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Temos sempre que comemorar, ano a ano, as 
conquistas e vitórias.

A Luzes desse mês, traz várias matérias interes-
santes, mas estamos felizes em mais um aniversário 
e a retomada do mundo.

Parabéns aos Irmãos e Lojas do GOSP por tudo o 
que fizeram e fazem, com o avanço da nossa nova 
Sede, a retomada das sessões e a importância dessa 
edição, que traz as boas-vindas aos novos Venerá-
veis Mestres que assumiram a Cadeira de Salomão, 
bem como o comando da Loja.

Sucesso e progresso a todos!
Um Tríplice Fraternal Abraço!

101 ANOS DA 
FUNDAÇÃO 
DO GOSP!

EDITORIAL 

Secretaria da Comunicação do GOSP
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OS GRAUS 
FILOSÓFICOS 
DO R.E.A.A.

Por que devemos dar con-
tinuidade a nossa vida 
maçônica e não parar-
mos no Simbolismo ao 

atingir o sonhado grau três o 
de Mestre Maçom?

Alguns Irmãos entendem 
que colando o grau três e se 
tornando um Mestre Maçom 
sua vida maçônica se encerra 
e consequentemente vão aos 
poucos perdendo o interesse 
em nossa Instituição e cau-
sando a evasão nas Lojas Sim-
bólicas, alguns dão sequência 
no Simbolismo até almejar o 
cargo de Mestre Instalado, ou-
tros não enxergam essa possi-
bilidade e, gradualmente, vão 
saindo, sempre com um enor-
me vazio e se questionando 
quanto ao seu aprendizado e, 
porque continuar em sua Loja 
Simbólica.

Pois bem, a maçonaria não 
se restringe ao simbolismo, é 

o início de tudo onde somos 
iniciados, aprendemos nossos 
primeiros passos e começa-
mos a entender o que é a ma-
çonaria do Rito Escocês Antigo 
e Aceito (REAA), mas é preciso 
dar continuidade até o último 
patamar a ser alcançado, o fim 
do caminho da busca de novos 
conhecimentos e da incessan-
te verdade.

Ao incentivarmos os Irmãos 
a darem continuidade nos es-
tudos dos graus filosóficos 
do REAA, não devemos fazer 
somente com intuito de pre-
servamos o Irmão em nossa 
Ordem, mas sim, e principal-
mente, para elevarmos o co-
nhecimento do irmão, difun-
dir nossa cultura maçônica e, 
consequentemente, permitir 
que a Egrégora Maçônica con-
tinue a atuar sobre o espírito 
do maçom, quer através dos 
ensinamentos filosóficos ou 

CONHECIMENTO | GRAUS FILOSÓFICOS

Nelson Luiz Frare 
Soberano Grão Duque Escocês 
Supremo Conselho do Brasil do REAA - 
SCBREAA
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através do desenvolvi-
mento interior, abrin-
do caminho para no-
vas percepções, para o 
aprendizado histórico, 
simbólico, moral e ético, 
aperfeiçoando o caráter, 
aumentando o conheci-
mento iniciático e, aci-
ma de tudo, preparando 
homens livres e de bons 
costumes para o mundo 
profano.

Se tomarmos como 
premissa, que a Maçona-
ria é uma ciência, pode-
ríamos nos valer da afir-
mação de nosso irmão 
Nicola Aslan que diz: “A 
Maçonaria é uma ciência 
complexa, vasta, difícil, 
que abrange todas as ci-
ências que constituem o 
fundo comum das religi-
ões, das artes e da filoso-
fia de todos os povos do 
mundo, desde os tempos 
mais primitivos”.

A afirmação desse 
nosso irmão nos mos-
tra a profundidade das 
dimensões do estudo 
necessário para se com-
preender os vastos mis-
térios maçônicos.

Um dos principais ob-
jetivos da Maçonaria é o 
estudo, através da pes-
quisa e da busca inces-
sante da verdade, no afã 
de possibilitar a conti-
nuidade dessa institui-
ção milenar.

O aprendizado maçô-
nico, o ensino de suas 
doutrinas é calcado na 

interpretação de símbo-
los, no desenvolvimento 
autodidático e pessoal 
do maçom, na medida 
em que não dispomos 
de organizações me-
tódicas de estudo e de 
instrução em conjunto. 
Isto faz com que cada 
indivíduo, cada maçom, 
busque a sua Luz e seu 
conhecimento interior. 
Esse é um dos motivos 
de incentivar os irmãos a 
estudarem a Maçonaria, 
em especial o Rito Esco-
cês Antigo e Aceito. 

O aprendizado nos 
graus filosóficos ocorre 
nos Altos Corpos Filo-
sóficos do REAA, apren-
dizado este feito alcan-
çando vários degraus 
na Escada de Jacó como 
costumamos afirmar 
sempre que um Irmão 
atingi um novo grau, 
que levarão o maçom a 
transformar-se em um 
cidadão consciente, dis-
ciplinado e cumpridor 
de seus deveres, em ser 
a pedra polida para a 
construção do templo 
ideal da humanidade.

O objetivo maior dos 
Altos Graus Filosóficos 
é fazer com que o irmão 
vá adquirindo, passo a 
passo, degrau a degrau, 
o conteúdo filosófico ca-
paz de transformá-lo em 
um homem cumpridor 
dos princípios maçôni-
cos.

Para entendermos 

melhor vamos começar 
falando dos passos na 
maçonaria em seu iní-
cio, nas Lojas Simbólicas, 
onde nos reunimos re-
gularmente, nos Graus: 
1º Grau – Aprendiz, 2º 
Grau – Companheiro e 
3º Grau – Mestre.

Os Graus de Aprendiz 
e Companheiro são de 
origem operativa, e estão 
diretamente ligados aos 
ensinamentos da moral 
e do polimento da pedra 
bruta, utilizando-se de 
ferramentas associadas 
às virtudes e qualidades 
necessárias, que trans-
formarão e levarão o ser 
imperfeito à Pedra Poli-
da. Já o Grau de Mestre 
é essencialmente iniciá-
tico e esotérico, e con-
tém todas as doutrinas 
que serão posteriormen-
te objeto das instruções 
dos Graus Superiores, 
ou também chamados de 
Graus Filosóficos.

Após os Graus Simbó-
licos, devemos dar conti-
nuidade em nossa jorna-
da maçônica através dos 
Graus Filosóficos, dos 
Altos Graus do R.E.A.A., 
adotados pela maioria 
das Lojas Simbólicas.

Os Altos Graus Filosó-
ficos do REAA são conce-
didos pelo Supremo Con-
selho do Brasil do Rito 
Escocês Antigo e Aceito 
– SCBREAA - através de 
Lojas de Perfeição, dos 
Sublimes Capítulos Rosa 



ED 66 | Luzes | 8Graus 
Simbólicos

Mestre

Cavaleiro Eleito
dos Quinze (9º)

Perfeito e 
sublime Maçom 
(14º)

Cavaleiro  
Rosa-Cruz  
(18º)

Chefe do  
Tabernáculo (22º)

Cavaleiro do Sol (28°)

Cavaleiro  
Kadash (30º)

Grande Inspetor Inquisidor 
Comendador (31º)

Sublime Príncipe do 
Real Segredo (32°)

Soberano Grande 
Inspetor Geral (33°)

Ordem dos 
Cavaleiros Templários

Ordem dos 
Cavaleiros de Malta

Ordem da 
Cruz Vermelha

Ordem da 
Cruz Vermelha

Maçom do 
Real Arco

Mui Exelente 
Mestre

Past Master

Mestre 
de Marca

Graus  
Inefáveis

Graus  
Captulares

Graus Filosóficos

Graus Administrativos
Graus de 
Cavalaria

Graus 
Crípticos

Graus 
Capítulares 

Graus 
Simbólicos 

RITO ESCOCÊS ANTIGO E ACEITO RITO DE YORK

Secreto (4º)

Cruz, do Ilustre Conse-
lho Filosófico de Kadosh 
e do Mui Poderoso Con-
sistório dos Príncipes do 
Real Segredo.

Para melhor entendi-
mento vamos detalhar os 
Altos Corpos Filosóficos 
por câmaras.

A primeira Câmara Fi-
losófica é chamada de 
Loja de Perfeição, e seus 
Graus são chamados de 
Inefáveis.

A Loja de Perfeição vai 
do Grau 4 até o Grau 14. 
Estes Graus têm suas no-
menclaturas, bem como 
seus ensinamentos filo-
sóficos. Na Loja de Per-
feição os Irmãos serão 

elevados e comunicados 
dos seguintes Graus:

Grau 4 – Mestre Se-
creto  - Iniciático

Grau 5 – Mestre Per-
feito  - Comunicação

Grau 6 – Secretário Ín-
timo  - Comunicação

Grau 7 – Preboste e 
Juiz - Comunicação

Grau 8 – Intendente 
dos Edifícios - Iniciático

Grau 9 – Mestre Eleito 
dos Nove - Iniciático

Grau 10 – Mestre Elei-
to dos Quinze - Iniciáti-
co

Grau 11 – Mestre Eleito 
dos doze - Comunicação

Grau 12 – Grão-Mestre 
Arquiteto  - Comuni-

cação
Grau 13 – Real Arco de 

Salomão  - Iniciático
Grau 14 – Grande Elei-

to ou Perfeito - Iniciático
Na Loja de Perfeição os 

Graus buscam a medi-
tação, buscam estudar a 
filosofia e os verdadeiros 
segredos da Maçonaria; 
o estudo da equidade que 
determina o julgamento 
de nossas ações, buscam 
a iluminação do homem; 
buscam a extinção de to-
das as paixões e de todas 
as tendências censurá-
veis, desenvolve o pen-
samento da reconstru-
ção e são consagrados a 
regeneração do homem 
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em seus costumes, pelas 
ciências, artes e sua co-
ragem.

