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“O ano só começa 
depois do Carnaval”. Se 
é assim, então recebe-
mos março com espírito 
de produtividade e von-
tade de colocar as mãos 
na massa. Após curtir o 
feriado e as festas, agora 
podemos focar no ano 
com mais leveza e positi-
vidade. E, Irmãos, este ano 
para o Grande Oriente 
de São Paulo é de cres-
cimento, de buscar uma 
evolução que o fortaleça 
como soberano na maço-
naria brasileira, inspi-
rando outras potências a 
fazerem o mesmo.

A família gospiana deve 
estar focada no propó-
sito de trazer ainda mais 
prosperidade para o 
GOSP, e a única maneira 
de conseguirmos gran-
des coisas é trabalhando 
juntos. Somos mais fortes 
quando unidos, e pode-
mos conquistar qualquer 

objetivo e superar obs-
táculos, basta querer 
que isso seja uma reali-
dade, que 2023 será um 
ano repleto de vitórias. 
O que esperar para os 
próximos 9 meses são 
muitos projetos, eventos 
e sessões, tudo para per-
mitir que a fraternidade 
e a verdadeira maçonaria 
floresçam.

Março também é um 
mês de transição, pois 
nos despedimos do verão, 
para dar as boas-vindas ao 
outono. Com o frio vem a 
necessidade de solida-
riedade, pois as baixas 
temperaturas da estação 
sempre atingem aqueles 
em situação de vulnera-
bilidade. Por isso, deve-
mos agir este ano com 
corações mais solidários, 
ansiosos por ajudar no 
que for possível a quem 
mais precisa, espalhando 
amor e esperança.

Nossa missão é clara, 
daremos as mãos, defi-
niremos novas metas e 
juntos iremos fazer de 
2023 um dos melho-
res anos dessa Potência. 
Além disso, reforçamos 
a importância do com-
panheirismo entre os 
Irmãos, de estarmos sem-
pre próximos e prontos 
para escutar, amparar e 
auxiliar, fortalecendo uns 
aos outros sempre!

Este é o desejo para os 
meses adiante, esperamos 
que todos estejam foca-
dos no mesmo propósito 
e prontos para fazer parte 
da construção deste capí-
tulo da história do GOSP, 
que se encontra ape-
nas em seus primórdios. 
Contamos com todos 
os Irmãos e saibam que 
podem contar conosco 
a todo momento. Que o 
Grande Arquiteto do Uni-
verso nos guie!

Secretaria da Comunicação do GOSP

RECEBEMOS MARÇO 
COM A MENTALIDADE 

DE CONQUISTA!
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CONHEÇA A 
HISTÓRIA DO 
IRMÃO, PAIXÃO 
CÔRTES
Breve estudo sobre o maçom, cantor, fol-
clorista, escritor, compositor, radialista e 
pesquisador da cultura gaúcha.

Considerado um dos 
maiores tradicionalistas 
do Rio Grande do Sul, 
João Carlos D’Ávila Pai-

xão Côrtes, nasceu no dia 12 
de julho de 1927, em Santana 
do Livramento.

Filho de Julio Paixão Côr-
tes e de Fátima D’Ávila, mar-
cou sua trajetória profissional 
como cantor, folclorista, es-

critor, compositor, radialista 
e pesquisador da cultura gaú-
cha.

Estudou e se formou em 
Engenharia Agronômica, tra-
balhou na Secretaria da Agri-
cultura do Estado do RS, onde 
desenvolveu trabalhos de 
grande importância.

Dedicou-se ao estudo da 
cultura, hábitos e costumes 
populares de seu estado, re-
sultando em dezenas de publi-
cações e discos. Seu trabalho 
belíssimo dedicado à tradição 
gaúcha deu origem aos Cen-
tros de Tradições Gaúchas 
(CTGs) e ao Movimento Tradi-
cionalista Gaúcho (MTG), tor-
nando a cultura conhecida no 
país inteiro. 

Também construiu sua car-
reira internacional, onde se 
apresentou no Olympia de 
Paris, na Sorbonne, no Hotel 
de Ville e no Teatro Alhambra. 
E marcou presença na Feira 
Mundial de Transportes e Co-
municação na Alemanha.

Foi iniciado na maçonaria 
com 71 anos, na Loja A Virtude 
n° 307 de Porto Alegre. Côrtes 
faleceu no dia 27 de agosto de 
2018, aos 91 anos, em decor-
rência da saúde fragilizada e 
de complicações em função 
da idade. Na época, o gover-
no do Estado do Rio Grande 
do Sul decretou luto oficial de 
três dias.

Hoje só nos restam boas me-
mórias, o seu legado na tradição 
gaúcha e seus ensinamentos e 
virtudes como Irmão maçom. 
Que sua memória seja sempre 
lembrada e usada como forma 
de sermos cada dia melhor.

PERSONALIDADES | PAIXÃO CÔRTES 
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Em março comemoramos essa data tão importante para a Maçonaria

Criada em 1919, pelo 
Irmão Frank Sherman 
Land, a Ordem DeMolay 
é uma entidade para-
maçônica que trabalha 
a construção de caráter 
e o desenvolvimento de 
liderança de jovens do 
sexo masculino, entre 13 
e 21 anos. Os membros, 
denominados “sobri-
nhos”, são incentivados 
ao aprimoramento pes-
soal, para serem bons fi-
lhos, amigos, cidadãos e 
futuros líderes.

