenças.
3) Cabe à Loja analisar se os Irmãos de seu
Quadro, dispensados da
frequência para regularidade, interagiram a
ponto de serem considerados “presentes” ou
não para fim do cômputo para as próximas eleições das Lojas.
4) As Lojas poderão
manter reuniões exclusivamente remotas, desde que não substituam
as sessões presenciais,
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nem sejam obrigatórias
ou computem frequência para fim de regularidade, ou cômputo eleitoral.
5) As Lojas podem fazer Sessões ordinárias
ou públicas de palestra
no formato híbrido desde que tenham o mínimo
presencial mínimo de
Sete Mestres e mantenham os cuidados com
relação às partes ritualísticas, SS∴, TT∴ e PPal∴
ou qualquer outro conhecimento iniciático.
Acerca disso, em nossos encontros, não é
mais obrigatório o uso
de máscaras de proteção conforme decreto
publicado pelo Governo
do Estado de São Paulo,
porém, se você se sentir mais confortável e
seguro nada impede de
continuar usando. Lembrando também que os
cuidados com a higienização
continuarão
a todo instante, para
manter nossos Irmãos
o mais seguros possível.
Sabemos o momento difícil que passamos nesses 2 anos de pandemia,
assim como jamais nos
esqueceremos dos Irmãos e amigos queridos
que perdemos nesse
tempo. O processo de
readaptação é lento e
gradual, mas ao final de
tudo superamos todos
juntos.

PARAMAÇÔNICAS | FRATERNIDADE FEMININA

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

Fraternidade Estrella do Rio Pardo

HISTÓRIA
Antes de ser oficializada,
a Fraternidade Feminina
Estrella do Rio Pardo, atuava de forma extraoficial
há mais de 30 anos, com as
Fraternas dedicadas a realizar trabalhos sociais junto
às entidades filantrópicas
da cidade de Jardinópolis
(SP), dando ênfase aos asilos locais, Lar Esperança e

Asilo São Vicente de Paula.
Então, no dia 21 de setembro de 2017, graças ao
intenso incentivo do Presidente Valderez Ballouk,
em parceria com as Fraternas Margaréte Emília
Peres Cristino Torraca e
Roseli Bonagamba Chiodi,
a Fraternidade Feminina
Estrella do Rio Pardo foi
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oficializada durante cerimônia realizada na Loja
Maçônica “Compromisso
de União”, em Brodowski
(SP).
A Cerimônia contou com
a presença do então Presidente da Fraternidade
Feminina Paulista, Valderez Evangelista Marques
Ballouk. A Presidente

fundadora foi a cunhada
Daniele Cristina Rasteli
Leme Juliani.

AÇÕES
Tarde da Primavera: chá
da tarde beneficente, com
renda revertida a entidades sociais;
• Doação de kits de
higiene pessoal aos internos dos asilos locais (Lar
Esperança e Asilo São
Vicente de Paula);
• Encontro de gerações:
promover o encontro de
crianças e adolescentes
com os internos dos asilos,

com apresentação de coral
e narração de histórias;
• Festa em comemoração ao Dia das Crianças
para o Núcleo de Assistência Infantojuvenil de
Jardinópolis;
• Festa de Natal para os
asilos;
• Participação na organização e execução do
evento anual da Loja
Maçônica Estrella do Rio
Pardo “Porco no Rolete”,
com renda revertida às
instituições da cidade;
• Doação de mantas para
pessoas em situação de
rua e extrema pobreza;
• Doação de alimentos

para o Asilo Lar Esperança;
• Doação de máscaras
de proteção para os asilos e Fundo de Assistência
Social;
• Parceria com o projeto “Marmita solidária”,
que promove semanalmente a distribuição de
marmitas para pessoas
em situação de rua e
extrema pobreza, doando
alimentos.
• Parceria com o projeto “Kit Sopa” do asilo
Lar Esperança, que visa
doar às famílias carentes, kits de alimentos. A
fraternidade entra com
a doação dos alimentos.

Fraternidade Abolição e Independência

HISTÓRIA
A Fraternidade “Abolição e Independência”,
que tem como Presidente a cunhada Valderez Ambiel de Camargo,
que juntamente com as

Fraternas Sandra Garcia
Foschi (Diretora Financeira), Viviane Oliveira
França Bicego (Conselho
Fiscal), Andyara Costa
Alves ( Diretora Social),
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completa o quadro diretivo, ao mesmo tempo
em que conta com o
apoio da Mônica Accari,
iniciou suas ações em
abril de 2021.

