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Nosso papel é de auxiliar e 
trabalhar junto aos Irmãos

PALAVRA DO GRÃO-MESTRADO
Projeto Fome Zero desenvolvido
por sobrinhas do GOSP

Luiz Gonzaga ícone brasileiro 
e Maçom

A MAÇONARIA E O REI DO BAIÃOUNIÃO QUE ALIMENTA
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EDITORIAL | UM OLHAR PARA O INTERIOR

Qu e s t i o n a m e n -
tos como esse já 
devem ter passado 
por nossas cabe-

ças desde que entramos 
em um período com-
pletamente adverso da 
sociedade. Respeitando 
as recomendações cien-
tíficas, realizando distan-
ciamentos e isolamentos 
sociais, um contato muito 
maior não só com as pes-
soas que vivem em nossas 
casas, nossa família ou até 
mesmo outros persona-
gens de nossa vida acon-
tece de maneira intensa.

Entretanto, um dos 
pontos importantes nesse 
período é: estamos em um 
contato maior com nós 

mesmos. Entender sobre 
nosso interior se torna 
algo essencial não só para 
uma construção ideal de 
como queremos viver 
nossa vida, como realiza-
mos nossas escolhas ou 
até mesmo a forma que 
nos relacionamos com as 
pessoas ao nosso redor. 

Se entender faz parte 
do processo de ilumina-
ção que buscamos durante 
toda nossa vida e contato 
com os conceitos e bene-
fícios de se adentrar na 
Irmandade. E pensando 
sob esse escopo decor-
rente das adversidades 
que vivemos, afinal: nos 
conhecemos realmente? 
Como esse isolamento 

me mostrou quem sou 
verdadeiramente? 

São questões como essa 
que nutrem nosso espí-
rito e nos dão motivação 
não só para mergulharmos 
profundamente em nosso 
interior, mas também para 
reforçar nosso propósito 
na Maçonaria edificando 
o nosso ser.

Pensando por esse lado, 
mesmo com a possibi-
lidade de enfrentarmos 
o mundo lá fora devido 
à readaptação ocorrida 
pelos momentos nebulo-
sos que vivemos, ainda sim, 
o momento é de olharmos 
para dentro, sempre bus-
cando nossa conexão e a 
reforçando com GADU.

Permanecemos isolados?

Secretaria da Comunicação do GOSP
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Queridos Irmãos, esta-
mos quase chegando no 
mês de junho, tradicional-
mente maio e junho são os 
meses em que elegemos 
as novas administrações 
de nossas Lojas, empos-
sando seus Veneráveis e 
suas diretorias. Este é um 
evento de extrema impor-
tância para nossa Institui-
ção, por isso, é necessário 
que todas as Lojas parti-
cipem ativamente deste 
momento.

O Grande Oriente de 
São Paulo, é modelo de 
eleições eletrônicas desde 
2020, graças ao progresso 
tecnológico abraçado por 
nossa Potência consegui-
mos realizar nosso pleito 
eleitoral com tranqui-
lidade. Podemos dizer, 
com orgulho, que somos 
pioneiros no segmento e 
um grande exemplo para 
outras Potências em todo 
o Brasil.

Sabemos também que 
boa parte dos Irmãos já 
estão imunizados, tendo 
já recebido a segunda 
dose. Isto é algo que nos 

inspira ânimo, visto que, a 
vacina proporciona maior 
proteção aos Irmãos, que 
estão sentindo segurança 
o suficiente para darem 
continuidade aos traba-
lhos em suas respectivas 
Lojas. 

Ver nossas Lojas reto-
mando seus trabalhos é 
algo que nos traz muita 
alegria, pois potencializa 
a esperança de que em 
breve as sessões presen-
ciais ocorrerão no GOSP 
da maneira que sempre 
fizemos. A esperança que 
temos, como Instituição 
Maçônica, na vacinação 
é muito importante, pois 
ela, aliada as medidas 
preventivas, garante não 
apenas a nossa proteção, 
mas também de nossas 
famílias.

Nosso maior desejo, é 
de estarmos próximos de 
nossas Lojas, como estive-
mos mesmo quando não 
era possível nos encon-
trarmos fisicamente e 
ainda sim seguimos efe-
tuando lives diariamente, 
chegando a realizar de 

duas a quatro transmis-
sões em um único dia. 
Com muito prazer, nós 
do Grão-Mestrado, pude-
mos participar de pra-
ticamente todas, onde 
tivemos a oportunidade 
apoiar os Irmãos, mos-
trando que estamos aqui 
para servi-los. 

Este é o grande papel 
do Grão-Mestrado, assim 
como de todas as auto-
ridades em cargos admi-
nistrativos no GOSP, 
estar presente auxiliando 
e trabalhando junto aos 
Irmãos, essa aproximação 
é essencial e nosso obje-
tivo é de estar cada vez 
mais perto, levando todas 
as informações necessá-
rias para cada Loja. 

Lembrem-se, estamos 
sempre à disposição para 
participar de eventos, ses-
sões ou lives. Pedimos aos 
Irmãos que fiquem sem-
pre à vontade para nos 
chamar no particular, nos 
convidar, ou até mesmo 
convocar, para estar-
mos presentes em suas 
reuniões.

NOSSO PAPEL 
É DE AUXILIAR 
E TRABALHAR 
JUNTO AOS 
IRMÃOS

PALAVRA DO GRÃO MESTRADO
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EMINENTE IRMÃO RENATO GARCIA GRÃO-MESTRE ADJUNTO DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)
SERENÍSSIMO IRMÃO BENEDITO MARQUES BALLOUK FILHO GRÃO-MESTRE DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)

Outra questão relevante 
que gostaríamos de abor-
dar, refere-se a retomada 
da construção da nossa 
nova sede que acontecerá 
em breve, em condições 
excelentes para todos do 
GOSP. Buscaremos uma 
economia enorme com 
relação ao contrato ante-
rior. Logo os Irmãos terão 
acesso a mais informações 
sobre o assunto, para que 
possam entender a impor-
tância deste trabalho que 
está sendo realizado. 
Através de uma comissão, 

montada pelo Grande 
Oriente de São Paulo, que 
conta com Irmãos abne-
gados e com expertise na 
área de construção, esta-
mos buscando alternati-
vas para obter recursos 
financeiros para realizar 
o pagamento do projeto 
da nova sede. Reiterando 
que, nossos Irmãos e Lojas 
não serão onerados ou 
chamados para contribuir 
de forma obrigatória neste 
pagamento, fiquem tran-
quilos quanto a isso.

Por fim, gostaríamos de 

reforçar a importância de 
manter as nossas chamas 
acesas, e para isso conta-
mos com cada um de nos-
sos Irmãos, para que bus-
quem a motivação, deem 
atenção uns aos outros, 
liguem, mandem men-
sagens e queiram estar 
próximos. Isto é extrema-
mente importante nesse 
momento difícil que esta-
mos vivendo no mundo, 
em nosso país e em nos-
sas Lojas. O futuro é muito 
promissor para todos nós, 
sigamos juntos e unidos!

 Retomada da construção da nossa nova sede acontecerá em breve

Divulgação
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https://gospstore.com/
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CURIOSIDADE | A MAÇONARIA E O REI DO BAIÃO

Maçonaria começou no 
Templo da Loja ARLS 
∴ Paranapuan Nº 1477 
(GOB), tendo sido ini-
ciado, como Aprendiz 
Maçom, no dia 3 de abril 
de 1971. A organização, 
existente até hoje, pra-
tica o Rito Moderno e 
está localizada na Ilha 
do Governador, zona 
norte do Rio de Janeiro, 
onde Gonzaga morou 
por muito tempo. Em 
sua trajetória Maçônica, 
Luiz Gonzaga, apadri-
nhado pelo Irmão Flo-
rentino Guimarães, um 
dos membros da Loja 
Paranapuan, participou 
de diversos encontros, 
no entanto, o Rei do 
Baião chegou apenas 
ao terceiro grau (dentro 
dos 33 possíveis), tendo 
sido elevado ao Grau de 
Companheiro Maçom no 
dia 14 de dezembro de 
1972, e exaltado ao Grau 
de Mestre Maçom em 05 
de dezembro de 1973. 

Dentro da Ordem, ele 
foi fundamental para a 
propagação da Maço-
naria pelo Brasil, em 
especial na região do 
Nordeste. Conforme 
o relato do Maçom, e 
grande amigo do Rei do 
Baião, Almir Oliveira de 
Amorim: “Gonzaga era 
equilibrado, otimista, 
incentivava os Maçons 
para trabalhar pela 
sociedade, pelo povo, 
pelos mais pobres, pelos 
idosos. Ele tinha essa 

Numa sexta-feira, no 
dia 13 de novem-
bro de 1912, em 
uma casa de barro 

batido localizada no 
povoado de Araripe, em 
Exu, sertão de Pernam-
buco, nascia Luiz Gon-
zaga do Nascimento, 
cantor e compositor 
que se tornou um dos 
maiores e mais impor-
tantes  s ímbolos  do 
cenário artístico do nor-
deste brasileiro, sendo o 
quarto artista a receber 
o prêmio Shell de Música 
Popular brasileira em 
1984, depois de Pixin-
guinha, Antônio Carlos 
Jobim e Dorival Caymmi.