A fundação da Ordem 
iniciou-se em Kansas 
City, Missouri (EUA), 
quando, no ano de 1919, 
Frank S., que trabalhava 
como diretor de ser-
viços sociais para 

os órgãos 

do Rito Escocês da ci-
dade, decidiu contratar 
um adolescente, chama-
do Louis Gordon Lower, 
para realizar reparos no 
prédio e acabou 
desenvolvendo 
uma grande 
amizade com 
o garoto.

Ao saber da 
história de 
vida de Louis, 
que havia per-
dido o pai re-
centemente, 
e conhe-

cer alguns de seus ami-
gos que também sofriam 
com a ausência de seus 
pais, Frank percebeu os 
garotos sentiam falta de 

contar com a orienta-
ção de uma figu-

ra paterna, e, 
sensibilizado, 
os convidou 
ao Templo 
do Rito Es-
cocês, onde 
sugeriu a 

criação de 
uma es-

ACONTECIMENTOS | DIA DO DEMOLAY

DIA DO 
DEMOLAY
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pécie de clube, no qual 
os membros poderiam 
apoiar uns aos outros.

Essa ideia foi acei-
ta por todos, e, a partir 
deste momento, a orga-
nização que seria a Or-
dem DeMolay começou 
a tomar forma. A escolha 
do nome foi feita como 
uma for-
ma de ho-
m e n a ge m 
a Jacques 
DeMolay, o 
último Grão-
-Mestre dos 
C a v a l e i r o s 
Templários, 
c o n s i d e r a -
do um he-
rói Mártir na 
história da 
maçonaria.

Frank era um 
Irmão Maçom, 
e percebeu que 
para garantir a 
prosperidade da 
organização se-
ria necessário um 
grupo de homens 
sábios e confiáveis 
para orientar os 
jovens sobrinhos. 
Dessa forma, 
Frank providenciou para 
que os DeMolays fossem 
patrocinados por Lojas 
Maçônicas e Irmãos, que 
pudessem supervisionar 
os ensinamentos e cer-

tificar que os valores e 
ideais seriam preserva-
dos.

Para participar da Or-
dem os jovens devem 

s e -
guir os seguintes requi-
sitos: possuir um bom 
caráter e reputação, 
acreditar em Deus e ter 
entre 13 e 21 anos. Uma 
vez aceitos na organiza-
ção, os jovens precisam 
ser iniciados, através de 

uma cerimônia, onde o 
iniciado se comprome-
te a defender seu país, 
e virtudes como reve-
rência, cortesia, compa-
nheirismo e lealdade.

Assim, a Ordem De-
Molay, vem conseguindo 
reunir um grupo de jo-
vens que almejam cres-

cer e evo-
luir em 
todos os 

s e n t i d o s , 
b u s c a n d o 
ser pesso-
as melhores 
a cada dia, 
que acredi-
tam que o 
caráter de 
um homem é 
sempre mais 
importante 
que os vícios 

mundanos. 
Para cele-

brar e homena-
gear a fundação, 

bem como o êxi-
to dessa entidade 

e sua importância 
para a Maçonaria 
e o mundo, foi 
designado o dia 

1 8 de março como 
O Dia do DeMolay. Pa-
rabéns a todos os sobri-
nhos por sua dedicação 
em manter os valores 
dessa entidade sempre 
vivos!
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O Grande Oriente de 
São Paulo disponibiliza 
espaços de anúncio em 
seu site oficial e também 
na Revista Luzes, duas 
mídias que funcionam 
como as principais fontes 
de notícias da Potência, 
oferecendo aos Irmãos a 
chance de divulgar suas 
empresas, marcas e ser-
viços para um público 
d iverso ,  conquis tar 
novos clientes e ampliar 
seu network.

Ao anunciar no GOSP 
sua empresa tem a esti-
mativa de alcançar até 

40.000 pessoas, consi-
derando os Irmãos e suas 
famílias, o que resultará 
em grande visibilidade e, 
consequentemente, mais 
oportunidades de parce-
rias fraternas.

Para conseguir seu 
espaço, basta entrar 
em contato através do 
WhatsApp (16) 99964-
4660 e conversar com a 
equipe responsável sobre 
valores, posicionamento 
e formatos do anún-
cio, após a resolução 
das questões técnicas 
e financeiras o anúncio 

será divulgado na plata-
forma escolhida.

Os formatos dispo-
níveis são: banner full, 
onde seu anúncio ocupa 
um espaço maior e de 
destaque na pág ina; 
box laterais, posiciona-
dos estrategicamente 
na página; f ileiras de 
marcas, campo no qual 
o anúncio aparece em 
todas as páginas do site.

Se você ficou interes-
sado e deseja anunciar 
seu trabalho no GOSP, 
não perca tempo e entre 
em contato!

NOTA  | DIVULGUE SUA EMPRESA

ANUNCIE NO GOSP
Garanta muito mais visibilidade para o seu negócio!
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O Rito Brasileiro é o 
rito da nossa cultura 
maçônica, regular, legal e 
legítimo, nacional e dife-
rente, acata os landmarks 
e demais princípios tra-
dicionais da Maçonaria 
universal, respeitando 
seus usos e costumes. 
Apesar do título Brasileiro, 
ele é de âmbito univer-
sal e pode funcionar em 

qualquer parte do mundo, 
assim como os Ritos tradi-
cionais, concilia a Evolu-
ção com a Tradição, une a 
Maçonaria contemplativa 
à Maçonaria militante, é 
conservador e ao mesmo 
tempo renovador, pro-
clama a existência de um 
princípio criador, e como 
tal se afirma a fonte teísta, 
afirmando a crença em 
um Deus criador - SADU.