AÇÕES
A primeira ação, em
abril de 2021, consistiu
em agradecer a todos os
profissionais da saúde na
linha de frente, que trabalham na UPA da Avenida
13 de Maio (Jardim Paulistano), presenteando-os
com chocolates e mensagens de agradecimento
pelo serviços prestados
à população durante a
pandemia.
As irmãs também ajudaram, inúmeras vezes,
através da doação de
materiais básicos, como:
roupas, sapatos, máscaras, roupas de cama,
cobertores, material
escolar produtos de limpeza, enxoval para bebês,
livros e móveis. Além
disso, as fraternas colaboraram com Cestas Básicas a pessoas que também
trabalham com atos de
amor e carinho ao próximo, fazendo comidas
e distribuindo marmitas

aos moradores de rua.
Em julho de 2021,
elas percorrem as ruas
durante período noturno,
distribuindo lanches e
cobertores com o intuito
de aquecer os corpos e as
almas dos irmãos menos
favorecidos.
Campanha com entrega
de 200 pacotes de bisnagas Seven Boys para a
Comunidade do Bairro
Simioni.
Doações de Móveis
para a Instituição Padre
Euclides.
Sábado do Amor Solidário: Ofereceram 150
lanches com mortadela e
refrigerantes para Moradores do Bairro Simioni e
Ribeirão Verde, levaram
também roupas, sapatos,
cestas básicas e leite em
pó.
Sopas Solidárias com
torradas e máscaras para
moradores da Comunidade do SBT.
Arrecadação de tampinhas, anel de Alumínio e embalagens de

medicamentos para Casa
Vida na cidade de Cajuru.
Outubro de 2021: fizeram uma linda campanha
oferecendo as crianças
e moradores do Bairro
Simioni e Ribeirão Verde,
participantes da Casa
Emannuel Benção de Paz
sito a Rua Clemente Santillo - 356, 400 brinquedos, 400 sacolinhas surpresas e 1 litro de leite
para cada adulto.
Natal Solidário entre
Fraternas e Loja Maçônica Abolição e Independência de Ribeirão
Preto, junto a amigos
e parentes: 49 cestas
b á s i c a s ; Br i n q u e d o s
para inúmeras crianças;
Livros infantis e literários; Máscaras e roupas
infantis para três instituições e famílias carentes em diversos pontos
da cidade.
100 livros literários
para Biblioteca da Escola
Municipal de Educação
Fundamental em Ribeirão Preto.

Fraternidade Lauro Sodré

HISTÓRIA
Fu n d a d a e m 1 3 d e
junho de 2020, a Fraternidade Feminina Paulista
Lauro Sodré surgiu com o
intuito de ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade, no entanto,
as ações abrangem a todo

tipo de pessoa e são realizadas junto aos Irmãos
da Loja Maçônica Lauro
Sodré. Hoje, a entidade
está sob a presidência
da cunhada Daniella Sansone do Nascimento.
É importante ressaltar
ED 62 | Luzes | 21

que, os trabalhos solidários da Fraternidade
foram iniciados em meio
a pandemia Covid-19,
porém, mesmo com
todos os desafios impostos pela crise, as cunhadas persistiram e foram

capazes de concretizar diversas ações de
beneficência
.

AÇÕES
08/2020 a 12/2020Doação de mais de 1000
máscaras para moradores
da região da Luz (Cracolândia) e zona norte
de SP, Abrigo Alexandre
Dahruj, Lar de Idosos
Olhar Holístico, ONG
Canto da Terra, Fraternidade Irmã Clara, entre
outros.
10/10/2020 – A Fraternidade entregou cerca
de 600 meias usadas na
Pucket de Higienópolis
para a campanha “Meias
do Bem”;