A sequência de nossos 
ensinamentos ocorre nas 
Câmaras Capitulares, 
onde os Graus são cava-
lheirescos que exaltam o 
simbolismo da espada e 
vão do 15 ao 18.

Grau 15 – Cavaleiro do 
Oriente - Iniciático

Grau 16 – Príncipe de 
Jerusalém  - Comuni-
cação

Grau 17 – Cavaleiro do 
Oriente e do Ocidente 
- Iniciático

Grau 18 – Cavaleiro 
Rosa Cruz - Iniciático.

Os graus da Câmara 
Capitular abordam o fim 
do exílio dos hebreus na 
Babilônia, o retorno à 
Terra Santa, o estudo das 
Cruzadas, terminando 
no Grau 18 que celebra 
o advento do Cristo, cuja 
sessão deve ser realizada 
na Semana Santa. Nesses 
graus, em especial no 
grau 18, o maçom toma 
consciência da religiosi-
dade da Ordem e de seus 
propósitos de aperfeiço-
amento individual e da 
fraternidade coletiva.

Um novo ciclo se ini-
cia no chamado Ilustre 
Conselho Filosófico de 
Kadosh, aonde os Graus 
vão do 19 ao 30, chama-
dos essencialmente de 
Filosóficos. 

Grau 19 – Mestre Pon-
tífice - Iniciático

Grau 20 – Mestre “Ad 

Vitam” - Comunicação
Grau 21 – Patriarca 

Noaquita - Comunicação
Grau 22 – Cavaleiro do 

Real Arco - Iniciático
Grau 23 – Chefe do Ta-

bernáculo  - Comuni-
cação

Grau 24 – Príncipe do 
Tabernáculo - Comuni-
cação 

Grau 25 – Príncipe de 
Misericórdia - Comuni-
cação

Grau 26 – Cavaleiro 
da Serpente de Bronze - 
Comunicação

Grau 27 – Grande Co-
mendador do Templo - 
Comunicação

Grau 28 – Cavaleiro do 
Sol - Iniciático 

Grau 29 – Grande Es-
cocês de Santo André - 
Iniciático

Grau 30 – Cavaleiro 
Kadosh - Iniciático

O Conselho de Kadosh 
discorre sobre o triunfo da 
verdade, estuda o trabalho 
como propagador de sen-
timentos nobres e genero-
sos, estuda na profundida-
de a Maçonaria Escocesa, 
encerrando o ciclo de al-
tos estudos no simbolismo 
e na filosofia maçônica, 
além de estudar os gran-
des filósofos e pensadores 
da humanidade. 

Concluímos os graus 
dos Altos Corpos Filo-
sóficos no Mui Poderoso 
Consistório de Príncipes 
do Real Segredo onde 
são administrados os en-
sinamentos dos graus 31 

e 32 os chamados graus 
administrativos.

Grau 31 – Inspetor In-
quisidor - Iniciático 

Grau 32 – Mestre do 
Real Segredo - Iniciático

Os graus Adminis-
trativos irão estudar a 
consciência humana de 
forma detalhada e apro-
fundada, lembrando que 
somente o homem cons-
ciente pode ser justo. 
Estuda o militarismo, o 
poder militar, respeitan-
do toda a simbologia e 
filosofia maçônica.

Por fim chega-se ao 
Grau 33 do R.E.A.A., 
também considerado 
um Grau Administrati-
vo, e que só poderá ser 
concedido pelo Supre-
mo Conselho do Brasil 
do Rito Escocês Antigo e 
Aceito – SCBREAA.

Para se alcançar o so-
nhado grau 33, Grande 
Inspetor Geral de Or-
dem, é preciso muito es-
tudo e dedicação a Or-
dem, há os interstícios 
para que os Irmãos pos-
sam ter o devido tempo 
de refletir o aprendizado 
de cada grau, o irmão não 
deve ter pressa em con-
cluir a subida da Escada 
de Jacó é preciso viver 
cada grau, estudar re-
fletir cada grau somente 
assim o Irmão alcançará 
seu desiderato com per-
feição e sabedoria. 

Lembrando sempre 
aos Irmãos que a Maço-
naria prega a igualdade 
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entre seus irmãos, por-
tando, estar em um grau 
superior não significa 
estar acima de outro Ir-
mão, sempre devemos 
ter em mente que somos 
eternos aprendizes.

Os Altos Graus nos 
oferecem a possibilidade 
de ter o conhecimento 
da parte doutrinária ine-
rente aos mesmos, nos 
obrigam a uma maior 
responsabilidade no 

cumprimento de nossos 
deveres. 

Finalizando, sempre 
termos em mente que a 
nomenclatura às vezes 
pode passar erronea-
mente a imagem de po-
der, de ostentação, mas 
o verdadeiro Grande 
Inspetor Geral da Ordem 
aprende muito bem que 
vivemos em uma Frater-
nidade onde todos so-
mos iguais, independen-

te de graus, cargos ou 
posição social e esse no 
meu entender é o ensi-
namento básico de nossa 
Sublime Instituição. 

SUPREMO CONSELHO 
DO BRASIL DOS INSPE-
TORES GERAIS, CAVA-
LEIROS COMANDANTE 
DA CASA DO TEMPLO 
DE SALOMÃO PARA O 
GRAU 33 DO RITO ES-
COCÊS ANTIGO E ACEI-
TO. SCBREAA.
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O médico precisa 
saber  o  que  é 
medicina, o advo-
gado ,  o  que  é 

Direito. Assim, também, 

o Maçom precisa saber 
o que é Maçonaria. Se 
um bombeiro socorrista 
não consegue salvar um 
acidentado sem saber 

as técnicas necessárias, 
como um Maçom poderá 
ajudar a sociedade sem 
conhecimento maçônico 
para tal?

O COMPROMISSO DO MAÇOM 
PERANTE A SOCIEDADE

Ir∴ Roberto Bertelli
ARLS Unitas nº 1.668
Araçatuba - SP

COLUNA | ROBERTO BERTELLI

O Maçom, ao ser ini-
ciado nessa condição, 
tem o dever de buscar 
conhecimento maçônico, 

utilizando-o para seu 
aperfeiçoamento moral. 
Entretanto, mais do que 
apenas aprender, deverá 

ele aplicar tais princípios 
em seu dia a dia, a fim de 
promover o bem-estar da 
humanidade. Para isso, o 
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Maçom deve, sobretudo, 
entender o que é Maçona-
ria e qual o seu propósito.

Mas, afinal, qual o conceito 
de Maçonaria?

O site do ICP (Instituto 
Cristão de Pesquisas), 
em um texto intitulado 
“Maçonaria e Religião”, 
traz a informação de que 
dois pesquisadores escre-
veram para cinquenta 
Grandes Lojas dos Estados 
Unidos com a seguinte 
pergunta: 

Enquanto líder maçô-
nico oficial, que livros e 
autores V.Sa. recomenda 
como tendo autoridade 
com relação ao tema 
maçonaria?

Os pesquisadores rece-
beram a resposta de vinte 
e cinco Grandes Lojas. 
Em primeiro lugar ficou 
Henry Wilson Coil, sua 
obra “Coil’s Masonic Ency-
clopedia – Enciclopédia 

Maçônica de Coil”
Segundo a Enciclopédia 

Maçônica de Coil, o con-
ceito de Maçonaria é:

A Maçonaria é uma 
ordem fraterna l  de 
homens ligados por jura-
mento; decorrente da 
fraternidade medieval de 
maçons operativos, ade-
rindo a muitas de suas 
antigas regras, leis, cos-
tumes e lendas, leais ao 
governo civil em que ela 
existe; que inculca as vir-
tudes morais e sociais 
pela aplicação simbólica 
dos instrumentos de tra-
balho dos pedreiros e por 
alegorias, palestras e obri-
gações; cujos membros 
são obrigados a respei-
tar os princípios de amor 
fraternal, igualdade, ajuda 
mútua e assistência, sigilo 
e confiança; têm modos 
secretos de reconheci-
mento de para com outro, 
como maçons, quando 

viajando pelo mundo, e se 
encontram em Lojas, cada 
uma governada autocrati-
camente por um Mestre, 
assistido por Vigilantes, 
onde peticionários, após 
investigação particular em 
suas qualificações men-
tais, morais e físicas, são 
formalmente admitidos 
na Sociedade em cerimô-
nias secretas baseadas em 
parte em velhas lendas da 
Arte Maçônica.

Nesse ponto, temos 
o dever de dizer que a 
fonte da tradução acima 
é o trabalho do Ir. Ken-
nyo Ismail (referência 
ao final), pois o acesso 
a essa enciclopédia é 
muito difícil, visto que 
não há sequer edição tra-
duzida para o português, 
tampouco é vendida nas 
livrarias brasileiras. A 
versão original chega a 
custar mais de mil reais 
em sites dos EUA.

