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EDITORIAL | O DEVER MAÇOM

ACOLHEMOS O NOVO MÊS
COM O COMPROMISSO DE
DIFUNDIR OS VALORES
DA MAÇONARIA

D

amos adeus ao mês
de junho, após as
festas juninas, para
quem festejou; e
os rituais do solstício
de inverno, celebrados
por todos os Irmãos da
Ordem. Que possamos
iniciar essa próxima fase
com esperança renovada,
fé fortalecida e foco inabalável, para colocar em
ação todos os projetos,
pessoais e profissionais.
O objetivo a seguir
deve ser trabalhar para a
melhoria da comunidade
em que vivemos, por
meio do amor, da fraternidade e dos princípios
de igualdade e justiça.
A tolerância é outro ato
muito importante que
deve estar presente em
nosso cotidiano, juntamente com o respeito a
todos os seres humanos.
No âmbito do respeito,

destacamos também o
respeito à autoridade,
visando trabalhar dentro das regras de nossa
sociedade, para alcançar
o progresso.
Outro dever importante é a dedicação ao
nosso planeta, também
é nossa responsabilidade cuidar do meio
ambiente, ou seja, buscar
realizar práticas e hábitos que façam mais bem
à natureza do que mal,
dentro das nossas possibilidades, claro. Então,
que este também seja
um compromisso que
assumimos para o novo
mês que está prestes a
começar.
Por fim, reforçamos a
importância e a necessidade de nos mantermos solidários, para
ajudar quem se encontra em situação de

Secretaria da Comunicação do GOSP
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vulnerabilidade, seja qual
for o cenário, não cabe
a nós julgar, mas servir
de luz que inspira confiança, esperança e anula
a escuridão.
Os tempos são difíceis,
muitas pessoas estão
sofrendo e passando
por instabilidades, então
cada ação conta, seja
através de palavras de
incentivo e oferta de um
ombro para se apoiar, ou
doações e trabalho solidário, todos podemos
ajudar de alguma forma.
Que o Grande Arquiteto do Universo guie
todos os nossos caminhos e ações, para que
possamos refletir todos
os dias na humanidade,
nossa sociedade e famílias os valores que esta
irmandade defende. Este
é o dever de todo Irmão
Maçom.

PARA REFLETIR

“QUEM OLHA PARA
FORA, SONHA.
QUEM OLHA
PARA DENTRO,
DESPERTA.”
POR: CARL GUSTAV JUNG
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Saúde | Vacinação contra a gripe

O

É importante que todos os irmãos se protejam das doenças
respiratórias neste inverno

frio já chegou e,
com ele, as doenças mais comuns
desta época do
ano retornam para nossos lares: gripes, resfriados, sinusites, rinites, pneumonia e outras
doenças respiratórias.
Para se proteger de vírus e infecções, alguns
cuidados devem ser tomados, se protegendo
contra as principais doenças do inverno. Por
isso, separamos algumas
dicas para proteger nossas famílias e Irmãos da
Potência.

1.

Aumente a ingestão de líquidos
O primeiro hábito a ser
adotado é bem simples,
trata-se do aumento da
ingestão de líquidos.

2.

Lave as mãos
com frequência
Hábitos de higiene
também são muito importantes para se pro-

teger da gripe e um dos
mais importantes é lavar
as mãos com frequência.

3.

Evite o contato
com pessoas doentes
Caso tenha conhecimento de uma pessoa
que apresenta sintomas
de gripe, é importante
evitar o contato sempre
que possível.
Além disso, pessoas
com doenças respiratórias crônicas podem
apresentar uma imunidade enfraquecida e
maior suscetibilidade ao
vírus da gripe, portanto
possuem mais chances
de desenvolver uma gripe repentinamente.

4.

Durma ao menos 8 horas por dia
Uma boa noite de sono
precisa ter duração média de 8 horas, ajudando
a fortalecer o sistema
imunológico,
promovendo o funcionamento
adequado do metabolisED 65 | Luzes | 5

mo e repondo as células
de defesa do nosso organismo.
Portanto, fica nítido a
importância desses cuidados, ressaltada pelo
fato de ainda estarmos
enfrentando uma luta
árdua contra o Covid-19.
Logo, queridos Irmãos,
estejam sempre atentos aos sinais das doenças respiratórias e lembrem-se: neste inverno
rigoroso todo cuidado é
pouco quando o assunto é prevenção contra a
gripe e o Covid-19.

