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UMA VIAGEM PELA
TERRA SANTA

Matéria especial sobre a grande viagem do GOSP para Israel
REFLEXÕES SOBRE A
PÁSCOA

NOVIDADES SOBRE O
NOVO PALÁCIO
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EDITORIAL

A MISSÃO É SEMPRE A
MESMA: ESPALHAR A LUZ

A

mensagem para
esta edição continua focada em fazer
brilhar a luz em
momentos de escuridão.
Como maçons, nosso dever
mais importante é buscar
alinhar nossas ações aos
princípios de Igualdade,
Liberdade e Fraternidade,
ou seja, fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance
para garantir o progresso
do nosso mundo, bem
como da nossa sociedade
e comunidades.
Não podemos deixar
que a dessensibilização
penetre em nossos corações, Irmãos, não devemos nos permitir ver os
problemas de terceiros
como algo que não nos
diz respeito. Nosso trabalho é ajudar quem está
em situação de vulnerabilidade ou injustiça, para
mostrar às pessoas que
elas não estão sozinhas
ou esquecidas.
É um trabalho pesado,
mas muito gratificante,
pois não há nada mais
boni to do que saber
que nossas ações são
realmente capazes de
provocar mudanças, de

melhorar vidas, de espalhar alegria. No GOSP,
temos tantas Lojas, com
suas respectivas fraternidades e projetos, que
investem tempo e recursos em ações solidárias,
e não há orgulho maior
do que saber que nossos
Irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas estão
comprometidos com os
valores da Ordem.
Em abril, comemoramos a Páscoa, data que
nos lembra sacrifício,
amor e esperança, assim
como a necessidade de
lembrar e ajudar o outro.
Embora as festas despertem um desejo especial de
cuidar do próximo, devemos ficar atentos para
não reservar nossa graça
apenas aos dias de comemoração. Como maçons,
não devemos esperar por
festividades, Irmãos, o
tempo de ajudar e cuidar
é todos os dias. Jamais
esqueçam-se disto.
Nesta edição, temos
uma seção muito especial
que destaca o esplendido trabalho realizado
por nossas cunhadas das
Fraternidades Femininas,

Secretaria da Comunicação do GOSP
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c o nv i d a m o s t o d o s a
lerem, pois é inspirador
e encorajador ver como
a vontade de ajudar pode
fazer uma diferença tão
grande na vida de muitos.
A Revista Luzes deste
mês traz também as
sábias palavras do nosso
Grão-Mestrado, Sereníssimo Grão-Mestre Benedito Ballouk e Eminente
Irmão Renato Garcia,
esta leitura visa sempre incitar a ref lexão,
pois é uma conversa que
começa com o pensamento do Grão-Mestrado
e continua nas mentes
de todos os Irmãos, que
então tomarão suas perspectivas e iniciarão suas
próprias discussões.
Por fim, esta edição
engloba todos os conteúdos interessantes e enriquecedores, relativos à
comunidade Maçonaria,
que aproximam, informam e ensinam. É feito
com muita dedicação e
amor, para garantir que
os Irmãos permaneçam
sempre alimentados com
o melhor conhecimento.
Esperamos que todos
aproveitem a leitura.

FRASE DA SEMANA

“A LIBERDADE
É UMA PLANTA
QUE CRESCE
DEPRESSA,
QUANDO GANHA
RAÍZES.”
POR: GEORGE WASHINGTON
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PALAVRA DO GRÃO-MESTRADO

“PENSE
NO BEM
E SERÁ
BOM”

I

deia é uma palavra originada do grego idea (ou
eidea) e suscita grandes
debates filosóficos sobre
o conceito de real e suas
representações, pelas quais
entendemos o mundo. Está,
assim, diretamente ligada
à inteligência e ao uso da
razão, do pensamento. Se,
em exercício de retórica,
definirmos a Maçonaria
como uma ideia, podemos
afirmar que os ritos são as
diversas linguagens pelas
quais a ideia é expressa.
Quando o GOSP afirma
a pluralidade de ritos,
defende que a ideia “Maçonaria” pode ser entendida
através de diferentes linguagens, mas o princípio é
o mesmo. Não há conflito

entre ritos e sim, aspectos
de diferenciação.
Os oito ritos hoje praticados na nossa Soberana
Potência (Escocês Antigo
e Aceito, Moderno, Adonhiramita, Brasileiro, York,
Americano, Schroeder e
Escocês Retificado) possuem peculiaridades que
valem a pena ser discernidas ao olhar do maçom
estudioso das nossas
tradições.
Com efeito, muitas
vezes em um rito se encontram as chaves para compreensão de outro e isso
nos incentiva a ter como
máxima o “estudar sempre”.
O conjunto de ritos maçônicos se constitui em uma
Escola de Conhecimento

sem parâmetros no mundo
acadêmico!
Nossa Grande Secretaria
de Orientação Ritualística
está empenhada na consolidação do Escocês Retificado, criado no séc. XVIII
para ser um rito cavaleirístico templário assim como
está estudando a implantação do Rito de São João,
de origem húngara. Qual a
melhor maneira de conhecer os ritos? VISITAÇÃO!
Incentivamos nossos
Irmãos a visitar Lojas de
outros ritos, descobrir a
miríade de linguagens através das quais expressamos
nossas Antigas Tradições
e estas se tornam sempre
presentes e preciosas em
nosso Trabalho Maçônico.