Em 1843 na cidade de 
Lisboa, Miguel Antô-
nio Dias, sob o pseudô-
nimo de  “Um Cavaleiro 
Rosa-cruz” lança o livro 
“Instrução Completa do 
Franco-Maçom”. Tal livro 
se inspirou em um dos 
mais famosos manuais 
franceses da época, o de 
François Etiene Bazot, 
que tratava apenas do 

Rito Francês e de Adoção. 
O que chama atenção 
no prólogo dessa impor-
tante obra, é que Miguel 
Antônio Dias solicitava 
aos Orientes de Portugal 
e do Brasil a criação de 
um Rito novo e indepen-
dente, que tendo por base 
os três graus simbólicos 
comuns a toda a Maçona-
ria, tivesse, contudo, seus 
Altos Graus diferentes e 

nacionais.
A princípio a proposta 

foi tomada como desca-
bida, tendo em vista que 
se considerava que qual-
quer nacionalismo seria 
contrário ao espírito 
universalista da Franco-
-Maçonaria. A proposta 
de Miguel Antônio Dias, 
no entanto, não era a 
de um patriotismo ou 
nacionalismo vazio ou 

CONHEÇA O RITO BRASILEIRO

BREVE HISTÓRICO DO RITO BRASILEIRO

Breve estudo sobre sua história

RITOS  | RITO BRASILEIRO

O que é o Rito Brasileiro?

Teria sido a semente?

Paulo Luiz Maximiliano 

Secretário Adjunto de Orientação Ritualística do Rito Brasileiro e atual Venerável Mestre 
da Loja América nº 189 - Cruz de Excelência Maçônica do Grande Oriente de São Paulo.
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Não se sabe ao certo 
quais foram as razões que 
teriam levado Lauro Sodré 
a fundar o Rito Brasileiro. 
O que se sabe é que várias 
reuniões de Maçons ocor-
reram na casa do General 
José Joaquim do Rego Bar-
ros, no Quartel da antiga 
Artilharia da Costa, em 

1914, onde o ideal trazido 
pelo Grão Mestre Lauro 
Sodré, o criador da ideia, 
tomou corpo.

Através do Decreto nº 
500 de 23/12/1914 deli-
berou-se pelo reconhe-
cimento e adoção do Rito 
Brasileiro, gozando das 
mesmas regalias conce-
didas aos demais Ritos 

A CRIAÇÃO
Lauro Sodré 

com objetivos políticos. A 
intenção era a de adaptar 
tal rito de forma que esti-
vessem completamente 
adequados ao meio nacio-
nal de seus praticantes. Os 
Altos Graus “seriam for-
mulados sob a influência 
do meio histórico e geo-
gráfico da Pátria em que 
se vive, sob sua índole, 
inspiração e pendores”.

Movimento precursor
Entre 1878 e 1882, o 

negociante José Firmo 
Xavier criou uma socie-
dade secreta semelhante 
à Maçonaria, colocan-
do-a sob os auspícios de 
D. Pedro II, da Família 
Imperial e do Papa. Tal 
sociedade tinha por fina-
lidade defender a reli-
gião católica, sustentar a 
Monarquia Brasileira, pra-
ticar caridade, desenvol-
ver as ciências, as artes, 
as letras, a indústria, o 
comércio, a agricultura e 
contribuir para a extinção 

da escravidão. Era desti-
nada somente a brasilei-
ros natos, sem distinção 
de classe, como espe-
cificava o art. 3º da sua 
Constituição. 

Em 1907 Mário Behring 
publicou artigo na Revista 
Kosmos ( ano IV, nº 01, 
janeiro, 1907) dando notí-
cia dessa Maçonaria do 
Especial Rito Brasileiro, 
criada por José Firmo 
Xavier em Recife/PE. 
Behring apresentou dois 
pequenos volumes enca-
dernados em couro que 
encontrara na Biblioteca 
Nacional (Rio de Janeiro/
RJ), onde trabalhava. Diz 
terem pertencido ao 
Imperador Dom Pedro II. 
Um deles contém o texto 
da “Constituição da Maço-
naria do Especial Rito 
Brasileiro para as Casas 
do Círculo do Grande 
Oriente de Pernambuco, 
Sob os Auspícios de Sua 
Majestade Imperial do 
Brasil, da Família Imperial 

e de Sua Santidade Pon-
tifícia”; o outro contém 
uma relação nominal de 
838 sócios.

José Firmo Xavier pro-
vavelmente desejava 
fechar as feridas deixa-
das, sobretudo em Per-
nambuco, pela “Questão 
Religiosa”, e sonhando 
ardentemente ver essa 
amizade restabelecida, 
colocou a sua Ordem sob 
a proteção de D. Pedro II, 
da Família Imperial e do 
Papa. Apesar de todos os 
esforços , essa “Ordem” 
acabou se enfraquecendo 
e terminou por se extin-
guir ainda no século XIX.

Da história do Rito, pro-
priamente dita, temos três 
fases:

1. A Criação (Rio de 
Janeiro, 1914)
2. O Ressurgimento 
(Rio de Janeiro, 1940)
3. A  Re i m p l a nt a-
ção Vitoriosa (Rio de 
Janeiro, 1968)
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reconhecidos pelo Grande 
Oriente do Brasil.