É conhecido como O 
Rei do Baião, título que 
lhe foi concedido por 
conta de seu impacto na 
valorização dos ritmos 
nordestinos. Gonzaga 
fez com que o baião, o 
xote e o xaxado fossem 
reconhecidos e consu-
midos por todo o país. 
Além disso, sua música 
“Asa Branca”, feita em 
parceria com Humberto 
Teixeira, virou hino do 
nordeste brasileiro. Uma 
das principais caracte-
rísticas de Luiz Gonzaga, 
era estar sempre acom-
panhando de sua san-
fona, zabumba e de seu 
triângulo durante suas 
apresentações, ele dizia 
que esses instrumentos 
eram essenciais para 
qualquer cantor de baião. 

S u a  h i s t ó r i a  n a 
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de Loja Maçônica Luiz 
Gonzaga, no mesmo dia 
de sua morte em agosto 
de 1989. O legado de Gon-
zaga continua impactando 
gerações, suas palavras e 
melodias ecoam para a 

eternidade, e acredita-
mos que estas traduzem 
os sentimentos de todos 
os Irmãos: “Sou um feliz 
operário [..] E o Grande 
Arquiteto do Universo é 
harmonia, é concórdia.”

visão social.” Luiz Gon-
zaga, mobilizou o amigo 
e outros sete Irmãos a 
fundar a primeira Loja 
Maçônica de Exu, “Foi 
ele quem nos incenti-
vou, deu apoio, buscou 
gente fora. Aqui éramos 
poucos Maçons e, para 
abrir a Loja, precisáva-
mos de mais pessoas. 
Buscou gente em Ouri-
curi e em toda a região. 
Foi ele o ponto decisivo 
para inaugurar a Loja no 
Exu”, disse Almir.

Luiz Gonzaga, também 
fez questão de expres-
sar a honra que sentia 
por fazer parte da fra-
ternidade dos homens 
livres e aceitos, através 
de sua maior paixão: a 
arte. Ele escreveu uma 
canção chamada “Acá-
cia Amarela”, como uma 
homenagem à Ordem 
Maçônica em 1981, visto 
que a árvore possui um 
forte simbolismo para 
a Maçonaria, represen-
tando a Grande Iniciação, 
assim como a pureza e a 
imortalidade.

O Irmão Luiz Gonzaga, 
grande Rei do Baião, par-
tiu para o Oriente Eterno 
durante a madrugada 
de 2 de agosto de 1982, 
devido a um agravamento 
em seu quadro de saúde. 
Ele sofria de câncer de 
próstata e osteoporose. 
Após seu falecimento a 
Ordem honrou sua vida 
Maçônica, dando à Loja A 
Força da Verdade o nome 
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O Templo Maçônico é o 
ambiente onde os membros 
de uma Loja Maçônica se 
reúnem, referindo-se tam-

bém ao espaço ritualístico concei-
tual de encontros entre os Irmãos, 
sendo esse o lugar que os aproxima 
do Grande Arquiteto do Universo. 
Por isso, a disposição de cada área e 
dos detalhes decorativos do Templo 
seguem regras simbólicas precisas. 
Nesta matéria, iremos explorar o 
interior do Templo, para compre-
ender suas simbologias.

Possuindo o formato de um 
quadrado oblongo (quando dois 
lados paralelos são maiores que os 
outros dois), o Templo Maçônico 

Ainda no pórtico de entrada, em 
cada lado da porta, encontram-
-se duas colunas gravadas com 

CULTURA | SIMBOLOGIA MAÇÔNICA NA ARQUITETURA

Exploramos o interior do Templo para entender suas simbologias

O Simbolismo no 
Templo Maçônico

se estende do ocidente (oeste) ao 
oriente (leste), ou seja, ele está 
orientado em direção à Luz. Outro 
aspecto, que devemos destacar 
sobre o Templo Maçônico é que 
sua composição adota conceitos e 
referências do Templo de Salomão.

Localizada no ocidente, a porta 
do Templo é considerada a abertura 
que comunica dois mundos, o pro-
fano e o sagrado. Em sua obra “As 
Chaves do Reino Interno”, o escri-
tor Jorge Adoum disse: “A porta do 
templo é a primeira estância da 
iniciação interna; para aprender 
os mistérios do espírito, deve-se 
entrar no Templo interior onde 
estão ocultos os tesouros.”.

Colunas B e J 2

as letras B e J, referentes à Boaz e 
Jachin que, no Templo de Salomão, 
eram colunas de cobre que ficavam 
acima da entrada principal. Sobre 
seus capitéis, encontramos romãs 
entreabertas e lírios, assim como 
esferas que simbolizam a matéria 
(coluna B) e o espírito (coluna J). 

Antes de passar pela entrada, é 
preciso estar ciente que o Templo 
“como lugar respeitável permanece 
separado do nível da experiência 
corrente, banal ou cotidiana. Nou-
tros termos, permanece separado 
do profano e das indiscrições do 
mundo exterior”. Ou seja, práticas 
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Templo

Piso 2

Teto do templo

do mundo cotidiano 
(comer, beber ou fumar) 
não são realizadas entre 

as paredes do Templo 
Maçônico, além disso, o 
silêncio é essencial, pois 

este é um espaço para 
realização do trabalho 
interno de uma pessoa. 

Bom, agora que entra-
mos de fato, perceba que 
na sala retangular não 
existem janelas, toda luz 
do ambiente deve vir 
de dentro. Também não 
existem outras portas, 
isto porque a Maçonaria 
diz que o homem entra 
e sai desse mundo pela 
mesma porta.

Ao olhar para baixo, 
veremos que no chão 
de madeira, ao centro 
da sala, encontra-se um 
mosaico onde seu layout 
remete a um tabuleiro 
de xadrez. O piso do 
Templo Maçônico tam-
bém possui seus signifi-
cados, um deles seriam 
o s  a s p e c t o s  n e g a -
tivo e positivo da vida 
(representados pelas 
cores preta e branca 
do xadrez), ele também 

Agora vamos levantar 
nosso olhar, até alcan-
çarmos o teto do Tem-
plo, perceba que ele está 
pintado com a cor azul-
-celeste, e como a tona-
lidade desse “céu” está 
mais clara no Oriente 
do que no Ocidente, 
repare também as ilus-
trações que o deco-
ram. Elas representam 

ilustra o contraste entre 
os próprios Maçons, 
que vivem em harmonia 

dentro da Ordem, ape-
sar de suas diferenças 
como indivíduos.
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Se olharmos para frente, 
iremos nos deparar com o 
Oriente, posicionado no 
final da sala, ele é separado 
início do Templo por uma 
balaustrada. Nesta área do 
Templo, sobre os degraus, 
encontra-se o altar onde 
está a cadeira ou trono do 
Venerável Mestre (presi-
dente da Loja), que utiliza 
este espaço para realizar 
seus trabalhos durante as 
sessões. 

Perceba a presença 
da Lua e do Sol em cada 
lado, o Oriente no Tem-
plo representa a fonte 
de sabedoria, seria tam-
bém o final da jornada de 

um Maçom pela busca 
do conhecimento. Quem 
alcança o Oriente chegou 
ao grau máximo dentro da 
Ordem (33). 

Outro elemento pre-
sente no Oriente é o Delta 
Luminoso, triangulo equi-
látero que contém em seu 
centro o olho que tudo vê 

e a escrita YOD (Deus em 
hebraico), ele representa a 
divindade do GADU.

Bom, chegamos ao fim 
dessa jornada de compre-
ensão dos símbolos pre-
sentes no Templo Maçô-
nico, esperamos que tenha 
sido uma leitura didática e 
enriquecedora!

as constelações, assim 
como os corpos celestes 
(Lua - Escuridão e Sol 
– Luz). 

Segundo Juan Carlos Deza, 

esta Abóbada Celeste 
mostra  que:  “o  Céu 
( P r i n c í p i o  At i vo  o u 
mascul ino)  comple-
menta à Terra (passiva 

e feminina) e da sua 
união surge o homem 
(filho do céu e da terra) 
ou o embrião do imortal 
(simbolismo alquímico)”.