12/10/2020 - Doação
de Fraldas para a FIC no
dia das criança;
14/12/2020 - Doação
de presentes de Natal
(roupas e itens de higiene)
para idosas, moradoras do Abrigo Alexandre
Dahruj
28/05/2021 - Doação
de cerca de 300 fraldas e
absorventes geriátricos
para o Abrigo Alexandre
Dahruj e a Fraternidade
Irmã Clara;
02/07/2021 - Doação
de 10 cestas básicas para
a ONG Quarentena Luz
em Itatiba, SP;
30/07/2021 - Doação
de 40 cobertores e 40
kits lanche para moradores de rua da Zona Norte
de SP (Santana, Carandiru
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e Tietê);
12/10/2021 - Doação
de Presentes, livros, brinquedos e kits lanche para
crianças e voluntários da
Associação Tia Marly;
17/12/2021 - Doação
de presentes de Natal
(roupas e acessórios) à
Casa Modelo de Apoio
às Crianças com Câncer
(CAMACC).
Além disso as Fraternas
também utilizaram o Instagram da Fraternidade
para partilhar informações sobre ações, como:
campanhas de doação de
sangue, Outubro Rosa,
Novembro Azul, Dezembro Vermelho, informações sobre a Pandemia
(Fases da quarentena, por
exemplo), entre outros.

Fraternidade Acácia de Aruã

HISTÓRIA
A Fraternidade Feminina
Acácia de Aruã, fundada
em 28 de março de 2016,
atua como o braço social
da Loja Simbólica Acácia
de Aruã. A fraterna Liz
Felder foi a primeira Presidente, tendo como Vice
a fraterna Genilda Dória.
Em 05 de setembro de
2017, toma posse a nova
Diretoria composta pela
Presidente Nilza Felipe
Santiago e Edinéia Bertoloto, como Vice-presidente. A partir de 02 de
fevereiro de 2020, até a
data vigente, dirige à Fraternidade Feminina da
Loja Acácia de Aruã, a Fraterna Marcela Lima como
Presidente.
Atuando como vice-presidente, está a fraterna
Valderez Ballouk, a qual

renunciou o cargo e hoje
assume a direção estadual
da Fraternidade Feminina
Paulista do GOSP, assumindo em seu lugar a fraterna Daniela Fantebom
Ferreira, e atualmente a
Fraterna Genilda Dória.
O objetivo da Fraternidade Feminina da Loja
Acácia de Aruã é poder
proporcionar a inclusão
social, possibilitando mais
dignidade entre todos,
além de fortalecer o vínculo entre as fraternas,
despertar a solidariedade e também o amor ao
próximo.

AÇÕES
Muito vem sendo feito
para arrecadar doações
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e fundos para a realização das ações sociais
como: Bazar beneficente,
venda de rifas, pagamento de mensalidade
das fraternas.
Através das arrecadações é possível:
Doar máscaras de proteção para a população
carente;
Kits de higiene pessoal;
Cestas básicas, doação
de chocolates e ovos de
Páscoa para as crianças
de comunidades carentes, Doação de material
escolar, doação de alimentos para
Atendimento social
junto a asilos, creches,
comunidades relig iosas e moradores de rua
na cidade de Mogi das
Cruzes.

Fraternidade Mount Moriah

HISTÓRIA
A Fraternidade Monte
Moriah, nasceu da proximidade entre as cunhadas da Loja Monte Motiah
- nº 3327, que no ano de
2019 decidiram organizar um encontro, para
que pudessem se conhecer melhor, se divertir e
aproximar-se, desenvolvendo laços de amizade,
união e respeito. Esses
encontros despertaram
o desejo de manter contato, e assim as cunhadas criaram um grupo de
comunicação e passaram
a participar juntas de
ações solidárias, trazidas
pelos associados.
Então, em agosto de
2020, a Cunhada e Presidente da Fraternidade Feminina Paulista
d o GO S P ( F R A F E M ) ,

Valderez Ballouk, convidou as cunhadas a integrarem a FRAFEM, o que
consolidou ainda mais
a união de todas elas.
Mesmo antes da fundação oficial da Fraternidade as cunhadas já atuavam nas ações sociais
da loja.