Analisando o conceito 
acima, podemos destrin-
char da seguinte forma:

A palavra “Maçonaria” é 
formada, em parte, pelo 
sufixo -aria, que designa 

uma ideia de “oficina”. 
Denota coletividade em 
torno de uma atividade 
laboral. 

Já o termo “Ordem” 
designa uma associação 

em que seus membros 
prestam obediência a 
determinadas regras. 

O significado de “Fra-
ternidade” é uma forma 
de organização de pessoas 
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que visa à responsabili-
dade de cada indivíduo 
não apenas com seu pró-
prio bem mas, sobre-
tudo, com o bem comum 
em relação aos demais 
indivíduos.

Com relação à “Virtude 
Moral”, filosoficamente, 
mais precisamente pelo 
conceito de Aristóteles, 
tal virtude surge a partir 
de bons hábitos adota-
dos pelo indivíduo, que 
o torna capaz de praticar 
atos justos.

Já “Virtude Social”, 
segundo Charles Pinot 
Duclós, escritor francês e 
membro da Royal Society 
de Londres, é tolerar nos 
outros o que devemos 
proibir a nós mesmos. 
Claro que não estamos 
diante de tolerância de 
ilegalidades. Podemos 
entender o conceito de 
virtude social de Charles 
Duclós por meio da expli-
cação do Doutor em Ciên-
cia Política da USP Lucas 
Petroni, em seu artigo 
publicado na Revista Bra-
sileira de Ciência Política 
da UnB, em que resume 
ser a tolerância a autor-
restrição pessoal contra a 
tentação de nos valermos 
da coerção coletiva para 

fazer da sociedade um 
reflexo direto de nossas 
concepções de bem.

Ainda na Enciclopé-
dia Maçônica de Coil há 
outro conceito de Maço-
naria, em um sentido mais 
amplo, que segue:

Maçonaria, em seu sen-
tido mais amplo e abran-
gente, é um sistema de 
moralidade e ética social, 
e uma filosofia de vida, de 
caráter simples e funda-
mental, incorporando um 
humanitarismo amplo e, 
embora tratando a vida 
como uma experiência 
prática, subordina o mate-
rial ao espiritual; é moral, 
mas não farisaica; exige 
sanidade em vez de san-
tidade; é tolerante, mas 
não indiferente; busca a 
verdade, mas não define 
a verdade; incentiva seus 
adeptos a pensar, mas 
não lhes diz o que pen-
sar; que despreza a igno-
rância, mas não reprova o 
ignorante; que promove a 
educação, mas não pro-
põe nenhum currículo; ela 
abraça a liberdade política 
e de dignidade do homem, 
mas não tem plataforma 
ou propaganda; acredita 
na nobreza e utilidade da 
vida; é modesta e não mili-
tante; sendo moderada, 
universal, e liberal quanto 
a permitir que cada indiví-
duo forme e expresse sua 
própria opinião, mesmo 
sobre o que a Maçonaria 
é, ou deveria ser, e con-
vida-o a melhorá-la, se 

puder.
Analisando o con-

ceito mais amplo de 
Maçonaria, como 
explicado acima, 
podemos destrin-
char da seguinte 
forma:

Um “Sistema de 
moralidade e ética 
social” se trata de 
uma doutrina cal-
cada em princípios 
interdependentes, 
os quais são pauta-
dos pela moralidade 
e pela ética social, 
ou seja, todas as 
regras individuais 
de conduta e cos-
tumes admitidos 
em  sociedade.

O  “ H u m a n i -
tarismo” é uma 
d o u t r i n a  q u e 
consiste em pro-
mover o bem-es-
tar da humanidade 
(pilar da doutrina 
maçônica).

No que tange à 
“Liberdade Polí-
tica”, buscando o 
conceito na fonte, 
segundo Charles 
Louis de Secondat, 
o famoso Barão de 
Montesquieu, em 
sua obra O Espírito 
das Leis, trata-se 
da tranquilidade de 
espírito que provém 
da opinião que cada 
um tem sobre a sua 
segurança; e para 
se ter essa liber-
dade é preciso que 

VIRTUDE 
MORAL

VIRTUDE 
SOCIAL
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o governo seja tal que um 
cidadão não possa temer 

outro cidadão (MON-
TESQUIEU, Charles de 
Secondat, Baron de, 1689-
1755. O Espírito das Leis; 
apresentação Renato 
Janine Ribeiro; tradução 
Cristina Murachco. São 
Paulo: Ed. Martins Fontes, 
1996).

Em suma, podemos enten-
der como Maçonaria:

A Maçonaria é uma 
associação de pessoas 
com objetivos próprios de 
uma oficina (sufixo -aria), 
ou seja, o trabalho, com 
regras a serem obedeci-
das por todos (ordem), ali-
cerçadas no bem comum 
(fraternal), formando 
uma doutrina de princí-
pios interdependentes 
pautados na observância 
da moral (virtude moral), 
cujos símbolos e alegorias, 
que representam os ins-
trumentos de trabalho dos 
pedreiros, devem incutir 
no Maçom as virtudes 
necessárias para que ele 
possa praticar atos justos 
em benefício da socie-
dade (virtude social), pro-
movendo o bem-estar da 
humanidade, pugnando 
pela liberdade política, a 
ponto de um cidadão não 
temer outro cidadão em 
razão de sua liberdade 

de opinião (Barão de 
Montesquieu).

O Maçom prec isa 
entender que a Maçonaria 
não faz filantropia, tam-
pouco age na transforma-
ção política ou socorre a 
sociedade. A Maçonaria 
é um ideal, um compi-
lado de conhecimentos 
que visam à melhoria do 
homem Maçom, é um 
“sistema de moral”, uma 
“escola de moral”. O filan-
tropo, o agente que busca 
transformar as relações 
política e que socorre a 
sociedade é o Maçom, o 
indivíduo evoluído.

Isso fica claro nas pala-
vras do Irmão Thomas 
W. Jackson, Presidente 
Honorário da Conferência 
Mundial de Grandes Lojas 
Maçônicas:

A Maçonaria não tem 
o escopo de reformar a 
sociedade. A Maçonaria 
procura homens bons e 
de excelente caráter, apri-
morando-os, tornando-os 
melhores. Estes sim refor-
marão a sociedade.

Nesse aspecto, pode-
mos dizer que a Maço-
naria, enquanto associa-
ção de Maçons, procura 
homens bons para compor 
seus quadros. Já a Maço-
naria enquanto sistema 
de moralidade aprimora 
o Maçom, incutindo nele 

as virtudes necessárias 
para poder praticar atos 
justos em benefício da 
sociedade, promovendo 
o bem-estar da humani-
dade. Ora, meus irmãos, 
estamos diante de três 
grandes pilares dos objeti-
vos da Maçonaria: INICIA-
ÇÃO – APRIMORAMENTO 
– PRÁTICA JUNTO À 
SOCIEDADE. Ou seja. A 
INICIAÇÃO fica a cargo 
da Maçonaria enquanto 
associação.

O APRIMORAMENTO 
fica a cargo da doutrina 
maçônica enquanto escola 
de moral. A PRÁTICA 
JUNTO À SOCIEDADE fica 
a cargo de cada Maçom 
em razão do compromisso 
firmado com a Maçonaria 
no dia de sua Iniciação.  
Ajudar o seu país a pro-
gredir é o verdadeiro tra-
balho do Maçom, para isso 
necessita ele, sobretudo, 
de constância e coragem

Para haver CONST NCIA 
é necessário ORAGEM. 
A Maçonaria congrega 
homens bons e de exce-
lente caráter dos mais 
variados níveis sociais, 
intelectuais, econômicos 
e profissionais. Em razão 
disso, e por corolário, 
não exigiria dos Maçons 
grandes demonstrações 
de empenho em prol da 
sociedade. Precisamos 
entender que a missão do 
Maçom tem por objetivo 
fazer a sociedade feliz, 
mas não especifica qual o 
tipo de atividade o Maçom 

A Maçonaria não tem o escopo de reformar a sociedade. 
A Maçonaria procura homens bons e de excelente 
caráter, aprimorando-os, tornando-os melhores. Estes sim 
reformarão a sociedade.
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desenvolverá para atingir 
tais objetivos. O único fato 
necessário e exigível é que 
seja constante.

Não precisa o Maçom 
realizar grandes obras 
sociais, sejam elas políticas, 
filantrópicas, etc.. Pode e 
deve o Maçom intervir em 
pequenos assuntos de seu 
dia a dia com base nos prin-
cípios maçônicos, afinal, 
todo o esforço do Maçom 
em prol do bem-estar da 
humanidade faz parte de 
sua missão, mas desde que 
seja CONSTANTE, pois a 
falta da constância distan-
cia o Maçom da sua missão.

Não deveis deixar de 
servir ao Povo quando ele 
precisar de vossos servi-
ços, conduzindo-o sempre 
pelos caminhos da Liber-
dade e da Justiça

No DEVER DE SERVIR 
não há especificação de 
quando e como, exceto 
quando há a implicação de 
ser CONSTANTE, ou seja, 
NÃO DEIXAR DE SER-
VIR AO POVO no serviço 
em prol do bem-estar da 
humanidade.

