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Setembro é o mês 
que inicia a prima-
vera e, enquanto 
as flores desabro-

cham, entramos num 
novo ciclo onde surgem 
novas formas de apren-
der, crescer e melhorar. 
Como maçons, é nos-
so dever buscar sempre 
o progresso, pessoal e 
coletivo, o que signifi-
ca estar aberto a pers-
pectivas e novidades. 
Ao entrarmos em uma 
nova temporada, deve-
mos nos lembrar de re-
jeitar a mentalidade fixa, 
que nos mantém presos 
às mesmas opiniões, pa-
drões e hábitos.

Uma das melhores 
partes da vida é a chance 
de evolução constante; 
saber que somos capa-
zes de expandir nossas 
mentes e corações, para 
nos tornarmos mais em-
páticos e acessíveis. Esse 
comportamento, no en-
tanto, deve abranger to-
das as esferas de nossa 
existência, seja a vida 
familiar, profissional ou 
maçônica, em cada co-
munidade que participa-

mos devemos aplicar a 
filosofia do progresso.

Estar aberto à mudan-
ça, permitindo o flores-
cimento de uma versão 
otimizada de si mesmo, 
implica um certo nível 
de aceitação e consci-
ência sobre a possibili-
dade de que a mudança 
seja necessária em uma 
variedade de situações e 
cenários. Após a consci-
ência de tal necessidade, 
a intenção torna-se um 
passo essencial para o 
crescimento de um indi-
víduo, ou seja, estar dis-
posto a nutrir o apetite 
ou o impulso para rea-
lizar qualquer mudança 
significativa que o apro-
xime do seu eu superior.

Embora a mudança 
possa ser feita de for-
ma drástica, sempre 
podemos começar com 
pequenas ações, por 
exemplo: fazer algo para 
melhorar a saúde, como 
exercícios diários; ou 
para melhorar a socieda-
de, como atos solidários. 
O importante é querer 
adotar novas condutas 
que reflitam positiva-

mente em todos os as-
pectos de nossas vidas 
e daqueles que nos cer-
cam.

A analogia com a pri-
mavera, simboliza per-
mitir-nos ser como as 
flores, que depois de um 
inverno rigoroso ousam 
desabrochar mais uma 
vez, expondo cores vi-
brantes e frescor a cada 
ambiente. Na Maçonaria, 
aprendemos que adqui-
rir sabedoria e ter dis-
cernimento espiritual é 
fundamental: traços que 
vêm com a vontade de 
viver a vida em sua ple-
nitude.

Portanto, para este 
novo ciclo, que seja-
mos guiados pelo im-
pulso de evoluir, de nos 
tornarmos maiores do 
que ontem e de motivar 
aqueles que mais signi-
ficam em nossas vidas a 
fazerem o mesmo. Com 
o apoio sempre atento 
do Grande Arquiteto do 
Universo e de nossa fa-
mília maçônica, trilhare-
mos estes últimos meses 
de 2022 com passos re-
vigorantes.

ESTEJAMOS 
ABERTOS PARA A 

EVOLUÇÃO!

EDITORIAL |  NOVO CICLO

Secretaria da Comunicação do GOSP
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O RITO ESCOCÊS RETIFICADO

E O TRABALHO DA SECRETARIA DE

ORIENTAÇÃO RITUALÍSTICA  
PARA O RER

Embora tenha sido im-
plementado no Brasil há 
cerca de duas décadas 
apenas, o Rito Escocês Re-
tificado ou RER é o rito de 
linha francesa mais antigo 
praticado no mundo, ten-
do sua fundação no ano de 
1756.

O RER é conhecido por 
ser um rito cristão, embo-
ra ecumênico, aceitando 
maçons de todos os cre-
dos religiosos e no simbo-
lismo o rito é fundamen-
talmente joanita.

Ao contrário do que 
muitos irmãos poderiam 
pensar, o RER não se tra-
ta de uma reformulação 
do Rito Escocês Antigo e 

Aceito, até porque, mais 
de meio século antes da 
fundação do REAA, o Rito 
Escocês Retificado já exis-
tia e trabalhava na Europa 
com muita pujança. A con-
fusão óbvia se dá por con-
ta do termo “Rito Escocês” 
e isso acontece porque 
tanto o RER quanto o 
REAA são oriundos das 
bases maçônicas escoce-
sas, contudo, enquanto o 
REAA descende do antigo 
rito de Heredon ou Rito de 
Perfeição, o RER surgiu a 
partir do já extinto Rito da 
Estrita Observância Tem-
plária.

Aliás, vale dizer que o 
RER possui o termo reti-

ficado em decorrência da 
reformulação que efetuou 
sobre a Estrita Observân-
cia Templária, ou seja, foi a 
retificação da Estrita Ob-
servância Templária que 
deu origem ao RER. Logo 
podemos afirmar com 
segurança que o RER e o 
REAA não guardam ne-
nhuma vinculação.

COLUNA | AUREO BERNARDO JUNIOR

AUREO BERNARDO JUNIOR 
M.I., 33º, CBCS, CAR, MMM, NAR, KT, KM, 
AMD, RCC 
Secretário Adjunto de Orientação Ritualísti-
ca para o Rito Escocês Retificado do Grande 
Oriente de São Paulo - GOSP

UM POUCO SOBRE O RITO ESCOCÊS RETIFICADO
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Foi no início de maio de 
2022 que tivemos a grata 
honra de aceitar o cargo 
de Secretário Adjunto de 
Orientação Ritualística 
para o Rito Escocês Re-
tificado, uma missão que 
nos foi dada pelo Grande 
Secretário Paulo Daniel 
e encontramos o RER no 
GOSP em situação muito 
preocupante.

Éramos 2 lojas e ape-
nas 12 obreiros pratican-
do o rito, o que nos levou 
a criar um planejamento 
que pudesse ser eficiente 
tanto no que tange a am-
pliação do rito quanto à 
sua consolidação no âmbi-
to do GOSP, e o resultado 
imediato não poderia ter 
sido melhor!

Em menos de 4 meses 
dobramos o número de 
lojas praticantes do RER 

RER – O RITO QUE MAIS CRESCE NO GRANDE 
ORIENTE DE SÃO PAULO

O Rito Escocês Retifica-
do traz em sua essência os 
princípios cavalheirescos, 
decorrentes de sua heran-
ça na Estrita Observância 
Templária, evidenciado 
pelo uso do chapéu tri-
córnio e da espada desde 
o grau de aprendiz. So-
freu ainda as influências 
filosóficas da Tradicional 
Ordem Martinista e prin-
cipalmente da influência 
cristã.

Os sinais, toques e pa-
lavras do Rito Escocês 
Retificado são diferentes 
daqueles encontrados nos 
demais ritos praticados 
no GOSP e possuem sig-
nificação simbólica muito 
profunda e filosófica. O 
mesmo ocorre com o sim-
bolismo, já que o RER ado-
ta uma simbologia mui-
to característica e alguns 
elementos simbólicos úni-
cos do rito.