ESTUDO MAÇÔNICO | PEDRO AMÉRICO

IRMÃO N
PEDRO
AMÉRICO

Breve estudo sobre um dos maiores
pintores brasileiros
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ascido em 29 de abril de
1843, na cidade de Areia
(PB), Pedro Américo de
Figueiredo e Mello, foi
um renomado pintor brasileiro, considerado um dos mais
importantes da história do
nosso país. Pedro cresceu em
um ambiente muito artístico,
sendo filho do violinista Eduardo de Figueiredo, que era
casado com Feliciana Cirne e
também trabalhava como comerciante para sustentar a
família.
Desde muito jovem, Pedro
Américo mostrou talento para
as artes, em específico para a
pintura, um dom natural que
foi estimulado por seu pai, o
que o levou a ser reconhecido como um menino prodígio, atuando no meio artístico
ainda criança. Em 1852, com
apenas 9 anos de idade, Pedro
foi convidado a participar de
uma expedição, pelo nordeste do Brasil, acompanhando o
naturalista francês “Louis Jacques Brunnet”, como seu desenhista auxiliar.
Sua formação artística acadêmica começou em 1854,
quando se mudou para o Rio
de Janeiro para estudar no
Colégio Dom Pedro II. Depois,
em 1856, estudou na Academia Imperial de Belas Artes,
e em 1859 Pedro recebeu, do
imperador Dom Pedro II, uma
bolsa para continuar seus estudos na Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris,
onde foi aluno de Jean-Auguste-Dominique Ingres, um
dos maiores pintores do Neoclassicismo francês.

Libertação dos escravos

Tiradentes esquartejado
Esta bolsa e viagem à
Europa foi financiada
por Dom Pedro II, devido à reputação de Pedro
Américo, que, segundo
relatos, era muito dedicado em seus estudos, e
também sob a condição
de que o jovem enviasse
seu trabalho para o Brasil, para que então seu
progresso pudesse ser
monitorado e validado
pelo próprio imperador.
A volta de Pedro ao
Brasil acontece em 1864,
atendendo ao pedido do
imperador. Já em casa,
passa a lecionar na Escola de Belas Artes, mas
em 1865 foi para a Europa, onde lecionou e recebeu o título de Doutor
em Ciências Físicas e
Naturas.
Durante este tempo,
Pedro Américo também
produziu muitas pintu-

O grito do ipiranga
ras, que costumava vender, ao mesmo tempo
que se dedicava a outras
atividades artísticas e
acadêmicas como a poesia, a escrita românica e
a filosofia.
Em sua vida pessoal, o
pintor casou-se no ano
de 1869 em Portugal,
com uma mulher chamada Carlota de Araújo Porto Alegre, filha do
cônsul brasileiro em Lisboa, que foi seu antigo
professor. Juntos, eles
tiveram três filhos.
Dentre
as
muitas
obras de Pedro Américo,
as pinturas que se destacam como representações de acontecimentos
históricos do Brasil são:
1. O Grito do Ipiranga
(1888)
2. Libertação dos Escravos (1889)
3. Tiradentes EsquarED 65 | Luzes | 7

tejado (1893)
Pedro Américo viveu
seus últimos anos em
Florença, na Itália, para
onde se mudou em 1894.
Em 7 de outubro de 1905,
faleceu devido a uma doença chamada “cólica de
chumbo”, causada pelo
contato com as toxinas
das tintas com as quais
ele costumava criar suas
obras-primas. O corpo
de Pedro foi devolvido
para repousar em sua
terra natal, na cidade
de Areia (PB), lá permanecendo até os dias de
hoje.
Quanto à sua participação na Ordem, sabe-se
que Pedro foi um Irmão
Maçom iniciado em 1870,
aos 27 anos, como membro da Loja Comércio e
Artes, Grande Oriente
dos Beneditinos, Rio de
Janeiro, Brasil.

PARAMAÇÔNICAS | FRATERNIDADE FEMININA

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

Fraternidade Feminina Paulista União
Sorocabana

HISTÓRIA
A Fraternidade Feminina
Paulista da Loja União de
Sorocaba Independente,
conhecida também como
Fraternidade da LUSI,
foi fundada no dia 5 de
novembro de 1980, sob a
administração de Noely
Monteiro, tendo como
primeira presidente a fraterna Neyre Aparecida
Russo.
Em 22 de maio de 1981
nasce o primeiro estatuto da Fraternidade, cuja
sede era localizada na Rua

Barão do Rio Branco, nº
45 - 5º andar, na cidade de
Sorocaba (SP). Atualmente,
a sede se encontra na Rua
Porfírio Loureiro, n° 100,
Jardim Santa Rosália, Sorocaba (SP).
Um dos objetivos da Fraternidade é auxiliar nas
atividades beneficentes
da Sociedade Washington
Luiz.
Atualmente a Fraternidade da LUSI é composta
pelas seguintes fraternas:
Presidente: Odete Cagnoni Delgado
Vice-Presidente: Avany
Aparecida Leite Rodrigues
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Alarcon
Secretária: Adriana Lara
Rodrigues Prieto
2ª Secretária: Iara Maria
Ferreira Ercolin
Tesoureira: Yeda Regina
Venturini
2ª Tesoureira: Maria
Ligia Soares Fontana de
Oliveira
Oradora: Fernanda
Maria Strongoli Toledo
Fabri