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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SIMBOLOGIA MAÇÔNICA | ÁGUIA BICÉFALA

IMPORTANTE
EMBLEMA DO
RITO ESCOCÊS
ANTIGO E
ACEITO
Entenda a origem deste símbolo
na Ordem

N

a Maçonaria, a
águia bicéfala é
um símbolo muito
importante, representando os Altos Graus
do Rito Escocês Antigo e
Aceito. Sua origem histórica remonta a 4 mil
anos atrás, na região da
Suméria, quando a águia
foi encontrada em um
antigo brasão de Lagash
(atual Iraque), conhecida
como a cidade perdida
da mesopotâmia.
No entanto, a adoção
da águia como emblema
do Rito Escocês aconteceu pela primeira vez
na França, no ano de
1759, quando o Supremo
Conselho do Oriente e
do Ocidente encontrou
inspiração no Antigo Império Romano que, sob o
governo do Imperador
Carlos Magno, utilizava

a águia bicéfala como
símbolo de
seu exército.
Para o Supremo Conselho, as duas
cabeças que olham simultaneamente para a direita
e para a esquerda, fazem
alusão ao Oriente e ao
Ocidente. Com o intuito
de representar a realeza,
tendo em vista que o Supremo Conselho era composto de “imperadores”,
foi adicionada uma coroa
ao desenho da águia.
Assim, quando o Supremo Conselho do Rito
Escocês surgiu nos Estados Unidos, no ano de
1801, para nomear o sistema de 25 graus de Heredom, juntamente com
os outros 8 graus criados lá também, resulED 63 | Luzes | 6

tando no sistema de 33
graus que conhecemos
hoje, o símbolo escolhido para representar o
estandarte da organização foi a águia bicéfala
com as coroas, completada pelo triângulo inscrito com o número “33”
e a frase em latim “DEUS
MEUMQUE JUS” (Deus e
o meu direito).
E assim, o símbolo da
águia bicéfela pode ser
encontrado nos brasões
do Grau 30 (Cavaleiro Kadosch), Grau 32 (Sublime
Príncipe do Real Segredo)
e Grau 33 (Inspetor Geral
do Rito).

CURIOSIDADES | HISTÓRIA

UM MAÇOM
CHAMADO
ANTÔNIO DE
CASTRO ALVES
Conheça a história do ilustre maçom e poeta Castro Alves

C

astro Alves ou Antônio
Frederico de Castro Alves, escritor, poeta e maçom brasileiro. Nascido
em Curralinho, Bahia no dia 14
de março de 1847. Faleceu em
Salvador, Bahia em 6 de julho de
1871 com 24 anos de idade.
Castro foi o último grande
poeta da terceira geração romântica no Brasil e ficou muito
conhecido como “O Poeta dos
Escravos”. Expôs em seus poemas a indignação pelos graves
problemas sociais de seu tempo;
denunciou a crueldade da escravidão e clamou pela liberdade, levando ao Romantismo um
sentido social e revolucionário
que o aproximou do Realismo.
Foi considerado também o
poeta do amor por sua escrita
amorosa que descrevia a beleza
e a sedução do corpo da mulher.
Se tornando o patrono da Cadeira nº 7 da Academia Brasileira
de Letras (ABL), por escolha do
fundador Valentim Magalhães.
Por volta de 1853, ele e seu pai
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se mudaram-se para Salvador
pois sua mãe havia falecido. Lá
ele estudou no colégio de Abílio
César Borges, futuro barão de
Macaúbas, onde conheceu Rui
Barbosa, e demonstrou vocação
precoce para a poesia.
Em 1862 mudou-se para o Recife, onde concluiu os preparatórios e, após duas reprovas,
matriculou-se na Faculdade de
Direito. Ambientado na vida literária acadêmica e admirado por
seus versos, cuidou mais deles e
dos amores que dos estudos. Em
1866, perdeu o pai e, pouco tempo depois, começou a apaixonada ligação amorosa com a moça
que desempenhou importante
papel em sua lírica e em sua vida:
Eugênia Câmara. Nessa época
Alves entrou numa fase de grande inspiração e tomou ciência
do seu papel de poeta social escrevendo o drama Gonzaga. Em
1868, mudou-se com sua amada
Eugênia, onde se matriculou no
3º ano da Faculdade de Direito
de São Paulo, na mesma turma

de Rui Barbosa.
No fim do ano o seu espírito se abate pela
ruptura com Eugênia Câmara e durante uma caçada, o
disparo inesperado
de uma espingarda
atingiu seu pé esquerdo, que, sob
suspeitas de ter
gangrena, teve de
ser amputado no
Rio, em meados de
1869. Foi quando
voltou à Bahia, e
passou o ano de
70 nas fazendas
de seus parentes
buscando melhorar sua saúde que estava
envolvida por
uma tuberculose. No final
do ano, mais
precisamente em novembro,
lançou
seu primeiro
livro e único
que chegou a
ser publicado em vida,
Espumas
f lutuantes,
e recebido
positivamente
pelos leitores.
Castro Alves foi, no
Brasil, o anunciador da
Abolição e da República,
com a cabeça totalmente
voltada para a causa abolicionista, que lhe rendeu
o livro “Cantor dos escravos”. A sua poesia se

aproxima da retórica, incorporando a ênfase ora-

tória à sua magia.
Dele destaca-se a figura do poeta que aniquila
a escravidão e a injustiça.
Só Castro Alves estenderia
sua poesia sobre a escravidão, tratando-o como
herói, e continuar sendo
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integralmente humano.
Em 1953 as provas de
sua iniciação maçônica se

perderam quando o arquivo da loja Amizade de São
Paulo foi furtado e muito
possivelmente destruído,
levando a considerar que
sua passagem pela Maçonaria foi breve.