A reconstrução do ho-
mem é um dos pontos 

principais da filosofia do 
Rito Escocês Retificado 
que propõe que o homem 
já nasce corrompido de-
vendo buscar reconstruir-
-se e se reintegrar com a 
divindade, o GADU, uma 
visão muito diferente da-
quela apresentada nos de-
mais ritos maçônicos.

O Rito Escocês Retifi-
cado, para além do sim-
bolismo, possui ainda três 
graus superiores que são: 
o grau de Mestre Escocês 
de Santo André, o grau de 
Escudeiro Noviço e o grau 
de Cavaleiro Benfeitor da 
Cidade Santa, certo que 
esses três graus superio-
res são gerenciados pela 
oficina chefe do rito que 
é o Grande Priorado Re-
tificado.

Outra particularidade 
que torna o RER muito in-
teressante é o fato de ser 
o rito mais bem documen-
tado que se tem notícia, já 
que todos os documentos, 

atas de reuniões, bases 
doutrinárias e filosóficas 
que deram origem ao rito 
encontram-se perfeita-
mente preservados.

Para além de ser um rito 
maçônico, o RER é consi-
derado no mundo como 
um regime, o Regime Es-
cocês Retificado que vin-
cula seus membros tanto 
no simbolismo quanto à 
ordem interna dos graus 
superiores e assim o regi-
me propõe a realização es-
piritual como finalidade a 
cada um de seus membros, 
facilitando-lhe os meios 
para conseguir e converter 
os homens, em verdadei-
ros templos de Deus.

O Rito Escocês Retifica-
do é sem dúvida alguma 
um rito ímpar, que abra-
ça uma filosofia profunda 
e muito rica, assim como 
simbologia e ritualística 
únicas.

Um rito maçônico que 
vale a pena conhecer!
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no GOSP e atualmente 
somos cerca de 75 irmãos 
praticantes do rito, um 
aumento de mais de 600% 
em número de obreiros, 
tornando o RER o rito que 
mais cresce dentro do 
GOSP.

E não paramos por aí! 
A Secretaria de Orienta-
ção Ritualística para o RER 
está em tratativas para a 

fundação de mais 8 lojas 
retificadas nas diversas 
regiões administrativas 
do GOSP, num trabalho 
que visa consolidar o rito 
e que tem sido muito bem 
recepcionado pelas auto-
ridades do GOSP e pelos 
irmãos de todo o Estado.

Outro desafio que en-
contramos foi a falta 
de literatura do RER no 

Brasil, constatamos que 
existem apenas 4 ou 5 li-
vros no país que tratam 
do nosso rito e na maio-
ria dos casos falando da 
parte histórica. Esse fato 
já era de nosso conheci-
mento, dada nossa ex-
periência na prática do 
RER a mais de 15 anos e 
esse hiato precisava ser 
resolvido.

A solução encontrada 
foi a criação do Colégio de 
Estudos do Rito Escocês 
Retificado, entidade que 
criamos em companhia 
de outros irmãos, com o 
objetivo de reunir mate-
rial do RER, traduzir tex-
tos existentes em língua 
estrangeira, especialmen-
te do francês e espanhol 
e difundir esse material a 
todos os irmãos dos ou-
tros ritos.

Com a difusão de co-
nhecimento propiciada 
pelo Colégio de Estudos, 
os irmãos que se torna-
ram membros já começa-
ram a produzir, a partir de 
seus estudos e esforços, o 
próprio conteúdo e hoje 
podemos dizer com mui-
ta honra que pela primeira 
vez na história o RER tem 
conteúdo histórico, sim-
bólico, ritualístico e filosó-
fico produzidos no Brasil. 
Os membros do Colégio 
de Estudos do RER hoje 

recebem material do rito 
diariamente em seu What-
sApp.

Inclusive, o Colégio de 

Estudos do Rito Escocês 
Retificado irá lançar em 
curtíssimo prazo o primei-
ro livro sobre o rito.

O COLÉGIO DE ESTUDOS DO RITO ESCOCÊS RETIFICADO
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Embora tenha sido im-
plementado no Brasil há 
cerca de duas décadas 
apenas, o Rito Escocês Re-
tificado ou RER é o rito de 
linha francesa mais antigo 
praticado no mundo, ten-
do sua fundação no ano de 
1756.

O RER é conhecido por 
ser um rito cristão, embo-
ra ecumênico, aceitando 
maçons de todos os cre-
dos religiosos e no simbo-
lismo o rito é fundamen-
talmente joanita.

Ao contrário do que 
muitos irmãos poderiam 
pensar, o RER não se tra-
ta de uma reformulação 
do Rito Escocês Antigo e 
Aceito, até porque, mais 
de meio século antes da 
fundação do REAA, o Rito 
Escocês Retificado já exis-
tia e trabalhava na Europa 
com muita pujança. A con-

fusão óbvia se dá por con-
ta do termo “Rito Escocês” 
e isso acontece porque 
tanto o RER quanto o 
REAA são oriundos das 
bases maçônicas escoce-
sas, contudo, enquanto o 
REAA descende do antigo 
rito de Heredon ou Rito de 
Perfeição, o RER surgiu a 
partir do já extinto Rito da 
Estrita Observância Tem-
plária.

Aliás, vale dizer que o 
RER possui o termo reti-
ficado em decorrência da 
reformulação que efetuou 
sobre a Estrita Observân-
cia Templária, ou seja, foi a 
retificação da Estrita Ob-
servância Templária que 
deu origem ao RER. Logo 
podemos afirmar com 
segurança que o RER e o 
REAA não guardam ne-
nhuma vinculação.

Neste ano pela primei-
ra vez o GOSP, através 
da Secretaria de Orien-
tação Ritualística, irá re-
alizar o Simpósio do Rito 
Escocês Retificado, ain-
da estamos em fase de 
estudo da melhor data e 
local para sua realização, 
mas assim que decidido 
haverá ampla divulga-
ção, aguarde!

UMA PALESTRA DO RER, NA SUA LOJA

SIMPÓSIO DO RITO NO GOSP
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É importante informar a 
todos os irmãos gospianos 
que os rituais dos 3 graus 
simbólicos do RER estão 
em fase de revisão final e 
em breve estarão disponí-

veis para todos nós, assim 
como o manual de dinâ-
mica ritualística – que no 
RER se chama GESTUAL – 
e está em fase final de de-
senvolvimento.

Contato do Secretário Adjunto do RER no WhatsApp (13) 99107-7233
Para dúvidas, esclarecimentos e agendamentos.

Contato do Colégio de Estudos do RER – Secretaria (13) 99120-3447 
Para tornar-se membro, adquirir convites e esclarecimentos.

OS NOVOS RITUAIS E O GESTUAL DO RER

https://www.gosp.org.br/fale-conosco
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Dia 27 de Setembro 
de 2022, numa ses-
são memorável re-
alizada no Templo 

Rangel Pestana, situado 
na Rua Santa Rita, 104 – 
Pari – São Paulo SP -  foi 

comemorado os 100 anos 
da ARLS Rangel Pestana 
n°1085 – Cruz da Perfei-
ção Maçônica, fundada 
em 28 de Setembro de 
1922. 