Com a eclosão da 
guerra de 1914-1918, bem 

como a intolerância de 
Maçons que viam o Rito 
com desconfiança e má 
Fé e arguiam que o rito 

era “irregular” por não 
ter constituída uma Ofi-
cina-Chefe, o rito não 
prosperou.

Em 1940 houve o res-
surg imento do Rito, 
uma espécie de entre-
ato, servindo de transi-
ção entre o ato oficial da 
criação em 1914 e a fase 

de reimplantação perene 
(vitoriosa) em 1968.

Nesse  per íodo fo i 
elaborada uma nova 
Constituição do Rito. 
Em 1944 em função de 

dissidências no GOB e 
ruptura, as 9 Lojas prati-
cantes do Rito ou abate-
ram colunas ou mudaram 
de Rito. O Rito nova-
mente adormeceu.

O RESSURGIMENTO

Torna-se a grande figura 
do Rito. Na reimplanta-
ção vitoriosa de 1968, não 
somente exerceu papel 
decisivo empregando sua 
autoridade de Grão Mestre 
Geral e grande líder, como 
moldou o Rito, formulando 
a base doutrinária em que 
hoje firmamos. Palmeira 
deu estrutura ao Rito e 
escreveu todos os rituais 
simbólicos e filosóficos 
(exceto o do grau 33).

Alvaro Palmeira cria uma 

comissão, visando organi-
zar o Rito Brasileiro, rever 
a Constituição de 1940 
de modo a colocar o Rito 
rigorosamente segundo as 
exigências Maçônicas da 
regularidade internacional, 
separando os graus simbó-
licos dos filosóficos.

Em 25 de abril de 1968 
foi aprovada a nova cons-
tituição do Supremo Con-
clave do Rito Brasileiro e 
em 10 de junho de 1968, 
é celebrado tratado de 
Amizade e Aliança entre o 

Grande Oriente do Brasil e 
Supremo Conclave do Rito 
Brasileiro, que tinha como 
Grande Instrutor do Rito, 
o Irmão Alvaro Palmeira.

No início de 1974, em 
face da cisão com o 
Grande Oriente do Bra-
sil atingindo profunda-
mente o campo filosófico, 
é fundado em Cataguases, 
Minas Gerais, o “Supremo 
Conclave Autônomo do 

Rito Brasileiro” que se des-
ligará do Grande Oriente 
do Brasil, e que atende-
ria às Lojas do Rito Brasi-
leiro, principalmente as de 
Minas Gerais.

Mas desde a data de 
fundação, foi decidido que 

A REIMPLANTAÇÃO VITORIOSA

SUPREMO CONCLAVE AUTÔNOMO PARA O RITO BRASILEIRO

Álvaro Palmeira
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O Rito Brasileiro nos per-
mite a prática maçônica a 
nosso próprio modo ou cul-
tura, conservando a univer-
salidade adquirida através 
da convivência com outros 
ritos. Atende a requisitos da 
ortodoxia maçônica, adqui-
rindo forma própria e man-
tém características (inalie-
náveis), que o distinguem no 

seio da maçonaria brasileira.
Nos seus Altos Graus se 

expande ao máximo os ele-
mentos da cultura nacional, 
além do estudo dos proble-
mas nacionais e universais e 
suas implicações no futuro 
da Pátria e da Humanidade.

A História do Rito 

Brasileiro - Supremo Con-
clave do Brasil

Coletânea Maçônica - 
Lysis Brandão da Rocha, 
1987 

Revista Kosmos, 1907
Documentos históricos 

do Rito Brasileiro
Rito Brasileiro, Uma Dou-

trina para o Século - Nelson 
de Faria

CONCLUSÃO:

FONTES:

poderiam ser feitos trata-
dos de amizade com outros 
Grandes Orientes Estadu-
ais. No dia 07/11/2018 foi 
celebrado o Tratado de 
Amizade entre o Supremo 

Conclave Autônomo para o 
Rito Brasileiro e o Grande 
Oriente de São Paulo.

Hoje as Lojas do Rito 
Brasileiro do GOSP, pos-
suem 4 oficinas capitulares 

(São Paulo, Mogi, Soro-
caba e Avaré), 2 Conselhos 
Kadosh Filosóficos (São 
Paulo e Avaré), além de 1 
Alto Colégio em São Paulo, 
todos ligados ao SCARB.

AJUDA EMERGENCIAL 
DO GOSP ÀS VÍTIMAS DO 

LITORAL SP.
Os Irmãos estão convidados a participar da campanha de arrecadação

SOLIDARIEDADE | LITORAL DE SP

No dia 19 de fevereiro, 
acordamos com a trágica 
notícia dos deslizamentos 
causados pelas intensas 
chuvas que aconteceram 
durante a madrugada de 
sábado (18) para domin-
go (19), no litoral norte de 
São Paulo, e resultaram 

em 65 mortes, além de 
deixar milhares de famí-
lias desabrigadas e cau-
sar imensa destruição. 

Sensibilizadas com o 
sofrimento dos mora-
dores dessa região, três 
Lojas do Grande Oriente 
de São Paulo, ARLS Lírio 

do Vale n° 7024 e a ARLS 
União das Américas, que 
está patrocinando o Ca-
pítulo da Ordem DeMolay 
Milton Alves Correa de 
Caraguatatuba, e a ARLS 
Templo dos Estudos nº 
7028, se prontificaram a 
iniciar Ações Emergen-
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ARRECADAÇÕES A.R.L.S Templo dos 
Estudos 7028 . Or. Cotia – SP

ciais em suas Lojas, vi-
sando a arrecadação de 
alimentos, materiais de 
higiene pessoal, limpeza 
e água para serem enca-
minhados ao auxílio das 
pessoas. As doações tam-
bém podem ser feitas em 
espécie.