AÇÕES

A Fraternidade Feminina
da LUSI sempre teve uma
vida ativa, complementando o trabalho assistencial, participando de
festas juninas e feiras,
organizando bazares, e
chás beneficentes, com
toda a renda revertida
para entidades assistenciais, procurando conciliar a ação beneficente
com uma saudável convivência social entre as

fraternas.
Anualmente a Fraternidade organiza festas

em homenagem às mães,
aos pais e também no
Natal, quando a família

maçônica se confraterniza e reforça os laços
afetivos.

Fraternidade Feminina Paulista Colunas
de Biritiba

HISTÓRIA
A Fraternidade Colunas de Biritiba foi fundada
em agosto de 2007, com a
cunhada Marisa Ferreira
da Silva, esposa do então
Venerável Mestre Rogério
Quartin Velasco.
Em 2021, na gestão do
Venerável mestre André
Ricardo Paoli do Carmo,
sua esposa Mônica Cristina Veneziani Ribeiro do
Carmo, assume a Fraternidade, iniciando sua gestão com a formalização da
fraternidade Colunas de
Biritiba perante o GOSP.
Na ocasião foram entregues o estatuto, cadastro das fraternas e demais
documentos
Em primeira reunião
feita em 27 de julho foi feita
a apresentação do projeto

das ações que serão desenvolvidas no biênio 2021
– 2023.
Desde a sua formação, há
14 anos, até agora, o amor
e a união das fraternas é
o propósito da instituição, cujo lema é fazer juz
ao nome que lhe foi dado
-fraternidade.

AÇÕES

Durante o primeiro
mandato, foram auxiliadas
instituições como o núcleo
aprendiz do futuro com a
aquisição de instrumentos
musicais para as crianças atendidas e também
móveis para a instituição
recomeçar, abrigo para
crianças e adolescentes.
A cada gestão muitas
instituições foram auxiliadas como também famílias
em situações de risco que
receberam cestas básicas,
ED 65 | Luzes | 9

remédios, fraldas, cobertores entre outros itens.
Nos 10 meses da atual
gestão a Fraternidade
tem buscado despertar
sorrisos nos rostos já tão
acostumados com o sofrimento, como foi o caso da
reforma da Casa da Dona
Maria que vivia em situação insalubre com seus
filhos e netos; e da Eliana
que precisava de auxílio para se manter livre
das drogas, ela vivia em
uma casa que não tinha
portas e janelas, as fraternas levaram alimentos
quando os armários já se
encontravam vazios, foram
mais de 70 cestas básicas
para o bairro carente de
Jundiapeba.
Além disso, as fraternas também levaram roupas, agasalhos,
cobertores para minimizar o frio, luvas e lysoform, tão necessários na
pandemia para auxiliar
no controle do Covid-19
para o Asilo São Vicente,
assim como alimentos
que estavam em falta na
dieta dos idosos.
Elas também alegraram com chocolates na

Páscoa, as crianças da
ABRAC, VENNER, HOPE
e JOY, instituições que

acolhem crianças em
situação de risco. E o
trabalho continua, pois,

há muito o que se fazer,
quando o propósito é a
Fraternidade.

Fraternidade Feminina Paulista Barão
de Mauá

HISTÓRIA
Em noite de júbilo,
durante a Sessão Magna em
comemoração aos 19 anos
da ARLS Barão de Mauá,
ocorreu a cerimônia de
instalação da Fraternidade
Feminina, com a posse da
presidente Adriana Teles e
corpo diretivo da FRAFEM
Barão de Mauá, na ocasião também apresentou
suas fraternas. Durante a
emocionante cerimônia,

a presidente da FRAFEM
estadual Valderez Ballouk,
fez a entrega dos botons
e em um discurso simples
proferiu palavras de motivação para o amor ao próximo e integração entre os
cunhados e cunhadas para
o atingimento dos objetivos da Fraternidade Barão
de Mauá.
Ao Venerável Mestre,
cunhado Orlando Galante
Rollo, foi outorgado a
medalha de eterna gratidão
por fomentar a fundação da

FRAFEM, e a ARLS Barão de
Mauá laureada com o título
de loja Guardiã da Família,
como um gesto de carinho
e agradecimento o Venerável ofereceu a todas as
mulheres presentes um
botão de rosa que simbolizava a força e a delicadeza
do feminino.

AÇÕES

A Fraternidade Feminina Barão de Mauá busca
ampliar o lema da FRAFEM
Paulista através da criação
de laços com as famílias,
promovendo ações sociais
q u e co n s t r u a m u m a
sociedade mais equânime.
Para os próximos passos estão a realização de
eventos entre as famílias
dos maçons e convidados
e a realização de ações
sociais.