Foi uma sessão maravi-

lhosa conduzida pelo Ve-
nerável Mestre Aderson 
Buzzato de Souza, com 
presença do Sereníssimo 
Grão-Mestre Benedito 
Marques Ballouk Filho, 
juntamente com o Po-

SESSÃO 
COMEMORATIVA 

ACONTECIMENTOS |  ARLS RANGEL PESTANA 

100 anos da ARLS Rangel Pestana. Nº 1085
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deroso Irmão presiden-
te da PAEL Assis Mentor, 
membros do Supremo 
Conselho e inúmeras 
autoridades do Grande 
Oriente de São Paulo, 
além dos irmãos do qua-
dro e visitantes que abri-
lhantaram a sessão. O 
Irmão Aparecido Rodri-
gues de Souza (Cidão) leu 
a ata de fundação da loja, 
emocionando todos os 
presentes, também rea-
firmou a parceria, fide-
lidade e amor que a Loja 
Rangel Pestana sempre 
teve com o GOSP nessa 
jornada centenária e que 
deve perdurar para eter-
nidade. 

No transcorrer da ses-
são, muitas histórias e ir-
mãos importantes foram 
citados. Irmãos esses 
que lutaram bravamente 
desde a fundação, pas-
sando por momentos di-
fíceis, sem jamais esmo-
recerem, fazendo com 
que a loja permaneça 
viva e pujante até os dias 
atuais. Foi homenagea-
do com lindas palavras 
o Irmão Wilson Seixas, 
que tem 56 anos de Ran-
gel Pestana e não esteve 
presente fisicamente de-
vido a problemas de saú-
de, mas estava presente 
sim em cada palavra, em 
cada canto daquele tem-

plo. Mas as emoções não 
pararam por aí, não fal-
taram homenagens aos 
irmãos do quadro e au-
toridades presentes, fi-
nalizando com a entrega 
da Comenda do Mérito 
GOSP ao irmão Cidão pe-
los 50 anos ininterruptos 
de serviços prestados 
a maçonaria, sendo a 
maior honraria concedi-
da pelo Grande Oriente 
de São Paulo.

Não podemos deixar de 
mencionar o nome de to-
dos os obreiros do quadro, 
pois sem eles nada disso 
seria possível. 

Vida Eterna loja Rangel 
Pestana!!!

ADMINISTRAÇÃO 2022 -2024
Aderson Buzzato Rodrigues de Sou-

za – Venerável Mestre
Marcos Leme da Silva – 1º Vigilante
Elizeu Barbosa de Matos – 2º Vigi-

lante
Aparecido Rodrigues de Souza – 

Orador
Luiz Antonio Canduzini – Secretário
Elvis Cezar de Morais – Tesoureiro
Antonio da Silva Correia Junior – 

Chanceler
João de Souza Moraes – Mestre de 

Cerimônias 

Quadro de Obreiros
Ademir Paes de Oliveira
Aguinaldo Esteves Rocha
Alfredo Carlos de Oliveira Pedro 
Alfredo Henrique Pugliese
Anderson Aparecido Viana
Carlos Alberto Spengler
Carlos Bianchi Junior
Carlos Eli Gargalak Aziz
Clovis Eduardo Rodrigues dos Passos 

Daniel Antonio Midena Aguillar
Danilo Carvalho de Oliveira
Dázimo Rogerio Xavier Camargos
Douglas Smania Bacciotti
Durvalino Picolo
Edson Jose Caalbor Alves
Eduardo de Paula e Silva Chaves 
Eloi Tavares Teves
Fernando Rodrigues Benatti de Ar-

ruda
Gildásio Nolasco
Guilherme Soares de Mello
João Paulo de Carvalho
Jefferson Augusto de Oliveira San-

drini
Marco Aurélio de Castro Lima
Nairan Ricard Oliveria Santos
Nelson Tavares da Silva
Pavle Arambasic
Rafael Madureira Montroni
Ruben Marques da Silveira
Rubens Ferreira Barbosa
Thiago Roberto Felix Ventura
Waldomiro Teodoro da Silva
Wilson Seixas



ED 68 | Luzes | 13

ABERTURA 
DAS LOJAS 

FILOSÓFICAS
Entenda o progresso do SCBREAA nesta missão

O SCBREAA continua 
firme no propósito de 
levar o novo Supremo 
do REAA a todas as ci-
dades do Brasil, em es-
pecial para o Estado de 
São Paulo. Esse ano fun-
damos os Altos Corpos 
Filosóficos em Itapeva, 
que já possui em funcio-
namento os 4 Corpos: 

Loja de Perfeição, Capí-
tulo Rosa-Cruz, Conse-
lho Filosófico de Kadosh 
e Mui Poderoso Consis-
tório. 

Em São Paulo Funda-
mos, na Rangel Pestana, 
a Loja de Perfeição e re-
gularizamos o Capítulo 
Rosa Cruz, na Zona Les-
te de São Paulo estão a 

Loja de Perfeição e Ca-
pítulo Rosa-Cruz. Além 
disso, estamos ativando 
os 4 Corpos Filosóficos 
em Sorocaba e Guaru-
lhos, um processo em 
andamento, e também 
estamos em tratativas 
com os Ir. de Itapetinin-
ga (SP) e Vitória da Con-
quista (Bahia).

ACONTECIMENTOS | LOJAS FILOSÓFICAS
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REVOLUÇÃO 
FARROUPILHA 
E A 
MAÇONARIA
Breve estudo sobre o movimento 

A Revolução Farroupilha 
é considerada um dos 
acontecimentos mais 
importantes e simbóli-

cos da história política e cul-
tural do Rio Grande do Sul. 

O principal foco, aqui, é a 
influência da Maçonaria no 
decorrer da guerra. Frente à 
complexidade da realidade 
social do Rio Grande do Sul, a 
Maçonaria esteve presente e, 
de alguma forma, contribuiu 

para os resultados daquele 
movimento político histórico.

Mas será que a Maçonaria 
foi importante para a Revolu-
ção? Não existe uma respos-
ta certa ou conclusiva a essa 
questão. Segundo as fontes 
disponíveis, não é documen-
tado o suficiente sobre o fato 
para que se chegue a uma 
conclusão.

A restrita vinculação da 
primeira loja maçônica entre 
o gabinete de leitura da “O 
Continentino”, caracterizou 
uma das primeiras formas de 
atuação da Maçonaria no Rio 
Grande do Sul. Onde os mem-
bros de lojas maçônicas atu-
avam discretamente em razão 
do caráter sigiloso da insti-
tuição, e buscavam se prote-
ger da perseguição política ou 
religiosa.