AÇÕES
Entregas de cestas
básicas;
Evento para o Dia das
Crianças;
Auxílio as entidades.
Contando sempre com
apoio dos cunhados.
Arrecadações de doações e fundos para a realização das ações sociais
como: Venda de rifas e
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rateio para confecção
de cestas básicas para
doação.
Através das arrecadações é possível: Doar
máscaras de proteção
para a população carente
e comunidades; kits de
hig iene pessoal; cestas básicas; chocolates,
doces e alimentos para
as crianças de comunidades carentes; e realizar confecção de marmitas durante a pandemia.
Além disso, no último
Outubro Rosa, a Fraternidade fez a doação de
lenços para o Hospital
Icesp, que foram direcionados para as mulheres com câncer de mama.
As ações ocorrem sempre com o apoio dos
cunhados.

ENTREVISTA | ARTHUR GARBE

SOBRINHO DO GOSP
GANHA PRÊMIO DE
MELHOR ATOR
Para essa edição da Revista Luzes, entrevistamos o Arthur Garbe, ganhador do prêmio de melhor ator no festival europeu de Roma Short
Film e filho do nosso querido Irmão João Mário Curci Garbe, membro
efetivo da ARLSBO Universitária, nº 1928, do Oriente de Bragança
Paulista. Atualmente, ele mora em Los Angeles e vem consolidando
sua carreira como ator nos mercados brasileiro e americano. Vamos
conhecer um pouco mais sobre sua história no cinema, e o que ele
tem a nos contar para inspirar muitas outras pessoas através de seu
trabalho incrível.
Luzes - Nos conte um pouco da
sua história!
Arthur Garbe - Minha história começa no ano de 2012,
quando estava cursando
faculdade de direito. No
decorrer do curso, percebi
que não estava feliz e queria encontrar algo que me
despertasse uma paixão.
Durante a faculdade, tive a
oportunidade de fazer uma
aula experimental na escola
de teatro Macunaíma, e foi
aí que começou a minha jornada no mundo das artes.
Luzes - Você sempre quis seguir
essa carreira? Como foi a
escolha e o que te motivou?
Garbe - Acho que minhas
motivações foram minha
tia, que era atriz e já estava
no meio das artes, e minha
mãe, que por algum tempo
seguiu a carreira de atriz e

chegou a participar de comerciais e novelas como
figurante. Então, eu sempre tive essa influência dos
bastidores.
Luzes - Sobre ter deixado o
Brasil em 2014 para morar em
Los Angeles, o que te motivou? E
como foi essa mudança?
Garbe - Eu sempre tive
muita curiosidade do que
era TV e cinema, e então
comecei no teatro como todos os atores. Quando terminei a faculdade, em 2013,
resolvi largar tudo e vir
para Los Angeles. Pelo fato
de já ter tido contato com
a cultura americana, eu tive
um incentivo a mais. Meus
pais sempre me apoiaram
e entraram de cabeça nesse sonho comigo, o que me
deu muito mais responsabilidade. Voltei para o Bra-
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sil em 2014 e em 2015 retornei para Los Angeles. Hoje,
faz 7 anos que estou aqui e,
entre altos e baixos, consegui construir uma carreira,
mesmo que ainda pequena
se tornou muito significante para mim.
Luzes - Qual é a sensação de ter
ganhado o prêmio de melhor ator
no Roma Short Film Festival?
Garbe - O prêmio de melhor ator do Roma foi uma
conquista e um empurrão
para mim, mostrando que
existe espaço e que a indústria quer ver mais de
você, o que foi um incentivo muito grande, uma
confirmação de que estou
no caminho certo. E além
desse, também participamos de outros festivais
com o Connection como: o
festival de Cannes, Veneza

e de Sydney. No de Sydney,
ganhamos como melhor
curta-metragem.

“Sempre levo comigo essas virtudes e bons valores, para
sermos pessoas melhores para nós mesmo e para o mundo.”

Luzes - Conte-nos um pouco
sobre o curta Connection e
sobre seu personagem!
Garbe - O curta-metragem
Connection foi uma experiência maravilhosa. Eu fui
convidado pelo diretor por
meio do nosso empresário
em comum. Então, fui para
o Texas a convite deles, e
em dois dias nós gravamos
esse curta. Eu fiz dois personagens que eram irmãos
gêmeos, o Tony que era o
lutador e o Ray, no meio da
luta eles têm uma conexão
telecinética.