Quanto aos CAMINHOS 
DA LIBERDADE E DA JUS-
TIÇA, citamos os excertos: 

A Maçonaria procura 
homens experimentados 
e espíritos amadurecidos 
e resolutos, a fim de dar à 
Humanidade, condutores 
hábeis pelo estudo e impla-
cáveis no cumprimento do 
dever. 

E mais: 
A Maçonaria consagra o 

máximo respeito à LIBER-
DADE DE CONSCIÊNCIA, 
mas rechaça a liberdade 

de obedecer à indife-
rença, aos caprichos e à 
covardia. 

Mais ainda: 
A JUSTIÇA aconselha a 

defender os mais fracos 
contra os mais fortes, velar 
pela saúde pública, proteger 
o presente sem compro-
meter o futuro e não tentar 
administrar sozinho, pois 
não há pior Governo que 
aquele que não se vê gover-
nar ou que menos governa.

O Maçom, em sua Ini-
ciação, ainda promete 
expressamente praticar 
a solidariedade humana, 
amparando a todos sem 
ostentação, sem vaidade, 
sem orgulho, com a verda-
deira humildade maçônica.

A SOLIDARIEDADE 
HUMANA é a tal filantropia, 
que, por sua vez, é gênero 
do qual a caridade é espécie. 

Ser solidário é auxiliar 
alguém em algum propó-
sito, seja por meio de ação 
assistencial, educacional, 
política, dentre outras. É 
caminhar com o seme-
lhante, enfrentando unidos 

os problemas. A solidarie-
dade tem um sentido muito 
mais amplo que a caridade, 
visto que esta é demandada 
em razão de uma situação 
iminente a ser amenizada. 
A solidariedade é dever do 
Maçom, seja ele deman-
dado ou não.

Uma vez iniciado, o 
Maçom recebe seu avental 
de Aprendiz como símbolo 
do trabalho e de que deverá 
ter sempre uma vida ativa e 
laboriosa. O Maçom, a par-
tir de então, deverá se pre-
parar por meio da busca do 
conhecimento maçônico, 
utilizando-o para seu aper-
feiçoamento moral. 

Uma vez preparado, 
deverá o Maçom aplicar 
tais princípios em seu dia 
a dia, a fim de promover 
o bem-estar da Pátria e 
da Humanidade, erigindo 
grandes Templos à virtude 
humana e enterrando todo 
o vício que subjuga a alma 
do homem.

REFERÊNCIAS:

LIBERDADE DE  
CONSCIÊNCIA

Clique aqui

Trabalho do Doutor
 Lucas Petroni

Trabalho do Irmão 
Kennyo Ismail

Clique aqui

https://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/view/2200
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11238/DISSERTA%C3%87%C3%83O-KENNYO-ISMAIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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101 ANOS 
DE GOSP
Celebramos a longevidade desta 
ilustre Potência!

O Grande Oriente de São 
Paulo completou, no dia 
29 de julho, 101 anos, 
e que grande alegria é 

poder comemorar a célebre 
história desta ilustre e in-
fluente entidade, que, desde 
seus primórdios, tem atuado 
como um pilar fundamental 
na construção da verdadeira 
maçonaria, que inspira e mo-
tiva tantas pessoas a se torna-
rem seres humanos melhores.

Ao longo dos anos, o GOSP 
tem se empenhado em ajudar 
na melhoria do país e da so-
ciedade, trabalhando em prol 
do progresso, seguindo com 
afinco e orgulho os princípios 
que sustentam esta irmanda-
de, sendo eles a Liberdade, 
Igualdade e a Fraternidade. É 
inquestionável que o impacto 
de sua influência na comuni-
dade maçônica reverbera por 
gerações e permanece forte 
até hoje.

Quantos momentos e ações 
marcantes foram realizados 
pelos Irmãos que vieram an-
tes de nós, quantas lições fo-
ram ensinadas, e quantas fo-
ram aprendidas. O GOSP, tem 
sido personagem intrínseco 
na história da Maçonaria bra-
sileira, e seu legado é de tra-
balho contínuo para garantir 
que os verdadeiros valores da 
Ordem sejam sempre defen-
didos e respeitados.

EVENTOS | ANIVERSÁRIO DO GOSP
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Há mais de um século, uma 
semente foi plantada e regada, 
com muito amor e propósito. 
A árvore de acácia que nasceu 
desse ato fraterno, possui raí-
zes fortes e seus ramos conti-
nuam a gerar frutos, por isso, 
nosso dever é garantir que a 
árvore continue frutífera e 
próspera. Que está metáfo-
ra sirva para nos lembrar de 
que, como Maçons, devemos 
nos dispor a regar esta Potên-
cia diariamente, depositando 
nossa máxima crença de que 
no futuro seus frutos serão 
ainda mais doces.

Nos últimos dois anos, a 
evolução do GOSP alcançou 
novos horizontes, com sua in-
serção no mundo digital, qua-
se em sua totalidade, a Potên-
cia vem experimentando um 
novo patamar de integração.

Desde as redes sociais que 
fornecem aos irmãos infor-
mações e conteúdos diários; 
a Revista Luzes na platafor-
ma “Amazon”, difundindo co-
nhecimento sobre a Ordem; 
e o site oficial que atualiza a 
todos sobre as atividades das 
oficinas; à evolução tecno-
lógica obtida com o projeto 
“Papel Zero”, que introduziu 
a Assinatura Digital; e o lan-
çamento do aplicativo MEU 
GOSP.

Todas essas medidas, foram 
pensadas para garantir que o 
GOSP esteja sempre um passo 
à frente, crescendo e se ex-
pandindo junto com o mundo. 
Já se passaram 101 anos, mas 
a história deste Oriente está 
longe de terminar, na verda-

Confira a 
Revista Luzes no 
site do GOSP!

de, ela nunca acabará, pois o 
trabalho feito hoje refletirá 
no amanhã. Irmãos, o futuro 
do GOSP é próspero e aben-
çoado, pois nós, como família, 
não perderemos a vontade e a 
determinação de garantir que 
a soberania em que se encon-
tra o Grande Oriente de São 
Paulo seja preservada.

No 101º ano, celebramos a 
resiliência e acolhemos o pró-
ximo capítulo com otimismo, 
alegria e a promessa de lon-
gevidade! Que o Grande Ar-
quiteto do Universo continue 
iluminando a história, os Ir-
mãos e o destino do Grande 
Oriente de São Paulo. Esse é 
nosso desejo.
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REVOLUÇÃO 
CONSTITUCIONALISTA 

DE 1932
Breve estudo sobre o movimento 

A Revolução Cons-
titucionalista de 
1932, também co-
nhecida como 

Guerra Paulista, foi a 
revolta armada realiza-
da por grupos da elite 
do Estado de São Paulo 
contra o governo provi-
sório de Getúlio Vargas, 
que tinha como intuito 
estimular a convocação 
de uma Assembleia Na-

cional Constituinte.
A razão do conflito 

despertou-se a partir da 
Revolução de 1930, even-
to que marcou a ascen-
são de Vargas ao poder 
e o início do Governo 
Provisório. Em 1931, Var-
gas anulou a constitui-
ção de 1931, com isso, 
ele revogou a autonomia 
dos estados brasileiros e 
destruiu o pilar que sus-

tentava o poder paulista: 
o sistema federalista e 
a economia baseada no 
setor agrário.

Assim, com Vargas 
como chefe de governo 
e a ausência da prome-
tida Assembleia Nacional 
Constituinte, o país ba-
sicamente não tinha uma 
Constituição, enquanto 
Getúlio centralizava cada 
vez mais poderes. Situa-
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ção que irritou os pau-
listas que tinham apoia-
do a Revolução de 1930, 
em sua maioria membros 
do Partido Democrático 
(PD) formado por dissi-
dentes do PRP.

Outra questão impor-
tante foram os interven-
tores selecionados para 
governar os Estados do 
Brasil, visto que, Getúlio 
interferiu nas escolhas 
e elegeu apenas inter-
ventores militares, o que 
mais uma vez reforçou a 
perda de autonomia dos 
estados, já que os gover-
nantes não eram esco-
lhidos por seus políticos, 
mas sim pelo Presidente 
provisório. 

Em 23 de maio de 1932, 
uma manifestação con-
tra o Governo Vargas foi 
realizada por estudan-
tes, que foram mortos 

pelas forças do chefe 
provisório. Estas mortes 
provocaram a indigna-
ção da classe média pau-
lista, que demonstrou 
ainda mais apoio à causa 
constitucionalista.

Assim, no dia 9 de ju-
lho de 1932 começaram 
os ataques ao governo 
de Getúlio Vargas, lide-
rados pelo então inter-
ventor do Estado de São 
Paulo, Pedro de Toledo 
(1860-1935). Por meio de 
grandes meios de comu-
nicação, como rádio e jor-
nais, os participantes do 
movimento conseguiram 
mobilizar a população, 
reunindo mais de 200 mil 
voluntários, dos quais 60 
mil eram combatentes.

Do lado oposto, as for-
ças de Vargas contavam 
com um total de 100 mil 
soldados, que enfrenta-

ram as forças paulistas 
durante 87 dias de com-
bate, até que em 2 de ou-
tubro os tropos do Estado 
de São Paulo se rendem 
na cidade de Cruzeiro, 
assinando o rendição no 
dia 3 de outubro.

