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EDITORIAL | NOVO CICLO

NOVO CICLO SE INICIA COM MUITAS
CONQUISTAS PARA O GOSP

I

niciamos um novo ciclo
em 2022. É tempo de
colheita, de reflexão,
de resgatar o abraço
não dado. É tempo de
perdoar e reconciliar-se
no amor e na humildade
acolhedora do Grande
Arquiteto do Universo,
buscando com esperança
realizar novas metas.
Logo mais, durante o
segundo semestre deste
ano, estaremos unidos
celebrando o Jantar do
Centenário e, em breve,
teremos também a inauguração da nova sede
para o orgulho com a
nossa trajetória maçônica, que permite a realização de muitos sonhos
carregados de trabalhos
voltados ao bem social.
É tempo de mudar o
ciclo da vida, recordar-se

com muita saudade dos
que partiram — pois, a
lembrança de momentos felizes ajuda a aliviar
a dor —, de conquistar
o emprego desejado, de
se permitir fazer coisas novas… Independentemente do motivo,
a experiência nos traz
maturidade, o importante é decidir, fazer
uma escolha, sabendo
que haverá sempre um
ombro amigo, um Irmão
para nos amparar.
A cada passo que
damos em direção ao
futuro, evidencia os nossos ideais progressistas,
que coexistem em harmonia com as nossas
filosofias e crenças tradicionais, respeitando
sempre os princípios
da Ordem e a vontade

Secretaria da Comunicação do GOSP
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suprema do Grande
Arquiteto do Universo.
Sabemos a importância
do trabalho em conjunto
em nossa fraternidade, e
o quão influentes podemos ser para a sociedade.
Dos mais diversos ensinamentos maçônicos,
a fraternidade é o mais
autêntico. Por intermédio dela, atravessamos o
limiar da pobreza com o
acolhimento fraternal e
amoroso a uma criança.
Por isso, é tempo da
esperança e do amor ao
próximo se intensificarem, se fortalecerem em
nosso espírito para um
ano melhor e cheio de
conquistas para os nossos Irmãos! Sejam bem-vindos a edição 60° da
nossa revista Luzes, a
primeira do ano de 2022.

PARA REFLETIR

“DESTINO NÃO É UMA
QUESTÃO DE SORTE,
MAS UMA QUESTÃO DE
ESCOLHA; NÃO É UMA
COISA QUE SE ESPERA,
MAS QUE SE BUSCA.”
POR WILLIAM JENNINGS BRYAN
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PALAVRA DO GRÃO-MESTRADO

O

O INÍCIO DE 2022
PEDE PREVENÇÃO
E REFLEXÃO

ano de 2022 iniciou com recrudescimento da nova
variante do coronavírus. Não devemos descuidar, mantendo os cuidados
sanitários que dificultem,
cada vez mais, a expansão do contágio. Assim,
adiamos nosso Jantar do
Centenário - uma medida
responsável, cautelosa e
que aguarda novos progressos científicos em prol
da coletividade.
Tão logo tenhamos a
nova data acertada com o
cantor Guilherme Arantes,
daremos conhecimento e
retomaremos a venda dos
convites para esse magnífico e inesquecível evento.
Como Maçons, não podemos nos imobilizar com as
adversidades, mas, apesar
dos cuidados e preocupações com a pandemia se
manterem, intensificamos
o ritmo da construção da
nossa Nova Sede e a inauguraremos no primeiro

semestre. 2022 sem dúvidas será um grande ano
para o GOSP!
Em janeiro comemoramos os 80 anos da assinatura da Declaração das
Nações Unidas e isso nos
faz lembrar da necessidade
de o Maçom ser um dedicado obreiro pela dignidade humana, combatendo
não só os preconceitos
como as diversas formas
de ignorância e falta de
empatia que permeiam a
existência contemporânea.
Nossos ensinamentos
proporcionam uma privilegiada visão para fundadas ações contra a
ignorância e o erro e
por isso escolhemos
nossa Aug∴ Resp∴
Ben∴ Gr∴ Benf∴
C e nt ∴
Loj∴
Simb∴ América 189 para a
abertura do
Ano Maçônico do
GOSP, uma

nova efeméride anual na
qual pretendemos explicar
à jurisdição quais serão as
linhas de trabalho da Administração Gospiana - a Loja
América, desde os idos de
Luiz Gama, que foi Venerável em várias gestões da
Loja, trabalhou com afinco
contra a escravidão e contra qualquer discriminação.
Reflitamos sempre, Irmãos,
para não alimentarmos
mesmo que inconscientemente, pensamentos que
atentem contra nossos elevados postulados e princípios maçônicos.

SERENÍSSIMO IRMÃO BENEDITO MARQUES BALLOUK FILHO GRÃO-MESTRE DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)
EMINENTE IRMÃO RENATO GARCIA GRÃO-MESTRE ADJUNTO DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)
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CURIOSIDADES | ESTUDO MAÇÔNICO

CONHEÇA A
HISTÓRIA DO IRMÃO
CARLOS GOMES
Um breve estudo sobre a história do ilustre
Irmão Carlos Gomes