No decurso dos confron-
tos da revolução não existiam 
condições regimentais mí-
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nimas para que as lojas 
maçônicas prosseguis-
sem com suas atividades 
ordinárias e extraordi-
nárias. O clima geral de 
instabilidade política e 
social tornava difícil a 
regularização das ceri-
mônias, a realização dos 
rituais e dos procedi-
mentos administrativos 
previstos nas constitui-
ções e regulamentos. 
Assim, em condições 
atípicas, a ordem maçô-
nica buscou alternativas 
de funcionamento para 
que não regredisse de 
situação.

Entre muitos acon-
tecimentos é possível 
acreditar que a Revo-

lução Farroupilha con-
tribuiu para a expansão 
do pensamento político 
que aproximou parte da 
elite regional à maçona-
ria. Contudo, em sentido 
contrário, esse mesmo 
movimento impediu a 
expansão da maçonaria, 
sendo um impedimento 
para o fortalecimento da 
estrutura maçônica. 

A maçonaria encon-
trava-se no início quan-
do eclodiu a revolução. 
Dessa maneira, dificil-
mente teria a força e 
prestígio necessários 
para influenciar ou in-
terferir de forma rígida 
em um movimento da-
quele tamanho. Seguin-

do o princípio, é de co-
mum conhecimento que 
alguns líderes farrapos 
tenham sido iniciados 
na Maçonaria no perío-
do anterior à revolução, 
ou da guerra civil. Con-
tudo, esse argumento, 
sozinho, não garante a 
sustentação nas hipóte-
ses de que a maçonaria 
foi fundamental na or-
ganização ou desfecho 
da guerra.

Por fim, não importa se 
a influência da maçonaria 
no desenrolar da Revo-
lução Farroupilha não foi 
fundamental e nem deci-
siva, pois, de alguma for-
ma, a instituição contri-
buiu de forma relevante.
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Nascido em 16 de abril 
de 1845, na cidade de Sa-
bará, Minas Gerais, Júlio 
César Ribeiro Vaughan 
foi um jornalista, filóso-
fo e romancista brasi-
leiro, conhecido não só 
por suas obras literárias, 
mas também por ser o 
criador da bandeira do 

Estado de São Paulo.
Ele era filho de Geor-

ge Washington Vaughan 
e Maria Francisca Ribei-
ro Vaughan, sua mãe era 
professora e o instruiu 
durante os estudos pri-
mários. Em 1862, Júlio 
mudou-se e foi estudar 
no Colégio Militar do Rio 
de Janeiro, porém seus 

estudos milita-
res duraram 

a p e -

nas 3 anos, sendo inter-
rompidos para que pu-
desse colocar em prática 
seus conhecimentos das 
línguas clássicas e mo-
dernas (grego e latim), 
dedicando-se ao jorna-
lismo e ao ensino.

Em 29 de agosto de 
1870, aos 25 anos, Júlio 
foi iniciado na Maço-
naria, filiando-se à Loja 
América nº 189, no antigo 
GOBen-SP, hoje GOSP.

Durante o período 
da monarquia, Júlio foi 

ESCRITOR JÚLIO 
RIBEIRO

PERSONALIDADES |  JÚLIO RIBEIRO

Breve estudo sobre o maçom, romancista e criador da bandeira do 
Estado de São Paulo



ED 68 | Luzes | 17

aprovado em concurso 
para a Faculdade de Di-
reito de São Paulo, ocu-
pando a cadeira de latim 
como professor. Após 
a Proclamação da Re-
pública, da qual foi de-
fensor, foi professor de 
Retórica no Instituto de 
Ensino Secundário, em 
substituição do Barão de 
Loreto.

Apesar de ser um pro-
lífico e respeitado pro-
fessor, a área em que 
mais se destacou inte-
lectualmente foi o jorna-
lismo, tanto que durante 
sua carreira jornalística 
atuou como proprietá-
rio, diretor e colabora-
dor de diversos jornais, 
como: O Sorocabano; 
A Procelária; O Rebate; 
Estado de S. Paulo; Diá-
rio Mercantil; Gazeta de 
Campinas; e Almanaque 
de São Paulo.

Nesses jornais, ele pu-
blicava seus estudos de 
filologia, arqueologia e 
erudição em geral. No 
entanto, era considerado 
um jornalista polêmico, 
por participar de certas 
polêmicas literárias e 
políticas, defendendo-se 
daqueles que o atacavam, 
em depoimento chegou 
a dizer: “Das polêmicas 
que feri, nenhuma foi 
provocada por mim: Não 
sei atacar, só sei me de-
fender, só sei me vingar”.

Como romancista, foi 
adepto da corrente li-
terária do naturalismo, 

obtendo grande sucesso 
com seu romance A Car-
ne, publicado em 1888, 
com uma narrativa re-
pleta de cenas explícitas, 
gerou grande controvér-
sia, ganhando ataques 
da crítica e também da 
Igreja Católica. No en-
tanto, a polêmica con-
tribuiu para seu êxito e, 
com esta obra, Júlio con-
quistou um lugar de res-
peito no principal grupo 
de romancistas de seu 
tempo.

Durante a sua carrei-
ra de escritor publicou 
muitas obras, entre as 
quais: o livro “Gramáti-
ca Portuguesa” (1881), em 
que procura adaptar os 
pormenores da matriz 
lusitana às peculiarida-
des da língua falada no 
Brasil; o livro por corres-
pondência Cartas Serta-
nejas (1885); e o romance 
em dois volumes intitu-
lado O Padre Belchior de 
Freitas (1876-1877).

Em 16 de julho de 1888, 
enquanto fazia campa-
nha pela República, Júlio 
lançou nas páginas de 
seu periódico “O Rebate” 
a proposta para a criação 
da bandeira do Estado de 
São Paulo. Descrevendo-
-o da seguinte forma: “(a 
bandeira) simboliza de 
modo perfeito a gêne-
se do povo brasileiro, as 
três raças de que ela se 
compõe - branca, pre-
ta e vermelha. As quatro 
estrelas a rodear um glo-

bo, em que se vê o perfil 
geográfico do país, re-
presentam o Cruzeiro do 
Sul, a constelação indi-
cadora da nossa latitude 
astral... Assim, pois, er-
ga-se firme, palpite glo-
rioso o Alvo-Negro Pen-
dão do Cruzeiro!!!”

Em sua vida pessoal, 
Júlio Ribeiro foi casado 
com Belisaria Pinheiro 
Ribeiro e teve uma filha 
chamada Maria Júlia Pi-
nheiro Ribeiro, que ao 
nascer foi batizada como 
Maria Francisca, mas 
teve seu nome alterado 
para Maria Júlia por sua 
mãe, após a morte de Jú-
lio, em sua homenagem. 
Júlio Ribeiro faleceu no 
dia 1º de novembro de 
1890, em decorrência 
de tuberculose, deixan-
do um legado como um 
dos autores mais famosos 
do Brasil e do movimento 
naturalista. Por suas rea-
lizações, ele é patrono da 
cadeira nº 24 da Academia 
Brasileira de Letras, por 
escolha do primeiro ocu-
pante, Garcia Redondo.
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Lorenzetti, Rosangela 
Scudeler Pitol, Mariza 
Gazola Pilatos, Sandra 
Pito Saquetti, Ana Ruth 
Serra da Cunha, Caro-
lina Marteloso Ramalho, 
Lilian Resende Alves, Sil-
via Neves Lopes, Vilma 
Rosin da Silva, Patrícia 
Gonçalves Pegorer, July-
naide Adorno de Souza 
e atualmente contamos 
com a presidente Silvia 
Brandini da Silva que 
exercerá o cargo até o 
ano de 2024.