As consequências do 
combate são retomadas 
em uma contagem oficial 
de 934 mortos. No en-
tanto, apesar de perder 
a batalha, o movimento 
constitucionalista acabou 
atingindo seu objetivo, 
pois seus esforços forta-
leceram o fervor popular 
pela Constituição, o que 
resultou em uma elei-
ção em 1933 e depois, em 
1934, no nascimento de 
uma Assembleia Nacional 
Constituinte que elabo-
rou a nova Carta Magna 
do Brasil, promulgada na-
quele mesmo ano.
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DOENÇA AFETA UMA MÉDIA 
DE 400 MILHÕES DE 

PESSOAS EM TODO MUNDO

MÊS DE 
COMBATE 

A HEPATITE 
VIRAL

Em julho o Instituto Bra-
sileiro de Estudos do Fígado 
(IBRAFIG), promove a cam-
panha anual e nacional “Julho 
Amarelo“. Com o lema “Não 
Vamos Deixar Ninguém Para 
Trás”, o movimento busca 
conscientizar a população, di-
vulgar informações e mobili-
zar ações sobre a importância 
da prevenção contra as hepa-
tites virais.

A hepatite viral é uma in-
fecção que causa inflamação e 
danos ao fígado. Existem vá-
rios tipos de hepatite, classi-
ficadas como: hepatite A, B, C, 
D e E. Alguns tipos podem ser 
curados sem que resultem em 
problemas mais graves, en-
quanto outros são crônicos e 
causam cirrose, insuficiência 
hepática e, em alguns casos, 
câncer de fígado.

Os vírus da hepatite A e E 
geralmente causam infecções 
agudas, enquanto os vírus da 
hepatite B, C e D podem cau-
sar infecções agudas e crô-
nicas. No Brasil as hepatites 
virais mais comuns são as B e 
C, transmitidas pelo contato 
com o sangue de uma pessoa 
infectada. 

A hepatite B também é 
transmitida através do con-
tato com outros fluidos cor-
porais, que pode ocorrer de 
várias maneiras, incluindo o 
compartilhamento de agulhas 
de drogas ou relações sexuais 
desprotegidas. 

Já a hepatite C é transmitida 
quando o sangue de uma pes-
soa infectada com o vírus da 
hepatite C, mesmo em quan-
tidades microscópicas, entra 

SAÚDE | JULHO AMARELO
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no corpo de alguém que 
não está infectado. Além 
disso, 5% a 25% das pes-
soas com hepatite C crô-
nica desenvolvem cirro-

se em 10 a 20 anos, e as  
taxa de mortalidade são 
comparáveis às do HIV e 
da tuberculose.

Embora cada hepati-

te possa causar sinto-
mas semelhantes, elas 
se espalham e afetam o 
fígado de maneira dife-
rente.

Como as hepatites B e 
C são transmitidas por 
fluidos corporais, as es-
tratégias de prevenção 
mais importantes são: 
usar preservativos du-

rante relações sexuais, 
evitar o compartilha-
mento de itens pessoais 
e sempre esterilizar ob-
jetos perfurantes. Outro 
método importante de 

prevenção é o teste de 
detecção rápida e a va-
cinação contra a infec-
ção, ambos podem ser 
realizados gratuitamen-
te pelo SUS.

Febre;
Fadiga;
Perda de apetite;
Náusea;

Vômito;
Dor abdominal;
Urina escura;
Movimentos intestinais; 

cor de barro;
Dor nas articulações;
Icterícia (cor amarela na 
pele ou nos olhos)

Sangrar com facilidade
Contusão
Fadiga
Perda de apetite
Descoloração amarela da 
pele e dos olhos (icterícia)

Urina de cor escura
Comichão na pele
Acúmulo de líquido no 
abdômen (ascite)
Inchaço nas pernas
Perda de peso

Confusão, sonolência e 
fala arrastada (encefalopa-
tia hepática)
Vasos sanguíneos seme-
lhantes a aranhas em sua 
pele (angiomas de aranha)

SINTOMAS DA HEPATITE B:

SINTOMAS HEPATITE C:
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O Instituto Humberto 
Campos (IHC), foi fun-
dado em 17 de maio de 
1941 por uma comissão da 
Loja Maçônica “Capital, 
Comércio e Ciências”. Em 
seus primórdios, a orga-
nização foi criada para 
funcionar como um orfa-
nato, destinado ao apoio 
e educação de crianças 
órfãs necessitadas.

O nome da institui-
ção, também decidido 
durante sua fundação, 
foi escolhido como uma 
homenagem ao escri-
tor brasileiro Humberto 
de Campos, conhecido 
como o escritor dos 
carentes de corpo e 
espírito, que encontrou 

inspiração, para conce-
ber suas obras, em seu 
imenso carinho em rela-
ção aos sofredores.

Para construir a sede 
da entidade, os funda-
dores realizaram uma 
intensa campanha, con-
tando com o auxílio dos 
ferroviários do Estado 
de São Paulo, visando 
arrecadar recursos nas 
cidades que utilizavam 
os serviços das ferro-
vias. O ato sensibilizou o 
Presidente da Ferrovia, 
que aprovou a criação 
do orfanato, e também 
outras empresas que 
ofertaram terrenos.

Assim, em 1º de feve-
reiro de 1942, na Estação 

Mailasky da Estrada de 
Ferro Sorocabana, muni-
cípio de São Roque, foi 
lançada a pedra funda-
mental para a constru-
ção do orfanato. Então, 
em 28 de novembro de 
1948, a diretoria do Orfa-
nato propôs que o Insti-
tuto fosse construído em 
Sorocaba, o que foi feito 
e, com isso, a Estrada de 
Ferro Sorocabana cedeu 
um terreno de 99.694 m², 
no bairro Nossa Senhora 
da Ponte, onde conti-
nua até hoje a sede do 
Instituto.

Foi em 1º de maio de 
1952 que, por fim, foram 
inaugurados dois pavi-
lhões dormitórios, aos 

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

SOLIDARIEDADE |  ENTIDADES QUE O GOSP APOIA

Conheça a história e o projeto desta organização
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quais chamaram de: 
Adhemar de Barros e 
Dr. Lucas Nogueira Gar-
cez, com capacidade 
para acolher 50 órfãos 
por pavilhão. Em 7 de 
junho de 1952, come-
çaram oficialmente as 
atividades do orfanato 
Humberto de Campos, 
e em 04/12/1952, para 
atender à Lei Estadual 
nº 1.943, do Governo do 
Estado, o Orfanato pas-
sou a se chamar Instituto 
Humberto de Campos.

A partir de 13 de julho 
de 1990, com a aprova-
ção da Lei nº 8.069, que 
dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente, o Instituto deixou 
de internar crianças e fir-
mou convênio com a Pre-
feitura, passando a pres-
tar serviço de externato.

Atualmente, a Institui-
ção atende 160 crianças/
adolescentes, através de 
projeto em parceria com 
a Prefeitura de Sorocaba, 
oferecendo alimentação 

e atividades físicas diver-
sas, supervisionadas por 
profissionais competen-
tes, funcionários do IHC 
ou parceiros.

Projeto IHC
• Atender crianças 

e adolescentes que fre-
quentam o primeiro grau 
de ensino fundamental e 
médio, proporcionan-
do-lhes condições de 
desenvolvimento físico, 
moral e intelectual por 
meio de atividades para-
lelas e complementares 
aos cursos escolares;

• Proporcionar aos 
atendidos a iniciação 
profissional, por meio 
de noções e     práticas 
elementares de artes e 
ofícios;

• Auxílio e amparo a 
crianças em situação de 
vulnerabilidade social, na 
faixa dos 5 aos 17 anos.

• Ações sociais, rea-
lizadas através de pro-
jetos próprios ou em 
parceria com outras enti-
dades de direito privado 

ou público;
• O Instituto visa 

atender prioritariamente 
as crianças das famílias 
que, pelas dificuldades 
de sobrevivência, de 
natureza econômica ou 
não, devam ser selecio-
nadas entre as que pro-
curem atendimento;

• O Inst i tuto  na 
educação tem por fina-
lidade: – Auxiliar as famí-
lias na complementação 
da educação integral de 
seus f ilhos, especial-
mente as domiciliadas 
em Sorocaba, sem dis-
tinção de origem, raça, 
credo,  sexo,  cor ou 
qualquer outra forma de 
discriminação.

O GOSP se orgulha 
em contribuir com uma 
entidade f ilantrópica 
tão importante, e por 
isso, pede aos Irmãos 
que também busquem 
conhecer mais sobre o 
trabalho do IHC e mos-
trar apoio de todas as 
formas possíveis!
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PARAMAÇÔNICAS | FRATERNIDADE FEMININA

A fraternidade iniciou-
-se com 25 fraternas, 
desenvolvendo de forma 
direta ou em atuação 
complementar da presi-
dente, atividades sociais, 
culturais, cívicas, campa-
nhas beneficentes, filan-
trópicas entre outras.