Fraternidade Feminina Paulista
Compromisso e União
Na gestão do Venerável
Mestre Antonio de Castro Mendonça Furtado

Neto, foi fundada a Fraternidade Feminina Brodowisk, em junho de
ED 65 | Luzes | 10

2017, tendo como sua
primeira presidente a
cunhada Cristina Mandrá

Mendonça Furtado.
Posteriormente assumiram a presidência, na
sequência, as cunhadas
Roberta Taemi Furukawa
Bartholomeu e Débora
Aparecida Ribeiro Aissa,
sua atual presidente.

AÇÕES

Entre as principais
atividades desenvolvidas pela Fraternidade,

destacamos a arrecadação e posterior doação
de cestas de alimentos;
fraldas, roupas e medic a m e nt o s a p e s s o a s
carentes da cidade. Algumas famílias recebem o
benefício da cesta básica
mensalmente.
No Natal de 2018
foram distribuídas 10
cestas de Natal, e em
2019 repetiram a ação
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com incremento de 50%
no número de cestas.
Todavia, com o advento
da pandemia de corona
vírus, as atividades foram
suspensas, retornando
em 2022.
As fraternas também
colaboram com o Centro Espírita e em parceria
com a Assistência Social
da prefeitura local, identificando famílias carentes
a serem beneficiadas.
Outras ações importantes são: a arrecadação
de roupas para realização
de um bazar beneficente
em prol de um asilo, e a
“manhã da sobremesa”
que objetiva arrecadar
fundos destinados a ações
de proteção animal.

D

ia 24 de Junho comemoramos o
Dia de São João,
padroeiro da
Maçonaria. Um homem santo, conhecido como o último
profeta. Aquele que
une o Antigo e o
Novo Testamento.
Tendo São João
Batista como patrono, a Maçonaria
mostra sua semelhança com um homem que, no seu
tempo, combatia a
injustiça, as faltas e
erros eternizados
pelos ricos e poderosos, contrapondo-se aos que abusavam do poder.
João Batista atuou
como um verdadeiro Maçom (apesar
de não o ser) - na
defesa dos ideais
de
Liberdade,
Igualdade, Fraternidade -,
tanto em relação aos familiares quanto em
defesa da Pátria. Assim,
como João Batista, nós
maçons somos idealistas, capazes de encarar
a realidade com bravura,
desatando a bandeira da
moralização: nos negócios, na vida pessoal e da
comunidade; não se deixando envolver pelos desentendimentos religiosos
ou políticos.

Órfão bem cedo, foi
criado e educado junto
aos Essênios, movimento judaico antigo, cujos
costumes previam a oração, o trabalho manual,
a comunhão dos bens
e as refeições sagradas. João Batista pregava a tolerância, o amor
ao próximo, a elevação
espiritual, não se poED 65 | Luzes | 12

dendo negar sua
influência como
precursor das
lições contidas
no Evangelho
cristão.
Seguindo os
sinais de São
João, a Maçonaria se expandiu cada dia
mais,
atraindo carpinteiros, sapateiros,
fazendeiros,
padres, engenheiros,
filósofos, artistas
plásticos, músicos, políticos
e militares, sem
se importar com
questões raciais
e financeiras, mas
com uma única
condição: crer no
Grande Arquiteto
do Universo.
Quando é celebrado o dia
de São João,
com fogueiras, danças e
comidas típicas, a Maçonaria também participa desses festejos – de
outra forma – celebrando o Solstício de Inverno, homenageando seu
ilustre padroeiro e reafirmando o respeito a
um homem que colocou
o próximo em primeiro
lugar, anunciou a Jesus e
se entregou sem curvar-se às exigências do Rei.

SOLIDARIEDADE | ENTIDADES QUE O GOSP APOIA

LAR DA
CRIANÇA
FELIZ
O GOSP apoia a bela iniciativa de cuidados com crianças em situação de vulnerabilidade da associação
O Grande Oriente de São Paulo, acredita que a solidariedade é
extremamente importante para
a melhoria da sociedade, e um
dever de todo maçom que luta
por um mundo mais justo e progressista.
Assim, existem algumas instituições que a Potência apoia,
uma delas é o Lar da Criança Feliz. O GOSP, auxilia a organização através da divulgação, bem
como arrecadação de doações.
Além disso, a Fraternidade Feminina Paulista do GOSP (FRAFEM), por meio de seu trabalho
em parceria com o Grupo Pão de
Açúcar, conseguiu fornecer uma
ED 65 | Luzes | 13