Pedra Bruta

Fonte: Portal Franco-Maçônico de Valdívia, Chile (versão português)

Templo

Se olharmos para o lado 
esquerdo, ao pé da coluna 
B, veremos uma pedra, 
denominada “Pedra Bruta” 
que representa o individuo 
em seu estado de ignorân-
cia em relação à Maçona-
ria, resultado dos vícios e 
paixões do mundo profano. 
O dever do Maçom, desde 
o momento de sua inicia-
ção, é lapidá-la, utilizando 
o malho da constância e o 
cinzel da vontade, transfor-
mando-a em Pedra Cúbica 
ou Polida.
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CONHEÇA OS 
GRAUS MAÇÔNICOS 

SIMBÓLICOS 
DA ORDEM

Graus 
Simbólicos

Mestre
Secreto (4º)

Cavaleiro Eleito
dos Quinze (9º)

Perfeito e 
sublime Maçom 
(14º)

Cavaleiro  
Rosa-Cruz  
(18º)

Chefe do  
Tabernáculo (22º)

Cavaleiro do Sol (28°)

Cavaleiro  
Kadash (30º)

Grande Inspetor Inquisidor 
Comendador (31º)

Sublime Príncipe do 
Real Segredo (32°)

Soberano Grande 
Inspetor Geral (33°)

Ordem dos 
Cavaleiros Templários

Ordem dos 
Cavaleiros de Malta

Ordem da 
Cruz Vermelha

Ordem da 
Cruz Vermelha

Maçom do 
Real Arco

Mui Exelente 
Mestre

Past Master

Mestre 
de Marca

Graus  
Inefáveis

Graus  
Captulares

Graus Filosóficos

Graus Administrativos
Graus de 
Cavalaria

Graus 
Crípticos

Graus 
Capítulares 

Graus 
Simbólicos 

RITO ESCOCÊS ANTIGO E ACEITO RITO DE YORK

CULTURA | OS GRAUS NA MAÇONARIA

Exploramos as divisões hierárquicas de evolução na Maçonaria



ED 52 | Luzes | 14

GRAUS SIMBÓLICOS OU TRADICIONAIS

CAPITULARES 
GRAUS ADMINISTRATIVOS

AREÓPAGOS

GRAUS INEFÁVEIS 

A Franco Maçonaria, 
é uma ciência que 
busca promover o 
aperfeiçoamento 

intelectual e social de 
seus membros.  Para 
atingir este objetivo os 
Maçons livres e aceitos 
precisam passar por uma 
série de ensinamentos 
filosóficos. Assim como 
em um espaço acadêmico 
ou corporativo, todo novo 
aprendizado deve resul-
tar em evolução, ou seja, 

é esperado que o Irmão 
busque conhecimento 
sobre a Ordem e ascenda 
na Instituição. As divi-
sões hierárquicas esta-
belecidas na Maçonaria 
são chamadas de “Graus 
Maçônicos”. 

Dentro da Irmandade, 
existem mais de 200 divi-
sões de hierarquias esca-
lonadas, elas são deno-
minadas “Ritos”, sendo 
os Ritos de “York” e o 
“Escocês Antigo e Aceito” 

os mais praticados pelas 
Grandes Lojas e Orien-
tes no Brasil. Portanto, os 
Graus Maçônicos podem 
ser compreendidos como 
as divisões que mapeiam 
em qual etapa de evolu-
ção, em determinado Rito, 
encontra-se o membro de 
uma Loja. No Rito Escocês 
Antigo e Aceito existem 
33 graus (sendo o 33º o 
mais alto grau - Soberano 
Grande Inspetor-Geral.) 
que deve ser percorrido.

1) Aprendiz
2) Companheiro
3) Mestre

15) Cavaleiro do Oriente 
16) Príncipe de Jerusalém 
17) Cavaleiro do Oriente e do Ocidente
18) Cavaleiro Rosa-Cruz

31) Grão-Inspetor Inquisidor 
Comendado

32) Sublime Cavaleiro do Real 
Segredo 

33) Grande Inspetor-Geral.

19) Grande Pontífice 
20) Soberano Príncipe da Maçonaria 
21) Cavaleiro Prussiano 
22) Príncipe do Líbano
23) Chefe do Tabernáculo
24) Príncipe do Tabernáculo
25) Cavaleiro da Serpente De Bronze
26) Príncipe da Mercê 
27) Comendador do Templo 
28) Cavaleiro do Sol 
29) Cavaleiro de Santo André 
30)  Cavaleiro Kadosh 

4) Mestre Secreto
5) Mestre Perfeito
6) Secretário Íntimo 
7) Preboste e Juiz 
8) Intendente dos Edifícios 
9) Cavaleiro Eleito dos Nove 
10) Cavaleiro Eleito dos Quinze 
11) Sublime Cavaleiro Eleito
12) Grão-Mestre Arquiteto
13) Cavaleiro do Real Arco 
14) Grande Eleito Perfeito e Sublime 

RITO ESCOCÊS ANTIGO E ACEITO
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Os Graus Maçôni-
cos podem ser separa-
dos em duas categorias: 
simbólicos e filosóficos. 
Hoje abordaremos os 
Graus Simbólicos, que 
também podem ser cha-
mados de Graus Univer-
sais, pois são comuns 
a todos os Ritos, eles 
adotam a Maçonaria de 
origem operativa que se 
refere aos três primeiros 
degraus na jornada de um 
Maçom: Aprendiz, Com-
panheiro e Mestre. 

O Grau de Aprendiz 
Maçom simboliza o nas-
cimento, pois nesta etapa 
o Irmão, recém-iniciado, 
tem o primeiro contato 
com o Simbolismo Maçô-
nico, aqui ocorre ensina-
mentos sobre as respec-
tivas funções que devem 
ser exercidas no Templo 
pelos membros, de acordo 
com suas posições hie-
rárquicas. O Aprendiz, 

como sugere o nome, 
deve estar sempre pronto 
para aprender, buscando 
desenvolver as virtudes 
esperadas de um Maçom 
livre e aceito, enquanto 
rejeita os vícios e paixões 
do mundo profano. 

O Grau de Compa-
nheiro Maçom, signi-
fica a vida, a introdução 
do aprendiz a sua fase 
madura. Nesta fase o 
dever do Irmão é polir 
sua Pedra Bruta para 
transformá-la em Pedra 
Cúbica, utilizando novas 
ferramentas de trabalho 
(associadas a construção 
do Templo da virtude), 
que irão ajudá-lo a desen-
volver sua ciência maçô-
nica, onde ele será capaz 
de dominar as sete artes 
e ciências liberais: Gra-
mática, Retórica, Lógica, 
Aritmética, Geometria, 
Astronomia e Música.

Após desenvolver todas 

essas competências, o 
Irmão chega, enfim, ao 
Grau de Mestre Maçom, 
que representa o fim de 
um ciclo, onde o Irmão 
alcança a denominada 
“Plenitude Maçônica”, 
sendo este o grau mais 
elevado nas Lojas Sim-
bólicas. O Mestre Maçom 
pode ocupar qualquer 
cargo dentro da Institui-
ção Maçônica a qual per-
tence, tendo em vista que 
ele possui conhecimento 
superior acerca da his-
tória e dos objetivos da 
Ordem.

Os Graus dos Ritos são 
os caminhos pelos quais 
um Maçom precisa per-
correr, para atingir a per-
feição em seus conheci-
mentos sobre a Ordem, 
a fim de poder dedicar 
sua vida maçônica para a 
propagação das filosofias 
de Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade.



ED 52 | Luzes | 16

CULTURA | EQUILÍBRIO ESPIRITUAL

Quando falamos de 
símbolos, diver-
sos itens podem 
vir a nossa mente. 

Em campos diferentes 
que estamos inseridos 
eles compõem a imagem 
visual de um objeto que 
possa representar algo 
de nossa infância, de 
algum momento em nos-
sas vidas ou até mesmo 
de um conjunto de ideais 
que estão inseridos no 
nosso cotidiano. 

E ao compor os ideais 
Maçons não é diferente, 
ainda mais quando falamos 
da acácia. Esta árvore é um 
símbolo antigo dentro da 
Ordem e tem sua origem 
histórica ligada as citações 
que os hebreus faziam 
referente as suas virtudes.

Sendo citada como um 
sinônimo de pureza, segu-
rança, inocência e clareza 
além de ser abundante 
em regiões como a de 
Jerusalém e até mesmo 
aqui no Brasil, sua repre-
sentatividade dentro da 
Irmandade vai além de 

suas características bási-
cas ligadas a analogias 
onde temos uma árvore 
como exemplificação de 
adjetivos.

Com raízes para repre-
sentar que devemos ter 
uma base forte, caule 
robusto de madeira que 
não apodrece ao falar-
mos de nosso cuidado 
espiritual que permanece 
em nosso interior e seus 
ramos que se espalham 
e florescem anualmente 
representando o cres-
cimento espiritual e a 
reprodução ou compar-
tilhamento dos ideais vol-
tados para a Ordem.

A acácia possui como 
característica principal sua 
copa composta por folhas 
leves e elegantes. Suas flo-
res são miúdas, amarelas, 
perfumadas e agrupadas 
podendo ser comparadas 
a flores como a de lótus 
pois se abrem e se fecham 
com o movimento solar 
durante o dia. 

Florescendo no mês de 
junho aqui no Brasil, essa 

Representando pureza e inocência, 
ela está presente na Maçonaria desde 
os tempos mais longevos

Acácia e o 
equilíbrio 
espiritual

planta entra no grupo 
de símbolos Maçônicos 
ao representar termos 
como a “imortalidade”, 
“indestrutibilidade” ou 
até mesmo “imperecível”.