A

lém de ter sido o maior
compositor
operístico
das Américas do século
XIX o Irmão Antônio Carlos Gomes foi, sem dúvida, o
grande acontecimento da Música Clássica Brasileira. Nascido em Campinas - São Paulo,
como um dos 25 filhos de Manuel José Gomes, regente da
banda local, com quem aprendeu os rudimentos da arte musical, aos 15 anos já compunha
e aos 18 escreveu uma alentada
Missa em homenagem ao pai.
Ainda jovem, deixou sua terra
natal para aprimorar sua arte
em São Paulo, onde foi ouvido
por um grupo de estudantes
de Direito que haviam ido ao
Teatro para conhecê-lo. Nesse grupo havia muitos membros da Loja Amizade, primeira da Capital Paulista, fundada
em 13 de maio de 1832 por sete
obreiros, cinco dos quais eram
alunos da Academia de Direito
de São Paulo. Foi naquela Loja
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que, em 24 de julho de 1859,
por indicação de seus amigos,
Carlos Gomes foi iniciado com
seu irmão, José Pedro Santanna Gomes, também músico e
compositor.
Após passar por São Paulo
e de sua iniciação maçônica,
foi para o Rio de Janeiro, conseguindo, com a proteção da
Condessa de Barrai, que o Imperador o mandasse matricular
no conservatório de Francisco
Manuel da Silva, que logo entusiasmou-se pelo jovem músico, ao qual encomendou uma
cantata, obra que lhe valeu medalha de ouro, concedida pelo
Imperador. Com outra cantata, estreada a 15 de agosto de
1860, foi nomeado ensaiador
e regente da Ópera Nacional,
cuja orquestra dirigiu e onde
fez representar, no ano seguinte, com êxito memorável,
sua primeira ópera denominada A Noite no Castelo. Tal sucesso se renovaria, numa re-

percussão ainda maior,
dois anos depois, ao ser
encenada outra ópera
sua - Joana de Flandres.
Foi então que Pedro lhe
concedeu uma bolsa para
completar e aperfeiçoar
seus estudos na Europa.
Em 1864 Gomes chegou
em Milão, onde foi aluno
do Maestro Lauro Rossi e
obteve, em 1866, o título
de Maestro Compositor.
Foi ainda ali que, certo
dia, ouvindo um pregão
anunciando a distribuição de um folheto de
“O Guarani”, tomou conhecimento do romance
de José Alencar, do qual
encontrou um exemplar
numa livraria local. Com
sua aguda sensibilidade
pressentiu haver ali uma
ópera em germe, um texto que facilmente poderia ser transposto para o
nível dramático em que
música e poesia iriam
harmoniosamente complementar-se.
Carlos
Gomes encontrou inesperadamente, por sorte,
um argumento brasileiro,
de que tanto necessitava
para inflamar lhe o indesmentido patriotismo;
argumento
eloquente,
belo, dramático, próprio
para uma grande Ópera.
A carreira do compositor foi consolidada,
daí para frente, quase
que unicamente na Itália, onde, com algumas
exceções, todas as suas
óperas foram sempre a

serviço da música, continuou com o seu trabalho, compondo: em 1873,
“Fosca”, em homenagem
ao Irmão; em 1874, “Salvatore Rosa”, dedicada a
André Rebouças; em 1879,
“Maria Tudor”, dedicada
ao Visconde de Taunay;
em 1888, “ Lo Schiavo”,
dedicada à Princesa Isabel, sobre argumento de
conteúdo abolicionista;
em 1891, “Côndor” (título
mais tarde mudado para
Odaléa), dedicada a Teodoro Teixeira Gomes; em
1892, “Colombo”, alusivo
ao 4° Centenário da descoberta da América.
Destas obras, unicamente “O Escravo” foi
apresentado no Rio de
Janeiro em homenagem à Princesa Isabel.
Em março de 1893,
Carlos viajou para os
Estados Unidos, integrando a delegação
brasileira à Exposição
Universal Colombiana
de Chicago onde com
muito sucesso dirigiu trechos
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de “O Guarani”, “Salvatore Rosa” e “Côndor”.
O fim do Império coincidiu com o declínio da
carreira do compositor.
O novo regime republicano negou-lhe a pensão que solicitara através
do Irmão Francisco Glicério. A atitude do Governo era incompreensível, de vez que mérito
e serviços prestados ao
País não faltavam ao solicitante. Além do mais, a
maioria dos membros do
Governo eram Maçons.
Havia, contudo, uma razão e que levava a todas
as outras: Carlos Gomes

CURIOSIDADES | ESTUDO MAÇÔNICO
era amigo e protegido da
Família Imperial que havia sido banida do País.
Por fim, amparado pelo
influente Irmão Lauro
Sodré, então Governador do Pará, que lhe havia
conseguido o cargo de
Diretor do Conservatório
de Música de Belém, Carlos Gomes pôde voltar
à Pátria em 1895, mas já
diagnosticado com a presença de um câncer na
boca, quase não chegou
a tomar posse no cargo.
Em julho daquele mesmo
ano, o Irmão Campos Salles, Presidente do Estado

de São Paulo, concedeu-lhe uma pensão mensal
de dois contos de réis. Foi
um gesto nobre, mas tardio, pois Carlos Gomes
faleceu, em Belém, em 16
de setembro de 1896.
Como se uma enorme emoção passasse a
dominar a sensibilidade nacional, o Governo republicano viu-se
compelido a rever suas
posições em relação ao
ilustre Irmão que acabara de partir para o
Oriente Eterno. O Ministro da Marinha determinou então que o
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barco Itaipu - mais tarde
rebatizado para Carlos
Gomes - transportasse
o compositor para sua
terra natal.
Foi preciso que o amigo da Monarquia, passasse para outro plano
para que nas relações
interpessoais o sentimento fraterno, tão caro
aos Maçons, voltasse a
prevalecer sobre as Razões de Estado. Hoje,
Antônio Carlos Gomes,
é considerado como o
primeiro compositor do
Brasil cuja arte atravessou as fronteiras.