Inicialmente, devido às 
condições atuais da re-
gião, o transporte destes 
itens está sendo reali-
zado pela via aérea, por 
meio de helicópteros ce-
didos gratuitamente por 
Irmãos e amigos para 
atender a esta primeira 
demanda urgente.

Pedimos aos Irmãos 
que participem des-
ta corrente solidária da 
forma que puderem, seja 
através de donativos, re-
cursos, tempo ou reali-

zando a divulgação para 
seus familiares, amigos, 
colegas de trabalho, en-
tre outros. Toda ajuda 
é bem-vinda, e juntos 
podemos fortalecer o 
movimento e levar um 
pouco de conforto ao 
coração daqueles que 
estão passando por um 
momento extremamen-
te difícil e delicado.

Para doar é simples, 
basta levar sua con-
tribuição até o ponto 
de coleta na Rua Ga-
briel Prestes, 75 - San-
tana | São Paulo/SP. 
Ou doar através do PIX 
214.446.878-83 | Banco 
Nubank (0260) Agência 
0001 Conta 48746227-7. 
Para mais informações, 
é só entrar em contato 
com o Irmão João Arnal-

do peloWwhatsapp (11) 9 
9537-9783.

As doações também 
podem ser enviadas para 
o Fundo Municipal de So-
lidariedade, Centro Es-
portivo Municipal Ubaldo 
Gonçalves - CEMUG / 
Caraguatatuba - SP. Do-
ações financeiras podem 
ser realizadas para a cha-
ve PIX: 12996358918 | Fa-
vorecida, Cunhada: Tânia 
P. O. Massinger. 

O GOSP se orgulha 
muito da iniciativa de sua 
Lojas e do empenho de 
todos os Irmãos que es-
tão se dedicando às arre-
cadações e doações. Uni-
dos conseguimos fazer a 
diferença e a família gos-
piana sabe disso, por isso, 
agradecemos a todos por 
sua contribuição. 

Doadores da Lírio do Vale:
ARLS Lírio do Vale n° 7024
ARLS Arquitetos da Paz
Ari Donato da Costa Juniro

ARLS América
Alessandra Nolasco
Marcos Roberto Martins Rodrigues
Megalopole Assessoria e Consultoria 

Por fim, gostaríamos de compartilhar a lista com os nomes dos Irmãos que 
realizaram doações às Lojas ARLS Lírio do Vale n° 7024 e ARLS União das 

Américas. Confira abaixo.

ARRECADAÇÕES LÍRIO DO VALE
ARRECADAÇÕES UNIÃO AMÉRICAS 
E ORDEM DEMOLAY
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de Imóveis Ltda.
ARLS Décio Piagentini n° 7023
Alexandre Galvão Moreira
Renata de Souza Martins
Raquel Zoccaratto Lima
Heitor Camargo Dini
Ione Taiar Fucs
Marylei Aparecida Andrade Pires
Rosa M Meneguzi
Milkshake Mix
Nacilda Soares Vick
Maurício Romano
André Luis Moura Curvo
Jonas Augusto de Oliveira
Audie Nathaniel Momm
Wagner Gomes Deolindo
Luiz Roberto de O Fontes
Marcel Sadao Uchihashi
Mauri Cesar Machado
Luiz Gabriel Rodrigues de Melo
Valdirene Aquino Nogueira
Luciano Costa Della Nina
ARLS União e Justiça
Renata Rocha Mendonça
Matheus Amâncio da Silva
Ana Paula Vilares
Sandra Regina Neves
Ivan Aparecido Janjacomo
Walquiria A S Hamade
Neila do Carmo Giestal Novaes
Stella Ferreira Gauglitz
Wagner Monteiro Gomes
João Arnaldo Torres Filho Sociedade de 

Advogados
Magnata Holding Administração e Par-

ticipações Ltda.
Cifrão Administradora de Bens Pró-

prios Ltda.
Reps Care Cosméticos Ltda.
Orlando Duarte Gomes Almeida
Coronel Sebastião Teixeira de Almeida
Sérgio Tomchinsky
Rosana Leoratti Sabbag
Doadores da União das Américas:
Zaragoza 0011 Sao Paulo Br
Tania Perola O Massinger
Zaragoza 0011 Sao Paulo Br

Distribuidora De Utilidades Cidade Do 
Aco Ltda

Atacadao S A
Zaragoza 0011 Sao Paulo Br
Auto Posto Poiares Caraguatatu-

babr
Nicolas Rodrigues Gomes
Ronaldo Carpi
Supermercado Semar Caraguatatu-

babr
Thadeu Rezende Rangel Fernandes
Zaragoza 0011 Sao Paulo Br
Amanda De Moraes Guimaraes
Jose Roberto De Alcantara Caragua Me
Link - Ls Alimentos Caraguatatu-

babr
Calou E Castro Comercio De Alimentos 

E Transporte
Murillo Barrios De Araujo Lima
P A Tintas E Materiais Para Construcao 

M
Jose Roberto De Alcantara Caragua Me
Auto Posto Poiare Caraguatatubabr
Amanda De Moraes Guimaraes
Nicolas Rodrigues Gomes
Associacao Beneficente Estrella Da 