tonelada de alimentos ao Lar.
Para quem não conhece o trabalho do Lar da Criança, trata-se
de uma associação não governamental, localizada no município de Taboão da Serra, com a
missão de cuidar e desenvolver
crianças de 3 a 5 anos, oferecendo refeições e cuidados diários.
A entidade assegura ainda o
ensino em período integral para
mais de 60 crianças em situação
de vulnerabilidade, permitindo
que suas famílias fiquem isentas de contribuir com qualquer
valor para a manutenção deste
serviço.
Para manter as despesas mensais, o Lar conta exclusivamente
com as doações, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, junto
com as arrecadações que conseguem reunir com seu brechó
beneficente e as festas que realizam semestralmente.
Toda contribuição é muito
bem-vinda e fundamental para a
continuidade do trabalho do Lar,
assim, o GOSP pede que os Irmãos entrem em contato com os
obreiros da ARLS Acácia de Taboão, que estão à frente do trabalho solidário com a entidade,
para se informar melhor sobre
como também podem contribuir.

EVENTOS | JANTAR COMEMORATIVO

EVENTO NAS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS
DO GOSP
Regiões Administrativas realizaram
Jantar em celebração aos 100 anos da
Potência
No dia, 13 de maio de
2022, foi realizado um
Jantar Ritualístico em
comemoração ao Centenário do Grande Oriente
de São Paulo. O evento
aconteceu no Instituto
Humberto de Campos,
mantido pelos Irmãos da
ARLS 26 de Maio, em Sorocaba (SP). O jantar contou com a presença das
34 ARLS das 5ª, 20ª e 21ª
Regiões Administrativas
do GOSP, reunindo assim
mais de 350 Irmãos para
celebrar o legado desta
ilustre Potência.
Além disso, essa festividade serviu também
para marcar oficialmente o retorno das atividades presenciais do GOSP,
visto que, pela primeira vez desde o início da
pandemia Covid-19, em
2020, os Irmãos puderam
se reunir e confraternizar sem medo ou distanciamento. O banquete
foi também, como disse

o Irmão Paulino
- durante entrevista concedida ao Secretário Adjunto de
Comunicação,
Irmão Antonio
Carlos
Gomes
“uma celebração
à vida, onde triunfou a
verdadeira
fraternidade, que todos os maçons
carregam em seus corações”.
O Grão-Mestre Adjunto, Renato Garcia, momentos antes do início
do Jantar concedeu também uma breve entrevista ao Irmão Antonio Carlos, e ressaltou que este
momento se resumia em
fraternidade: “O que nos
move é essa fraternidade, nós estamos aqui,
com a nossa 5ª, 20ª e 21ª
Região Administrativa,
com Irmãos de todas as
outras R.As e todo o nosso GOSP, exercendo a
nossa Fraternidade.”
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Sem dúvidas, mais um
momento memorável e
histórico para o Grande Oriente de São Paulo e seus membros, uma
efeméride que proporcionou alegria, orgulho
e reencontros repletos
de saudade, carinho e
Irmandade. A todos os
Irmãos que compareceram ao Banquete, aos organizadores deste belo
evento e a todos os envolvidos em garantir que
a festividade fosse próspera e inesquecível: Gratidão.
Que o futuro desta Potência reserve muitos
outros momentos felizes
como este!

EVENTOS | CULTURA

EVENTOS EM SÃO PAULO
PARA SE DIVERTIR COM
A FAMÍLIA
Separamos alguns eventos em São Paula para os irmãos conhecerem
essa cidade cheia de cultura e sede da nossa Potência

SAMPA SKY
Localizado no 42º andar
do Mirante do Vale, edifício mais alto do centro de
São Paulo, o ponto turístico mais instagramável
da cidade conta com um
espaço de 700m² e uma
vista incrível da cidade.
Para dar aquela sensação
de estar flutuando sobre
as ruas, dois decks de vidro que se estendem para
fora da fachada foram
construídos, permitindo
que o visitante conheça
São Paulo de um ângulo
jamais visto.
Horários: De Terça a
Sexta das 11h às 18h30, Sábado das 09h00 às 18h30
e Domingo das 09h00 às
16h00
Localização: Praça Pedro Lessa, 110 - Ed. Mirante do Vale, São Paulo - São
Paulo
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FAROL
CASA MUSEU EMA KLABIN
SANTANDER

As atrações ocupam 18
andares dos 35 do edifício
de 162 metros. As visitas
começam pelo hall do andar térreo, um dos tombados pelo Condephaat
(assim como o 2º, 3º, 5º, 6º
mirante), e seguindo até
o mirante do 26º andar,
onde foi instalado um café
com inspiração art déco.
São diversas opções
para o visitante decidir
quais atrações acompanhar e quais andares quer
conhecer. Para saber mais
sobre as exposições disponíveis é só entrar no
site e ver a que mais te
agrada.
Horários: Terça à Domingo, das 9h às 20h
Localização: Rua João
Brícola, 24, São Paulo São Paulo