ACONTECIMENTOS | ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO

FELIZ 468 ANOS
SÃO PAULO!
A cidade sede do GOSP completa mais um aniversário

N

o dia 25 de janeiro comemoramos uma efeméride
muito especial: o aniversário da cidade de São
Paulo. Para nós, do Grande
Oriente de São Paulo, esta
data tem um significado muito
especial, pois esta cidade é a
casa de nossa Potência, e como
entidade Maçônica o GOSP
teve a chance de participar de
diversos momentos históricos
e importantes do legado de
São Paulo, fato que traz muita
honra e orgulho.
Por isso, através deste
artigo, queremos homenagear
este belo lugar, onde as culturas se encontram e o ritmo é
sempre rápido. Cheia de novas
oportunidades e sonhos, São
Paulo é um organismo vivo,
que respira as novidades sem
nunca exalar por completo as
memórias do passado; o velho
e o novo convivem em harmonia, criando uma estética única
que pode ser reconhecida por
qualquer pessoa.
Prédios altos, ruas movimentadas e paredes decoradas com
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grafite, descrição de uma imagem que soletra com clareza
um único nome: São Paulo.
Este, é também um lugar de
luta, de perseverança, onde os
dias começam cedo e as noites
podem ser longas. Para quem
vem de visita, a cidade pode
ser muito agitada, até caótica,
mas para quem nasceu e cresceu nestas ruas, o movimento é
como uma dança coreografada,
que só tem graça quando performada em ritmo acelerado.
A Terra da Garoa, como é
conhecida por muitos, recebe
a todos de braços abertos. Os
interessados em arte podem
explorar os salões do MASP;
enquanto a galera que vive pela
música pode passar na Galeria
do Rock para saborear as lojas
repletas de vinis e álbuns; e se
em algum momento os visitantes se sentirem um pouco presos pela multidão da cidade,
basta dar um pulo nesse bairro
chamado Liberdade, com certeza, eles vão se sentir imediatamente transportados para
outro continente sem precisar

ter saído da metrópole.
São Paulo é, sem
dúvida, uma cidade acolhedora, cheia de lugares para serem descobertos e aventuras para

serem vivenciadas, mas
para nós, do GOSP, ela
é um lar, um ambiente
familiar qtue hospeda a
nossa Instituição desde a
sua fundação. Então fica
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aqui o nosso mais sincero
e caloroso “Parabéns São
Paulo”, que seu legado e
sua história resistam ao
teste do tempo, prevalecendo por mais 468 anos!

SIMBOLOGIA MAÇÔNICA | OS TRÊS PONTOS

O SIGNIFICADO DOS TRÊS PONTOS

Q

Entenda a presença deste símbolo nos textos maçônicos

uase todo Irmão
Maçom utiliza, no
final da assinatura
de seu nome, o
símbolo de três pontos
em forma de triângulo
(∴). No entanto, para
algumas pessoas, em
especial aquelas que não
estão totalmente imersas
nas práticas da Ordem,
o significado e intuito
deste símbolo pode passar despercebido.
A verdade é que, o triângulo de três pontas,

quando utilizado após
o nome de alguém, carrega a finalidade de identif icação, ou seja, ele
serve como uma espécie de código, direcionado exclusivamente
aos membros da Maçonaria que reconhecerão,
de imediato, que aquela
pessoa também faz parte
da Ordem de Homens
Livres e Aceitos.
Este símbolo, também
recebe o nome de abrev i at u ra t r i p o nt u a d a ,
ED 60 | Luzes | 11

pois pode ser utilizado
para indicar que determinado texto, frase ou
entidade é maçônica. Por
exemplo, ao abreviar a
nomenclatura “Augusta
e Respeitável Loja Simbólica”, os três pontos
são colocados entre as
siglas, “A∴R∴L∴S∴”,
o mesmo acontece
quando nos referimos
ao Grande Arquiteto
do Universo, “G∴A∴D∴U∴”, e as posições
dos Irmãos nas oficinas,

“Venerável Mestre” passa
a ser “V∴M∴”, e assim
sucessivamente.
Existem algumas
regras para garantir que
o uso deste sistema de
abreviaturas seja ef iciente, compreensível e
prático. Os três pontos
sempre aparecem após
iniciais ou sílabas. Portanto, para evitar confusão, no caso de palavras iniciadas as mesmas
letras são usadas as duas
ou três primeiras, por
exemplo: a palavra
“Aprendiz”, ao invés
de aplicar a abreviação “A∴”, que
pode ser entendida como
as palavras
“Arquiteto”,
“Augusta”,
e n t r e
outras, é
preferível

escrever “Ap∴”.
As palavras no plural
também recebem uma
abordagem de abreviação diferente, tendo suas
duas primeiras letras
duplicadas: “Mestres”
- “MM∴”; “Veneráveis”

- “VVen∴”; e “Respeitáveis Lojas” - “RR∴ LL∴”.
Além da assinatura,
o símbolo possui muitos outros significados.
Como dito antes, ele
ilustra um triângulo,
mais precisamente o
equilátero,
f o r m a
geométrica de

extrema
importância para a
Maçonaria, presente em
diversos cenários e contextos desta sociedade
discreta.
Na Maçonaria, o triângulo alude à tríade
d e S a b e d o r i a , Fo rç a
e Beleza, representando a humanidade e
a divindade em todos
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os seus aspectos. Refere-se também aos pilares da Ordem, evidenciando os princípios da
Liberdade, Igualdade e
Fraternidade.
A forma também está
diretamente interligada
ao número três, que carrega muitos significados
maçônicos, podendo
simbolizar início, meio e
fim, que pode ser remetido às principais fases
da experiência humana:
nascimento, vida e morte.
Além disso, constitui também o Triângulo do Delta
Luminoso, sendo sempre
acompanhado pelo olho
que tudo vê, representando o Grande Arquiteto do Universo e seu
olhar atencioso.
Por fim, embora a
utilização dos três
pontos como sistema de abreviação não seja
u m m ét o d o
exclusivo da
comunidade
maçônica, não
se pode negar que os
Irmãos da Ordem foram
os grandes responsáveis
por sua propagação. Portanto, se você não estava
ciente desse fato, fique
mais atento e saiba que
ao ler um texto com a
presença desse símbolo
(∴), há uma grande possibilidade de que você
esteja consumindo um
conteúdo maçônico.