Entretanto, isso não se 
volta a um conceito mate-
rial. A acácia e seu signi-
ficado dentro da Irman-
dade está conectado a 
um ato pleno de evolução 
espiritual, que não pode 
ser corrompido, e o Irmão 
que entender seu real sig-
nificado poderá finalmente 
enxergar a perfeição em 
seu semelhante já que se 
tornou um ser em equilí-
brio com GADU, obtendo 
a paz e felicidade eterna.
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Nossa plataforma está de cara nova! Apostamos em um 
novo projeto gráfico visando otimizar a navegação dos 
usuários, tenha acesso à mídias como: a TV GOSP, o EAD 
GOSP e a Revista Luzes, além das notícias sobre o coti-
diano das Lojas, os últimos acontecimentos da Potência, 
entre outros conteúdos exclusivos. Venha visitar!
gosp.org.com.br

CULTURA, NOTÍCIA 
E INFORMAÇÃO A 

UM CLIQUE

grandeorientesp gosp.org.br GospSP gospstore.com
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NOTÍCIA | CAMPANHA CONTRA A FOME

Ajudar o próximo é um 
dos itens que compõe a 
estrutura do cerne de um 
Irmão que colabora para a 

boa desenvoltura da Irmandade. 
Dessa forma, entender as neces-
sidades e carência do próximo e 
dessa forma colaborar para que 
as deficiências, sendo elas prin-
cipalmente socias, sejam redu-
zidas é necessária uma posição 
firme, direta e determinante 
para promover o progresso e 
bem-estar de todos.

E fazendo parte dessa mul-
tiplicidade de ações que visam 
ajudar os menos favorecidos em 
prol de um acalento em tempos 
difíceis como os quais estamos 
vivendo por conta da pandemia 
causada pelo vírus do Covid-19, 
podemos notar com felicidade 
ações solidárias que envolvem a 
união de Irmãos e suas famílias 
promovendo atitudes benevo-
lentes como a citada neste texto.

As sobrinhas Leticia Oliveira 
de Paula e Gabriela Oliveira de 
Paula, propuseram uma campa-
nha contra um dos males mais 
fortes que assolam nossa socie-
dade atualmente: a fome.

Sobrinhas desde seu nasci-
mento, as meninas são filhas 

Campanha de distribuição de 
cestas básicas para famílias 

necessitadas

União que 
alimenta

da cunhada Valdirene Oliveira 
de Paula e do Irmão Marcos 
Aurélio de Paula, que atua ati-
vamente na Ordem durante 28 
anos e é Venerável na Loja Der-
meval de Souza Martins.

Sempre  presentes  na 
Irmandade, percebemos que 
as gerações da família Paula 
compreendem a importância 
de seguirem os conceitos de 
empatia e ajuda ao próximo, 
que prezamos na Maçonaria.

Interessadas em colabo-
rar com causas que envolvam 
ações voltadas aos menos favo-
recidos, as irmãs conversaram 
com seu pai, entenderam e 
desenvolveram ainda mais os 
conceitos da fraternidade, que 
se tornou uma grande ferra-
menta quando falamos de rea-
lizar atos caridosos.

 Com a ajuda de seu pai além 
do apoio de Irmãos hospitalei-
ros, uma ação em combate a 
fome foi realizada, com a dis-
tribuição de 50 cestas básicas 
para famílias necessitadas, o 
que ajuda muitas famílias que 
vivem a incerteza devido ao 
momento que vivemos.

Mas a solidariedade não 
acaba por aqui, percebendo o 
êxito na realização dessa cam-
panha, as sobrinhas da família 
Paula estão planejando uma 
nova ação social que envolve 
a arrecadação de agasalhos, 
já que estamos chegando nas 
estações mais frias do ano. São 
atitudes como essa que refor-
çam a relação de união entre 
Irmandade e sociedade.

Veja o vídeo 
da campanha 
desenvolvida  

pelas sobrinhas 
Leticia Oliveira e 
Gabriela Oliveira 

clicando aqui

https://gosp.org.br/noticias/noticias-do-gosp/projeto-fome-zero
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Sobrinhas Leticia Oliveira 
e Gabriela Oliveir
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As  e l e i ç õ e s  d o 
Grande Oriente de 
São Paulo de 2021, 
evento onde foram 

escolhidas as novas admi-
nistrações das Lojas de 
nossa Instituição, che-
garam ao fim. Para saber 
mais sobre o desempe-
nho deste ano, conversa-
mos com o presidente do 
Egrégio Tribunal de Jus-
tiça Maçônico (ETEM), o 
Irmão Flavio Rocchi.

Quando perguntamos 
se o pleito eleitoral aten-
deu as expectativas do 
Egrégio Tribunal Flávio 
ressalta que, os juízes do 
ETEM estão sempre em 
busca do aprimoramento 
dos processos eleitorais 
maçônicos e neste ano 
não diferiu, apesar do 
cenário pandêmico e das 
dificuldades apresenta-
das. O Egrégio Tribunal 
processou as eleições 
eletrônicas com sucesso e 
manteve uma administra-
ção de vanguarda unindo 
a tecnologia moderna aos 
costumes antigos da Ins-
tituição. Ele conta tam-
bém que, o Egrégio Tri-
bunal preservou o direito 

das Lojas conservadoras, 
admitindo o uso do pro-
cesso eleitoral de cos-
tume, alcançando por fim 
o interesse de cada juris-
dicionado, que exerceu 
o seu direito de voto de 
forma secreta e individual.

Flávio relatou que, as 
principais diferenças 
entre o pleito de 2021, 
comparado ao do ano 
anterior, foram as imple-
mentações de palestras 
direcionadas aos Gos-
pianos, visando esclare-
cer dúvidas e transmitir 
orientações para o uso do 
sistema de votação eletrô-
nico. Em 2021, os Irmãos 
contaram também com 
um time de apoio, que 
esteve disponível diaria-
mente para atendê-los, 
corrigindo falhas nos 
procedimentos e sanando 
dúvidas, o que inspirou 
segurança e tranquilidade 
em todos, visto que, os 
administradores/gestores 
das Lojas possuíam acesso 
ao suporte e a consultas 
técnicas, realizadas pelo 
Plenário do ETEM, assim 
como aos Juízes que se 
mantiveram a disposição 

para instruir.
O sistema eleitoral ele-

trônico também passou 
por alguns aprimora-
mentos, que corrigiram 
falhas e otimizaram pro-
blemas identificados no 
ano anterior. A meta do 
ETEM para esse ano, era 
alcançar maior proximi-
dade com os membros, 
estabelecendo um contato 
direto e diário entre os 
representantes do Egré-
gio Tribunal e os gestores 
das Lojas.  

Será que todos esses 
ajustes valeram a pena no 
final? Julgando pelo fee-
dback dos Irmãos é seguro 
dizer que sim. O retorno 
da família gospiana tem 
sido extremamente posi-
tivo, um reflexo da aces-
sibilidade do sistema, que 
proporcionou rapidez 
e facilidade durante as 
votações. Segundo Flávio, 
“Os Irmãos afirmaram que 
não levaram mais que 20 
segundos para exercerem 
seu direito de voto, ou 
seja, a ferramenta trouxe 
uma simplicidade e rapi-
dez impressionante ao 
processo eleitoral, sendo 

NOTÍCIAS | ELEIÇÕES DAS LOJAS

 Conversamos com o Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Maçônico Flavio 
Rocchi sobre as eleições deste ano.

 O êxito das eleições 
virtuais de 2021
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que a maioria dos Irmãos 
votou utilizando seu 
próprio aparelho celu-
lar.” Rocchi ressalva que, 
o diálogo entre a tec-
nologia e os processos 
administrativos maçôni-
cos é essencial para que 
o GOSP acompanhe a 
evolução social e apro-
veite seus benefícios, no 
entanto, sem abrir mão 
dos princípios e costumes 
que alicerçam a Potência, 
“[..] Esse entendimento 
será doravante um dos 
maiores desafios das 
Potências Maçônicas no 
Mundo, pois aplicar um 
processo moderno man-
tendo valores/costumes 
centenários é um desafio 
científico”, diz o Irmão. 

Por fim, perguntamos 
à Flavio se o método de 
eleições virtuais deve 
perdurar no Grande 
Oriente de 
São Paulo 
mesmo em 
um cenário 
p ó s - p a n -
dêmico, ele 
diz que sim, 
retomando a 
fala ante-
rior sobre 
a evolução 
natural dos 

processos administrati-
vos. O Irmão cita tam-
bém outros avanços tec-
nológicos já adotados pela 
Potência que mostram 
que esta é uma tendência 
que veio para ficar, como: 
o site do GOSP; a inte-
ração em redes sociais; 
os grupos de WhatsApp, 
que existem entre as Lojas 
e os Irmãos; as palestras 
transmitidas em platafor-
mas digitais, onde diver-
sos Irmãos podem acessar 
o conteúdo simultanea-
mente; outro projeto se 
encaixaria perfeitamente 
nesta lista de exemplos 
seria a Assinatura 
Digital, implemen-
tada neste ano pela 
Guarda dos Selos 
do GOSP. 

Flávio termina 
a entrevista com 
uma ref lexão 
sobre o futuro, 
não apenas do 
GOSP, mas 
também da 
Maçona-
r i a : 

“Os maçons sabem que o 
futuro está ligado a tec-
nologia e os jovens bus-
cam essa realidade, por-
tanto sendo eles o futuro 
dessa Instituição caberá 
a nossa geração preparar 
essa nova realidade. [..] O 
desafio de inovar e apli-
car um processo moderno 
mantendo valores e cos-
tumes centenários é uma 
ciência que os maçons 
deverão estudar cuidado-
samente e tenho absoluta 
certeza de que o resul-
tado será satisfatório para 
a atual geração de maçons 
e em especial as gerações 

vindouras.”