Luzes - Mesmo não sendo um
Irmão Maçom, você leva algum
dos ensinamentos da Maçonaria
para sua vida?
Garbe - Mesmo não seguindo a maçonaria levo sempre os ensinamentos de
uma forma muito positiva. A
ideia de enaltecer as virtudes e se livrar dos vícios, foram princípios que tivemos
sempre em casa devido às
artes marciais e a questão
da disciplina, autocontrole
e integridade, valores muito
presentes na nossa vida, que
só aumentaram com a maçonaria. Sempre levo comigo
essas virtudes e bons valores,
para sermos pessoas melhores para nós mesmo e para o
mundo.

Luzes - Como é a sua relação
com a maçonaria?
Garbe - O meu avô materno
era maçom e sempre falou
muito bem dos ensinamentos que teve quando mais
jovem, foi quando meu pai
entrou para a maçonaria,
que ela começou a fazer
parte da minha vida.

Você fez filmes brasileiros
também, como o Minha
mãe é uma peça 3, como foi
contracenar ao lado do Paulo
Gustavo? Quais outros filmes
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brasileiros você fez parte?
Garbe - Eu tive a felicidade
de trabalhar com ele, foi um
trabalho de última hora que
eu cheguei a recusar por falta
de informações sobre o projeto, e também porque eu já
tinha um compromisso. Mas
a produção me ligou e falou
ser o projeto do filme “Minha mãe é uma Peça 3”, e eu
já conhecia os outros filmes.
Obviamente, mudei de ideia
e aceitei o trabalho, as gravações ocorreram aqui Los
Angeles, no aeroporto, foi
um dia de gravação. Foi então
que conheci o Paulo Gustavo. Eu estava muito nervoso,
porque sabia que ia ser transmitido para o Brasil inteiro, e
cheguei a imaginar que iriam
cortar a minha cena, mas no
final cheguei a aparecer no
trailer, o que me deixou muito feliz.
Não me lembro de ter feito
parte de nenhum outro fil-

me brasileiro de destaque,
“Minha Mãe é uma Peça” foi
o único, por enquanto. Eu
participei de projetos independentes com o André
Matos, nome renomado no
Brasil. Participei de outro
projeto que acabou não indo
ao ar com o Edmilson Filho
do Cine Hollywood, chamado
“Ameaça na Montanha”.
Luzes - Você se sente realizado
com todos os trabalhos que já fez?
Garbe - Eu me sinto realizado, mas obviamente quero mais, ainda não sinto que
atingi o sucesso que quero.
Eu quero estar trabalhando
no meio dos grandes, quero
fazer parte de megaproduções como as da Universal
Estúdios, Paramount, Netflix,
entre outros.
Atualmente estou fazendo
um projeto para o Disney
Plus, uma série brasileira
que se chama “Tudo Igual”,
eu peguei o papel do Alex e
estou dublando a voz dele
para o inglês, o que é muito
legal porque sou um brasileiro fazendo a dublagem em
inglês. Eu também fiz uma
dublagem para a Netflix, para
a série “Elite”, dublei um personagem brasileiro, que fala
português e espanhol, para o
inglês, eu tinha falas em português e inglês. Esses foram
os últimos projetos de dublagem que eu fiz, o que me deixa muito realizado.
Além de ator você também
é dublador de personagens
famosos como Max, protagonista

do seriado infantil “Chica
Vampiro”, exibido na Rede
Globo. Você tem preferência
pela atuação ou dublagem?
Garbe - O Max foi o personagem mais divertido de todos,
eu amei fazer aquele projeto,
não só porque era um tom
mais teatral e exagerado,
mas também porque envolvia
música e eu adoro cantar e
cheguei a fazer parte de um
musical no “New York Music Festival”, em Nova Iorque,
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por 11 dias que ficou entre
os doze melhores musicais
da nação, acabamos não ganhando o festival, mas foi
muito legal. E o Max envolvia
tudo isso, era divertido, cômico e tinha musical, e eu fui
um dos únicos atores que fez
a voz do Max dublada e cantada, os outros personagens
tinham atores diferentes. No
final, me diverti demais com
o Chica Vampiro, e acho que
na parte da dublagem foi meu

trabalho de mais evidência e
sucesso no Brasil.
Luzes - Você tem projetos para
o futuro?
Garbe - Para o futuro estou
com o projeto do meu filme
conceito que é um piloto
e ainda está em processo
de pós-produção. Acabei
de iniciar as gravações do
projeto “Tudo Igual”, para
o Disney Plus. Então assim, esses são os projetos
atuais para o futuro, mas
sempre tenho ideias na cabeça e espero que venha
algo bom para o futuro. Estou em contato com vários
cineastas brasileiros, que