SAÚDE | JANEIRO BRANCO

O MUNDO PEDE
PELA SAÚDE
MENTAL
Quem cuida da mente cuida da vida

E

m janeiro de 2022 a
Campanha
Janeiro
Branco, criada em
2014, faz um alerta à humanidade através
do tema “O mundo pede
saúde mental”, destacando os tempos atuais de
prolongada pandemia, e
de crises sanitárias, sociais, políticas, ecológicas e econômicas em escala global.
Estudos recentes, produzidos por diferentes
instituições sociais em
vários países do mundo,
chamam a atenção para
o importante desafio que
a humanidade não pode
mais desprezar: é urgente a criação de uma cultura da Saúde Mental em
meio a todas as relações
das quais os seres humanos participam.

Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
a pandemia interrompeu serviços essenciais
de Saúde Mental em 93%
dos países do mundo e,
ao mesmo tempo, intensificou a procura por esses mesmos serviços. No
Brasil, segundo pesquisas do Instituto FSB, 62%
das brasileiras e 43% dos
brasileiros afirmam que a
saúde emocional piorou
ou piorou muito durante
a pandemia.
Em um estudo realizado
pela FIOCRUZ e outras
seis universidades nacionais, enquanto 40%
da população brasileira
apresentava sentimentos frequentes de tristeza e de depressão, outros
50% da mesma população apresentava frequenED 60 | Luzes | 13

tes sentimentos de ansiedade e de nervosismo.
Em relação às faixas etárias iniciais da vida, uma
pesquisa conduzida pelo
UNICEF/Gallup mostrou
que 22% dos adolescentes e jovens de 15 a 24
anos se sentem deprimidos ou têm pouco interesse em fazer coisas que
eles não sentem vontade.
Por isso, nós Irmãos, no
dever de homens com a
nossa sociedade, devemos estar atentos aos
sinais, dentro de nossas
casas, ambientes de trabalho e comunidade. O
tópico “saúde mental”
está cada vez mais em
pauta, servindo como um
lembrete constante de
que não podemos descuidar daqueles que tanto amamos.

Para te ajudar listamos 10 atitudes para garantir
um mundo com mais saúde mental:
1

PRIORIZE UMA BOA NOITE DE SONO

2

PRATIQUE EXERCÍCIOS FÍSICOS E HOBBIES TERAPÊUTICOS

3

EXERÇA O AUTOCONHECIMENTO

4

INVISTA EM QUALIDADE DE VIDA

5

CRIE VÍNCULOS SOCIAIS PROFUNDOS

6

ESTEJA ABERTO A NOVOS CONHECIMENTOS

7

MANTENHA UMA ESPIRITUALIDADE SAUDÁVEL

8

PROCURE ESTAR EM CONTATO COM A NATUREZA

9

BUSQUE AUTONOMIA

10

TENHA MOMENTOS DEDICADOS ÀS PESSOAS QUERIDAS
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CULTURA, NOTÍCIA
E INFORMAÇÃO A
UM CLIQUE

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 cotidiano das Lojas, os últimos acontecimentos da Potência,
entre outros conteúdos exclusivos. Venha visitar!

gosp.org.com.br
grandeorientesp

gosp.org.br

GospSP
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gospstore.com

CURIOSIDADES | HISTÓRIA

IMPERATRIZ MARIA
LEOPOLDINA DE ÁUSTRIA
Breve estudo de uma das mais importantes figuras históricas do Brasil

N

ascida em 22 de
j a n e i ro d e 1 7 97,
Maria Leopoldina
de Áustria, era a
arquiduquesa da Áustria, que aos 20 anos,

casou-se com o herdeiro
do trono português Dom
Pedro I, tornando-se
imperatriz e mudando-se
para o Brasil, onde seu
marido vivia desde 1808.
ED 60 | Luzes | 16

Esse matrimônio,
porém, não foi por amor,
mas sim por motivações
políticas, representando
uma união entre as
monarquias austríaca e

portuguesa. No entanto,
esse casamento político,
com muitos altos e baixos, resultou na emancipação do Brasil de Portugal, e Leopoldina esteve
no centro deste capítulo
histórico e controverso
da humanidade.
Para entender como
Leopoldina se envolveu
com a independência
do Brasil, precisamos
conhecê-la um pouco
melhor. Primeiramente,
devemos saber que ela
era extremamente inteligente e, diferente da
maioria das princesas
de seu tempo, seus interesses não giravam em
torno de futilidades, mas
sim da busca por educação e conhecimento.
Leopoldina era apaixo n a d a p o r c i ê n c i a s
naturais e pelas artes.
Em termos de personalidade, a Imperatriz
era tímida, obediente
e reservada desde sua
infância. Outro aspecto
importante do caráter de
Leopoldina era sua adoração ao pai, o imperador
Francisco I, que fica claro
neste trecho extraído de
uma carta que ela escreveu à sua tia antes de se
casar, onde afirma que:
“Uma vez que a vontade
de meu pai é o princípio
que orienta meu comportamento, estou convencida de que o céu vai
me proteger e permitir
que encontre minha felicidade nesta união”.
Agora que traçamos o