Com o trabalho, elas 
estimulam a melhoria 
contínua e criam espa-
ços de visibilidade para 
encontrar mais parcei-
ros e doadores. É o ato 
de ajudar o próximo, ten-
tar compreender senti-
mentos e emoções, pro-
curando experimentar 
o que se sente o outro 
indivíduo, amor, inte-
resse pelo próximo, a 
capacidade de ajudar e 
manter um olhar de afeto 
sobre as necessidades de 
outras pessoas.

Então, as cunhadas, 

As cunhadas realizam diariamente atos de benemerência

CONHEÇA AS 
FRATERNIDADES 

FEMININAS DO GOSP

HISTÓRIA 

Fraternidade União e Perseverança de 
Poá

com a presença cristã, 
amor a família, fidelidade 
e educação colocam em 
prática os projetos com 
o apoio e motivação 
em consonância com o 
Venerável dentro da Loja 
Maçônica.

Assim, podemos refle-
tir sobre as nossas ações 
e buscar com que elas 
nos gerem mais senti-
mentos de humanidade 
para o bem comum. Atu-
almente, a presidente 
da Fraternidade é a 
cunhada Marilda da Silva 
Nascimento.

AÇÕES
• 21 de maio de 2021 

- As fraternas com os 
membros da loja fizeram 
a campanha de arreca-
dação alimentos onde 
arrecadarmos 11 tone-
ladas que foram distri-
buídas nas entidades 
cadastradas das cidades 
de Poá, Suzano, Ferras de 
Vasconcelos e Mogi das 
Cruzes. 

• 19 de junho de 
2021 - arrecadamos mais 
de 3 mil cobertores, rou-
pas e sapatos que foram 
doadas as entidades 
cadastradas.

• 6 de dezembro 
de 2021 - realizamos a 
entrega de presentes 
de Natal para a APAE de 
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AÇÕES
Desde sua criação, a 

Fraternidade desenvolve 
obras sociais incansavel-
mente. Apadrinham uma 
criança do Projeto “Adote 
um Futuro” da Unibes, rea-
lizam espetáculos teatrais e 
musicais cujas rendas são 
revertidas para a reforma 
de um Asilo de Freiras, para 
o CIAM, e outras entida-
des. Fazem distribuições 
de alimentos para entida-
des assistenciais, cober-
tores para moradores de 
rua, material de higiene 
pessoal e remédios para 
pessoas carentes, fraldas e 

outros itens que nos soli-
citassem. A fraternidade 
tem feito, periodicamente, 
a Campanha do Arroz 
conjuntamente com a Loja 
Macabeus, destinando o 
alimento arrecadado para o 
Ten Yad que cuida de uma 
unidade do Bom Prato, Ins-
tituto Ronald Mc Donalds, 
Unidos do Bem, Lar São 
Nicolau, Fraternidade Irmã 
Clara, Cozinha solidária da 
Shalom, entre outras.

Neste último ano, foram 
entregues 8 toneladas de 
alimentos, mais de 1.700 
itens para o Bazar da Uni-
bes, incluindo móveis 
e eletrodomésticos. As 

Em maio de 2012, a 
A.R.L.S.  Macabeus - 
4239 foi fundada por 
18 irmãos, tendo como 
venerável o Irmão Márcio 
Alberto Steinbruch. Neste 
momento surgiu também 
o grupo feminino da Loja 
Macabeus. O grupo era for-
mado pelas cunhadas e pela 
sogra do então venerável, a 
Sra. Esther Laredo Chalom. 
Em 2014, o grupo passou 
a ser chamado de Grupo 
Feminino Esther Laredo 
Chalom em sua homena-
gem, pelo seu exemplo 
de garra, de amor a vida e 
bondade. Em julho de 2021, 
no centenário do GOSP, 
o grupo foi oficialmente 
reconhecido como Fra-
ternidade Feminina Esther 
Laredo Chalom- Macabeus. 
O grupo já foi liderado por 
Anita Chalom Steinbruch 
(atual presidente), Simone 
P. Steinecke, Evelyn F. 
Gherson, Neide Pikman, 
Fabiana Flank. 

HISTÓRIA 

Fraternidade Feminina Esther Laredo  
Macabeus 

Poá e apadrinhamos 26 
crianças e adolescentes

• 17 de dezembro 
de 2021 - doamos 150 
sacola linhas de Natal 
para creche CEI Império 

de Itaquera.
• 15 de abril de 2022 

- f izemos doações de 
ovos de Páscoa para 143 
crianças da creche.

• 12 de maio de 2022 

- arrecadamos 64 sextas 
básicas para população 
carente.

• 20 de julho de 2022 
- doação de 100 cobertores 
para a população carente.
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cunhadas contribuíram 
mensalmente com o pro-
jeto Adote um Futuro da 
Unibes, doaram perucas, 
mechas de cabelos e ade-
reços para mulheres em 
quimioterapia por meio da 
Amor em Mechas, cerca 
de 500 roupinhas infan-
tis, livros e brinquedos 
para crianças do GRAAC, 
do Lar da Criança Feliz e 

do Projeto Ieladim, 1630 
fraldas geriátricas para a 
Fraternidade Irmã Clara 
e o Projeto Chazak. Con-
seguimos 140 livros didá-
ticos e mais de 1600 itens 
entre material de escrita 
e desenho. Arrecadaram 
também medicamentos 
que são encaminhados ao 
Gmach, que fornece remé-
dios a pessoas carentes. Em 

suas campanhas do agasa-
lho 21/22, entregaram 440 
roupas e sapatos e mais 
1725 cobertores para ajudar 
a aquecer àqueles que mais 
precisam. 

As cunhadas estão sem-
pre prontas para ajudar 
no que for possível com 
o intuito de tornar este 
mundo melhor e mais 
humano.

para a formação da FRA-
FEM na cidade. 

Com a aprovação e 
incentivo do Venerável, 
em 2017 foi instituída a 
FRAFEM da A.R.L.S Luz 
do Conclave - Pres. Pru-
dente com 11 integrantes, 
com reuniões mensais 
em toda primeira segun-
da-feira do mês. 

Atua lmente  pres i-
dindo a FRAFEM está a 
fraterna Elisabete Abril 

Sanches (que também 
presidiu nos anos de 2017 
e 2018). Presidiram tam-
bém nos anos de 2019 e 
2020 a fraterna Hosana 
Jéssica Batista Fritschy e 
nos anos de 2021 e 2022 
a fraterna Laura Maria 
de Oliveira Misucochi 
Takafashi. A Fraternidade 
conta com a participação 
de 12 fraternas, gratas a 
Deus pela oportunidade 
de participar da união e 

A FRAFEM Luz do Con-
clave deu seus primeiros 
passos a partir do ques-
tionamento da cunhada 
Elisabete Abril Sanches, 
esposa do então venerá-
vel Osimar de Carvalho 
Sanches sobre como as 
mulheres também pode-
riam participar. Em con-
sulta ao GOSP, foi apre-
sentado ao Venerável o 
trabalho da FRAFEM. Em 
seguida, na cidade de 
Campos do Jordão, par-
ticipando do V Encontro 
da Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul – Estado 
de S. Paulo, o Venerável, 
sua esposa com Antônio 
Mello e sua esposa Már-
cia dos Anjos Mello, tor-
nou-se mais um estímulo 

HISTÓRIA 

Fraternidade Luz da Conclave
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segundas-feiras de cada 
mês. Em suas reuniões 
cada cunhada colabora 
com um brinde e um prato 
de salgado ou refrigerante 
para o bingo, e decidiram 
também fazer uma caixi-
nha, que ficaria  sendo a 
caixinha da Fraternidade 
com a colaboração de 
dez reais mensais para 
os eventos. A cunhada 

Patrícia Gouveia doou a 
porcentagem da venda de 
seus produtos de natura 
até final do ano que será 
de trinta por cento, todas 
as cunhadas e cunha-
dos que comprarem dela 
colaborarão com a renda. 
Ficou decidido também 
que nossa cunhada Glauce 
Sales seria a secretária e 
a cunhada Hilda Prieto 

Fundada, aos quinze 
dias do mês de agosto 
de 2006, com início às 
20h no salão do Orbis 
Clube, em uma reunião 
das cunhadas da Frater-
nidade Luz, com objetivo 
de uma aproximação e 
para conhecerem melhor 
todas as cunhadas tam-
bém para decidir e definir 
seus eventos, comemora-
ção e a realização da con-
fraternização do final do 
ano, além de alguma rea-
lização filantrópica onde 
ficou decido, entre as 
cunhadas presentes, que 
as reuniões seriam rea-
lizadas todas as últimas 

HISTÓRIA 

Fraternidade Feminina Paulista de 
Guaíra - SP

poder ajudar o próximo, 
melhorando sua espe-
rança de vida. 