DATA COMEMORATIVA | PÁSCOA

REFLEXÃO E
RECOMEÇOS
A Páscoa pode ser uma época de renascimento para todos

E

m abril celebramos a Páscoa, para muitos esse é
um momento de calma
e reflexão, propício para
passar com a família e amigos
próximos. Independentemente se você comemora como
cristão, ou vê a data apenas
como um feriado, para a maioria esse é um momento de introspecção, onde buscamos
realizar atividades tranquilas
com quem amamos.
Para os judeus, a Páscoa sigED 63 | Luzes | 9

nifica uma passagem, da morte
para a vida, ou seja, ressurreição, um renascimento. Embora nem todos sigam essa mesma filosofia, o simbolismo por
trás é reconhecido por todas
as pessoas, pois representa
um novo começo, o início de
uma nova vida onde há liberdade e perspectiva renovadas.
A Páscoa é a Esperança renascendo nos corações.
Como seres humanos, todos
nós já passamos por momentos de adversidade que nos
obrigaram a nos reinventar, a
sair da zona de conforto - ou
desconforto - para explorar
um novo horizonte. Essa necessidade de recomeço é tão
humana e honesta que pode
ser considerada uma experiência universal.
E a Páscoa desperta em nós
esse sentimento de introspec-

ção, seja pela cultura ou pelas
tradições religiosas, a festa
desperta em nós a necessidade de estarmos um pouco
mais quietos, de ouvir mais do
que falar, de agradecer mais
do que pedir, e de pensar mais
do que agir.
Portanto, agora é o momento – mais do que nunca - para
começar a planejar silenciosamente novos objetivos,
projetos e sonhos. Para descobrir um novo você; analise
seu crescimento dos últimos
6 meses ou desde o ano passado, para entender em quais
áreas houve melhorias e quais
áreas podem ser melhoradas
daqui para frente.
Esperança. Que a esperança seja o fio condutor desta
Páscoa para todos nós, para
podermos entender quem somos, para planejar quem desejamos ser nos próximos 8 meses. Para renascer, devemos
estar dispostos a abandonar
velhos hábitos, trocando-os
por novos e mais saudáveis.
Para recomeçar, devemos ousar sair da caixa, para o assustador - e maravilhoso - desconhecido.
Vamos nos desafiar a recomeçar, Irmãos. No entanto, não devemos esquecer
de agradecer por tudo o que
conquistamos até agora, pela
saúde e pela vida que o Grande Arquiteto do Universo nos
agracia, diariamente. Por fim,
reservemos um momento para
estender a mão àqueles que se
encontram em situações vulneráveis, esta é também uma
época para fazer prevalecer a

solidariedade e acender a esperança em outros corações.
Que esta seja uma Páscoa
abençoada e próspera para
todas as famílias e entes queridos!
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Avô pintando
ovos de Páscoa
com a neta em
um momento de
família

ACONTECIMENTOS | JANTAR DO CENTENÁRIO

NÃO PERCA O JANTAR
DO CENTENÁRIO
Em agosto estaremos juntos comemorando o legado do GOSP

C

aros Irmãos, foi estabelecida a data
oficial do Jantar
de Gala em comemoração ao Centenário
da Potência, efeméride
onde sua família, juntamente com a família gospiana, poderá festejar o
legado do Grande Oriente de São Paulo.
O evento que está marcado para o dia 20 de
agosto (sábado), às 20h,

no espaço Um Rooftop,
em São Paulo, contando
com apresentação especial do cantor Guilherme
Arantes, para deixar nossa
noite com clima agradável
e propício à reencontros,
além de uma enorme variedade de pratos e bebidas no buffet.
Com toda certeza, será
uma noite memorável,
com muitos reencontros
e conversa boa. Por isso,
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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.
Adquira o convite pelo
App Meu GOSP ou escaneie este QR Code para
comprar o convite do Jantar de Gala e garantir mais
um momento de fraternidade entre os Irmãos.

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.

A CIDADE SECRETA DA
MAÇONARIA. AUTOR: DAVID
OVASON. EDITORA: PLANETA

MAÇONARIA UMA JORNADA POR
MEIO DO RITUAL E SIMBOLISMO.
AUTOR: W. KIRK MACNULTY.
EDITORA: DEL PRADO

Este livro conta a história do

Este livro conta a história de Elias

simbolismo secreto de Wa-

Este livro revela como o signi-

shignton, D.C. cujas avenidas

ficado da Idade Antiga está por

e construções guardam enigmas. É aqui que David revela o
motivo de todos esses símbolos
estarem localizados no centro
da cidade, analisando as relações entre eles e como estão
associados à maçonaria. Através
de um texto preciso e ricamente
ilustrado, o livro desvenda como
a história da cidade, desde sua
fundação, liga-se não apenas
aos zodíacos, mas ao significado
de certas estrelas e a um simbo-

O MAGO DA FRANCO-MAÇONARIA.
AUTOR: TOBIAS CHURTON.
EDITORA: MADRAS

trás de estranhos e imutáveis
rituais e símbolos da Maçonaria.
Os maçons têm suas próprias
respostas a essas questões,
não acessíveis a profanos nem

Ashmole, ele foi membro-fundador da Royal Society, um Estabelecimento Superior para promover o Ensino de Experimentos
Físico-matemáticos, além de um
misto de homem renascentista e

expressadas pela linguagem

filósofo hermético britânico. Em

atualmente relevante. A obra

O Mago da Franco-Maçonaria,

é totalmente ilustrada com

Churton discorre sobre a vida de

gravuras e fotos históricas, o
que contribui para o enriquecimento do trabalho esmerado
do autor. Esta é uma jornada na
qual maçons e profanos poderão seguir juntos, conhecendo

Ashmole, mostrando não somente seu papel fundamental na
Franco-Maçonaria e no conhecimento das ciências modernas,
mas também as origens, a infân-

lismo cósmico identificado pela

outros aspectos do Ritual e do

cia e a formação daquele que foi

primeira vez.