perfil individual de Leopoldina, podemos explorar seu casamento com
Dom Pedro I, o que nos
levará a entender como
ela se tornou uma figura
política tão dominante na
história brasileira.
Bom, no começo era
u m c a s a m e nt o fe l i z ,
embora não estivessem
de forma alguma apaixonados, havia um certo
apreço, Dom Pedro e
Leopoldina passavam
tempo juntos e se davam
muito bem, fazendo com
que os dois anos iniciais
fossem agradáveis para
ambos.
A virada ocorre após
o nascimento dos primeiros filhos do casal,
quando a aparência física
de Leopoldina já não era
a mesma, e ela, seguindo
sua natureza, não perdeu
muito tempo pensando
em questões de vaidade. A partir de então,
as fugas românticas de
Dom Pedro I tornaram-se constantes, e também conhecidas por sua
esposa, que optou por
fechar os olhos para sua
infidelidade.
Essa negação, porém,
fez com que Leopoldina
encontrasse outro meio
para estar em equilíbrio
com o marido: aprofundar-se na política. Isso
funcionou, pois Dom
Ped ro I t i n h a m u i t a
confiança nas opiniões
políticas de sua esposa,
levando em consideração suas opiniões e
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conselhos.
O primeiro indício da
Independência do Brasil,
aconteceu devido a uma
tragédia, quando após
o Dia do Fico, Leopoldina teve que fugir com
os filhos do Palácio da
Quinta da Boa Vista para
a Fazenda Santa Cruz,
pois havia rumores de
que eles poderiam ser
forçados a ir para Lisboa. No caminho, seu
filho de apenas um ano
não aguentou o calor do
Rio de Janeiro e acabou
falecendo.
A fúria de Leopoldina
acerca do episódio dirigiu-se as tropas portuguesas, e determinada,
ela começou a se emprenhar na efetivação do
rompimento entre o Brasil e Portugal. Seu aliado
para que isso acontecesse, foi José Bonifácio,
e após uma reunião com
ele e outros políticos,
Leopoldina, que agora
era regente devido à
permanência do marido
em São Paulo, enviou
uma carta a Dom Pedro
I, incentivando-o a separar o países, onde disse:
“A maçã está madura;
colha-a agora! Pedro,
este é o momento mais
importante de sua vida!”.
Com apenas 24 anos,
Leopoldina já era uma
grande política, sendo a
idealizadora do processo
de emancipação do Brasil, ao mesmo tempo em
que presidia o Conselho
de Ministros durante a

CURIOSIDADES | HISTÓRIA

viagem que Dom Pedro
I fez a São Paulo para
declarar “Idependência
ou Morte”.
Apesar de brilhante,
Leopoldina não conseguiu resolver a desordem
que era seu casamento,
e quando Dom Pedro I
encontrou uma amante
fixa, chamada Domitila
de Castro, a realidade
da Imperatriz passou a
consistir em humilhações
públicas diárias. O resultado de todo o seu desgaste emocional, devido
à vergonha, estresse e a
indiferença do marido,
foi uma doença que lhe
acometeu e tirou a vida
aos 29 anos.
A última carta enviada

por Leopoldina destinava-se à irmã, na qual
ela disse, em sincero
desabafo, que sabia que
seu fim estava próximo,
pediu o cuidado de seus
filhos, e reconheceu que
seu estado era resultado
direto das ações daqueles
que estavam ao seu redor:
“Ouça o grito de uma
vítima que pede de ti não
vingança, mas piedade e
socorro do amor fraternal para meus inocentes
filhos, que órfãos vão ficar,
em poder de si mesmos
ou das pessoas que causaram minhas desgraças,
reduzindo-me ao estado
em que me encontro”.
No boletim médico
oficial, o momento de
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sua morte foi descrito
da seguinte forma: “Sem
esforço, sem estertor,
suas feições de modo
algum eram alteradas e
ela parecia ter adormecido pacificamente e na
posição mais natural”.
Mesmo após 205 anos
de seu casamento com
Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina continua
sendo uma das figuras
mais significativas da história do Brasil, sempre
lembrada e homenageada,
algo que provavelmente
lhe traria felicidade, visto
que, em carta enviada ao
pai, poucos meses após
a independência ter sido
declarada, ela afirmou
“brasileira de coração”.

NOTÍCIAS DO GOSP | CERIMÔNIA DE ABERTURA

ABERTURA DO ANO
MAÇÔNICO 2022
DO GOSP
Recapitulação da ilustre cerimônia

No dia 26 de janeiro, às
20h, foi realizada a Cerimônia de Abertura do
Ano Maçônico do Grande
Oriente de São Paulo, apresentada pelo nosso querido
Irmão, e Secretário Adjunto
de Comunicação, Antonio
Carlos Gomes, através de
transmissão ao vivo na TV
GOSP .
No início da transmissão,
o Irmão Antonio Carlos
advertiu a todos que, o
GOSP já havia, por decreto,
realizado a transferência da sede, com as assinaturas do Grão-Mestre
Benedito Ballouk Marques
Filho, autoridades administrativas da Potência, e
o Venerável Mestre da Loja
América, antes da live. Isso
porque, o evento, propriamente dito, foi sediado no
templo desta oficina, que
é a mais antiga do GOSP, a
Augusta e Respeitável - e
Centenária - Loja América
nº 189. Um breve vídeo,
mostrando o momento, foi
reproduzido.
Na Loja, a condução dos