AÇÕES
As sementes germina-

ram e o trabalho do Grupo 
Fraterno iniciou seguindo 
as orientações da Direto-
ria Estadual com as Ações 
Solidárias: Madrinhas da 
Educação; Erradicação da 
Fome; Saúde e Qualidade 
de Vida; Inverno Solidá-
rio; Inclusão dos Idosos; 

Outubro Rosa; Novem-
bro Azul e Natal Solidá-
rio. O grupo participa do 
evento “Costelão Solidá-
rio” organizado pela Loja 
Luz do Conclave, em prol 
da Associação Pruden-
tina de Prevenção à AIDS 
(APPA) nos anos de 2017 e 
2018 e em prol à Associa-
ção de Apoio ao Paciente 
Renal Crônico e Trans-
plantado (CARIM) nos 
anos de 2019, 2020 e 2021. 
Além das campanhas 

orientadas pela Direto-
ria Estadual e o evento 
acima citado, a Fraterni-
dade Feminina também 
colabora com famílias e 
Entidades muito necessi-
tadas em várias ocasiões, 
com expressiva atuação 
no período de pandemia 
com a doação de ces-
tas básicas e produtos 
alimentícios, auxílio em 
custeio de tratamento de 
saúde, doações de roupas 
e cobertores. 
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a tesoureira, a cunhada 
Sonia Araújo disse que 
tudo que for resolvido e 
decidido todas as cunha-
das vão ter conhecimento 
através de uma cartinha 
que vai conter tudo sobre 
as reuniões, também vai 
ser aberta uma conta 
no Banco Santander no 
nome das cunhadas Gis-
laine Lelis, Hilda Prieto 
e Sonia Araújo,  que 
resolveram trazer algu-
mas atividades para as 
crianças em nossos dias 
para que elas possam 
se distrair e aproveitar 

algumas horas de recre-
ação, nada mais havendo 
a tratar foi lavrada a pre-
sente ata que será assi-
nada pelas cunhadas: 
Glauce Regina Gomes 
Sales, secretaria, Sônia 
Araújo presidente, e 
outras cunhadas presen-
tes. Hoje, a fraternidade 
conta com a cunhada 
Gislaine Marina Elói Lelis 
como presidente.

AÇÕES
Sirva de exemplo, den-

tre outras, as campanhas 

de grande importância de 
cunho social realizadas 
pelas prestativas cunha-
das, integrantes da Fra-
ternidade Feminina:

• Benef iciando a 
Casa Vovô Antônio, ligada 
ao Hospital do Câncer de 
Barretos; 

• O Asilo - Cen-
tro de Ação Social Nossa 
Senhora Aparecida; 

• A  A s s o c i a ç ã o 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais;

• APAE; 
• A Casa dos Aposen-

tados e Casa da Sopa.

https://gosp.org.br/fale-conosco
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CONHEÇA O 
DIGIMASON

NOVIDADE | DIGIMASON

Agora o GOSP também tem o seu banco digital para as lojas e irmãos 

Nos dias de hoje sa-
bemos o quão difí-
cil é se relacionar 
com os bancos para 

cuidar das nossas contas, 
por isso, agora a Potência 
possui um banco digital 
próprio: o DIGIMASON. A 
ideia é entrar no mundo 
digital e, com isto, trazer 
as lojas e irmãos para se 
beneficiarem do Projeto 
EVERLUX. O nosso ob-
jetivo? Gerar uma nova 
fonte de receita, reduzir 
os custos das Lojas, redu-
zir os custos para os Ir-

mãos, e aumentar as van-
tagens para os Irmãos nas 
mensalidades e possibili-
dade de Autossuficiência 
financeira das Lojas.

Conheça os serviços 
oferecidos:

• Conta Corrente 
• Cartão Mastercard 
• Seguros 
• Marketplace 
• Crédito Salário 
• Pontos Livelo* 
• Cashback
Além de todos esses 

benefícios podemos ci-

tar o principal: um banco 
totalmente digital e com 
tudo o que você preci-
sa dentro do aplicativo. 
Outro ponto positivo que 
podemos citar é o Marke-
tplace, onde os irmãos 
podem cadastrar suas 
empresas e ter maior vi-
sibilidade, aumento nas 
vendas e maior potencial 
de faturamento. 

Um lugar cheio de van-
tagens para todos os ir-
mãos e lojas, não fique 
de fora e faça já o seu DI-
GIMASON.
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ATIVIDADES PARA 
FAZER COM AS 

CRIANÇAS EM CASA

FÉRIAS ESCOLARES | PROGRAMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS

Aproveite as férias escolares para fazer atividades com os pequenos 

Criança em casa é 
sinônimo de ale-
gria. Seja nas férias 
escolares, em um 

final de semana, feriado 
ou mesmo no dia a dia 
durante semana, é sau-
dável para as crianças 
passarem tempo junto 
aos pais ou avós. 

Essa interação forta-
lece os vínculos afetivos 
e reforça o sentimen-
to de pertencimento da 
criança, além de ser uma 
oportunidade para os 
adultos aproveitarem os 
filhos e netos e relem-
brar os tempos de in-
fância. Por isso, o GOSP 

separou 5 dicas de ativi-
dades para fazer com as 
crianças dentro e fora 
de casa.

1. Aproveitar a nature-
za

Uma ótima ideia para 
curtir com as crianças é 
ir a lugares com conta-
to com a natureza como: 
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parques, fazenda, zoo-
lógico, chácara, jardins, 
etc. Para ficar ainda mais 
divertido leve um poti-
nho para eles guarda-
rem flores, pedras, e ter 
aquela lembrança guar-
dada de modo especial.

2. Fazer um piqueni-
que

Piqueniques são sem-
pre bem-vindos. Uma 
toalha grandona, alguns 
lanchinhos, suco, sobre-
mesa, um espaço aberto 
e até jogos ou livros para 
distrair, assim você já 
tem a diversão garanti-
da.

3. Ir a museus, livra-
rias, teatros, cinema…

Participar das ativida-
des culturais da sua ci-

dade é uma ótima ideia 
para curtir com os pe-
quenos e se distrair 
também, afinal os pais 
também aproveitam os 
passeios.

4. Montar um acampa-
mento

Na sala, na cozinha, 
na varanda ou até no 
quarto, a ideia é montar 
a barraca de coberto-
res e cadeiras e brincar 
de acampar, contar his-
tórias de livros ou até 
mesmo da própria famí-
lia criando um vínculo 
maior com a criança.

5. Desenhar a árvore 
genealógica da família

Ideia simples e ainda 
pode chamar a família 
toda para tentar apro-

fundar o máximo na his-
tória da família, relem-
brando nomes e origens. 
Com certeza todos vão 
aprender muito sobre si 
mesmos e seus antepas-
sados com histórias que 
talvez você nunca fosse 
conhecer!

Sabemos que nossas 
vidas são cheias de afa-
zeres dentro e fora da 
maçonaria, mas tirar um 
tempo para fazer ativi-
dades simples com nos-
sas famílias é essencial 
para crescermos fortes 
e unidos aos nossos pi-
lares na Potência, por 
isso, depois dessas dicas 
é só chamar as crianças 
e ver qual vai ser o pri-
meiro item da lista.
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SESC E GOSP
Nova parceria cheia de benefícios para os Irmãos!

Irmãos, pensando em 
proporcionar mais bem-
-estar e lazer para vo-
cês e seus familiares, o 
Grande Oriente de São 
Paulo firmou parceria 
com a instituição Servi-
ço Social do Comércio 
(SESC).

Os membros do GOSP 
e seus dependentes po-
dem se inscrever, com 
desconto, na categoria 
Matrícula de Interes-
se Social (MIS) do Sesc, 
e participar de todos 
os serviços e atividades 

promovidos nas unida-
des do Sesc de São Pau-
lo.

Algumas condições:
1. As inscrições serão 

realizadas levando em 
consideração as condi-
ções de disponibilidade 
das vagas efetivas das 
Unidades, sendo o aten-
dimento preferencial di-
recionado aos matricu-
lados com a Credencial 
Plena, sendo estes o pú-
blico prioritário do Sesc.

2. A inscrição através 
da credencial MIS não 

cobre tratamento odon-
tológico, nem estadia na 
Unidade de Bertioga em 
períodos de alta tempo-
rada (dezembro, janeiro, 
fevereiro, julho e carna-
val).

3. Os dependentes de-
vem ser cônjuges, e fi-
lhos ou enteados até 20 
anos de idade.

4. A utilização do 
nome, logomarca e de-
mais elementos da iden-
tidade visual do Sesc 
deve ocorrer apenas nas 
áreas internas da insti-

NOTÍCIAS DO GOSP | PARCERIA
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tuição. É proibida a utili-
zação destes em espaços 
públicos, áreas externas, 
canais de mídias digitais 
ou meios de comunica-
ção de massa.

INSCRIÇÃO
Referente ao processo 

de inscrição, o GOSP en-
caminhará um formulário 
eletrônico aos Irmãos in-
teressados   em adquirir a 
Credencial MIS, no qual 
deverão constar os dados 
pessoais do titular, uma 
fotografia e a aceitação 
do Termo de Responsabi-
lidade, atestando a vera-
cidade das informações, 
e a concordância com o 
fato de que o Sesc trará 
os dados pessoais den-
tro dos parâmetros es-
tabelecidos pela Lei nº 
13.709./2018 - Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD).

A inscrição dos de-
pendentes poderá ser 
realizada posteriormen-
te, mediante presença 
previamente agendada 
do titular da Credencial 
MIS e dos dependentes 
maiores de 18 anos.

Documentos necessá-
rios para a inclusão de de-
pendentes:

Cônjuges: CPF; foto 3X4; 
certidão de casamento; ou 
declaração de união es-
tável lavrada em cartório; 
ou declaração de união 
estável de próprio punho, 

mencionando o nome do 
casal e o número de seus 
documentos de identifica-
ção - neste caso é exigida 
a presença de ambas as 
partes no ato de Creden-
ciamento.