A casa que pertenceu a
Ema Klabin, importante
socialite da vida paulistana no século passado,
hoje funciona como um
museu, e você pode ir lá
conhecer!
Durante a visita, é possível conhecer detalhes
da arquitetura, dos jardins projetados por Burle Marx e do acervo de
itens pessoais de Ema e
sua família.
A atual exposição temporária (Faca, colher
& garfo: uma história)
conta um pouco sobre
a invenção dos talheres

e mostra itens de mesa
colecionados e utilizados
por Ema Klabin ao longo
de sua vida.
Horários: A visita é
gratuita e acontece de
quarta a domingo.
Visitas sem agendamento às 11h, 14h, 15h15 e
16h30
Quarta, quinta e sexta: 10 pessoas por grupo
acompanhado por educador
Sábados, domingos e
feriados: 30 pessoas por
grupo, visitação livre
Localização: Rua Portugal, 43, Jardim Europa.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SÃO PAULO
O MAC USP é conhecido pelo mirante com
uma vista incrível para o
Parque do Ibirapuera e o
Instituto Biológico. Além

da vista, as exposições
são variadas, inclusive no
anexo, que até novembro
2022 traz as obras da artista Regina Silveira.
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Horários: Terça a domingo das 11h às 21h
Localização:
Avenida Pedro Álvares Cabral,
1301, Vila Mariana.

ACONTECIMENTOS | LOJAS

Conheça mais
Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

A ARLS Luzes da Concórdia nº 4384 realizou no

A A.R.L.S Cavaleiros de Aço Nº 4415, Oriente de Batatais,

dia 01/06 a última Sessão do Ven:. Mest:. Cláudio

sob a presidência VM Fábio Tomazella, realizou na noite

Fogaça

de 1º de junho, a Sessão Magna de iniciação.

A ARLS “Acácia Amarela” nº 4217 realizou no dia 1º

A ARLS Sérgio Bogomoltz nº 7016 realizou no dia

de junho Sessão de Instalação e Posse.

02/06/2022 Sessão Pública de Palestra.

A ARLS Caminho do Dever n° 2569 realizou no dia
02/06/2022 Sessão Magna de entrega de Comen-

A ARLS Unitas nº 1668 realizou no dia 04/06 Sessão

das e Títulos.

Magna de Iniciação.
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A ARLS Deus e Caridade X nº 937 realizou no dia
04/06/2022 Sessão Magna de Entrega de Comen-

A ARLS Renascimento nº 4.501 realizou no dia 31/05/2022

das.

Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Fraternidade Jacques Demolay nº 3745 realizou no dia 03/06/2022 Sessão magna de entrega

A ARLS Hospitaleiros de Guarulhos nº4230 realizou no dia

de título.

27/05/22 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Estrela Lindoiense nº 1670 realizou Sessão

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

de Iniciação.

06/06/22 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS 16 de Abril nº 1311 realizou no dia

A ARLS Heraldo Ramos Leomil nº 3326 realizou no

06/06/2022 Sessão Magna de passagem.

dia 06/06 Sessão Magna de Instalação e Posse.
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A ARLS Perola do Rio Pardo nº 3186 realizou Sessão

A ARLS Abolição e Independência nº 2310 realizou Sessão

de Iniciação.

Magna de Reassunção e Posse.

A ARLS Lusiadas de Camoes nº 4.474 realizou no dia

A ARLS Cidade de Guarujá nº 278, realizou no dia 07/06

06/06/22 Sessão de Instalação.

Sessão Magna de Reassunção e Posse.

A A.R.L.S Nacional Republicana Única nº2632 reali-

A ARLS Acácia de Cubatão n°3.542 realizou no dia

zou no dia 07/06/2022 Sessão Magna de iniciação.

07/06/22 Sessão Magna de Instalação.

A ARLS Templários do Sétimo Milênio n° 3449
A ARLS Inteligência e Poder n° 2191 realizou no dia

realizou no dia 08/06/2022 Sessão Magna de

8/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

Instalação.
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A ARLS Rafael Tobias Aguiar nº 2941 realizou no dia

A ARLS Fraternidade de São Caetano nº 1342 realizou no

09/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

dia 09/06/2022 Sessão Magna de Membros Honorários.

No dia 08/06/22 ocorreu a Sessão de Regulariza-

A ARLS Harmonia de São Carlos nº 2522 realizou no dia

ção da ARLS Louis Claude de Saint-Martin nº 7.062.

09/06/2022 Sessão Magna de Iniciação.

No dia 09/06/22 ocorreu Sessão Magna de Exaltação conjunta entre ARLS Cavaleiros da Sapiência

A ARLS Lux Ex Tenebris n.º7054 realizou no dia

n.º4233 e ARLS Coluna de Hiram n.º7035.