Simbolismo maçônico.

nomeado “o arauto de Windsor”.
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PARAMAÇÔNICAS | FRATERNIDADE FEMININA

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

Fraternidade Paulista Liberdade e
Trabalho Piracicaba (SP)

HISTÓRIA
A Fraternidade Feminina
Liberdade e Trabalho atua
em Piracicaba desde outubro de 2015. Foi idealizada
e fundada pela cunhada

Lucia C. Braga (sempre
atuante em nossas ações e
parte integrante da administração estadual). Hoje
temos como Presidente a
ED 63 | Luzes | 13

cunhada Estela Gozetto
Furlan, como secretária
a cunhada Paula Frigatto
e tesoureira a cunhada
Gabriela Mariconi Braga

além, é claro, de todas as
cunhadas participativas
e atuantes no conselho
administrativo.
Nesse último ano, nosso
maior foco foram as ações
que visam o projeto maior
da Fraternidade Paulista
que é a erradicação da
fome e, paralelamente
estivemos presente em
diversos trabalhos junto a
nossa comunidade.

AÇÕES

•
Trabalho voluntário
na realização da feijoada
anual em conjunto com os
cunhados com a finalidade
de arrecadar fundos para
manter a hospitalaria da
Loja maçônica Liberdade
e Trabalho de Piracicaba.
•
Auxílio para o projeto Aliança da Misericórdia, que acolhe cerca
de 25 idosos colaborando

na estrutura alimentar e
medicamentosa em parceria com Dra. Raquel Keller
(prestadora de assistência
aos idosos). E na parte de
doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, além de arrecadação
de tampinhas de garrafa
e objetos plásticos que é
revertida em renda para o
pagamento da energia elétrica do local.
•
Distri buição de
brinquedos educativos
(recebidos através do
nosso cunhado Antonio
Braga) para dois projetos
sociais em comunidades
carentes de Piracicaba.
•
Arrecadação de
alimentos, roupas, produção e distribuição de
marmitas para o Projeto
Hug, que atende moradores em situação de vulnerabilidade social, além do

auxílio para a ceia de Natal
realizada aos mesmos.
•
Distri buição de
máscaras de proteção
contra o Covid-19 para
asilos, pessoas em situação
de rua e uma parceria com
o Fundo Social de Solidariedade do município, por
meio da Primeira-Dama.
•
Entrega mensal de
alimentos para o Projeto
Fome 1, que atende famílias assistidas.
•
Entrega de fraldas geriátricas para
asilos e entidades não
governamentais.
A Fraternidade Feminina
Liberdade e Trabalho está
sempre procurando atender quem precisa e busca
pelo auxílio. Estando sempre pronta e disposta a
ajudar e tornar o mundo
melhor.

Fraternidade Feminina Paulista Estrela
da Serra
HISTÓRIA
Fundada dia 07 de
outubro de 2015, a Fraternidade Feminina Paulista Estrela da Serra,
da cidade de São Pedro,
tem como atual presidente Adriana Romão
de Andrade Pereira . A

semente foi plantada pela
cunhada Lucia Braga (na
ocasião Delegada Regional da Frafem Estadual
presidida por Valderez
Ballouk) durante uma
festa que estava acontecendo na Loja Maçônica
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Liberdade e Trabalho de
Piracicaba. Realizou uma
reunião informal com
as cunhadas presentes,
explicando o que era uma
fraternidade e como fundar nas lojas da região.
Estava lá a cunhada Marta

Sanchez Bragaganolo, da
Loja Maçônica Estrela
da Serra que, animada,
trouxe ao então venerável

Jorge Luiz Morete todas
as informações e, após a
ideia ser aprovada pelos
cunhados e aceita pelas

cunhadas, fundou a Frafem Estrela da Serra tornando-se sua primeira
presidente.

AÇÕES

Projeto Bom na Escola
Bom de Bola (ambos
atendem crianças carentes com aulas gratuitas
das práticas esportivas):
fornecimento mensal
do lanche das crianças,
assim como doações de
brinquedos e panetones
no Natal.
•
Colaboração com
um projeto de dança,
Dançando para não Dançar que atende crianças e
jovens, com maquiagens
e kits de higiene
•
Decoração de

geladeiras impossibilitadas de uso em Geladeirotecas (bibliotecas doadas
para escolas municipais,
unidades de saúde e Tiro
de Guerra) onde coloca
gibis e livros, de acordo
com o destino.
•
Entrega de roupas para bebê, chocolates e panetones na Páscoa e Natal à Pastoral da
Criança
•
Doação de cestas
básicas, roupas e agasalhos para a Associação
dos Vicentinos, União

Desde a fundação, a
Frafem Estrela da Serra,
desenvolve muitos tipos
de trabalhos sociais dentre eles:
•
Entrega de cestas
básicas e leite integral à
famílias carentes assim
como remédios, suplementos alimentares e
fraldas geriátricas à pessoas debilitadas.
•
Parceria com dois
projetos sociais: Projeto
Integração de Jiu Jitsu e
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Espírita de São Pedro e
Casa Espírita Amor e Luz
e, roupas, cestas básicas
e itens de bazar para o
Centro Espírita Bezerra
de Menezes.
•
Colaboração à
APAE com doação de
leite, brinquedos pedagógicos, livros, peças
para o bazar e ainda
com ações de Outubro
Rosa e Novembro Azul
com entrega de kits de
higiene para os alunos

•
Ações de Dia das
Crianças na Casa da
Criança Dirceu Vaz de
Toledo, com distribuição de doces e também
com entrega de materiais
educacionais.
•
Arrecadação de
agasalhos em geral para
a Campanha do Inverno
Solidário atendendo à
diversas entidades da
cidade.
Nem mesmo durante
a pandemia nossa

fraternidade parou ou
diminuiu as ações. Pelo
contrário: aumentou
ainda mais a preocupação em ajudar os menos
favorecidos pela situação que se estabeleceu.
Com a colaboração da
Fraternidade Feminina
Paulista Estadual e GOSP
que enviaram máscaras
e alimentos, mais pessoas foram atendidas.
Obrigada pelo apoio de
sempre!