Dependentes: CPF e 
certidão de nascimento, 
ou documentos de iden-
tificação.

Unidades do Sesc de-
signadas para a inclusão 
de dependentes:

Araraquara: Rua Castro 
Alves, n° 1.315 — tel. (16) 
3301-7529; -*

Bauru: Avenida Aurelia-
no Cárdia, n° 6-71 — tel. 
(14) 3235-1750;

Birigui: Rua Manoel 
Domingues Ventura, n° 
121 — tel. (18) 3649-4730;

Campinas: Rua Dom 
José I, n° 270 - tel. (19) 
3737-1500;

Catanduva: Praça Felí-
cio Tonello, n° 228 — tel. 
(17) 3524-9200;

Guarulhos: Rua Gui-
lherme Lino dos Santos, 
n° 1.200 — tel. (11) 2475-
5550;

Jundiaí: Avenida An-
tônio Frederico Ozanan, 
n° 6.600 - tel. (11) 4583-
4900;

Mogi das Cruzes: Rua 
Rogério Tacola, n° 118 — 
tel. (11) 4728-6200;

Osasco: Travessa Gil-
mar de Franca Crispim, 
n° 9 — tel. (11) 3184-0900;

Piracicaba: Rua lpiran-
ga, n° 155 — tel. (19) 3437-

9292.
Ribeirão Preto: Rua Ti-

biriçá, n° 50 — tel. (16) 
3977-4471;

Rio Preto: Avenida 
Francisco Chagas Olivei-
ra n° 1.333 — tel. (17) 3216-
9300;

Santo André: Rua Ta-
marutaca, n° 302 — tel. 
(11) 4469-1261;

São Caetano: Rua Piauí, 
n° 554 - tel. (11) 4223-
8830;

Santos: Rua Conselhei-
ro Ribas, n° 136 — tel. (13) 
3278-9850;

São Carlos: Aveni-
da Comendador Alfredo 
Maffei, n° 700 — tel. (16) 
3373-2333;

São José dos Campos: 
Avenida Adhemar de 
Barros, n° 999 — tel. (12) 
3904-2000;

Sorocaba: Rua Barão de 
Piratininga, n° 555 — tel. 
(15) 3332-9933;

Taubaté: Avenida En-
genheiro Milton de Alva-
renga Peixoto, n° 1.264 - 
tel. (12) 3634-4052,

Thermas de Presiden-
te Prudente: Rua Alberto 
Peters, n° 111 — tel. (18) 
3226-0420;

Vila Mariana: Rua Pelo-
tas, n° 141 — tel. (11) 5080-
3042.

Para mais informações 
sobre valores e outros de-
talhes da inscrição, favor 
entrar em contato com o 
GOSP para melhor dire-
cionamento!
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Conheça mais
ACONTECIMENTOS | LOJAS

Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

A ARLS Colunas Libanesas nº 3648 realizou no dia 
04/07 Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLS Fraternidade e Luz nº 3602 realizou no dia 
04/07/2022 Sessão Magna de Posse.

A ARLS Arquitetos do Progresso nº 2434 realizou 
no dia 04/07/2022 Sessão Magna de Instalação e 
Posse.

A Acácia de Cubatão n°3.542 realizou no dia 04/07/22 

Sessão Magna de Palestra.

A ARLS Fé, Esperança e Amor n°4.224 realizou no dia 

02/07/22 Sessão Magna de iniciação.

A ARLS Reinaldo Alioti nº 4463 realizou no dia 
04/07/2022 Sessão Magna de Reassunção e Posse.
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A ARLS Obreiros da Pirâmide nº2797 realizou no dia 
05/07/2022 Sessão Alusiva aos 29 anos da oficina.

A ARLSBO Universitária nº 1928 realizou no dia 
01/07/2022 Sessão de Instalação e Posse.

As Lojas ARLS Adsumus e ARLS Luz de Thoth reali-
zaram no dia 07/07/2022 Sessão Conjunta.

A ARLS Mount Moriah n° 3327 realizou no dia 
04/07/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Aliança Maçônica Santista n° 7051 realizou no dia 

06/07/2022 Sessão Magna de Passagem.

A ARLS Goodfrey de Saint Ômer nº4413 realizou no dia 

05/07/2022 Sessão Festiva de Sete anos da Loja.

A ARLS Guardiões do Arquiteto n° 4112 realizou no 
dia 02/07/2022 Sessão Magana de Instalação e 
Posse.

A ARLS União e Perseverança nº 2373 realizou no 
dia 02/07/2022, Sessão Magna de Iniciação.
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A ARLS Unitas nº 1668 realizou no dia 11/07/22 
Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Cavalheiros de Andradina nº 3715 realizou 
no dia 02/07/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Cidade de Guarujá nº 2787 realizou no dia 
12/07 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Cavalheiros de Andradina nº 3715 realizou 
no dia 12/07/22 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Acácia de Limeira nº 4538 realizou no dia 

11/07/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS João Batista Grilo nº 4560 realizou no dia 07/07/22 

cerimônia de Instalação e Posse.

A ARLS Hospitaleiros de Guarulhos nº4230 realizou 
no dia 08/07/22 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Acácia de Araraquara nº 2681 realizou no dia 
12/07 Sessão Magna Cívica.
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ARLS IVEPESP nº 4555 realizou no dia 14/07/2022 
Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLS Solidariedade e Justiça n° 2872 realizou 
Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS União Sorocabana n°7038 realizou no dia 
7/07/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLS Goodfrey de Saint Omer nº 4413 realizou no 
dia 05/07/2022 Sessão de Instalação e Posse.

A ARLS Cavaleiros da Sapiência nº4233 realizou no dia 

14/07/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLS Álvaro Gomes dos Santos nº 7020 realizou no dia 

06/07/2022 Sessão de Reassunção e Posse.

A ARLS Acácia de Boa Esperança do Sul nº 4550 rea-
lizou no dia 17/07 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Ferraz de Vasconcelos nº 2516 realizou no 
dia 07/07/2022 Sessão Magna de Iniciação.
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As Filhas de Jó de Mogi das Cruzes participaram no 
dia 10/07/2022 da Grande Sessão Anual do Gran-
de Conselho Guardião do Estado de São Paulo no 
Oriente de Santos.

A ARLS Loja Cruzeiro do Itapeti realizou no dia 
03/07/2022 Cerimônia Pública de Instalação das 
Oficiais da XXVII Gestão Administrativa.

A ARLS Cruzeiro do Sul nº 2525 realizou no dia 
18/07 Sessão Magna de “Palestra sobre o Rito”.

A ARLS Templários da Luz nº7057 realizou no dia 
18/07/2022 Sessão Ordinária 

 ARLS União e Perseverança nº 2373 realizou no dia 

13/07/2022 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Nascente do Tietê nº 2805 realizou no dia 

13/07/2022 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Itapema nº 3906 realizou no dia 18/07 Ses-
são de Regularização.

A ARLS Cidade de Itanhaém realizou no dia 
18/07/22 Sessão Magna de Reassunção.
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A ARLS Nadim Hanna nº 4500 realizou no dia 
19/07/2022 Sessão de Iniciação.

A ARLS Colunas de Biritiba nº 3377 realizou no dia 
18/07/2022 Sessão Magna de Entrega de Comendas 
e Diploma

A ARLS Luz do Meio Dia realizou no dia 21/07/2022 
Sessão Grau I.

A ARLS Arquitetos da Concórdia nº 3701 realizou no 
dia 17/07/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Templários da Justiça n° 482 realizou no dia 

19/07/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Lumiere nº4559 realizou no dia 19/07/2022 Sessão 

Magna de Reassunção.

A ARLS Humanidade nº 981 realizou no dia 
20/07/2022 Sessão de Entrega das Comendas.

As Lojas ARLS União e Caridade IV nº 910 e ARLS 
Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi nº 4268 
realizaram no dia 18/07/2022 Jantar Ritualístico 
Conjunto.
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A ARLS Filhos da Viúva nº 3104 realizou no dia 
18/07/2022 Sessão de homenagens.

A ARLS Itapema nº 3906 realizou no dia 23/07/2022 
Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Cavaleiros de São Vicente Rito Schroder 
realizou no dia 25/07/22 Sessão de Reassunção.

ARLS Hospitaleiros de Guarulhos nº 4230 realizou 
no dia 22/07/2022 Sessão Magna de Reassunção.

 A ARLS Independência Rio-Pretense nº 7006 realizou no 

dia 23/07/2022 o ERAC da 7 Região Administrativa do 

GOSP.

A ARLS Itapema nº 3906 realizou no dia 23/07/2022 Ses-

são Magna de Iniciação.

A ARLS Cidade de Itanhaém realizou no dia 
25/07/22 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Walter Millard Fleming nº 7043 realizou no 
dia 26/07/2022 Sessão Magna de Iniciação.
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Nesta ultima terça-feira 26/07/2022 as Lojas Cons-
tância nº 3537 e Luz e sabedoria nº 7046 realizaram 
Sessão Conjunta.

A ARLS Aliança Maçônica Santista nº 7051 realizou no dia 

27/07 Sessão Magna de Iniciação.

https://gospstore.com/