estão aqui também, e meu
empresário está constantemente atrás de projetos,
fazendo esse networking.
Então, se Deus quiser, vai
ter muita coisa boa ainda
para futuro.
Para quem está começando e
pretende seguir a carreira de
ator, qual o seu conselho?
Garbe - A minha dica para
quem está começando nesse meio é: estude muito, se
sacrifique, e você precisar
ter um certo nível de imersão nesse universo. Cada
um acaba encontrando sua
maneira de se desenvolver,
mas como ator o que mais
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me atrai é o autodesenvolvimento. Cada papel diferente
que faço é um pouco a mais
que eu descubro a respeito
de mim mesmo e as personalidades humanas. Quando você entra nesse jogo da
caracterização você brinca
com os jeitos e maneiras e
é perceptível que, no fundo, tudo faz parte de você.
Quanto mais você tiver a
qualidade de camaleão e de
se transformar, mais você
vai se desenvolver como ator
descobrindo coisas novas.
Aprenda mais sobre você,
seus limites, capacitações,
o que deve ser melhorado, e
muito estudo e prática.

A Secretaria de Cultura
do Grande Oriente de São
Paulo convida todas as Lojas de sua jurisdição a participar do projeto “Lojas do
Centenário GOSP”. O pro-

jeto consiste na publicação de um livro virtual, que
eventualmente poderá ser
transformado em cópia física, contando brevemente a história de cada Loja. O

texto deve conter uma ou
mais fotografias de escolha, mostrando os Irmãos
da diretoria, a bandeira,
o interior ou a fachada da
oficina e do templo.

O documento deve respeitar as seguintes características:

1

Ser
enviado no
word

2

TEXTO
Ter o papel
timbrado da
Loja

3

Respeitar o
espaço de
2 (duas) laudas

Fotografia(s)

4

Estar de acordo
com as normas
ABNT

As fotografias devem ter no mínimo 300 DPI, apresentando um tamanho que
pode ser contido no espaço de uma lauda. Além disso, elas devem ser enviadas
como arquivos anexados.

Termo de Cessão de Direitos

O Termo de Cessão de Direitos deverá ser encaminhado à Secretaria de
Cultura, devidamente preenchido e assinado.

Prazo para envio
O prazo de envio é até 31/07/2022.
O documento deve ser enviado para o e-mail: cultura@gosp.org.br.

Aguardamos ansiosamente pelas histórias das Lojas!
ED 62 | Luzes | 29

ACONTECIMENTOS | LOJAS

Conheça mais
Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

No dia 12 de março de 2022, aconteceu na ARLS

No dia 10/03/2022 foi regularizada a mais nova Loja do

Estrela de Guarulhos nº 7056 as Comissões de Re-

GOSP em Ribeirão Preto, a ARLS de Pesquisa e Estudos

gularização, Sagração do Templo, e Consagração e

Maçônicos Lux Ex Tenebris, No 7054.

Entrega do estandarte.

No dia 12/03/2022 foi Filiado o ir.’. Hélio Alvarez

A ARLS Nazareth de Avaré nº 652 realizou no dia

Felix , Grande Secretário Adjunto da Administração,

14/03/22 Sessão Magna de Iniciação.

na ARLS Wilhelmus Jacobus Verhagen nº 3638.

A ARLS Terras de São João nº 7047 realizou no dia

A ARLS Bento Gonçalves nº 3.626 realizou no dia

14/03/2022 Sessão Magna de Iniciação.

15/03/22 Sessão de Regularização.
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A ARLS Peregrinos nº 3.525 realizou no dia
A ARLS Luzes da Concórdia nº 4384 realizou no dia

0/03/2022 Sessão Magna de Regularização.

16/03/2022 a filiação de 2 irmãos mestres durante
Sessão Ordinária.

A ARLS Aliança Maçônica Santista n° 7051 realizou
A ARLS Solidariedade e Justiça n° 2872 realizou no

no dia 16/03/22 Sessão Magna de Iniciação.

dia 14/03/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Guardiões do Arquitelo n° 4112 realizou
A ARLS Cavaleiros de Aço nº 4415 realizou no dia

no dia 15/03/2022 Sessão Ordinaria de Aprendiz

16/03/2022 Sessão Magna de Exaltação.

