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EDITORIAL

“O CALOR MAIS
QUENTE AINDA É O
HUMANO”

O

frio chegou, e
enquanto nos preparamos para o
início do inverno,
devemos refletir sobre a
importância da solidariedade, percebendo que o
calor mais quente ainda
é o humano. Segundo um
artigo do jornal O Tempo:
“o calor humano não é
uma dádiva individual,
mas de um grupo, que se
comunica por telepatia e
que estabelece um consenso mudo”.
Como maçons, esta citação deve fazer muito sentido para todos nós, pois é
da nossa natureza acolher,
aceitar e cuidar do outro.
Um aspecto intrínseco
da jornada maçônica, é
a necessidade de conexão com nossos Irmãos,
criando um vínculo familiar que resulte em extrair
o melhor uns dos outros,
para que nossas melhores

versões sejam agentes de
mudança, comprometidos em realizar ações que
ref litam positivamente
sobre toda a humanidade.
Por tanto, que este
seja o objetivo de todos
durante os tempos mais
frios que estão por vir:
ser mais calorosos, mais
acolhedores, compreensivos, amorosos e, acima
de tudo, mais abertos à
conexão humana.
A maneira mais fácil
para que isso se torne um
reflexo natural, ao invés
de uma tarefa imposta,
é lembrar dos pilares
que sustentam a Ordem:
Liberdade, Igualdade e
Fraternidade, ideais que
devem ser aplicados não
apenas dentro dos templos e Lojas, ou entre
os Irmãos maçons, mas
também a cada pessoa
que encontramos em
nosso caminho.

Secretaria da Comunicação do GOSP
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Empatia é outra palavra central, que deve nos
guiar. Procuremos nos
identificar com o outro,
tendo em mente que,
embora nossas histórias
e lutas não sejam iguais,
as emoções humanas são
as mesmas e sentidas por
todos, mesmo que em
níveis diferentes, e assim,
a partir dessa experiência coletiva, podemos
pelo menos procurar
entender antes de julgar.
Por fim, nunca devemos perder de vista o
respeito que deve ser
demonstrado a todos
os seres vivos. Que nossas condutas sirvam de
exemplo, despertando
nos outros o desejo de
praticar o amor ao próximo e de trabalhar com
um propósito que supere
a gratificação individual,
visando o progresso de
nosso mundo e nação.
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PALAVRA DO GRÃO-MESTRADO

REFORCEMOS NOSSAS
AMIZADES E TEREMOS
AMIGOS PARA O
RESTO DA VIDA

M

uitos rituais maçônicos afirmam
o impagável valor da amizade.
Duas correntes etimológicas apresentam como
origens possíveis para
a palavra amizade o latim amicus, derivado do
termo amore (amar), ou
o grego a (sem) + ego
(eu). Qualquer das duas
possibilidades
reforçam a ideia da relação
afetiva, sincera, entre
duas pessoas. E qual a
ponte entre “amizade”
e “fraternidade”? Vemos
que fraternidade vem
do sentido coletivo enquanto a amizade se dá
em relação individual,
assim, feliz do maçom
que fortalece o sentido
da fraternidade fazendo
o maior número pos-

sível de amizades. Mas
é necessário um certo
cuidado com a compreensão dos termos. O sociólogo estadunidense
Richard Sennett define
a sociedade contemporânea como uma “tirania
da intimidade”, agravada
pelo fascínio com as redes sociais, onde parece que somos forçados
a curtir, aprovar, ver,
participar à distância da
vida das pessoas com as
quais nos relacionamos
eletronicamente – relações impessoais e quase
sempre desprovidas de
profundidade. Montaigne disse ser um defeito
que “em vez de procurarmos conhecimento
dos outros, esforçamo-nos por nos tornarmos
conhecidos”. O silêncio

e a modéstia são qualidades muito apreciáveis na conversação. Por
isso, reflitamos sobre o
significado da amizade
e busquemos, sempre,
fazer amigos e aprofundar o conhecimento
sobre nossas amizades.
Cabe, então, ressaltar a
perda de um importante amigo que durante
anos desfrutou da nossa
convivência. Renato de
Oliveira Mecca sempre
foi um Maçom de convicções fortes sem ser
inflexível no que poderia
ser flexibilizado; rígido na
defesa da moral e da ética, porém sempre sorrindo e tentando convencer,
orientar, ensinar. Faz falta
ao nosso convívio e nos
engrandece por ter sido
um verdadeiro amigo.