Syria
Loja Maconica Acampamento Dos 

Aprendizes
Loja Maconica U Perseveranca
Loja Maconica Cruzeiro Do Itapeti
Flavio Rogerio Fracote Bolzan
Loja Maconica Vale Do Tiete
Tania Perola Oliveira Massinger
Fabricio Doi
Cleverson Souza Ramos
Claudio Ferraraz
Loja Maconica Nascente Do Tiete N 

2805
A. R. L. S. Estrela Paulistana 304
Loja Maconica Fraternidade Sao Ro-

quensen
Loja Maconica Uniao E Caridade Iv
Renan Toshio Melo Honda
Loja Maconica Colunas De Biritiba N 

3.377
Cesar Augusto Sorrentino



ED 73 | Luzes | 16

RELEMBRANDO O 
IRMÃO RENATO DE 
OLIVEIRA MECCA

Renato de Olivei-
ra Mecca, mais 
conhecido como 
Mecca, foi um cara 

sensacional com uma 
história de vida marcan-
te, ele começou sua vida 
profissional muito cedo, 
com 16 anos ingressou 
na escola de Sargen-
to Especialista da For-

ça Aérea Brasileira FAB 
em Guaratingueta, logo 
após a sua formatura 
ele foi transferido para 
Canoas no Rio Gran-
de do Sul e lá ele tra-
balhou como Sargento 
da FAB. Aos 22 anos, se 
casou com a sua namo-
rada de infância Dona 
Antônia Fernandes Mec-

ca, mesmo estando ca-
sado e tendo 1 filha Va-
nessa Fernandes Mecca, 
ele prestou vestibular 
para a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do 
Sul e iniciou o curso de 
Engenharia de Minas e 
Energia, sempre muito 
batalhador conseguiu 
com muito esforço con-

HOMENAGEM | RENATO MECCA
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ciliar o trabalho na FAB, 
a família e a faculdade 
de Engenharia e após 5 
anos de faculdade ele 
conseguiu se formar. 
Mecca sempre teve mui-
ta ambição/vontade de 
vencer na vida e sempre 
almejava voos maiores, 
em meados dos anos 70 
ele solicitou baixa na 
FAB e deixou um tra-
balho certo e garantido 
para trabalhar na inicia-
tiva privada como Enge-
nheiro e retornou para 
São Paulo.

Começou sua carreira 
de Engenheiro em uma 
empresa de médio por-
te, o Mecca sempre so-
nhou com coisas Gran-
des e em 1978 ele deixou 
essa empresa para tra-
balhar em uma Multina-
cional como Engenhei-
ro de Campo e nessa 
empresa trabalhou por 
anos, chegando ao cargo 
de gerente de operações 
de uma base operacio-
nal, na qual ele foi o ide-
alizador na cidade de 
Macaé, no Rio de 
Janeiro. Em 1991 
ele me trouxe 
para Macaé 

e foi o período em que 
eu mais convivi com ele, 
confesso que agora nes-
se momento está sendo 
muito difícil redigir esse 
texto, pois a dor da per-
da ainda é muito grande 
e estou muito emocio-
nado.

Ufa, vamos respirar e 
continuar, pois ele me-
rece essa homenagem!

Costumo dizer que 
o Mecca era o meu pai 
em todos os aspectos 
e eu tenho ele como 
um exemplo na minha 
vida , desde 1991 quando 
vim para Macaé, sempre 
acompanhei ele e de ver-
dade éramos como pai e 
filho, e, por essa razão, 
acabei caminhando lado 
a lado com ele.

Em 1992 começou ou-
tro período da vida do 
Mecca algo desconhe-
cido para todos nós da 
família foi quando 

ele iniciou na Maçonaria 
na A.’.R.’.L.’.M.’. Obreiros 
de Macaé. No final dos 
anos 90, Mecca voltou a 
viver em São Paulo e se 
filiou na Loja Integração 
Sulamerica, e posso di-
zer com toda certeza, a 
Maçonaria para o Mecca 
era uma paixão na qual 
ele viveu e se dedicou 
com muita intensida-
de, ele foi um bom filho, 
amava e se preocupava 
com a sua mãe, com o 
seu pai, foi um bom ma-
rido/companheiro e óti-
mo pai. Falar do Mecca 
nesse momento é muito 
difícil, pois, dedilhando 
o teclado desse celu-
lar, começou passar um 
filme na minha cabeça, 
lembrei da minha infân-
cia e adolescência, lem-

brei da última 
viagem de 

moto que 
f i z e m o s 
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até o Santuário de Nos-
sa Senhora de Aparecida 
do Norte, os momentos 
que passamos juntos.

O Motociclismo era 
outra paixão do Mecca 
, não tem como falar do 
Mecca e não falar dos 
Bodes do Asfalto, ou-
tra paixão na vida dele, 
ele fez grandes viagens, 
se aventurou por essas 
estradas mundo afora, 
foi parar no Ushuaia de 
moto, foi duas vezes, ele 
me dizia “Ricardinho an-
dar de moto é como voar 
em duas rodas e a sensa-
ção de liberdade é uma 
coisa de louco, quando 

eu estou na minha moto 
somos nós dois em um 
só momento, eu e a mi-
nha “Big Yelow”. Até isso 
ele me deixo de herança 
e lembrança “a paixão 
pelas motos”

Bem, poderia ficar es-
crevendo o dia inteiro 
e com certeza sempre 
teria algo a mais para 
acrescentar, pois ele foi 
um Velha Guarda que vi-
veu com muita intensi-
dade e ele não deixou de 
fazer nada que ele gos-
taria de fazer.