Fraternidade Feminina de Ulysses
Jorge Martinho
HISTÓRIA
Por iniciativa das cunhadas e cunhados, a primeira
reunião da nossa Fraternidade aconteceu no dia
27 de abril de 2018. Hoje
a diretoria é composta
pela Presidente Shirley

C. Beltrame Prebianqui, a
Vice-presidente Miriam
Ap. Rossi, diretora Secretária Giovana F. P. Gaspari,
diretora de finanças Beatriz
Z. Manzatto e a diretora
Social e Cultural Soraya A.
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Bocalão. Ao longo de sua
existência, a FRAFEM fez
vários eventos culturais e
palestras com temas ligados a saúde, leis, história da
arte, inteligência emocional e segurança digital.

AÇÕES
Fizemos também almoço
com Feijoada, Noite da
Pizza, Jantar com a participação de Coral e em todos
foram solicitadas doações
como mantimentos, produtos de higiene, material
escolar, para que pudéssemos destinar para diversas
entidades abaixo:
•
Nas Casas de
Idosos ajudamos com

mantimentos, produtos
de higiene, e máscaras;
•
Fizemos cafés da
tarde com apresentação
de música para confraternizar com os idosos;
•
Na Casa Transitória, fizemos festas temáticas com bolos, doces,
refrigerantes para o Dia
das Crianças, Natal e Páscoa, com kits de doces,
apadrinhamento (roupas
e brinquedos), chocolates, material escolar,
kits personalizados de

higiene, mantimentos e
produtos de limpeza;
•
Para os Vicentinos
de Paróquias doamos mantimentos e máscaras.
Para que nossas ações
e metas se concretizem,
sempre contamos com
a ajuda das Fraternas e
Cunhados. Dessa forma,
buscamos levar a sociedade
a solidariedade, o amor ao
próximo, o conhecimento,
a beneficência e os valores
da família.

Fraternidade Feminina Paulista Firmeza
de Itapetininga - SP
HISTÓRIA
O ano é de 1972. Para
tanto, o dia 25 de novembro foi marcante para as
fraternas, pois realizou-se
a 1° Reunião da Fraternidade, em uma das dependências da Loja Maçônica
Firmeza, com o objetivo de
designar a Diretoria Provisória até que fosse aprovado o estatuto que viria
reger a sociedade.
Nesse dia, as senhoras
mostravam-se bonitas
e bem trajadas. Alegres
riam, conversavam entre
abraços e beijos nos cumprimentos, mas ao mesmo
tempo esconder a expectativa e a ansiedade, pela

qual se tornariam pioneiras e protagonistas
de importantes eventos
da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, da
Loja Maçônica Firmeza de
Itapetininga-SP.
Em 11 de dezembro do
mesmo ano, realiza-se a
2ª Reunião marcando a
concretude dos trabalhos
bem como a divulgação
da Fraternidade Rádio e
na Imprensa da cidade.
Ofícios foram enviados
às autoridades e entidades locais. Fica também
determinada a Campanha
para o Natal com a doação de alimentos, bazares
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e jantar cuja renda seria
destinada a tal projeto. O
engajamento das fraternas
é total e encerram o ano
com êxito pela campanha.
Em 08/11/1975, realizou-se na Loja a Assembleia Geral da Fraternidade sob a Presidência
da Sra. Maria Augusta do
Nascimento Amaral para
apreciação e aprovação
dos Estatutos que rege a
referida entidade e cuja
Ata, lavrada com discreto
orgulho pela Sra. Amélia
Correa Franco Melo, in
memoriam, Secretária da
Diretoria, complementada pela Tesoureira Sra.

Terezinha de Ribamar
Furtado de Camargo. Tão
Esperado Estatuto!
Na esteira do sucesso
e do compromisso com a
Fraternidade são inúmeros os trabalhos realizados,
sempre com os olhos e o
coração voltados à benemerência. Dessa forma,
sucedem-se os eventos:
chás, bazares, almoços,
jantares dançantes, campanhas, gincanas, desfiles
de moda, desfiles de joias,
palestras, participação em
eventos de saúde em prol
do hospital de Barretos.
Assim, há 50 anos, segue
nossa Fraternidade, não
com menos dificuldades,
mas com a força, tradição
e o exemplo das fraternas que deixaram marcas
indeléveis de trabalho e
benemerência, hoje uma
senhora idônea, fazendo
Bodas de Ouro e com nova
denominação.

AÇÕES

Segundo Semestre 2020
•
Assistência Lar e
Educandário Achiles Brochieri, brinquedos para o

Natal – 174 un.
•
Lar e Assistência
São Vicente de Paula de
Itapetininga, Fraldas Geriátricas – 97 un.
•
Encaminhadas ao
Hospital de Barretos, Tampinhas duras de plásticos
- 110 kg.
•
Máscaras de Proteção contra o vírus COVID19, atendendo: Grupo de
Evangelização e Apoio ao
Portador de AIDS, Máscaras de Proteção contra
o vírus COVID 19; Assistência Lar e Educandário
Achilles Brochieri; Associação de pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE);
Fundação Cultural da
Divina Providência, total
de 1000 máscaras.
Primeiro Semestre de 2021
•
Campanha do
Macarrão (parafuso) Instituição Nosso Lar.
•
Campanha das
tampinhas de plástico
(corre paralelo o ano
todo) ECO Animais (cães
e gatos) para o custeio de
procedimentos cirúrgicos com veterinário.
•
Macarrão Parafuso
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50 pacotes, Instituição
Nosso Lar atendendo 25
crianças.
•
Doação de 5 cestas básicas — Instituição
Nosso Lar atendendo 25
crianças.
•
Doação de 5 cestas básicas — Centro
Espírita Caminho da Luz;
40 pessoas.
Primeiro Semestre de 2021
•
Centro Espíri ta
Caminho da Luz- Latas
de Leite Ninho — 15 un.
•
Vítimas de incêndio em três casas na Vila
Sotemo, Doação de roupas, calçados e alimentos
- 18 pessoas;
•
Envolvimento com
a Campanha de Natal-Objetivo: Arrecadar de
120 bolas.
•
Lar e Educandário Achilles Brochieri —
Bolas de Capotão — 120
crianças;
•
E C O PATA S —
Tampinhas de Plástico —
50k - Vendas, revertidas
para pagar o custo do
Veterinário com a castração dos animais.