No ano de 2015, após a 
eleição para presidente, 
o Irmão Euclides Lopes 

Garcia assumiu a Fra-
ternidade e a Fraterna 
Silvia Neves Lopes Gar-
cia com o trabalho da 
Delegada Regional da 8ª 
Macro Região do GOSP - 
Rosane Andrade Ramalho 
em reunião realizada no 
dia 9 de setembro com a 
presença da maioria após 
deliberação conjunta e 
por aclamação, todas 
decidiram promover a 
fundação da Fraterni-
dade Feminina Cruzeiro 
do Sul - Luz Brilhante 
junto ao GOSP, do qual 
tivemos um momento 
histórico depois de 21 

PARAMAÇÔNICAS | FRATERNIDADE FEMININA

A Fraternidade Femi-
nina da Loja União, Jus-
tiça e Fraternidade Nº 
2.815 do Oriente de Santa 
Cruz do Rio Pardo/SP 
surgiu com a fundação 
da Loja no ano de 1994.

Durante seu início e 
por um longo período as 
Fraternas que a compu-
nham com suas direto-
rias sempre se esforça-
ram realizando amplos 
trabalhos nas práticas 
das beneficências, auxi-
liando aos mais necessi-
tados, menos favorecidos 
e principalmente as enti-
dades de nossa cidade, 
realizando diversos even-
tos, atividades sociais, 
culturais e filantrópicas.

Foram presidentes as 
seguintes Fraternas até 
o ano de 2022:

Rosane Andrade Rama-
lho,  Cint ia  Pedroso 

As cunhadas realizam diariamente atos de benemerência

CONHEÇA AS 
FRATERNIDADES 

FEMININAS DO GOSP

HISTÓRIA 

Fraternidade Feminina da Loja União, 
Justiça e Fraternidade
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sua convivência, todas 
maiores de 18 anos de 
idade. Em 4 de dezembro 
de 2019, esta entidade 
paramaçônica em razão 
da pandemia Covid-19 
os projetos que esta-
vam sendo elaborados 

i n f e l i z m e nt e  f o r a m 
suspensos.

Mas, em 26 de julho de 
2021 sob a tutela admi-
nistrativa da Secreta-
ria Geral de entidades 
paramaçônica FRAFEM 
PAULISTA/GOSP,  os 

A Fraternidade Femi-
nina Genesis Fraterna, 
teve seu início após reu-
nião ocorrida em 25 de 
julho de 2019 na Loja 
Genesis Fraterna, 3672, 
entre os Maçons e suas 
esposas que ocasionou 
a criação dessa bonita 
entidade Feminina não 
iniciática de benevolên-
cia, sem fins lucrativos, 
formada por esposas de 
maçons, suas filhas, viú-
vas, mães, irmãs, e outras 
familiares de Maçons de 

HISTÓRIA 

Fraternidade Feminina Genesis Fraterna

anos de existência dessa 
Fraternidade.

Em seguida foi elabo-
rado um estatuto e regis-
tro da Fraternidade junto 
ao GOSP, o qual foi con-
cedido e está em vigor 
até o momento.

AÇÕES
Com a pandemia que 

vivemos a pouco a Frater-
nidade ficou praticamente 
paralisada das reuniões, 
mas sempre procurando 
ajudar o próximo e as Enti-
dades Sociais do município.

Realizamos a entrega 
de mais de 6.000 másca-
ras durante a pandemia, 
entrega de cestas básicas, 
entrega de alimentos e visi-
tas às famílias necessitadas. 

No mês de dezembro de 
2021 juntamente com os 
Irmãos da Loja fizemos visi-
tas aos bairros das comuni-
dades mais necessitadas e 
carentes com entregas de 
cestas básicas, presentes e 
alegria a todas as crianças 
com a presença do Papai 
Noel.

Durante os meses de 
2022 realizamos diversas 
reuniões e eventos para 
arrecadação de fundos para 
ajudar entidades como Fes-
tival do Rondelli e Pescarias 
para as crianças em almo-
ços promocionais da Loja. 

Nos meses de setembro 
e outubro estamos rea-
lizando junto aos super-
mercados do município a 
colocação de caixas com 

dizeres para a arrecadação 
de alimentos para poste-
rior doação para as famílias 
mais carentes e entidades 
necessitadas que estejam 
passando por dificuldades 
e precisando de ajuda. 

Em junho de 2022 foi 
realizada a eleição para a 
escolha da nova direto-
ria da Fraternidade com 
mandato até junho de 2024, 
ficando assim composta:

Presidente: Silvia Bran-
dini da Silva

Diretora Secretária: 
Arleide de Oliveira Souza

Diretora de Finanças: 
Grazielle Grandini Pinho 
Raimundo

Diretora Social e Cul-
tural: Rosane Andrade 
Ramalho
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trabalhos tomaram força 
e vigor na loja, com a 
nova presidente Edivania 
de Almeida e com as fra-
ternas: Shirlei da Rocha 
Silva, Dannises Rodrigues 
Ramos Costa, Jacque-
line Araújo Lopes San-
tiago, Jussara Brandão 
de Arruda, Mara de Mira 
Dourado Santana, Rosana 
Léa e Nanci Heidrich. 

Afirmamos que com a 
presença das mulheres 
na Loja Maçônica como 
entidade paramaçônica, 
fortalecemos e cons-
cientizamos os Irmãos, 
do seu papel benevo-
lente e colaboração com 
o ambiente da família e 
na união de todos. 

AÇÕES
Os trabalhos foram 

impulsionados em agosto 
2021, com elaboração de 
uma ação de doação de 
500 marmitex, no Bairro da 
Barra funda para famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social de rua, cola-
boram com esta ação os 
hospitaleiros da loja Gene-
sis Fraterna, Luiz Carlos 
Arruda, Welington Gomes 
e irmãos de várias lojas. 

Em outubro de 2021 
fizemos a distribuição de 
mil cestas básicas para a 
comunidade do Moinho. 

Trabalhamos com a 
entrega de 771 quilos de 
alimentos no mês de julho 
2022 para as entidades: FIC 
- Fraternidade Irmã Clara, 
Missão Eucaristia Voz dos 
Pobres de Campo Limpo\
SP e a FEESP- Casa Transi-
tória Fabiano de Cristo/Lar 
Batuíra, uma parte dos ali-
mentos desta contribuição 
foi com o auxílio da Frater-
nidade Feminina Paulista/
GOSP.