No próximo mês de 
março irá completar 1 
ano que ele nos deixou, 

agradeço ao GOSP, pois 
mesmo sentido muito e 
as lágrimas descendo eu 
sei que ele merece essa 
homenagem. Agora eu 
entendo de verdade mi-
nha prima/irmã, Vanes-
sa Mecca, quando ela diz 
“não querer mexer com 
essas coisas”, realmen-
te a dor ainda é muito 
grande. Mas Mecca vive 
em nossos corações e na 
nossa memória!

Meu eterno pai, amigo 
e Ir.’.!

Atenciosamente Pau-
lo Ricardo M.’.I.’. da 
A.’.R.’.L.’.M.’. Fraternidade 
de Rio das Ostras n°164.
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O Dia Internacional das Mulhe-
res teve sua origem em um movi-
mento operário e desde 1977 se 
tornou um evento anual reco-
nhecido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). No início 
a data foi celebrada em 1911, mas 
somente na Áustria, Dinamarca, 
Alemanha e Suíça. 

Tudo começou em 1908, 
quando 15 mil mulheres mar-
charam pela cidade de Nova York 
exigindo a redução das jornadas 
de trabalho, salários condizentes 
com o trabalho e direito ao voto. 
Um ano depois, o Partido Socia-
lista da América declarou o pri-
meiro Dia Nacional das Mulheres.

Após o ocorrido, a data se tor-
nou uma ocasião para celebrar os 
avanços das mulheres na socie-
dade, na política e na economia, 

Mas e por que o dia 8 de março? 
O Dia Internacional das Mulheres 
não tinha uma data fixa e só foi 
formalizada após uma greve em 
meio à guerra em 1917, quando as 

É tempo de celebrar e conhecer mais sobre essa data 
que homenageia todas as mulheres

UMA HOMENAGEM 
DA POTÊNCIA 

PARA TODAS AS 
MULHERES

mulheres russas exigiram “pão e 
paz” — e quatro dias após a greve 
o governo provisório concedeu o 
direito ao voto.

A greve começou no dia 23 de 
fevereiro, pelo calendário juliano, 
que na época, era utilizado na Rús-
sia. No calendário gregoriano, este 
dia corresponde ao dia 8 de março, 
e é a data que comemoramos hoje.

Após muitos anos de história 
também houve muitas conquistas 
e é importante lembrarmos delas. 
Em 1932 as mulheres conquista-
ram o direito ao voto, em 1962 
foi criado o Estatuto da Mulher 
Casada, em 1988 aconteceu o 
primeiro encontro nacional de 
mulheres negras e em 2006 foi 
sancionada a Lei Maria da Penha.

Que nesta data e todos os dias 
o Grande Arquiteto do Universo 
continue iluminando todas as 
mulheres para sempre levarem 
aos seus lares e a nossa comuni-
dade o alento divino da solidarie-
dade e de amor.

HOMENAGEM | DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
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 O GOSP separou algumas atrações para a família!

ATRAÇÕES DE MARÇO 
EM SÃO PAULO

EXPOSIÇÃO 
“BEYOND 
VAN GOGH”

 “PETER PAN 
E SININHO 
NA TERRA 
DO NUNCA”

EXPOSIÇÃO 
“HOUSE OF 
CHOICES”

Com ingressos a partir de 
R$ 28,00 essa exposição 
imersiva chega em SP no 
dia 17 de março e aconte-
cerá no estacionamento 
do Morumbi Shopping.

A história do menino que 
não quer crescer e sua 
amiga fada chega aos pal-
cos do Teatro Bibi Ferrei-
ra no dia 5 de março, com 
ingressos a partir de R$ 
30,00.

Uma experiência imersi-
va, onde as sensações se 
afloram através dos cin-
co sentidos, que estará 
disponível até o dia 15 de 
março no Shopping SP 
Market.

São Paulo é uma cidade em constante movimento, onde sempre há tanta coisa 
acontecendo que a questão não é ter o que fazer, mas sim conseguir escolher o que 

fazer, já que não dá para ser tudo.
Durante o tempo livre, a maioria das pessoas gosta de estar com aqueles que ama, 

geralmente a família. No entanto, encontrar o programa certo pode ser um pouco 
complicado, considerando a rotina agitada.

Pensando nisso, para ajudar os Irmãos a encontrarem a viagem certa para fazer 
com a família, selecionamos alguns eventos que acontecerão em São Paulo neste 

mês que, com certeza, todos vão gostar!

EVENTOS  | CULTURA
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TELEMEDICINA, 
CONHEÇA ESSA 

TENDÊNCIA 
Prática e rápida, essa tecnologia chegou para ficar

Queridos Irmãos, vo-
cês já ouviram falar em 
telemedicina? Nada mais 
é do que um conceito 
que consiste na troca 
de informações entre os 
médicos e no tráfego de 
exames e laudos. 

Tudo feito de forma 
online, dando acesso a 
exames e prontuários. 
Expressando assim, co-
modidade e seguran-
ça tanto para o médico 
quanto para o paciente. 

Também é importante 

lembrar de três campa-
nhas de conscientiza-
ção: A campanha Março 
Lilás que tem como ob-
jetivo, conscientizar a 
população sobre a pre-
venção e combate ao 
câncer de colo uterino. 