“Os Irmãos afirmaram 
não levaram mais que 20 
segundos para exercerem 
seu direito de voto.”
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Vivemos tempos 
perigosos e som-
brios, nossa rea-
lidade no último 

ano e meio foi total-
mente mudada e nos 
deparamos com dois 
dos maiores desafios 
que o ser humano pode 
enfrentar: a perda e o 
isolamento. Estas cir-
cunstâncias tiveram 
um impacto direto 
em nossa convivência 
social, influenciando 
a prática daquilo que 
mais prezamos, que é a 
união e a fraternidade.

Como Irmãos, apren-
demos a nos adaptar, a 
encontrar novas for-
mas de estarmos jun-
tos driblando o obs-
táculo imposto pela 
distância, a estender a 
mão sem poder tocar 
fisicamente o outro e 
a escolher as palavras 
mais confortantes, 
tentando compensar 
a falta de abraços, esta 
tem sido uma luta diá-
ria, com certeza.

No entanto, desde o 
início desta pandemia 
nossa Potência esta-
beleceu a esperança 
como alicerce para 

 Com alegria o GOSP traz 
atualizações sobre os dados dos 

irmãos já imunizados

alcançar a superação, 
optamos por acreditar 
que dias melhores esta-
vam por vir e, embora 
eles não estejam com-
pletamente aqui ainda, 
essa resiliência valeu 
a pena, pois enquanto 
aguardávamos, uma 
arma poderosa contra a 
doença tornou-se dis-
ponível para nós.

Mês passado tivemos 
o prazer de divulgar 
que 40% dos nossos 
membros receberam 
a primeira dose da 
vacina, enquanto 13% 
receberam a segunda. 
Por isso, é com alegria 
ainda maior que anun-
ciamos o aumento des-
ses números, desde o 
início de maio 52% de 
nossos Irmãos já toma-
ram a primeira dose e 
25% a segunda. Mesmo 
sendo um acréscimo de 
10%, para nós o cresci-
mento é monumental, 
especialmente dada a 
situação de nosso país, 
onde apenas 21,7% da 
população encontra-
-se imunizada com a 
primeira dose, e ape-
nas 10,37% receberam 
a imunização completa. 

SAÚDE | GOSP PELA VACINA

40%

52%

13%

25%

40% dos membros imunizados com 
a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19 (considerando profissionais 
da saúde, educação e segurança)

52% dos membros imunizados com 
a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19

13% dos Irmãos imunizados com 
a segunda dose da vacina contra a 
Covid-19

25% dos Irmãos já imunizados com 
a segunda dose da vacina contra a 
Covid-19

INÍCIO DE 
MAIO

INÍCIO DE 
JUNHO
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Estes números repre-
sentam uma grande vitó-
ria para nossa Institui-
ção, eles são o resultado 
de nossas inúmeras ora-
ções. Devemos agradecer 
a GADU e também aos 
esforços da ciência, pois 
agora temos a chance de 
reencontro, algumas de 
nossas lojas ganharam 
segurança suficiente para 
dar retorno às suas ritu-
alísticas presenciais, não 
há palavras que possam 
descrever a felicidade 
dessa afirmação. Nosso 
desejo é que os números 
de pessoas imunizadas 

cresçam cada vez mais, 
não apenas no Grande 
Oriente de São Paulo, 
mas em todo o Brasil. 
Temos fé de que isso irá 
se concretizar.

Gostaríamos de res-
saltar a importância das 
medidas de segurança, 
mesmo após a vacina 
elas devem prevalecer. 
Não sejamos arrogantes 
Irmãos, mas sim gratos 
e cautelosos, a vacina 
é uma grandiosa ferra-
menta para alcançarmos 
a cura, no entanto, o vírus 
ainda não foi erradicado, 
por isso, devemos estar 

sempre protegidos; con-
tinuem utilizando álcool 
em gel, ao saírem de 
suas casas não se esque-
çam das máscaras, em 
ambientes fechados pra-
tiquem o distanciamento 
e busquem evitar aglo-
merações desnecessárias. 

Por f im, pedimos a 
todos que estejam sempre 
atentos ao cronograma 
de vacinação nos meses 
que seguem, alertem seus 
amigos e familiares sobre 
as respectivas datas, caso 
eles se encaixem nos gru-
pos indicados. Cuidem de 
si e do próximo.

Fonte:vacinaja.sp.gov.br/ - 31/05/2021 às 16h30
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0Cronograma de Vacinação
 Púb li co – Al vo  Data

Profissionais do transporte portuário 1 de junho

Entre 55 a 59 anos Entre 1 e 20 de julho

Profissionais da Educação (18 a 46 anos) Entre 21 e 31 de julho

Entre 50 e 54 anos Entre 2 e 16 de agosto

Entre 45 e 49 anos A partir de 17 de agosto
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CULTURA | EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO

Livros essenciais para quem deseja iluminar e expandir seu caminho na Irmandade

O MONGE E O VENERÁVEL, 
AUTOR CHRISTIAN JACQ, 
EDITORA BERTRAND

ZOROBABEL: RECONSTRUINDO 
O TEMPLO, AUTOR Z. RODRIX, 
EDITORA RECORD

ESQUIN DE FLOYRAC: O FIM 
DO TEMPLO AUTOR Z. RODRIX, 
EDITORA RECORD

No auge da Segunda Guerra 
Mundial, homens são aprisio-
nados pela GESTAPO, a polícia 
secreta nazista, e confinados em 
uma misteriosa fortaleza alemã. 
Nela temos um comandante do 
alto-escalão do Terceiro Rei-
ch interessado por ocultismo, 
que objetiva obter informações 
de ordens ligadas a sociedades 
secretas. Entre os prisioneiros 
está François Branier, membro da 
resistência, médico e Venerável 
Mestre de uma Loja Maçônica. 
Outro homem que está nessa 
situação é o também membro da 
resistência, monge beneditino e 
radiestesista Frei Benoît. Como 
dois gladiadores O Monge e o Ve-
nerável lutam pela sobrevivência 
no seio do horror nazista. 

No segundo volume de sua trilogia, 
Z. Rodrix mostra os esforços para 
o retorno de Jerusalém como a 
capital dos hebreus, esclarecen-
do o papel de Cyro e Dario na 
sobrevivência da região. Durante a 
leitura mergulhamos nos segredos 
dos pedreiros, seu passado e nas 
ricas tradições dosc agora cha-
mados de Filhos de Salomão que 
contribuíram grandemente para os 
valores que foram herdados pela 
Maçonaria. Continuando a trilogia 
com maestria louvável, a obra 
aborda os primórdios da Arte Real, 
trabalhando o material que forma 
os Graus do Capítulo Rosa-Cruz, 
narrando de maneira fluida um 
capítulo da história do povo judeu.

No terceiro volume da Trilogia, Z. 

Rodrix nos traz de volta às aven-

turas da série sobre o Templo de 

Yahweh, construção que se tornou 

símbolo do esoterismo ocidental. 

Há um salto longo na história indo 

aos séculos XIII-XIV para reve-

lar a verdadeira ligação entre a 

Maçonaria e a Ordem dos Cava-

leiros Templários - interligados 

e associados durante toda a sua 

existência por mais de dois sécu-

los. A obra narra a crescente união 

entre Templários e pedreiros, 

assim como o papel desta ligação 

nos momentos que marcaram a 

destruição da Ordem pela Igreja de 

Roma e o Reinado de França.

Luzes que guiam a 
jornada maçônica
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Esse é daqueles filmes 
que mexem com o ima-
ginário coletivo, a exem-
plo do “Código Da Vinci” 
lançado em livro e no 
Cinema.

Filmes sobre teorias da 
conspiração são sempre 
intrigantes porque desa-
fiam os espectadores a 
pensar criativamente e 
resolver pistas. Portanto, 
não é de se admirar que 
“A Lenda do Tesouro Per-
dido” (National Treasure) 
tenha feito tanto sucesso 
quando estreou em 19 de 
novembro de 2004.

Até hoje é um dos filmes 
que mais me perguntam 

se os fatos são verdadei-
ros. Listas surgem a todo 
momento, cada uma ten-
tando desvendar e revelar 
algum ponto do enredo.

O filme conta a história 
de Benjamin Gates, per-
sonagem de Nicolas Cage, 
que tentar roubar a Decla-
ração da Independência 
dos Estados Unidos, para 
que os bandidos não a 
decifrem primeiro.

O enredo parte da pre-
missa de que há um mapa 
secreto, no verso do docu-
mento e que ele levará a um 
tesouro templário secreto 
escondido, protegido 
pelo Maçons. Repleto de 

simbolismo a serem inter-
pretados, cada descoberta 
leva a um local conhecido 
da terra do Tio Sam.

Afinal existe um tesouro 
perdido dos Cavaleiros 
Templários? Pode ser. Há 
rumores de que desapa-
receram 18 navios tem-
plários e que continham 
uma enorme riqueza.

Mas é só isso: um boato 
ou um fato. Talvez um 
dia apareça e finalmente 
recuperemos a perdida 
Biblioteca de Alexan-
dria. Imaginem todo esse 
conhecimento nos dias 
de hoje!