Atualmente a FRAFEM 
está acolhendo a FEESP-
-Casa Transitória Fabiano 
de Cristo/Lar Batuíra de 
senhoras no Tatuapé\
SP, senhoras com mais 
de 65 anos, desampara-
das e abandonadas de 
suas famílias, por motivos 
financeiros ou mesmo de 
total desprezo. Atendendo 
a solicitação da instituição, 
foram entregues 500 fral-
das geriátricas. Nos gestos 
simples de amor, acendem 
nos corações mais tristes 
uma luz de esperança nes-
sas senhoras. 

Para o mês de outubro 

de 2022 está programado 
para o Dia das Crianças, a 
doação de brinquedos e 
caixas de chocolates para a 
entidade Associação Alegra 
Comunidade, atendendo 
um total de 22 crianças. 

A Fraternidade Genesis 
Fraterna tem como obje-
tivo fazer alguém feliz e 
ajudar quem realmente 
precisa. Todas as Fraternas 
são voluntárias de corpo 
e alma. Todo o amor do 
mundo em um só gesto e 
cada compromisso assu-
mido é para ser cumprido.       

É um suporte para as ati-
vidades da Hospitalaria da 
Loja de forma humanizada 
como todas as mulheres 
sabem fazer, sua colabo-
ração é um dos fatores 
essenciais para o pro-
gresso contínuo da Irman-
dade, ajudando a compor 
o quadro da pintura que 
ilustra esta grande árvore 
de acácia que é a Maçona-
ria, mantendo sempre viva 
a chama dos princípios 
de Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade.

Nosso Lema é “Eu não 
posso mudar o mundo, 
mas posso mudar a vida de 
alguém”
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INSTITUTO 
HERDEIROS DO 

FUTURO

SOLIDARIEDADE | ENTIDADES QUE O GOSP APOIA

Conheça o trabalho desta organização

Fundado em agosto 
de 2005, por Irmãos e 
Cunhadas de 7 Lojas Ma-
çônicas da Capital, ca-
pitaneadas pela sesqui-
centenária Loja América 
nº 189, o Instituto Her-
deiros do Futuro (IHF), 
tem como missão ofe-

recer assistência social, 
psicológica e pedagógi-
ca gratuita a crianças e 
adolescentes, vítimas de 
violência física, sexual, 
psicológica e negligên-
cia. Além das crianças e 
adolescentes, o trabalho 
desenvolvido pelo Ins-

tituto é amplo e procu-
ra impactar também os 
seus familiares e agres-
sores. Em seus 16 anos 
de atividade, o instituto 
já atendeu mais de 30 
mil pessoas.

Após os primeiros 
atendimentos, em 2005, 
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observou-se que, mes-
mo sob os cuidados do 
IHF, as crianças e ado-
lescentes continuavam 
dentro de uma dinâmica 
familiar violenta, muitas 
vezes reproduzindo o 
mesmo ciclo vivido por 
seus responsáveis, que 
só poderia ser interrom-
pida com atenção inte-
gral à família.

Com base nesta expe-
riência adquirida, perce-
beu-se a necessidade de 
incluir um profissional 
da área de psicopeda-
gogia na equipe, além de 
profissionais de psicolo-
gia e assistência social 
já atuantes na entidade, 
uma vez que o número 
de crianças e adolescen-
tes com bloqueio cogni-
tivo, devido à violência, 
era significativo.

As crianças, adoles-
centes e famílias aten-
didas pelo IHF são 
encaminhadas por esta-
belecimentos de saúde, 

como hospitais, UBSs e 
CAPS, além de fóruns, 
delegacias, defensorias 
públicas, escolas, abri-
gos, serviços de assis-
tência social da prefei-
tura, entre outros. Há 
também uma busca es-
pontânea das pessoas.

A gestão do Instituto 
Herdeiros do Futuro é 
100% voluntária e obri-
gatoriamente composta 
por Irmãos e Cunhadas, 
vinculados a uma Loja 
ou Paramaçônica. O IHF 
conta atualmente com 
50 funcionários regis-
trados em regime CLT, 
trabalhando em tempo 
integral em suas 4 uni-
dades, localizadas na 
zona sul da capital e na 
região centro.

“Entendo que uma das 
maiores contribuições 
que a maçonaria pode 
dar à sociedade no âmbi-
to social é a sua capaci-
dade de gestão honesta, 
eficaz e desinteressada 

dos recursos públicos 
através das parcerias 
na área da assistência.” 
Afirma o Irmão Wagner 
Odri, presidente do IHF.

Durante a pandemia, 
além da atenção psi-
cossocial, a entidade 
foi obrigada a atender 
as necessidades básicas 
das famílias e distribuiu, 
com apoio de pessoas 
físicas e jurídicas, 1.500 
cestas básicas, cartões 
de alimentação e kits de 
higiene e limpeza.

“Exercitar a filantro-
pia através do trabalho 
voluntário em uma or-
ganização séria e com-
prometida, fortalece o 
nosso senso de respon-
sabilidade para com a 
sociedade, nos faz sentir 
orgulhosos por partici-
par de um projeto rele-
vante e nos dá o senso 
de pertencimento a uma 
organização com tantos 
propósitos claros e de-
finidos como a maço-
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naria.” Afirma o Irmão 
Wagner Odri.

Em 16 anos de ativi-
dade, o IHF já investiu 
cerca de R$ 25 milhões 
no desenvolvimento das 
suas atividades. Estes 
recursos são provenien-
tes de parcerias firma-
das com a Prefeitura da 
Cidade de São Paulo e 
outra parte de doações 
recebidas de pessoas, 
empresas e entidades 
que simpatizam com a 
causa do combate à  vio-
lência contra crianças e 
adolescentes.

“Investir em policia-
mento, viaturas e pre-
sídios de nada adianta-
rá se não quebrarmos 
o ciclo da violência  no 
ambiente familiar. A 
criança que é abusada e 
violentada pelas pessoas 
que deveriam protegê-la 
e amá-la dentro de casa, 

acabará reproduzindo a 
violência sofrida quando 
for para as ruas.” Diz o 
Irmão Wagner Odri.

Além do investimento 
social, e do cumprimen-
to de uma das missões da 
Maçonaria de trabalhar 
por uma sociedade mais 
justa e fraterna para to-
dos, o IHF também pro-
porcionou, em mais de 
uma década de trabalho, 
a chance de centenas de 
irmãos, cunhadas, so-
brinhas e sobrinhos se 
engajarem em ações be-
neficentes destinadas a 
arrecadar fundos.

O IHF cumpre um pa-
pel que vai muito além 
da filantropia, trata-se 
de investimento social 
realizado de forma efi-
ciente e dedicada, pelo 
qual Irmãos e Cunhadas 
responsabilizam-se pela 
aplicação de recursos 

públicos e privados de 
forma eficaz, responsá-
vel e transparente em 
prol da sociedade, atra-
vés de um equipamen-
to social cujos objetivo 
final é tornar o indiví-
duo com grande poten-
cial para delinquir, um 
membro produtivo para 
a  sociedade.