09/06/2022 Sessão de Recondução e Posse.

A ARLS Quintessencia nº 4118 realizou no dia
A ARLS XXVII de Março nº 2636 realizou no dia

11/06/2022 Sessão de Homenagem a FRAFEM

10/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

Quintessência e Entrega de Título de Benemérito.

ED 65 | Luzes | 20

A ARLS Wilhelmus Jacobus Verhagen nº 3638 reali-

A ARLS João Nery Guimarães nº 7007 realizou no dia

zou no dia 09/06/2022 Sessão Magna de Iniciação.

09/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLSB Sublime Arte Real nº 7.030 realizou no dia

A ARLS Cavaleiros de S. J. D’Acre n.º 2714 realizou no dia

11/06/2022 Sessão Magna de Iniciação.

13/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLS Fraternidade União e Justiça n.º3.876 re-

A ARLS Luz do Conclave n.º3853 realizou no dia

alizou no dia 06/06/2022 Sessão de Instalação e

13 junho de 2022 a Sessão Magna de Instalação e

Posse.

Posse.

A ARLS Macabeus n.º4239 realizou no dia

A ARLS Acácia de Limeira nº 4538 realizou no dia

13/06/2022 Sessão Magna de Elevação.

13/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.
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A ARLS Paz, Liberdade e Trabalho realizou Sessão

A ARLS União, Justiça e Fraternidade nº2.815 realizou no

de Palestra sobre o GOSP.

dia 11/06/2022 Sessão Magna de Reassunção e Posse.

A ARLS Aliança Fraterna n.º3.675 realizou primeiro

A ARLS Acácia de Araraquara nº2681 realizou no dia

malhete o Irmão Antônio Paulo Tavares.

14/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLSBO Estrela de Bragança nº 3375 realizou
no dia 14/07/2022 Sessão Magna de Instalação e

A ARLS Walter Millard Fleming nº 7043 realizou no

Posse.

dia 14/06/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS União e Caridade nº 3746 realizou no dia

A ARLS Esperança nº 3570 realizou no dia

13/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

14/06/2022 Sessão de Instalação e Posse.
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A ARLS Acampamento dos Aprendizes n° 2772 realizou no dia 14/06/2022 Sessão Magna de Reassun-

A ARLS 1ª Barão de Tatuí nº 7022 realizou no dia

ção e Posse.

18/06/2022 Sessão Magna de instalação e Posse.

A ARLS Marechal Deodoro da Fonseca nº 7.019 reali-

A ARLS. União e Caridade nº 3745 realizou no dia

zou no dia 18/06/22 Sessão Magna de Elevação.

13/06/2022 Sessão Magna de instalação e posse.

A ARLS Estrela de Cerquilho nº 2526 realizou no dia

A ARLS Esperança n°3570 realizou no dia

14/06/2022 Sessão Magna de instalação e Posse.

14/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLS Aquarius nº 2721 realizou no dia

A ARLS Itapema n.º3906 realizou no dia

20/06/2022 Sessão Magna de Reassunção.

20/06/2022 Sessão Magna de Reassunção.
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A ARLS União e Trabalho de Ribeirão Preto n.º
2866 realizou no dia 20/06/2022 Sessão Magna de

A ARLS Sagrada Família nº 3561 realizou no dia 18/06/22

Reassunção.

Sessão Magna de Reassunção e Posse.

A ARLS 1º de Setembro nº3399 realizou no dia

A ARLS Fraternidade São Roquense n°3931 realizou no dia

20/06/2022 Sessão Magna de Reassunção e Posse.

20/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLS Estrela da Liberdade n.º 2877 realizou no dia

A ARLS Nadim Hanna n.º4500 realizou no dia

20/06/22 Sessão de Instalação e Posse.

21/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

No dia 20/06/2022 foi realizado o 4º Jantar Ritua-

A ARLS Lumiére n.º4559 realizou no dia

lístico de Solstício de Inverno entre Lojas.

21/06/2022 Sessão Magna de iniciação.
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A ARLS Cidade de Guarujá nº 2787 realizou no dia

ARLS Obreiros da Piramide n°2.797 realizou no dia

21/06/2022 Jantar Ritualístico Solstício de Inverno.

21/06/22 Sessão Magna de Instalação.

Na noite de 21/06/22 no Oriente de Rio Claro, foi

A ARLS Cavaleiros da Concórdia n.º4136 realizou no dia

realizado Jantar Ritualístico de Solstício de Inverno.

22/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

A ARLS Filosofia, União e Razão nº 7000 realizou
A ARLS Alquimia nº 3.409 realizou no dia 22/06/22

no dia 22/06/2022 Sessão Magna de Instalação e

Sessão Magna de Instalação.

Posse.