Uma viagem que nos permitirá redescobrir a história da Terra Santa

E

m setembro deste
ano, de 04/09 (domingo) a 12/09 (segunda-feira), o Grande Oriente de São Paulo
fará uma viagem a Israel,
e os Irmãos estão mais do
que convidados a participar desta aventura que
será inesquecível!
A viagem de nove dias,
abrangerá passeios exclusivos pelas cidades de
Jerusalém, Tel Aviv e Tiberíades, sendo que, em
cada uma dessas localidades os Irmãos poderão
explorar os pontos históricos mais importantes,
buscando
redescobrir

a rica história de Israel
através de cada passo em
seu solo sagrado. Desta forma, desfrutaremos
juntos de uma experiência imersiva e transformadora.
04/09 (domingo): “Bem-vindo” - Chegada em Israel
Com o tema “Entre Jerusalém Celestial e Jerusalém Mundana”, o
primeiro dia de passeio
(05/09 - segunda-feira)
começa em Jerusalém,
onde visitaremos: o Monte das Oliveiras, passando
pela Basílica das Nações
no Jardim Getsêmani; o
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Monte Sião, para conhecer o túmulo do Rei David
e a sala da Última Ceia; a
Cidade Antiga, passando
pela Porta de Sião para
chegar ao Muro das Lamentações; o Monte do
Templo; o Domo da Rocha
e a Mesquita de El Aksa;
a Via Crucis; e a Igreja do
Santo Sepulcro, onde se
encontra o Calvário e o
Sepulcro de Jesus.
No segundo dia (06/09
- terça-feira) seguindo
o tema “Recordação e
Aprendizado”, ainda em
Jerusalém, visitaremos: a
Maquete de Jerusalém da
época do Segundo Gran-

de Templo e no mesmo
local encontraremos o
Santuário do Livro, onde
estão expostos os mais
antigos pergaminhos bíblicos em hebraico; o
Parlamento de Israel; a
Grande Menorá; o Yad
vaShem (museu do holocausto); e os Túneis do
Tempo.
No terceiro dia (07/09
- quarta-feira), o tema
“Nos passos da história”
nos levará à Região do
Mar Morto, onde visitaremos a Basílica Bizantina da Natividade, lugar
no qual, segundo a crença cristã, Jesus nasceu; o
Deserto da Judeia; o Sítio
Arqueológico de Quimeran, local em que foram
encontrados os famosos manuscritos do Mar
Morto e onde acredita-se
ter sido o centro dos judeus essênios.
O quarto dia (08/09 quinta-feira), traz o tema
“Pelo Vale do Rio Jordão”,
ele se iniciará com um
banho no Mar Morto e
Spa, depois iremos visitar a Fortaleza de Massada; o Rio Jordão, local por
onde, segundo a bíblia,
passaram os filhos de Israel ao entrar na Terra
prometida e na crença
cristã onde Jesus foi batizado; um Kibutz, que
mantém o espírito so-

cialista original e busca
alternativas sustentáveis
para a agricultura moderna. Após isso, seguiremos viagem à Tiberíades.
No quinto dia (09/09
- sexta-feira), em Tiberíades, seguindo o tema
“Galileia: berço do judaísmo e cristianismo”, visitaremos as sinagogas
e galeria dos artistas da
cidade da mística Judaica
Cabala, Safed; subiremos
as Colinas de Golan, até
chegarmos as fronteiras
com a Síria; iremos as
ruínas de Cafarnaum; e
a Igreja da Multiplicação
dos Pães e Peixes, para
conhecer seu mosaico da
época bizantina.
No Sexto dia (10/09 sábado), estaremos em Tel
Aviv, com o tema “Costa
de encontros e beleza”, visitando a costa mediterrânea até Ako. Em ako, visitaremos a cidade Cruzada;
a cidade antiga da época
Turca Otomana, para conhecer as muralhas que
Napoleão não conseguiu
derrubar; a cidade portuária de Haifa. Após o almoço, chegaremos em Casareia, onde conheceremos
aquela que foi a capital
pagã da Terra de Israel na
época romana.
O tema do sétimo dia de
passeio (11/09 - domingo)
será “Do sonho à realida-
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de”, pois, ainda em Tel Aviv,
percorreremos o Porto de
Jaffa, histórica porta de
entrada para a Terra Santa. Então, visitaremos o
centro Shimom Peres; a
região de Alameda Rothschild; estaremos adiante
do local em que David Bem
Gurion declarou a independência de Israel; caminharemos entre edifícios
de arquitetura Bauhaus
para entender por que Tel
Aviv é conhecida como
“Cidade Branca”; iremos
até a região do mercado de
HaCarmal e ao local onde
foi assassinado o Primeiro
Ministro Itzchak Rabin.
Assim, na segunda feira
(12/09) acontecerá nossa despedida de Israel, e
juntos retornaremos ao
Brasil. Não há palavras suficientes para descrever
o quão única, transformadora e enriquecedora
será esta experiência, por
isso, pedimos a todos os
irmãos que garantam suas
vagas e participe, visto
que, as mesmas são limitadas!
Para informações sobre preços/tarifas por
pessoa,
hospedagem,
transporte e muito mais
acesse o QR Code abaixo ou entre em contato
com nosso Secretário
de Cultura, o querido
Irmão Ricardo De Meo.