O início do filme tem a 

A LENDA DO TESOURO PERDIDO
Antonio Carlos Pereira Gomes - 33º 
Secretário Adjunto de Comunicação do Gosp 
Autor do livro:  MAÇONARIA NO CINEMA

National Treasure 
EUA – 2004 – Aventura 
Direção: Jon Turteltaub
Elenco: Nicolas Cage e 

Justin Bartha
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descoberta por Ben Gates 
do navio Charlotte, ponto 
de partida para toda a 
trama. Mas o referido 
navio realmente existiu? 
Sim! O navio britânico foi 
perdido na costa de New-
foundland em novembro 
de 1818 e nunca foi encon-
trado. No filme, o Char-
lotte foi descoberto enter-
rado sob o gelo no Círculo 
Polar Ártico, que abrange 
partes da Terra Nova. Tec-
nicamente, poderia estar 
lá na vida real, mas não 
estou me oferecendo para 
a pesquisa.

Para torná-lo um filme 
de ação, eles tiveram que 
apimentar um pouco as 
coisas, mas seu objetivo 
permaneceu o mesmo: 
atrair o interesse das pes-
soas pelo passado.

No filme, custou a Cage 
$ 35 dólares para comprar 
uma réplica do documento. 

A loja de presentes de lá, 
vende essas coisas, mas 
hoje em dia o valor é mais 
baixo, eu comprei por $ 
9.95 a réplica da Declara-
ção. Bom negócio.

E no documento origi-
nal? Existe tal mapa? Não. 
Não há nenhum mapa no 
verso da Declaração da 
Independência. O docu-
mento está escrito no 
verso, mas é apenas uma 
informação de rotina: 
Declaração de Indepen-
dência original, datada de 
4 de julho de 1776. A tinta 
não é invisível nem contém 
qualquer código oculto.

Embora durante toda 
a película reforcem a 
presença dos Maçons na 
assinatura da Declaração, 
outras análises mostram 
que alguns deles eram, 
como George Washing-
ton em particular. Charles 
Carroll, porém, o último 

signatário vivo da Decla-
ração da Independência, 
não era maçom. No filme, 
ele é o maçom que supos-
tamente detinha a última 
pista do tesouro. Claro, 
outros fundadores foram 
definitivamente maçons: 
James Monroe, Benjamin 
Franklin, John Hancock e 
Paul Revere. Mas dos 56 
homens que assinaram o 
documento, apenas nove 
deles foram confirmados 
como membros da Maço-
naria. Indo além, apenas 
13 dos 39 membros do 
Congresso Continental 
original eram maçons.

Mas é claro que sempre 
surgem atas e documen-
tos mostrando a presença 
de mais maçons nesse 
processo todo.

Lógico que os ameri-
canos, expressaram todo 
tipo de alegria e descon-
tentamento pela partici-
pação da Sublime Ordem 
no processo de Inde-
pendência. Mas isso me 
parece normal.

A Lenda do Tesouro Per-
dido é um filme bem diver-
tido, com ação adequada 
para o enredo. Uma histó-
ria caça pistas, onde tudo, 
por alguns momentos irá 
parecer verdadeiro e em 
outros uma completa fic-
ção, deixando em dúvidas 
quem assiste, até mesmo 
um bom Maçom.

Para você amante do 
Cinema, um FILME OBRI-
GATÓRIO , “A Lenda do 
Tesouro Perdido”.

Pedra Bruta
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Pessoas

Segurança e tecnologia de 1º mundo para sua saúde
e você não paga nada a mais por isso.

Aproveite o desconto de 50% na 1ª parcela para associados 
e profissionais certificados pelo GOSP.

NOSSA ESPECIALIDADE?

Área de abrangência: São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Santos e Rio de Janeiro.
 
Sem reajuste de preço por mudança de faixa etária a partir dos 50 anos, por liberalidade da operadora (tempo indeterminado). Análise de redução do período de 
carência.
 
(1)Serviço de remoção para casos de emergências fora da área de abrangência, em território nacional, válido para todos os planos Prevent Senior, desde que indicado pela 
equipe médica da operadora, respeitando as condições do Regulamento. 

• Plano individual para você e sua família

• Time de especialistas que cuida da sua saúde de forma integral: mente e corpo

• Telemedicina: equipe médica 24 horas pelo nosso aplicativo fácil de usar

• Serviço de tutoria: um médico para chamar de seu

• Rede própria diferenciada e ampla rede credenciada

• Descontos exclusivos em produtos e serviços 

• Serviço de remoção aérea(1)

Informações e Vendas
 (11) 5070-0900 - São Paulo
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Breve estudo sobre o cenário histórico do ano de 1921

VIAGEM NO TEMPO: DESTINO, 
MAIO DE 1921

Evolução é o que nos 
leva ao progresso, 
no entanto, ambos 
só podem aconte-

cer quando estudamos o 
passado, buscando enten-
dê-lo. É no passado que 
encontramos perspectiva, 
pois ele nos mostra que há 
sempre  um futuro pela 
frente, cheio de novidades 

e acontecimentos que um 
dia serão lembrados por 
nós neste tempo-espaço 
que, outrora, foi chamado 
de futuro e agora conside-
ramos o nosso presente.

Neste artigo, faremos 
uma breve análise de 
alguns acontecimentos 
em maio de 1921 - ape-
nas três meses antes da 

fundação de nossa que-
rida Potência - que mere-
cem ser relembrados.

No dia 3 de maio de 
1921, aconteceu a “Parti-
ção da Irlanda”, processo 
que dividiu oficialmente 
o país da Irlanda em duas 
políticas autônomas, que 
são a Irlanda do Norte e a 
Irlanda do Sul. A história 
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do que resultou neste 
evento começa um pouco 
mais cedo, no ano de 
1886, quando o governo 
da Irlanda deu as primei-
ras tentativas para apro-
var uma legislação que 
estabeleceria um ato de 
“Home Rule” (autogoverno 
doméstico) no país.

No entanto, este ato só 
foi viabilizado na quarta 
tentativa, em 1920, dando 
ao país gaélico mais 
liberdade para se auto-
governar enquanto ainda 
estava sob a jurisdição 
do Parlamento do Reino 
Unido, que governava 
através de seus aposen-
tos no Castelo de Dublin.

A divisão, aconteceu 
por um conf lito entre 
nacionalistas e sindi-
calistas irlandeses, eles 
foram o motivo pelo qual 
as demais tentativas 
do ato Home Rule não 
deram certo, levando o 
país a denominada Crise 
do Domínio Principal. 
Os sindicalistas eram, 
em sua maioria, de ori-
gem protestante, eles se 
encontravam na região 
da província de Ulster 
(atual Irlanda do Norte), 
tinham um posiciona-
mento unionista e que-
riam manter laços com a 
Grã-Bretanha, enquanto 
os nacionalistas deseja-
vam sua independência 
do Reino Unido.

Em 1912, os sindicalis-
tas formaram uma milícia 

chamada Força Voluntá-
ria de Ulster (U.V.F) que 
visava resistir, de maneira 
violenta, a implementa-
ção do ato de autogoverno 
doméstico, esse período 
é conhecido como “Crise 
do Home Rule”, ou seja, um 
conflito interno de inte-
resses estava acontecendo 
no governo irlandês. Em 
1914 a Primeira Guerra 
Mundial irrompe, e por 
toda sua duração de qua-
tro anos há uma crescente 
no apoio à independência 
irlandeses.

Em 1919 acontece uma 
guerrilha entre o Exér-
cito Republicano Irlandês 
(IRA) e as forças britâni-
cas, marcando o início 
oficial do conflito cha-
mado “Guerra da Inde-
pendência da Irlanda” 
(1919-1921), responsável 
pela liberdade jurídica 
do país. Então, no ano de 
1920, o governo britânico, 
temendo por uma guerra 
civi l ,  apresenta uma 
alternativa: dois projetos 
de leis, um destinado aos 
seis condados do norte 
(Irlanda no Norte), e o 
outro para o sul da ilha 
da Irlanda.

Como dito anterior-
mente, essa lei foi pro-
mulgada no dia 03 de 
maio de 1921, tornando 
a Irlanda do Norte (que 
continua sob jurisdi-
ção do Reino Unido) e a 
Irlanda do sul entidades 
políticas independentes.

Mudando de continen-
tes e falando agora em 
um cenário mais fami-
liar, outro acontecimento 
ilustre ocorreu no dia 12 
de maio de 1921, quando 
a pioneira do teatro e 
cinema Ruth Pinto de 
Souza nasceu na cidade 
do Rio de Janeiro.

Interessada em tea-
tro desde pequena, Ruth 
se uniu ainda menina a 
um grupo, liderado por 
Abdias do Nascimento, 
chamado O Teatro Expe-
rimental do Negro, atra-
vés dele ela fez sua pri-
meira estreia nos palcos, 
em 8 de maio de 1945, 
estrelando a peça impe-
rador Jones, de Eugene 
O’Neill.