trabalhos foi iniciada pelo
Sereníssimo Grão-Mestre Benedito Ballouk, que
passou a cumprimentar as
autoridades da diretoria
administrativa do Grande
Oriente de São Paulo. Em
seguida, Ballouk deu a
palavra ao Venerável Mestre da Loja América, que
lhe concedeu o Malhete da
oficina, para que a Cerimônia de Abertura pudesse
começar oficialmente.
Depois disso, o Grão-Mestre cumprimentou
os Irmãos que assistiam
de casa, devido à necessidade imposta pelas atuais
circunstâncias da pandemia Covid-19. Ele também
mencionou sua gratidão
e apreço pelos Mestres,
Aprendizes e todas as pessoas que estavam acompanhando a transmissão.
Em seguida, a palavra voltou ao Irmão Antonio Carlos, que então anunciou a
mensagem gravada do 1º
Vice-Presidente da Poderosa Assembleia Legislativa do GOSP (PAEL), Irmão
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Assis Mentor de Mello
Filho, que estava representando o Presidente
Renato de Oliveira Meca:
“Meus Irmãos do GOSP,
nessa retomada dos trabalhos maçônicos, coube-me
representar a PAEL para
ao tempo em que fazemos
um balanço dos trabalhos
desenvolvidos pela nossa
casa de lei. Que possamos
nos preparar para os novos
desafios que se apresentarão [...]”
O próximo a falar foi o presidente do Egrégio Tribunal Maçônico de Justiça
de São Paulo, Irmão José
Rodrigues Arimatea, que
estava viajando a trabalho em Portugal, e mesmo
assim fez questão de enviar
sua mensagem: “Meus
Irmãos, ao iniciar os trabalhos deste ano, mais uma
vez, eu gostaria de cumprir
os Irmãos e desejar-lhes
um trabalho muito profícuo, que nós precisamos
tanto [...]”
Na sequência, o Irmão
Antonio Carlos, mostrou

as imagens em 3D da nova
sede do Grande Oriente
de São Paulo, feitas pelos
Irmãos, para dar a todos
a ideia de como ficará o
novo palácio depois de
concluído.
Ao terminar, Antonio Carlos devolveu a palavra ao
Sereníssimo Grão-Mestre, que deixou um recado
a todos os Veneráveis Mes
tres, Irmãos e Autoridades: “Eu quero que vocês
sintam alegria em fazer a
Maçonaria, eu quero que
vocês sintam orgulho em
pertencerem a esta instituição que, há 101 anos, é
protagonista da Maçonaria do Estado de São Paulo.
Nós, desde o ano de 1921,

da fundação, demos origem a outras Potências
Maçônicas; não perdemos nossa identidade em
nenhum momento, e não
olhamos para trás se não
como referência, sempre
olhamos para frente, em
direção ao progresso [...]”
Durante seu emocionante
discurso, o Grão-Mestre
Benedito Ballouk também
mencionou o adiamento do
Jantar de Gala em comemoração ao Centenário
do Grande Oriente de São
Paulo, devido aos novos
casos de Covid-19. “Acreditamos que até o final do
mês de julho, faremos a
nossa festa.”
Após sua palavra, Benedito
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Ballouk passou a palavra ao
Eminente Irmão Renato
Garcia, que por sua vez
cumprimentou todas as
autoridades do GOSP,
bem como os Irmãos que
assistiam em suas casas.
Em seguida, fez também
um discurso ilustre: “Meus
Irmãos, eu tenho absoluta
certeza, de que o ano de
2022 será histórico para o
nosso Grande Oriente de
São Paulo, temos oportunidades maravilhosas para
viver neste ano [...]”
O Eminente Irmão, lembrou ainda que, no dia 4 de
janeiro, primeiro domingo
do ano, discutiram o trabalho que estava prestes a
ser realizado na primeira

semana, destacando que
é este nível de entusiasmo
que desejam para o Grande
Oriente de São Paulo, “Não
á para fazer maçonaria sem
Fraternidade e alegria”.
Em sua palavra, Renato
passou por alguns dos
eventos, que foram discutidos em uma reunião que
aconteceu no dia 27/01,
que podem ser esperados pelos gospianos,
como seminários. Nesta
reunião também, o administrativo definiu muitas
outras metas para cumprir durante esses 365 dias.
Ele mencionou o aplicativo MEU GOSP, e o novo
sistema que está sendo
desenvolvido, visando trazer toda a transparência
possível aos Irmãos.
O Eminente Irmão, terminou sua mensagem destacando que há muito trabalho para ser feito no GOSP,
além de reforçar a autonomia das Lojas jurisdicionadas, e incentivá-las a fortalecer sempre a Potência,
trazendo novos Irmãos e
buscando recursos adicionais e voluntários para
honrar os compromissos.
Por fim, ele reforça que é
necessário manter o brilho
nos olhos dos Irmãos, para
que eles, juntos e de mãos
dadas, trabalhem em prol
do GOSP. “Que possamos
juntos, Irmãos, fazer nosso
trabalho e levar o nosso

Grande Oriente de São
Paulo para o topo, que é o
lugar que ele merece. Viva
o Grande Oriente de São
Paulo”, ele finaliza.
Após a fala de Renato, o
Grão-Mestre agradeceu
à Fraternidade Feminina
Paulista (FRAFEM) do
GOSP, grupo que constitui
o verdadeiro braço social
da Ordem. Destacou como
as cunhadas conseguiram
arrecadar 5 toneladas de
alimentos, através da parceria com o Instituto Pão
de Açúcar (GPA) e outras
entidades, auxiliando quem
se encontra em situação de
vulnerabilidade durante
este momento delicado
de pandemia. Ele pediu
a todos, que apoiassem
sempre o trabalho realizado por essas mulheres
incríveis.
O Grão-Mestre Benedito
Ballouk, também faz um
apelo aos Irmãos, para
que sejam ativos e participantes das atividades
do Grande Oriente de São
Paulo, buscando formas de
se envolver com os diversos serviços à Potência.
O Sereníssimo finalizou
sua mensagem com as
seguintes palavras: “Que
esse ano de 2022, seja um
ano de paz para todos nós.
Que possamos vencer
todos os desafios que a vida
nos coloca. Que possamos
colocar dentro do coração
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de nossos Irmãos, e também de toda a sociedade,
a dignidade pela pessoa
humana, nós precisamos
focar a nossa solidariedade.
A Maçonaria pode tudo,
ela só não pode trabalhar a
indiferença, não podemos
ser indiferentes em relação a fome, ao desabrigo,
a falta de amor, que reina
tanto em nosso país hoje.
Que o Grande Arquiteto do
Universo abençoe todas as
nossas Lojas, ilumine todos
os nossos Veneráveis, e faça
brilhar sobre as autoridades
do Grande Oriente de São
Paulo o mote de Fraternidade e Progresso para o
nosso Grande Oriente. Em
nome do Grande Oriente
de São Paulo devolve de
forma simbólica o malhete
ao nosso Irmão, Venerável
Mestre Maximiliano, e dou
por encerrada essa reunião
da primeira abertura do
Ano Maçônico do Grande
Oriente de São Paulo de
2022 [...]”
A transmissão ao vivo
terminou com uma bela
homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo,
para comemorar seus 468
anos. “Uma homenagem
com imagens de uma São
Paulo nova e modernizada,
na rua São Joaquim, no
coração da cidade, coração da maçonaria paulista”, completou o Irmão
Antonio Carlos.