Devido a qualidade de 
seus serviços, o IHF é 
considerado referência 
no atendimento a vítimas 
de violência doméstica 
no Brasil.  Um orgulho 
para a maçonaria paulis-
ta e mais uma das cente-
nas de iniciativas desen-
volvidas pela maçonaria 
Gospiana que muito nos 
orgulha. É possível  co-
nhecer melhor o Institu-
to, e apoiá-lo, através das 
redes sociais e do e-mail: 
contato@herdeirosdofu-
turo.org.br .
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ENTREVISTA 
COM O IRMÃO 

LAURO 
Conheça um pouco mais da história do nosso querido Irmão Lauro 
Mario Melo de Almeida, Venerável Mestre da Augusta e Respeitá-
vel Loja simbólica Benfeitora da Ordem Universitária, Nº 1928, e 

autor dos livros “Os Campeões não usam drogas”, e do mais  
recente “Curso de Direito Penal”.

Luzes - Irmão, poderia falar 
sobre sua história e formação 
acadêmica?

Luzes - Como foi a sua iniciação 
na maçonaria?

Luzes - Como você está se 
sentindo agora que vai sair do 
grau 30?

Luzes - Fale um pouco sobre 
seus livros para os nossos 
irmãos

Lauro Almeida - Nasci em 
São Paulo, no dia 3 de abril 
de 1967. Atualmente moro em 
Joanópolis – SP com minha 
esposa e nossas duas filhas. 
Formado em Direito pela 
Universidade Presbiteria-
na Mackenzie de São Paulo, 
delegado de polícia 1ª classe 
do estado de São Paulo, sou 
especialista em Direito Pe-
nal pela Escola Paulista da 
Magistratura, Mestre pela 
Universidade Anhanguera 
(mestrado profissional Ado-
lescente em conflito com a 
lei), professor de Direito Pe-
nal na faculdade de Extrema 
em Minas Gerais e no curso 
de formação para conciliado-
res e mediadores Promedia-
res/SP.

Lauro Almeida - Fui iniciado 
há mais de 10 anos, na Loja 
Universitária de Bragança 
Paulista, e hoje sou Venerá-
vel Mestre da Loja. Passei por 
diversos cargos até chegar ao 
veneralato. Tenho uma honra 
enorme em ser maçom e de 
participar junto a essa insti-
tuição universal.

Lauro Almeida - Na minha 

Lauro Almeida - O cargo 
de Venerável Mestre re-
quer muita responsabili-
dade e comprometimento 
com a Loja. Aliás, ser ma-
çom é assumir compromis-
sos, compromissos com os 
irmãos e consigo mesmo. A 
Loja simbólica representa 

ENTREVISTA | IRMÃO LAURO 

para mim um processo que 
contribui na internalização 
dos principais conceitos 
maçônicos. Se nos graus 
simbólicos nós temos uma 
internalização dos conhe-
cimentos maçônicos, são 
nos graus superiores que 
nós aprofundamos este co-
nhecimento. Quanto maior 
o grau, maior é a respon-
sabilidade, e estar no grau 
30 significa uma grande 
responsabilidade, mas, ao 
mesmo tempo, também 
tem o valor desta conti-
nuidade, de você ter al-
cançado este grau e o grau 
de comprometimento ser 
muito elevado.
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Luzes - Como os irmãos podem 
estar adquirindo seus livros?
Lauro Almeida - Ambos os li-
vros podem ser adquiridos pelo 
site Clube de autores, procu-
rando pelo nome “Curso de di-
reito penal – parte geral” e “Os 
campeões não usam drogas”.

“O cargo de Venerável Mestre requer muita responsabilidade 
e comprometimento com a Loja. ” 

vida pessoal, agora estou 
lançando meu segundo li-
vro. O primeiro foi o “Os 
Campeões não usam dro-
gas” onde eu falo sobre a 
prevenção do uso de dro-
gas. E agora como profes-
sor de direito penal estou 
lançando o livro “Curso de 
direito penal – parte ge-
ral”, onde eu abordo temas 

como a história do direito 
penal no Brasil, os princí-
pios gerais, a interpretação 
e a aplicação da lei penal, 
conceito de crime, impuni-
dade penal, das espécies de 
pena dos efeitos da conde-
nação entre outros.
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Confira dicas de passeios para fazer com as crianças em outubro 

ATIVIDADES PARA 
FAZER COM AS 

CRIANÇAS 

ZOOLÓGICO DE 
SÃO PAULO MUSEU 

CATAVENTO 

EXPOSIÇÃO CASTELO 
RÁ-TIM-BUM

Um passeio pelo zoo-
lógico de São Paulo faz a 
alegria das crianças e ga-
rante um dia inesquecível 
para toda a família. Com 
diversas aves, animais 
aquáticos e terrestres, é 
impossível não se encan-
tar com as belezas natu-
rais do maior zoológico 
da América Latina.  Não se 
esqueça de usar calçados 
confortáveis, passar filtro 
solar nos dias de sol e de 
seguir o roteiro disponi-
bilizado para aproveitar 
mais o passeio.

Localização: Avenida 
Miguel Stéfano, 4241 - Vila 
Santo Estefano, São Paulo 

A meta do museu é en-
sinar ciências para crian-
ças em espaço interativo 
com exposições cativan-
tes. As crianças podem 
participar de experimen-
tos científicos e visitar 
outros ambientes temáti-
cos, como um laboratório, 
um ônibus espacial e um 
submarino. 

Localização: Avenida 
Mercúrio, Parque Dom 
Pedro II, Brás, São Paulo - 
SP, 03003-060, Brasil

Abre: De terça a domin-
go, das 9h às 17h (fechado 
às segundas)

Quem não se lembra 
da Casa dos Passarinhos, 
da Árvore da Cobra Ce-
leste, dos quartos da bru-
xa Morgana, do Nino e 
tantos outros cenários 
no programa Castelo Rá-
-Tim-Bum? É isso mes-
mo, chegou o momento 
de reviver com seus fi-
lhos essas e outras cenas 
gravadas na biblioteca do 
Gato Pintado, na cozinha 
do Castelo e no laborató-
rio dos cientistas Tíbio e 
Perônio.

Localização:  Santana 
Parque Shopping – Rua 
Conselheiro Moreira de 
Barros, 2780, Lauzane 
Paulista - São Paulo

De terça a domingos.

Tirar um dia para cur-
tir é sempre uma boa 
ideia, e melhor ainda se 
for acompanhado da fa-
mília. São Paulo possui 

atrações para as crian-
ças e até mesmo para 
os mais velhos, por isso, 
separamos esses lugares 
para deixar seu tempo 

em família bem mais di-
vertido.

Aproveite para ter uma 
experiência cultural cheia 
de história e aventuras.

LAZER  | FAMÍLIA

- SP, 04301-002, Brasil
Abre: Todos os dias, das 

9h às 17h
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Conheça mais
ACONTECIMENTOS | LOJAS

Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

A ARLS União Universal n° 463 realizou no dia 
02/09 cerimônia de Elevação a Companheiro.