Em 1948 Ruth faz sua 
estreia no cinema nacio-
nal com o filme Terra Vio-
lenta, após ser indicada 
por Jorge Amado, o autor 
do romance. Em 1953 ela 
foi a primeira brasileira a 
disputar o prêmio inter-
nacional Leão de Ouro, no 
festival de Veneza, por sua 
atuação em “Sinhá Moça”.

Em 1969 ela se torna 
a  primeira protago-
nista negra da TV Globo 
fazendo parte do elenco 
da novela A Cabana do 
Pai Tomás, sendo con-
tratada pela emissora por 
50 anos. A atriz faleceu 
em 28 de julho de 2019, 
aos 98 anos, deixando 
um belo legado artístico 
como lembrança.
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De início, consigno 
que a Irmão nenhum 
é dado o direito 
de arvorar-se em 

conhecedor exclusivo da 
verdade, prossigo para 
afirmar que, infelizmente, 
têm se tornado cada vez 
mais comum a postura 
aguerrida de alguns Irmãos 

na defesa de suas “ideo-
logias” e “valores”, o que 
vem desencadeando con-
flitos, que não raras vezes 
descambam para ofensas 
morais, perpetradas princi-
palmente, por meio da rede 
mundial de computadores.

Cada Irmão pode e 
deve ter suas convicções 

políticas, religiosas e filo-
sóficas, todavia, nem tudo 
é permitido, é preciso 
respeitar as convicções 
alheias quer em razão 
das limitações impostas 
pela legislação civil, quer 
pelas normas e princípios 
maçônicos. A tolerân-
cia é imprescindível para 

A INTOLERÂNCIA NA MAÇONARIA

Ir.´. Marcelo Artilheiro
C.A.M. e T∴F∴A∴

Joinville (SC), 05 de maio de 2021

COLUNA | MARCELO ARTILHEIRO
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regular as relações entre 
as “maiorias” e as “mino-
rias”, entre os “conserva-
dores” e os “liberais”, entre 
os “cristãos” e os “ateus” 
e entre a “direita” e a 
“esquerda”, tratando-se de 
princípio basilar regente 
das relações entre Irmãos. 
Vê-se, portanto, que a 
intolerância, traduz-se na 
antítese da ideia de res-
peito à alteridade, viola, 
de modo frontal, valores 
básicos, como a dignidade 
da pessoa humana e o plu-
ralismo religioso, político 
e filosófico.

Assim, impõe-se com-
patibilizar a liberdade 
de expressão (de todos) 
e a dignidade da pessoa 
humana (de todos), ambos 
direitos constituem ele-
mentos fundamentais de 
nossa República e repre-
sentam o reconhecimento 
de que reside na pessoa 
humana (em cada Irmão), 
o valor fundamental do 
Estado e da Maçonaria, 
em outras palavras, os 
Irmãos devem ser respei-
tados, no mínimo, como 
pessoas humanas, inde-
pendentemente de suas 
convicções; há de se pro-
clamar a autonomia do 
pensamento individual 
como uma forma de pro-
teção à tirania, seja ela de 
qual tipo for, notadamente 
quando imposta pela 
necessidade de adotar-se 
sempre o pensamento 
“politicamente correto” ou 
“maçonicamente correto”. 

Os Irmãos simplesmente 
não são obrigados a pen-
sar da mesma maneira, 
todavia, todos devem 
observar as leis impostas 
pelo Estado e também a 
legislação maçônica. 

Cabe ainda destacar que 
a liberdade de expressão 
e a dignidade da pes-
soa humana são direitos 
fundamentais e, quanto 
mais grave for a inter-
venção e a restrição a um 
direito fundamental, mais 
relevantes devem ser as 
razões que as justifiquem, 
a mera discordância ide-
ológica, política e etc., 
não legitima e nem auto-
riza a incitação ao ódio, o 
insulto, a ofensa e o estí-
mulo à intolerância. 

Publicações, comentá-
rios ou reações que extra-
vasem os limites da mera 
crítica, do dissenso res-
peitoso ou da divergência, 
não merecem a dignidade 
da proteção constitucio-
nal e maçônica que asse-
guram a liberdade de 
expressão de pensamento, 
que, por óbvio, não pode 
compreender em seu 
âmbito de tutela, mani-
festações ou comentários 
revestidos de ilicitude 
penal e maçônica; em 
outras palavras, a liber-
dade de manifestação, seja 
ela qual for, para o que for, 
em defesa do que for, por 
mais abrangente que seja 
seu campo de incidência, 
não constitui salvo con-
duto ou meio que legitime 

exteriorizações torpes, 
ofensas, insultos, crimes 
contra a honra e outros 
atos que importem em 
inequívoca violação dos 
primados da Maçonaria: 
LIBERDADE, IGUALDADE 
E FRATERNIDADE. 

O respeito à irrenunciá-
vel dignidade dos Irmãos, 
a fruição do direito à 
liberdade de pensamento 
e tolerância representam 
valores insuprimíveis de 
nossa República e Sublime 
Ordem que devem ser 
estimulados, tutelados e 
garantidos a TODOS os 
irmãos.

Nem Bolsominios, nem 
Petralhas; nem coxinhas, 
nem mortadelas; nem 
comunistas, nem capita-
listas; nem gentios, nem 
judeus. Sem qualquer 
distinção de cor, “raça”, 
potência ou orientação 
religiosa e ou política, 
SOMOS TODOS IRMÃOS, 
todos, essencialmente 
dotados de igual digni-
dade, direitos e respeito.  

Mostra-se oportuno, 
em se tratando de into-
lerância, registrar a mile-
nar sabedoria judaica, que 
“aquele que salva uma 
vida, salva toda a Huma-
nidade”, não sendo ine-
xato consignar que aquele 
que ofende a dignidade 
pessoal de qualquer ser 
humano, especialmente 
irmão, agride profun-
damente a dignidade de 
todos e de cada um de nós 
Maçons.
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Nestes tempos difí-
ceis, a morte tem 
estado muito pre-
sente. Em dias como 

os atuais em que flertamos 
diariamente com ela, está a 
emergir a forte consciên-
cia da nossa mortalidade e 
através dela fica realçada a 
relevância da nossa vida e 
daqueles que amamos.

Diante desta realidade 
torna-se fácil perceber 
que a nossa vida é escrita 
diariamente e nos cabe, 
no plano pessoal, a busca 
da felicidade; e, na pers-
pectiva nacional, cons-
truir a nossa história, a 
nossa lenda em prol de 
todos, da melhor forma 
possível.

Não devemos deixar a 
nossa vida simplesmente 
acontecer, muito há o 
que fazer para o reinado 
da Luz. O império do mal 
está ativo. Temos que nos 
associar à falange do bem, 
sermos proativos, desar-
mar e recuperar pela ilu-
minação os principados e 
as potestades das trevas. 
Ninguém é descartável e 
a nossa missão é resgatar 
a todos.

A cada dia vivido nos 
cabe edificar a dignidade 
de todos, a nossa, a de 
quem somos responsáveis 
e a dos demais para quem 
possamos contribuir. Nos 
cabe dar à nossa vida sig-
nificado; e, por conta dele, 

uma trilha para quem 
fica, em especial para os 
jovens, as crianças e as 
futuras gerações.

A propósito, para nós 
brasileiros, está escrito 
em nossa Constituição 
Federal, que chama pela 
proteção de Deus, que o 
significado nacional da 
vida de cada um de nós 
é a participação ativa e 
colaborativa na conquista 
dos objetivos fundamen-
tais de construir uma 
sociedade livre, justa, 
solidária e desenvolvida, 
erradicadora da pobreza 
e da marginalização, 
redutora das desigual-
dades sociais e regionais 
e promotora do bem de 

O SIGNIFICADO CONSTITUCIONAL DA VIDA 
DE CADA UM DE NÓS

COLUNA | RICARDO SAYEG
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todos, sem preconceito 
ou discriminação.

Por evidente que, esta 
conquista não é tarefa 
de uma vida, mas sim de 
várias vidas, em um épico 
movimento horizontal que 
envolve a todos os brasi-
leiros, caminhando para 
frente, sem polarização, 
numa corrente geracional 
de união, pela qual chega-
remos lá.

Com efeito, no dia 16 de 
maio de 2021, nos deixou o 
Professor Doutor Antonio 
Carlos Mendes da PUCSP 
e da USP; e o nosso Pre-
feito Bruno Covas. Ambos 
vão deixar saudades e, de 
fato, deixam este legado e 
nele esta lição.

Cada um deles, ao seu 
jeito, contribuiu concreta 
e decisivamente para a 
conquista destes nossos 
objetivos magnos.

O Professor Antonio 
Carlos atuou diretamente 
na democratização nacio-
nal e lecionou Direito 
Constitucional por mais 
de 40 anos, na PUCSP, 
onde começou em 1978. 
Participou na formação 
de toda uma geração de 
constitucionalistas e eu 
mesmo fui seu aluno em 
1986, ano em que ocor-
reram as eleições dos 
parlamentares que iriam 
compor a Assembleia 
Nacional Constituinte de 
1987. Foi um jurista e um 
ser humano maravilhoso, 
sempre sereno, gentil 
e equilibrado. O Brasil, 

a nossa democracia, a 
PUCSP e a USP, eu como 
seu aluno e tantos outros, 
devemos muito a ele. 