PARAMAÇÔNICAS | FRATERNIDADE FEMININA

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

Fraternidade Feminina Acampamento dos Aprendizes
HISTÓRIA
Fundada junto à Loja
Maçônica Acampamento
dos Aprendizes, em 09 de
outubro de 1993, a Fraternidade Cruzeiro do
Sul – Acampamento dos
Aprendizes teve como
sua primeira presidente a

cunhada Maria José Roque
Carreiro. A entidade foi
registrada oficialmente,
no Grande Oriente de São
Paulo, em 18 de agosto
de 2016, sob o número
079/2015. Em 2021, a Fraternidade recebeu do
GOSP seu novo estatuto e
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denominação: Fraternidade
Feminina Acampamento
dos Aprendizes nº 2772.
No mesmo ano, devido a
posse do Venerável Mestre Josenei Santos Gonçalves, a Fraternidade passou
a ser comandada por sua
esposa, a cunhada Andreia

P.S. Gonçalves.
O principal objetivo da
Fraternidade é promover a
união entre as cunhadas da
Loja Maçônica em prol da
caridade, criando um laço
real de irmandade.
P.S. Gonçalves.
O principal objetivo da
Fraternidade é promover a
união entre as cunhadas da
Loja Maçônica em prol da
caridade, criando um laço
real de irmandade.

AÇÕES
Durante a pandemia, a
principal ação da fraternidade foi o combate à fome.
As cunhadas realizaram a
doação de aproximadamente 700kg de alimentos e 24 kits de higiene em
várias iniciativas ao longo
de 2021. Ainda no ano de
2021, a Fraternidade efetuou a doação de 10 cestas básicas à Associação
Beneficente “Onde Moras”

(ABOMORAS), e de alimentos à entidade Lar Batista
de Crianças.
Em janeiro de 2022, a
Fraternidade contribuiu
com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
de Mogi das Cruzes (APAE),
doando 3 tubos retangulares (50x30) e 1 chapa galvanizada (4,20x0,30) para
auxiliar na manutenção
do portão de correr da
instituição.

Fraternidade Feminina Quintessência
do mesmo ano, a FraterniHISTÓRIA
dade recebeu autorização
Filiada e patrocinada pela do Venerável da época para
Loja Maçônica Quintessên- prosseguir com a docucia, nº 4118, a Fraternidade mentação legal. No dia 1
Feminina Quintessência foi de setembro, após realizar
fundada no dia 15 de março os tramites legais junto ao
de 2014, durante Sessão GOSP, a entidade recebeu
Ordinária. Em 5 de abril a carta patente com seu
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devido registro e denominação: Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Quintessência, nº 57. Sua atual
presidente é a cunhada
Fátima de Souza Cotrim
Araújo.
A Fraternidade foi criada
com finalidade de ajudar e

executar o lado social da
Loja Quintessência, que
sempre trabalhou bastante
neste quesito.
AÇÕES
A Fraternidade busca
realizar suas ações em instituições de acolhimento
para crianças e adolescentes (SAICA), e com
pessoas em situações de
vulnerabilidade.
Na Páscoa de 2021, as
cunhadas entregaram
lembrancinhas na Praça

da Sé e debaixo de viadutos. Durante o inverno,
compartilhando o espírito
da campanha do agasalho,
elas fizeram uma rifa que
teve sua renda revertida
para compra de cobertores, os quais foram
entregues a uma Instituição que encaminhou aos
moradores de rua.
Em épocas festivas,
como o Dia das Crianças e
Natal, a Fraternidade realizou campanhas focadas em
crianças e adolescentes,

proporcionando diversão,
assim como entregas de
brinquedos, roupas, sapatos, vale presentes, lanches,
e cestas de alimentos voltadas para Ceia de Natal e
Ano Novo.
Durante a pandemia, a
Fraternidade conseguiu
atender um acampamento
de Ciganos e famílias que
necessitavam de auxílio
com urgência, através das
doações de alimentos realizadas pela Fraternidade
Feminina Estadual.