NOTÍCIAS DO GOSP | APLICATIVO MEU GOSP

Aplicativo Meu
GOSP é muito
mais facilidade
Baixe o App Meu GOSP e tenha acesso a
todos os conteúdos da Potência

O

Grande Oriente de São
Paulo sempre buscou inovar nas formas de integração dentro da Potência,
inserindo cada vez mais o GOSP
no meio tecnológico com o intuito de alcançar todos os irmãos.
Esse empenho resultou em uma
Potência mais conectada, que
disponibiliza diversos conteúdos, como: GOSP TV, GOSP Store, APP Meu GOSP e a Revista
Luzes.
Mas hoje viemos falar especificamente sobre o App Meu GOSP.
Ele está a pouco tempo entre
nós, mas já facilitou trazendo
tantos conteúdos atualizados todos os dias.
Com o Meu GOSP os irmãos
têm acesso exclusivo a área restrita onde você pode ampliar sua
rede de networking, compartilhando informações sobre o seu
negócio, e encontrando também
as empresas de outros Irmãos.
Conteúdos exclusivos e sem
contar que possui uma maior
integração entre os irmãos. São
inúmeros benefícios na palma da
sua mão.

Para acessar o
aplicativo é muito
simples, basta seguir
dois passos:

1. Insira seu CIM no campo “login”
2. Utilize seu CPF como senha!
O aplicativo está disponível
para iOS e Android gratuitamente. Baixe e tenha o GOSP na
palma da sua mão com todos os
conteúdos da Potência!
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NOVIDADES SOBRE
O NOVO PALÁCIO DA
POTÊNCIA
Conheça alguns dos espaços da futura sede do GOSP
A obra do novo palácio
do Grande Oriente de São
Paulo segue a todo vapor,
e para dar aos Irmãos um
vislumbre de como será o

resultado final, neste artigo descreveremos brevemente os espaços de cada
andar do edifício.
No primeiro andar, de-
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paramo-nos com o hall de
entrada: espaçoso e amplo, este piso tem área suficiente para acolher um
café e duas lojas.

Subindo, ao segundo andar, encontramos a biblioteca e o Museu do GOSP,
com certeza um espaço
que muitos Irmãos poderão usar como um lugar
para encontrar as ferramentas necessárias para
ampliar seus conhecimentos sobre a Potência e sobre a Maçonaria.
Já no terceiro andar, temos um espaço totalmente dedicado para locações,
muitas oficinas poderão
utilizar essa área para seus
rituais e reuniões.
O quarto, quinto e sétimo andar abrigam nove
templos de diversos ritos.

Mais uma vez, um espaço
para os Irmãos realizarem
seus trabalhos. Enquanto
isso, o sexto andar abriga
o Templo Nobre.
No oitavo andar podemos
encontrar a área de informática, a sala onde ficam
guardados os arquivos da
Mútua, o ambiente administrativo, o estúdio da TV
GOSP, a sala comunal dos
secretários e o refeitório.
No nono andar, ficam as
salas legislativa e judiciária, as quatro salas especiais para as Secretarias
e a sala de uso do Ilustre
Conselho e Judiciário. Já
o décimo, e último, an-
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dar traz as salas do Grão-Mestre e do Grão-Mestre
Adjunto, as duas salas dos
Assessores, a sala de reuniões e uma área externa.
Além disso, o edifício
possui um subsolo e piso
térreo, que podem funcionar como zona de locação
para um restaurante, e outro subsolo separado com
estacionamento para 110
carros rotativos.
Uma construção extraordinária que será inaugurada ainda neste ano de
2022. No GOSP, não poderia haver mais animação
para a chegada deste momento!

ACONTECIMENTOS | LOJAS

Conheça mais
Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

Na manhã do dia 02/04/2022, foi realizada na ARLS

No dia 02?/04/2022, foi realizada na ARLS Uião, Justiça e

União Universal, n° 463, na cidade de São José do

Fraternidade nº 2815, Oriente de Santa Cruz do Rio Pardo,

Rio Pardo (SP), Sessão de Palestra.

Sessão Magna de Iniciação.

No dia 04/04/2022, na ARLS 16 de Abril 1311, na

No dia 04/04/2022 foi realizada na ARLS Cidade

cidade de Espírito Santo do Pinhal-SP, foi realizada

Paulistana n° 7037, no Oriente de São Paulo, Sessão

Sessão Magna de Iniciação.

Magna de Elevação.

No dia 04/04/2022, a ARLS. Reais Construtores,

A ARLS Giuseppe Garibaldi n° 1462 realizou no dia

nº 2705, do Oriente de São Paulo, realizou Sessão

04/04/22 Sessão Magna de Elevação.

Ordinária.
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A ARLS Luz do Conclave nº 3853 realizou no dia

A ARLS Acácia da Mantiqueira n° 2997 realizou no dia

04/04/22 Sessão Magna de Iniciação.

04/04/2022 Sessão Magna de Elevação

No dia 09/04/22, as AARRLLSS “Estrela de Cerquilho”, nº 2.526 e “Expedicionários boituvenses”, nº
7.040, realizaram Sessão de consagração e entrega

A ARLS América nº 189 realizou no dia 06/04/22 Sessão

dos estandartes.

magna de palestra.

A ARLSBO Cidade de Itanhaém nº 2.811 realizou no
A ARLS Acácia de Cubatão n° 3.542 realizou no dia

dia 04/04/22 Sessão de entrega de Comenda e

05/04/22 Sessão Magna de Elevação.

Diploma de Benemérito da Ordem.

A ARLS Luz Sobre as Trevas nº 7055 realizou no dia

A ARLS Phoenix Lodge n° 7045 realizou no dia

6/04/2022 Sessão Magna de Regularização.

09/04/2022 Sessão Magna de Iniciação.
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A ARLS Nascente do Tietê n° 2805 realizou no dia

A ARLS União Fraternal nº 3964 realizou no dia

09/04/2022 Sessão Magna de Elevação.