Já o nosso Prefeito 
Bruno Covas foi um polí-
tico notável, cumpridor 
do legado deixado por 
seu avô. Mesmo acometido 
deste terrível câncer que o 
levou a óbito, Bruno, com 
coragem e determinação, 
não abriu mão de cumprir 
seu compromisso público 
e geriu a nossa Cidade de 
São Paulo neste período 
tão desafiador. Se subme-
teu ao escrutínio popular e 
venceu as eleições munici-
pais no mais legitimo refe-
rendo democrático de seu 

governo municipal. Foi 
ele que autoproclamou a 
Cidade São Paulo como 
Capitalista Humanista, ao 
sancionar a Lei Munici-
pal nº 17.481/20, que, no 
âmbito da Declaração da 
Liberdade Econômica esta-
belecendo as garantias de 
livre mercado, instituiu o 
princípio do Capitalismo 
Humanista como orien-
tador da ordem econô-
mica da nossa Metrópole 
paulistana.

Não morreram, o mito 
deles está vivo, há o legado, 
a obra e o testemunho de 
vida de cada um.

Que assim seja com 
todos nós!

No dia 16 de maio de 2021, nos deixou o Professor Doutor Antonio 
Carlos Mendes da PUCSP e da USP; e o nosso Prefeito Bruno Covas.
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Falar sobre a histó-
ria da Irmandade é 
como tentar contar os 
galhos de uma fron-

dosa e respeitosa floresta 
repleta dos mais diversos 
e suculentos frutos, ou 
seja, é uma tarefa quase 
que impossível. E ao espa-
lhar sua luz por diversos 
lugares, temos então um 
crescimento de locais que 
se tornam raízes dos ensi-
namentos Maçônicos e se 

tornando também gran-
des árvores com diversos 
galhos e ramos que geram 
folhas, f lores e frutos 
como por exemplo a belís-
sima acácia amarela que 
esteve sempre presente 
em nossa história.

Pensando por esse lado 
e ao olhar para o cenário 
sul-americano, temos um 
crescimento e desenvolvi-
mento de Lojas onde nos-
sos irmãos construíram 

suas fundações em terri-
tório brasileiro, e ao com-
pletar 100 anos do Grande 
Oriente de São Paulo, 
entender e conhecer um 
pouco mais sobre esses 
locais, e especialmente 
sobre essas histórias, se 
torna algo mais do que 
especial.

Ao observarmos a 
região sudeste do país, 
mais especificamente no 
Grande Oriente de São 

Lojas do GOSP que possuem 
100 anos de legado

LOJAS | 100 ANOS DE HISTÓRIA

Com seu centenário em 2021, a Loja União e Caridade IV em Mogi das Cruzes 
vive lado a lado com a história da Maçonaria no Brasil
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Paulo, e com um foco 
maior na cidade de Mogi 
das Cruzes localizada na 
região do Alto-Tietê dis-
tante em aproximada-
mente 60KM da capital 
paulista, temos uma das 
principais Lojas organi-
zadas por Irmãos que, 
desde a primeira década 
do século XX empenham 
um papel de solidariedade 
e caridade na região.

Fundada em 23 de 
agosto de 1921, a Loja 
União e Caridade IV 
desenvolveu um grande 
campo de atuação e se tor-
nou uma unidade não só 
respeitada durante todo 
o seu período servindo à 
sociedade, como também 
a Loja Mãe de diversas 
outras que constituem 

um dos ramos Maçônicos 
que estão sobre a região 
metropolitana da cidade 
de São Paulo.

Atualmente tendo 56 
Irmãos fazendo parte e 
construindo constan-
temente sua história, a 
Augusta e Respeitável 
Loja Simbólica União e 
Caridade IV, nº 910 se 
tornou uma das poucas 
que conquistaram a hon-
raria da Cruz da Perfeição 
Maçônica. 

Isso se dá para o Maçom 
portador do Título de 
“Estrela da Distinção 
Maçônica” que tenha, no 
mínimo, quarenta anos de 
efetiva atividade ou trinta 
anos de atividade e pres-
tado relevantes e excep-
cionais serviços à Ordem, 

à Pátria ou à Humanidade, 
a juízo da Comissão de 
Mérito Maçônico.

E com esse exemplo de 
Loja que desenvolve suas 
práticas de caridade e 
Irmandade durante anos 
é que percebemos o quão 
grande nossa árvore é. Ao 
deixarmos nossos galhos e 
ramos cada vez mais for-
tes, estamos sendo res-
ponsáveis não só por gerar 
frutos e flores que contri-
buirão para a sociedade, 
como também permane-
ceremos imóveis e rentes 
ao chão devido ao nosso 
caule frondoso e, acima de 
tudo, nossas raízes fortes 
e fixas em um dos princi-
pais itens que compõem 
a busca pela iluminação 
completa: a união.

Diploma da Cruz da Perfeição Maçônica
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Conheça mais
ACONTECIMENTOS | LOJAS

Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

A A∴R∴L∴S∴ Acácia de Apiaí nº 2857 - Orientes 
de Apiaí realizou com a presidência dos trabalhos 
do Venerável Mestre Reinaldo Amadeu da Cruz, 
Sessão Magna de Exaltação dos Irmãos Tiago San-
tos Canella e Evandro Rodrigues Vargas Silvério.

No dia 25 de Maio de 2021 no Oriente de Ribei-
rão Preto aconteceu a Sessão de Elevação de três 
AApr∴ na A∴R∴L∴S∴ Reinaldo Alioti

No dia 22/05/2021 a A∴R∴L∴S∴B∴O∴ Ferraz 
de Vasconcelos nº 2516 - REAA do Oriente - Ferraz 
de Vasconcelos - Templo Antonio Latuf Cury sob a 
presidência dos trabalhos pelo Venerável Mestre.

A∴R∴L∴S∴ Solidariedade e Justiça n° 2873 - 
REAA do Oriente de Mococa, sob a presidência dos 
trabalhos do Venerável Mestre Irmão Geraldo Cossi 
Júnior, realizou no dia 25/05/2021

A∴R∴L∴S∴ Marechal Deodoro da Fonseca nº 
7019, sob a presidência dos trabalhos do irmão 
Venerável Mestre Gabriel Marinheiro de Azevedo, 
Sessão Magna de Iniciação do neófito Danilo Carlos 
Ribeiro.

Realizada no dia 18/05/2021 na A∴R∴L∴S∴ FRA-
TERNIDADE ESTRELA FLAMÍGERA nº 3550- REAA 
do Oriente de São Paulo. Sob a presidência dos 
trabalhos do Venerável Mestre Silvio Rodrigues foi 
Iniciado o neófito João Henrique de Carvalho.
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A∴R∴L∴S∴ Colunas de Biritiba nº 3377 - Rito 
Brasileiro do Oriente de Mogi das Cruzes realizou 
no dia 17/05/2021 Sessão Magna de Aniversário de 
20 anos da Loja sob presidência dos trabalhos do 
Venerável Mestre Sandro Luiz Silva

A A∴R∴L∴S∴ Sublime Arte Real n° 7030 
do Oriente de Limeira, realizou neste sábado 
08/05/21, reunião híbrida com a palestra sobre 
a “Ordem DeMolay 20 anos em Limeira... e o que 
esperar para os próximos 20 “

A A∴R∴L∴S∴ Acampamento dos Aprendizes n° 
2772 - REAA do Oriente de Mogi das Cruzes realizou 
no dia 25.05.2021 sob a presidência dos trabalhos do 
Venerável Mestre Sergino Pinho. Sessão Magna de 
Exaltação ao Grau de Mestre Maçom do Irmãos:
Jeferson Reis Silva, Neurisvan Pires Cunha

A A∴R∴L∴S∴B∴O∴ Universitária nº 1928 do 
Oriente de Bragança Paulista, realizou neste sábado 
29 de maio de 2021, Sessão Magna de Iniciação de 3 
neófitos.

15/05/2021 a A∴R∴L∴S∴ Cavaleiros da Águia 
Negra nº 4488 do Oriente de Santo André, perten-
cente a 17ª. R.A. – Gosp foi presidida pelo Venerável 
Mestre Rogerio Montenegro Rossi, e juntamente 
com os queridos Irmãos da Loja, realizou Sessão 
Magna de Iniciação de dois neófitos: Manoel Bento 
de Souza e Edson Teixeira, os quais reforçarão os 
trabalhos daquela Oficina.

Nesta última terça feira dia 11/05/2021, foi realizada 
a Sessão Magna de Regularização da A∴R∴L∴S∴ 
Luz e Sabedoria nº 7046 - REAA, Oriente de Soro-
caba. De acordo com decreto emitido no boletim 
de 5/03/2021, ficando está sob os cuidados dos 
ilustres Irmãos Secretário Adjunto Francisco Pao-
lillo Neto e Coord. Regional da 2ª e 5ª macrorregião 
Ângelo Antônio Vieira.
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SÃO DIVERSAS PROMOÇÕES
E DESCONTOS PARA A

FAMÍLIA GOSPIANA

LANÇAMENTO DA
NOVA LOJA VIRTUAL
GOSP STORE

Venha conferir nossos produtos!

https://gospstore.com/