Fraternidade Feminina Paulista XV de novembro
HISTÓRIA
Fu n d a d a e m 2 1 d e
setembro de 2020, mas
em atividade maçônica
desde 1977, a Fraternidade Feminina Paulista XV de novembro é
uma entidade maçônica
sem fins lucrativos formada por 35 fraternas.
Sua atual presidente,
cunhada Maria Aparecida
Pereira de Albuquerque,
foi empossada em 2021 e,
hoje, conta com o auxílio
da diretoria estruturada
no ano de fundação da
organização para realizar os trabalhos solidários. Durante o biênio
2020/2021, foram estabelecidas algumas regras
e mudanças que visavam
otimização, possibilitando que as cunhadas

ocupassem papéis mais
atuantes nos trabalhos
sociais.
AÇÕES
No Natal de 2020, a Fraternidade realizou a doação de brinquedos para o
Lar São Vicente, através da
venda de uma rifa, totalizando 800 números vendidos. No total foram 500
brinquedos novos e 150
usados. Em 2021, essa ação
se repetiu e durante o Natal
foram doados 420 brinquedos. Além disso, as fraternas contribuíram também
com doações de fraldas
geriátricas à entidade, distribuíram feijoada solidária, realizaram um café da
tarde com os assistidos do
Lar São Vicente, fizeram a
festa da tilápia e doação de
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creme hidratante.
Outro trabalho realizado através de rifa, foi
de um carneiro assado
e recheado, feito por
uma fraterna. A renda
foi revertida na compra de lençóis e fronhas (100% algodão, 200
fios), e toalhas de banho
para os assistidos do Lar
São Vicente de Paulo.
A entrega foi feita ao
cunhado e presidente da
Instituição, Paulo Henrique Marques.
Também foi realizada a
doação de um quarto de
bebê, e com a união de fraternas, amigos e colaboradores foram entregues
cestas básica, leite, roupas,
calçados, uma quantia em
dinheiro e uma consulta
agendada com um médico

oftalmologista à uma
família humilde com uma
neném que sofre de hipotireoidismo congênito.
As doações de máscaras
ocorreram na UPA, onde
a fraternidade ofereceu
também um café aos
enfermeiros, médicos e
funcionários, e nos Lares
Madre Paulína, Orvalho
de Luz e São Vicente de
Paulo, além do Hospital

do Amor, APAE, e Fundo
Social, somando um total
de 4.000 máscaras. Em
novembro a Fraternidade
realizou uma palestra de
conscientização da campanha Novembro Azul
com a turma da UNATI
(Terceira Idade).
No Lar Madre Paulína,
as fraternas realizaram
também o evento “Um dia
de princesa”, no qual cada
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cunhada presenteou uma
assistida do lar com cabelereiros, manicures e pedicures, distribuindo também
brindes e diversos acessórios, finalizando o dia com
um delicioso café. E por
fim, foi realizada a Campanha do Agasalho – Inverno
Solidário, onde as fraternas fizeram um trabalho
de arrecadação e doaram
para o Lar Madre Paulína.

Fraternidade Feminina Paulista Landmarks
HISTÓRIA
A Fraternidade Feminina
Paulista Landmarks foi
fundada em 28 de julho de
2020. A presidente da Fraternidade, cunhada Lúcia
Ivasco, comunicou em
carta de agradecimento
que, após apuração dos
resultados das ações das
Fraternidades Femininas em todo o Estado de

São Paulo, a Landmarks
ficou em 1º lugar em ajuda
humanitária, atendendo
26.468 pessoas.
Dessa conta, foram
26.774 itens doados, resultando em 25.468 pessoas e
20 instituições agraciadas.
AÇÕES
Em 2021, a Fraternidade
realizou a doação de 3.500
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cestas básicas, 400 kits de
higiene pessoal, e 700kg
de alimentos destinados
à marmitex para moradores de rua. Além disso,
as cunhadas doaram 400
cestas básicas no Natal, e
ao decorrer do ano distribuíram 1.500 máscaras.
Todas essas doações foram
entregues pela Loja Maçônica Landmarks.

CULTURA | EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO

Enriquecendo a
jornada maçônica
Dicas que enriquecem: A leitura desempenha um papel de grande importância em
nosso crescimento intelectual e pessoal.

A MAÇONARIA NA EVOLUÇÃO DA
HUMANIDADE, AUTOR FELIPPE
COCUZZA

O PENSAMENTO MAÇÓNICO DE
FERNANDO PESSOA, AUTOR
JORGE DE MATOS

HIRAM ABIF - O COSTRUTOR
DO REI, AUTOR BOANERGES
BARBOSA DE CASTRO (33º)

O autor traça uma linha de pes-

O autor português, Fernando

Neste livro, o autor narra fatos

quisa abordando: a História da

Pessoa, ao longo de toda a sua

relevantes dentro da alegoria da

Humanidade, Direitos Huma-

vida, interessou-se fortemen-

Ordem, através de personagens

nos, Liberdade de pensamento,

te pelos temas referentes ao

que tiveram papéis preponde-

reconhecimento e valorização

ocultismo, escrevendo a res-

rantes no maior acontecimento

do trabalhador, Livre comércio,

peito deles em muitas de suas

histórico-maçônico, utilizando

Justiça Social, e outras maze-

obras. Este livro, organizado

uma terminologia adequada ao

las que afligem o mundo. Este

por um ilustre crítico literário

momento. Ele procura mostrar a

trabalho, é fruto de quase vinte

com profundo conhecimento da

existência de diferentes tipolo-

e oito anos de pesquisa, que

Maçonaria, é uma compilação

gias humanas no mundo: as que

documenta fatos históricos e

de alguns de seus textos, nunca

buscam o progresso da civiliza-

estudos inéditos, informando de

antes publicados no Brasil, so-

ção e as que a retardam. Tanto

maneira objetiva e real, o que é

bre seus pensamentos maçôni-

maçons quanto não maçons,

a Maçonaria, como surgiu, o que

cos. Definitivamente uma leitura

podem se entregar à leitura desta

faz, porque faz e como faz. Uma

importante, que permitirá aos

obra, tirando dela maior proveito

obra prima para maçons e não

Irmãos explorar a genialidade

para agregar em sua jornada de

maçons.

de Fernando Pessoa.

constante aprendizado.
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