A ARLS Mount Moriah nº 3.327 realizou no dia

A ARLS Sol da Macedônia n°7.011 realizou no dia

20/06/2022 Sessão Magna de Reassunção.

23/06/22 Sessão Magna de Instalação.
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A ARLS Fraternidade Acadêmica Sorocaba n.º 3294

A ARLS Arquitetos da Sabedoria nº7002 realizou no

realizou no dia 25/06/2022 Sessão Magna de Posse de

dia 25/06/2022 Sessão Magna de Exaltação.

Venerável Mestre e Posse.

A ARLS Cavalheiros de Andradina n.º3715 realizou

A ARLS Phoenix n.º7053 realizou no dia 24/06/2022 Ses-

no dia 21/06/22 Sessão Magna de Exaltação.

são Magna de Instalação e Posse.

A ARLS Fraternidade Acadêmica Luz e Saber n°
A ARLS União Universal n° 463 realizou no dia

3267 realizou no dia 25/06/2022 Sessão Magna de

24/06/2022 Sessão Magna de Iniciação.

Instalação e Posse.

A ARLS Liberdade e Evolução nº 2704 realizou no

A ARLS Compromisso de União nº 2837 realizou

dia 23/06/2022 Sessão Magna de Instalação e

no dia 24/06/2022 Sessão Magna de Instalação e

Posse.

Posse.
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A ARLS XXVI de Maio nº 1974 realizou no dia

A ARLS Nazareth de Avaré n.º652 realizou no dia

24/06/2022 Sessão Magna de Iniciação.

20/06/2022 Sessão de Reassunção e Posse.

A ARLS Ulysses Jorge Marinho n.º2135 realizou
no dia 27/06/2022 Sessão Magna de Instalação e

A ARLS Arquitetos da Paz n.º3293 realizou no dia

Posse.

24/06/2022 Sessão de Reassunção e Posse.

A ARLS Madras n.º3359 realizou no dia 24/06/2022

A ARLS 16 de Abril n° 1311 realizou no dia

Sessão Magna de Instalação e Posse.

27/06/2022 Sessão Magna de instalação e posse.

A ARLS Colunas de Biritiba n° 3377 realizou no dia

A ARLS Maestro Vittorio Barbin nº 4196 realizou

27/06/22 Sessão Magna de Exaltação.

Sessão Magna de Instalação.
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A ARLS Cavaleiros da Ordem Suprema nº 2988 realizou no dia 28/06/22 Sessão Magna de Instalação e

A ARLS 26 de Janeiro nº 2687 realizou no dia 28/06 Sessão

Posse.

de Instalação e Posse.

A ARLS Cavaleiros de São João de Ribeirão Preto
nº 4171 realizou no dia 28/06/22 Sessão Magna de

A ARLS Terras de São João nº7047 realizou no dia

Reassunção e Posse.

27/06/2022 Sessão Magna de instalação e posse.

A ARLS Walter Millard Fleming nº 7043 realizou
A ARLS Fraternidade Estrela Flamígera nº 3550 rea-

no dia 28/06/2022 Sessão Magna de instalação e

lizou no dia 28/06/22 Sessão Magna de instalação.

posse.

A ARLS Fraternidade da Pedra nº 4012 realizou
no dia 28/06/2022 Sessão Magna de Instalação e

A ARLS Constância n°3537 realizou no dia

Posse.

28/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.
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A ARLS Luz e Sabedoria realizou no dia 28/06/2022

A ARLS Barão de Mauá nº 3521 realizou no dia 27/06 Ses-

Jantar Ritualístico.

são Magna de Reassunção e Posse.

A ARLS Expedicionários Boituvenses nº 7040 realizou no dia 27/06/2022 Sessão Magna de Recondu-

A ARLS Amizade de Tatuí nº 7036 realizou no dia

ção e Posse.

10/03/2022 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Amizade de Tatuí nº 7036 realizou no dia

A ARLS George Frederic Handel n.º4091 realizou no

20/06/2022 Sessão Magna de Instalação e Posse.

dia Sessão Magna de Reassunção e Posse.

A ARLSB Sublime Harmonia nº2605 e a ARLS Acácia de Limeira nº4538 realizaram no dia 28/06/2022 Sessão
Magna conjunta.
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A Secretaria de Cultura
do Grande Oriente de São
Paulo convida todas as Lojas de sua jurisdição a participar do projeto “Lojas do
Centenário GOSP”. O pro-

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

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

O documento deve respeitar as seguintes características:

1

Ser
enviado no
word

2

TEXTO
Ter o papel
timbrado da
Loja

3

Respeitar o
espaço de
2 (duas) laudas

Fotografia(s)

4

Estar de acordo
com as normas
ABNT

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

Termo de Cessão de Direitos

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

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

Aguardamos ansiosamente pelas histórias das Lojas!
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