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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ENTREVISTA | ARLS Lírio do Vale n° 7024

ENTREVISTA COM
A ARLS LÍRIO DO
VALE N° 7024
Conheça um pouco mais sobre a história e atos de caridade da loja ARLS
Lírio do Vale n° 7024. Conversamos com o Venerável Mestre da Loja, Irmão João Arnaldo Torres Filho, a respeito das ações de arrecadação e
doação de itens realizadas para entender como podemos ajudar.
Você pode nos contar um pouco
sobre a história ARLS Lírio do
Vale n° 7024?
A Lírio do Vale foi fundada
em 1° de fevereiro de 2019,
com objeto de ser uma Loja
de estudos maçônicos, principalmente voltados para a
ritualística, além da prática
constante do amor, da caridade e da beneficência, cujos
três pilares constam de nosso Estandarte. O nome Lírio do Vale foi sugerido pelo
Padre José Benedito Brebal
Hespanã,
carinhosamente
conhecido como Pe. Zezé,
cujo cálice de sua ordenação
como padre foi fotografado e
consta no nosso estandarte.
Atualmente quais projetos estão
sendo realizados?
A Lírio do Vale está constantemente engajada em
projetos sociais, sejam eles
próprios ou apoiando outras Lojas, independente

de potência, além de entidades civis de maneira
geral. No momento a Lírio
do Vale mantém ativo um
“Banco de Cadeira de Rodas” para empréstimo e doações sem qualquer custo
a quem necessitar, independentemente de credo,
posição político-partidária
ou potência, sejam maçons
ou não. Além disso, em razão do inverno que já se
avizinha com baixíssimas
temperaturas, a Loja desenvolveu a “Campanha do
Cobertor”, onde estamos
arrecadando e adquirindo
cobertores novos para doação para população em situação de rua na cidade de
São Paulo. Nossa expectativa é conseguir distribuir
pelo menos 1000 unidades até a efetiva chegada
do inverno. É importante
ressaltar que, apesar de o
projeto estar sendo enca-
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beçado pela Lírio do Vale,
nós contamos com o apoio
de diversas Lojas, irmãos,
cunhadas, sobrinhos, amigos, e simpatizantes pelo
nosso ideal de sempre ajudar ao próximo, sendo uma
ação conjunta.
Como foi a ação de arrecadação
e doação de ovos para as
crianças de Petrópolis – RJ,
alguma história marcou vocês?
Foi muito gratificante ver o
empenho de todos que participaram, sendo a ideia de
levar um pouco de alegria
às crianças de Petrópolis/RJ
sugerida por uma amiga chamada, Ana Paula Vilares, que
sempre nos apoia em nossos
projetos sociais. É indescritível ver a alegria contagiante
das crianças que receberam
as doações, e para que isso
fosse possível nós também
contamos com a ajuda da
ARLS Azylo de Caridade n°

Projeto Banco de Cadeiras de Rodas
3025, filiada ao GOB/RJ (@
azylodecaridade), que se incumbiu de organizar e fiscalizar a distribuição juntamente com os DeMolays da
região.
O projeto de arrecadação
de latas de Leite Ninho para
crianças com câncer surgiu
como? Qualquer um da Potência
pode ajudar com doações?
A arrecadação de latas de
Leite Ninho é um projeto antigo da cunhada, Rosemeire, esposa do irmão, Sidney
Caraski, da ARLS Eternos
Aprendizes n° 3573/GOSP,
que também é um dos fundadores da Lírio do Vale, os
quais sempre nos apoiam
em todos os nossos projetos.
Neste caso, foi nossa vez de
retribuir e apoiá-los expandindo a arrecadação com
a divulgação da campanha
para todos os nossos contatos. Aceitamos em nossos
projetos doações de qualquer
pessoa, empresas, entidades
paramaçônicas ou não maçônicas, e de qualquer Loja
independente de potência.
Para nós basta o sincero desejo de ajudar ao próximo