Maçom.

A ARLS Primeiro Barão de Tatuí nº 7022 realizou no

A ARLS Estrela da Liberdade nº 2877 realizou no dia

dia 17/03/2022 Sessão Magna de Elevação.

20/03/2022 Sessão Magna de Iniciação.
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A ARLS Acqua Iluminati nº 3651 realizou no dia
A ARLS Liberdade e Evolução n° 2704 realizou no

18/03/22 Sessão de Exaltação.

dia 19/03/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Ferraz de Vasconcelos Benfeitora da Ordem
A ARLS Arquitetos da Sabedoria n° 7002 realizou no

nº 2516 realizou no dia 19/03/2022 Sessão Magna

dia 19/03/2022 Sessão Magna de Iniciação.

de Iniciação.

A ARLS G.Mazzini nº 1199 realizou no dia
A ARLS MA’AT, Verdade, Justiça e Retidão nº 3669

21/03/2022 Sessão Magna de Entrega de Medalhas.

realizou Sessão de Passagem ao Segundo Grau.

A ARLS Ética e Cidadania nº 4455 realizou no dia

A ARLS Acácia de Limeira nº 4538 realizou no dia

21/03/2022 Sessão Magna de Exaltação.

21/03/2022 Sessão Magna de Iniciação.
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A ARLS Fraternidade da Pedra, nº 4012 realizou no
A ARLS Arquitetos do Progresso n° 2434 realizou no

dia 22/03/2022 Sessão Magna de Exaltação.

dia 21/03/2022 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Estudos Sem Fronteiras nº 7025 realizou no
A ARLS Bento Gonçalves nº 3626 realizou no dia

dia 23/03/2022 Sessão Magna de Exaltação.

22/03/22 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Morada dos Rios nº 2986 realizou no dia
A ARLS Luz Templária nº 4168 realizou no dia

26/03/2022 ua tradicional festa Alemã em sua 6ª

24/03/2022 Sessão Magna de Iniciação.

edição.

A ARLS Portal de Bertioga nº 3429 realizou no dia

A ARLS Phoenix n° 7053 realizou no dia 25/03/22

25/03/22 Sessão Magna Alusiva.

Sessão Magna de Iniciação.
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A ARLS Marechal Teodoro da Fonseca nº 7019 realiA ARLS Harmonia e Trabalho nº 2663 realizou no

zou no dia 26/02/22 Sessão Magna de Exaltação.

dia 26/03/22 Sessão Magna de iniciação.

A ARLS “Giuseppe Garibaldi” n° 1462 realizou no dia

A ARLS Acampamento dos Aprendizes realizou no

26/03/22 Sessão Magna Pública.

dia 26/03/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Portal de Bertioga nº 3429 realizou no dia 25/02/22 Sessão Magna Alusiva aos 20 anos da Loja.
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O GRANDE ORIENTE DE SÃO
PAULO SE DESPEDE DE UM
ILUSTRE E AMADO IRMÃO

C

om muita tristeza e pesar que o
Grande Oriente de São Paulo se
despediu do nosso querido Irmão
Renato de Oliveira Mecca, que fez
sua passagem para o Eterno Oriente no
dia 7 de março.
O Eminente Irmão, Renato Mecca, foi
Mestre empossado e Obreiro Ativo e Regular da ARLS “Integração Sul Americana”, nº 2123, exercendo também o cargo
de Presidente da Poderosa Assembleia
Legislativa do Grande Oriente de São
Paulo.
Ele prestou seus serviços à Maçonaria
e à Potência, com muita dedicação, zelo,
dignidade, honra e altivez, por isso, sabemos com certeza que sua perda é grande,
não só para o GOSP, que está agora sem
uma de suas Colunas Mestras, mas também a toda a Ordem.
O Grande Oriente de São Paulo sempre preservará e honrará a memória do
Irmão Renato, lembrando-o com o maior
respeito e gratidão. O GOSP envia os seus
cumprimentos e condolências a todos os
seus familiares. Que o Grande Arquiteto
do Universo o receba em sua última viagem rumo ao Oriente Eterno.
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