09/04/2022 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Leais Paulistanos nº 7052 realizou no dia

A ARLS Leais Paulistanos nº 7052 realizou no dia

04/04/2022 Sessão de Aprendiz.

09/04/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Luz do Meio Dia nº 4234 realizou no dia

A ARLS União e Caridade IV n° 910 realizou no dia

07/04/2022 Sessão de Aprendiz.

11/04/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Aquarius nº 2721 realizou no dia 11/04/22

A ARLS Fidelidade nº 2592 realizou no dia

Sessão Magna de Iniciação.

09/04/2022 Sessão Magna de iniciação.
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A ARLS 16 de Abril, nº 1311 realizou no dia

A ARLS Cruzeiro do Itapeti nº 1725 realizou no dia

11/04/2022 Sessão Magna de Iniciação.

07/04/2022 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Acácia de Limeira nº 4538 realizou no dia

A ARLS Barão de Mauá nº 3521 realizou no dia

11/04/2022 Sessão Magna para entrega de Títulos de

11/04/22 Sessão Magna de Iniciação.

Recompensas.

A ARLS Reinaldo Alioti nº 4463 realizou no dia

A ARLS Reinaldo Alioti nº 4463 realizou no dia

11/04/22 Sessão Magna de Exaltação.

11/04/22 Sessão Magna de Exaltação.

As Lojas ARLS Leais Paulistanos, ARLS Estrela de
Guarulhos e ARLS Confrades da Galileia realizaram

A ARLS XXVII de Março n° 2636 realizou no dia

Sessão Conjunta no dia 11/04/22.

11/04/2022 Sessão Magna de Iniciação.
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A ARLS XXVII de Março n° 2636 realizou no dia

A ARLS Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi n° 4268 reali-

11/04/2022 Sessão Magna de Iniciação.

zou no dia 13/04/2022 Sessão de Entrega de Comenda.

A ARLS Cavaleiros de São João de Ribeirão Preto nº

A ARLS Fraternidade União e Justiça nº 3876 realizou no

4171 realizou no dia 12/04/2022 Sessão de Elevação.

dia 22/03 Sessão de Elevação.

A ARLS Álvaro Palmeira, nº 3308 realizou no dia

A ARLS Fraternidade Avareense nº 3482 realizou no

02/04 Sessão de Iniciação.

dia 09/04 Sessão de Iniciação.

A ARBGBC Loja América nº 189 realizou no dia

A ARLS União, Justiça e Fraternidade, nº 2815 reali-

13/04/22 Sessão de Entrega de Medalhas e Diplomas.

zou no dia 13/04 Sessão Magna de Filiação.
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AS Lojas União e Trabalho de Ribeirão Preto e Pure-

A ARLS Heraldo Ramos Leomil nº 3326 realizou no dia

za, Luz e Verdade realizaram Sessão Conjunta.

18/04 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Nacional Republicana Única nº 2632 realizou no dia 19/04/2022 Sessão Magna de Bodas de
Aniversário (Madrepérola) e Entrega de Títulos e

A ARLS Fraternidade Tatuhiby de Limeira nº 2603 realizou

Recompensas.

no dia 18/04/2022 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Acampamento dos Aprendizes n° 2772
A ARLS Acácia de Limeira nº 4538 realizou no dia

realizou no dia 19/04/2022 Sessão de Entrega de

18/04/2022 Sessão Magna de Exaltação.

Comendas.

No dia 25/04/2022 as Lojas Acácia de Aruã nº 4037,
Cavaleiros de Bom Sucesso nº 3237 e Antonio Onias
A ARLS Nadim Hanna nº 4500 realizou no dia 19/04

Neto nº 3237 realizaram Sessão Conjunta do Rito

Sessão de Exaltação.

Moderno.
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A ARLS Nazareth nº 652 realizou no dia 23/04/2022

A ARLS Reinaldo Alioti nº 4462 realizou no dia 25/04/2022

Sessão Magna de Entrega de Comendas e Títulos.

Sessão de Iniciação.

ARLS Templários do Sétimo Milênio nº 3449 reali-

A ARLS 16 de Abril n° 1311 realizou no dia 25/04/2022 o

zou no dia 20/04/2022 Sessão Magna de iniciação.

Segundo Encontro Regional de Aprendizes Maçons.

Na noite de 27/04/2022, foi realizada sessão
conjunta na A.`.R.`.L.`.S.`. Liberdade e Trabalho de
Piracicaba, em comemoração ao Dia de Tiradentes

Na última quinta-feria, dia 28/04/2022, foi realiza-

com a palestra do Irmão César Turrioni.

da pela ARLS Nazareth de Avaré

No dia 28/04/22, foi realizada mais uma cerimônia
Banquete Ritualístico alusivo ao aniversário de

de Iniciação na Loja Campos Salles II - Or ∴ de

53 anos da Loja Venerável Mestre Marco Antônio

Santa Bárbara D’Oeste, onde, além de ganharmos

Cipriano

mais 2 novos IIr ∴ e amigos,
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No dia 28/04/2022 - Aug.Resp.Benf.e Gr.Benf.Loj.Simb. Fraternidade de São Caetano – 1342, do Oriente de
São Caetano do Sul - SP, pertencente a 17ª R.A. do GOSP, em cumprimento com todos os protocolos sanitários que ainda o momento requer, realizou Sessão Ordinária no grau de Aprendiz, presidida pelo Venerável
Mestre Paulo Marcelo Supioni, e juntamente com os queridos Irmãos das Lojas, promoveu a entrega da
Comenda da Ordem do Mérito do Grande Oriente de São Paulo e a Medalha, pelos seus 59 anos de Ordem
Maçônica.

Na noite de 27/04/2022, a ARLS Decio Piagentini, nº
7023 oriente de São Paulo/SP, realizou sessão magna de
iniciação de novo aprendiz , o neófito Helio Jóse Branco

Mais informações na página 19

de Matias.
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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!
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