SAÚDE | TELEMEDICINA 
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O Março Amarelo é uma 
ação para conscientiza-
ção da endometriose, 
doença que afeta cerca 
de 200 milhões de mu-
lheres em todo o mundo 
e o Março Azul-Marinho 
em conscientização ao 
câncer colorretal, o ter-
ceiro tipo mais comum 
no Brasil.

Pensando nessas cam-
panhas não podemos 
deixar de realizar con-
sultas e exames periódi-
cos. E é nessa hora que a 

telemedicina entra para 
nos ajudar, tornando as 
idas ao médico uma ta-
refa fácil e rápida de ser 
executada.

Sendo assim, podemos 
destacar algumas das 
vantagens dessa tecno-
logia:

• Amplia o contato 
entre o médico e o pa-
ciente;

• Acesso a especia-
listas e profissionais 
de referência de ou-
tros estados;

• Facilita a troca de 
informações entre os 
serviços de saúde;

• Diminui o deslo-
camento de pacientes 
em hospitais;

• Melhora a quali-
dade dos laudos emi-
tidos e garante uma 
entrega mais rápida.
Agora que já sabemos 

um pouco mais sobre 
a telemedicina, não há 
desculpas para deixar de 
cuidar da saúde do nos-
so corpo tão sagrado. 

Conheça mais
ACONTECIMENTOS | LOJAS

Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

 A ARLS Fraternidade Acadêmica Sorocaba n.º 3294 reali-

zou no dia 04/02 Sessão de Magna de Elevação.

A ARLS Cruzeiro do Itapeti comemorou no dia 02/02 seu 

54.º aniversário.

A ARLS Nova de Julho n° 7050 realizou no dia 01/02 Ses-

são Ordinária de Aprendiz.

A ARLS Luciano Alfredo Vianna do Rio, n.º7060 realizou 

no dia 04/02 realizou filiação dos Irmãos Wagner e Irmão 

Alexandre.
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No dia 02/02 1º Fraternidade Metropolitana Unida 
de Sorocaba realizou Sessão de Passagem.

A ARLS MA’AT - Verdade, Justiça e Retidão n.º 3669 
realizou no dia 06/02 sua tradição de abrir o ano 
com um jantar ritualístico.

A ARLS Compromisso de União nº 2837 realizou no 
dia 06/02 Sessão no grau de Aprendiz.

A ARLS Nascente do Tietê nº 2805 realizou no dia 
06/02 Sessão de Entrega de Diplomas e Medalhas.

A ARLS Colunas da Concórdia nº 7063 realizou no dia 
06/02 1ª Sessão do Ano Maçônico.

A ARLS 1º de Setembro, n.º 3399 realizou no dia 
06/02 palestra motivacional aos Aprendizes.

A ARLS Empreender para Aprender n.º4575 realizou 
no dia 06/02 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Hiram Abif n° 1071 realizou no dia 07/02 
comemoração 1º ano da fundação da Fraternidade 
Feminina Hiram Abif.
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A ARLSGB Fraternidade de Limeira realizou no dia 
08/02 Sessão Ordinária,

A ARLS União e Caridade IV nº 910 realizou no dia 
06/02 Sessão de Entrega de Diplomas e Medalhas.

A ARLS Ordem Progresso e Evolução nº 7027 reali-
zou no dia 09/02 Sessão Magna de Iniciação.

Em 11 de fevereiro de 2023, o Grande Conselho 
Guardião e o Grande Bethel do Estado de São Paulo, 
realizaram no Oriente de Sumaré, a Cerimônia do Fio 
de Púrpura da Vida. 

A ARLS Barão de Mauá, nº 3521 realizou no dia 13/02 
Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Fraternidade Acadêmica Cézar Lattes n° 
3667 04/02 Sessão Magna de elevação.

A ARLS Fraternidade de São Caetano nº 1342 reali-
zou no dia 09/02 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Rafael Tobias Aguiar n° 2941 realizou no dia 
09/02 Sessão de Elevação.
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A ARLS Acácia de Aruã nº 4037 realizou no dia 12/02 
Sessão Comemorativa dos 13 anos da Loja.

A ARLS Cavaleiros de Aço nº 4415 realizou no dia 
10/02 Sessão Magna de iniciação.

A ARLS Liberdade e Evolução n° 2704 realizou no 
dia 15/02 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Inteligência e Poder nº 2191 realizou no dia 
15/02/2023 uma grande festa em comemoração de 
seu quadragésimo aniversário de fundação.

A ARLS Acácia de Limeira nº 4538 realizou no dia 
13/02 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Nadim Hanna nº 4500 realizou no dia 07/02 
Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Fraternidade da Pedra n.º 4012 realizou no 
dia 14/02 palestra sobre Lei da atração e a física 
quântica.

A ARLS Lírio do Vale nº 7024 realizou a campanha 
“Gotas de Solidariedade 2023”, referente a doação 
de 1000 (mil) garrafas d’água para a população em 
situação de rua na cidade de São Paulo.
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A ARLS Phoenix Lodge nº 7045 realizou no dia 15/02 
Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS União das Américas está patrocinando mis-
são especial de arrecadação de donativos e fundos 
às vítimas das enchentes no Litoral Norte de São 
Paulo.

A ARLS Álvaro Gomes dos Santos n.º 7.020 realizou 
no dia 15/02 Sessão Magna para a Cerimônia de 
Consagração do Livro das Sagradas Escrituras e do 
Esquadro e do Compasso.

A ARLS Cavaleiros da Sapiência nº 4233 realizou no 
dia 23/02 Sessão Magna de iniciação.