A ARLS Templários da Luz nº7057 realizou no dia 
05/09 Sessão Ordinária.

A ARLS 1° de Setembro n° 3399 realizou no dia 
05/09 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Itapema nº 3906 realizou no dia 05/09 
Sessão Magna de Elevação.

A ARLS União e Perseverança nº 2373 realizou no 
dia 03/09 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Sublime Harmonia n° 2605 realizou no dia 
06/09 Sessão Magna de Exaltação.
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A ARLS XXVII de Março nº 2636 realizou no dia 
05/09 Sessão Magna de Iniciação.

 A ARLS Fraternidade e Labor nº 1743 realizou ERAC 
(Encontro Regional de Aprendizes e Companheiros) 
da 25ª Região Administrativa do GOSP.

A ARLS Aliança Maçônica Santista nº 7051 realizou 
no dia 07/09 Sessão Extraordinária em comemora-
ção ao Bicentenário da Independência do Brasil.

Depois de uma longa paralisação iniciada pelas 
consequências da desfederalização do GOSP e na 
sequência pela pandemia da covid-19, a Loja Delta 
de Sorocaba, se prepara para retornar a suas ativi-
dades.

A ARLS União Sorocabana Independente nº 1595 
recebeu no dia 06/09 visita do Eminente Grão 
Mestre Adjunto Renato Jose Gracia.

A ARLS Barão de Mauá nº4426 realizou no dia 
08/09 sessão de regularização.

A ARLS Rafael Tobias Aguiar nº 2941 recebeu no dia 
08/09 a visita da loja 25 de julho (York/GLESP).

A ARLS Deus e União n° 2559 realizou no dia 09/09 
Sessão Magna conjunta em comemoração aos 200 
anos de independência do Brasil, junto a ARLS Es-
trela Jardinense nº 2794.
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A ARLS Fraternidade Acadêmica Luz e Saber n° 3267 
realizou no dia 10/09 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Barão de Mauá nº3521 realizou no dia 12/09 
Sessão Magna Pública.

A ARLS Arquitetos da Concórdia nº 3701 realizou no 
dia 10/09 Sessão Magna de Entrega de Comendas e 
Títulos.

A ARLS Hiram Abif n° 1071 realizou no dia 13/09 
Sessão Magna Pública de Palestra: “Setembro ama-
relo - a importância da prevenção em favor da vida”.

A ARLS Cruzeiro do Itapeti nº 1725 realizou no dia 
08/09 Sessão Magna em Homenagem a Indepen-
dência do Brasil e Entrega de Comendas e Medalhas.

A ARLS Lusiadas de Camões nº4.474 realizou no dia 
12/09 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Vinte de Agosto de Franca nº 2607 realizou 
no dia 13/09 Sessão de entrega ao Eminente Grão-
-Mestre Adjunto, Irmão Renato Garcia, a contribui-
ção de R$ 10.000,00 ao Livro de Ouro.

A ARLS Arquitetos do Monte Sinai nº 4119 realizou 
no dia 14/09 Sessão Magna de Aniversário.
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A ARLS Louis Claude de Saint-Martin nº7.062 reali-
zou no dia 14/09 Sessão Magna de Instalação.

A ARLS Cruzeiro do Itapeti nº 1725 realizou no dia 
15/08 Sessão Magna de Elevação.

Visita do Eminente Grão-Mestre Adjunto ao Oriente 
de Pindamonhangaba em 16/09/22.

A ARLS Coluna de Luz recebeu visita do Grão-Mes-
tre Adjunto Renato Garcia no dia 17/09.

A ARLS Sol da Macedônia n° 7.011 realizou no dia 
15/09 Sessão de Iniciação.

A ARLS Solidariedade do Paraitinga nº 2814 realizou 
no dia 15/09 Sessão Magna de Sagração.

Sessão de fundação dos Ilustres e Sublimes Ca-
pítulos do Rito Brasileiro, 2 de Outubro, Vale de So-
rocaba e Claudio Leite, Vale de Mogi das Cruzes.

A ARLS Renascer nº 2834 realizou no dia Sessão 
Magna em comemoração aos 200 anos da Indepen-
dência do Brasil.
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Em 16 de setembro de 2022 ocorreu Sessão conjun-
ta das Lojas Harmonia e Trabalho e Luz do Oriente.

A ARLS 1º de Setembro nº 3399 realizou no dia 
19/09 Banquete Ritualístico em comemoração ao 
aniversário da Loja.

A ARLS Giuseppe Garibaldi nº 1462 realizou no dia 
12/09 Sessão Magna alusiva ao 67º Aniversário da 
Oficina.

A ARLS Lumiére nº 4559 realizou no dia 20/09 Ses-
são Magna de iniciação.

A ARLSBO Fraternidade Campineira nº 2158 realizou 
no dia 17/09 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Cidade de Itanhaém realizou no dia 19/09 
Sessão Magna com a Palestra “Inicio da Maçonaria”.

ARLS Themis Paulista, nº 1280 em conjunto com a 
ARLS Caminho das Virtudes, nº 3132 , realizaram no 
dia 20/09 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Acácia de Araraquara n°. 2681 realizou no 
dia 20/09 Sessão Ordinária.
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A ARLS Bento Gonçalves nº 3.626 realizou no dia 
20/09 noite festiva para seu 28° Aniversário de 
Fundação.

A ARLS Leais Paulistanos nº 7.052 realizou no dia 
19/09 Sessão Magna de Instalação e posse.

A ARLS Fraternidade Estrela Flamígera nº 3550 rea-
lizou no dia 20/09 Sessão Magna de Elevação.

Nesta segunda-feira (26/09) aconteceu a Sessão 
Magna Conjunta de Palestra, entre as ARLS Heral-
do Ramos Leomil n° 3336, ARLS Aquarius n° 2721 e 
ARLS Hiram Abif n° 1071.

– A ARLS Lusiadas de Camões nº 4.474 realizou no 
dia 19/09 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Fraternidade Integridade Taubateana nº 
2447 realizou no dia 20/09 Sessão de Palestra.

A ARLS Hiram Abif sediou no dia 23/09 o primeiro 
ciclo de palestras do Fórum de Debates Irmãos 
Andrada, dos candidatos da Baixada Santista que 
pleiteiam concorrer a Câmara Estadual e Federal.

A ARLS União Universal n° 463 realizou no dia 
23/09 cerimônia de Exaltação a Mestre de três 
Companheiros Maçons.
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A ARLS 26 de Janeiro n°2687 realizou no dia 27/09 
Sessão Magna de Palestra.

A ARLS Aliança Fraterna nº 3.675 realizou no dia 
26/09 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Cavaleiros de São João de Ribeirão Preto re-
alizou no dia 27/09 Sessão para entrega de comenda 
ao Irmão Alberto Einstein Novais

A ARLS Sublime Harmonia nº 2605 realizou no dia 
27/09 Sessão Magna de Iniciação.

https://www.instagram.com/p/CjEWM4Dv1pI/
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