e tornar o mundo um lugar
melhor. Para se inteirar dos
nossos projetos, e havendo
interesse de ajudar, podem
nos contatar pelo e-mail (arlsliriodovale@arlsliriodovale.
org.br), pelo direct do nosso
Instagram
(arls.lirio.do.vale.7024.gosp) ou pelo WhatsApp (11) 9 9537-9783.
Como funciona o empréstimo
das cadeiras de rodas? Qualquer
um tem acesso?
O empréstimo ou doação de
cadeiras de rodas, a depender do caso, é muito simples,
rápido e sem burocracia. Geralmente um irmão ao tomar
conhecimento de alguém
que esteja precisando, seja
maçom ou não, nos procura informando os dados do
necessitado, sua condição
de saúde e a real necessidade, seja empréstimo se a
causa for transitória, ou doação para casos mais graves,
quando o problema de locomoção é permanente. Feito
isso nós agendamos dia e horário para retirada da cadeira
de rodas em nosso Templo, e
se houver a necessidade nós
damos um jeito de entregar
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também. O projeto é acessível a toda a população que
realmente necessitar de cadeiras de rodas seja para doação ou empréstimo, maçons
ou não, de qualquer lugar ou
potência.
Existe algum projeto futuro
do qual vocês já estão
trabalhando?
Estamos idealizando algo
para o Dia das Crianças no
mês de outubro, mas em breve divulgaremos o projeto em
nossas mídias sociais e ao
GOSP.
Caso alguém queira ajudar com
doações para os projetos o que é
preciso?
Basta nos contatar pelo
e-mail (arlsliriodovale@arlsliriodovale.org.br), pelo direct
do nosso Instagram (arls.lirio.do.vale.7024.gosp) ou pelo
WhatsApp (11) 99537-9783,
informando a intenção de
participar e colaborar. Podem também ir diretamente
ao nosso Templo, recentemente adquirido, situado à
Av. Nova Cantareira, 4790
- CEP 02340-002 - Jardim
Tremembé - São Paulo/SP.

ACONTECIMENTOS | HOMENAGEM

HOMENAGEM AO IRMÃO
ANTÔNIO NAMI
No dia 19/05 (quinta-feira), o Irmão Antônio Nami foi homenageado
com a Comenda do Mérito Maçônico Ramiro Pimentel

N

ós
do
Grande
Oriente de São
Paulo prestigiamos
nosso querido Irmão Antonio Nami, que,
juntamente com o Irmão Décio Pasqualin da
GLESP, foi homenageado
com a Comenda do Mérito Maçônico Ramiro
Pimentel, no dia 19/05
(quinta-feira).
Antônio Nami foi iniciado na Maçonaria em
25 de junho de 1976, e,
entre os anos de 1978 a
1994, percorreu o grau
de Companheiro Maçom
até o grau 33º. Atualmente é obreiro da ARLS
22 de Fevereiro de Franca, loja do GOSP.
Suas contribuições na
Ordem incluem a fundação de diversas lojas

simbólicas. Além de Lojas
filosóficas, como a Loja
de Perfeição Abolição e
Independência, Capítulo Rosa Cruz Abolição e
Independência e Consistório.
Durante sua trajetória
maçônica, o Irmão ocupou diversos cargos nos
Poderes Legislativo e
Executivo, tendo recebido também diversos diplomas e honrarias.
Além de todas as realizações supracitadas, o
Irmão Nami também é
autor, tendo publicado
dois livros maçônicos:
“Definições e Interpretações de Termos Maçônicos” (2007), e “Maçonaria
de A a Z” (2011).
Diversos irmãos do
GOSP prestigiaram a
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sessão, e nosso Eminente
irmão Renato José Garcia
de Almeida, Grāo Mestre Adjunto, participou
da entrega da medalha e
diploma ao irmão Nami.
Todos nós do GOSP fomos recebidos com todas
as honras pelo Venerável
Mestre da loja 20 de Novembro da GLESP, irmão
José Antônio Di Bonifácio, e irmãos presentes,
com muita fraternidade.
Nossa gratidão a esses
valorosos irmãos.
Que honra e orgulho
ter um homem e Irmão
tão ilustre como parte
da Potência! Gratidão
por todas as suas contribuições à Ordem, que
o Grande Arquiteto do
Universo continue iluminando seu caminho!

ACONTECIMENTOS | JANTAR DO CENTENÁRIO

SUA CHANCE DE CONHECER
OUTROS IRMÃOS NO
JANTAR DO CENTENÁRIO

E

Não perca a chance de conhecer outros irmãos no evento mais
esperado da Potência

m três meses estaremos juntos para
comemorar o tão
esperado e sonhado Jantar do Centenário,
efeméride onde, junto a
nossas famílias, poderemos festejar o legado do
Grande Oriente de São
Paulo.
A festa está marcada
para o dia 20 de agosto (sábado), às 20h, no
espaço Um Rooftop na
cidade de São Paulo,
contando com apresentação especial do cantor
Guilherme Arantes, para

deixar a noite de cada
irmão com clima mais
agradável e propício à
reencontros. E por falar
em reencontros...
Dos encontros vem os
reencontros. Não só de
pessoas e corpos, como
também de sentimentos
e energias. Reencontrar
significa encontrar novamente, em outro momento e sentir extrema
felicidade por estar com
pessoas especiais.
Discernimento, vontade, carinho, saudades,
o tempo… E de repenED 64 | Luzes | 9

te um reencontro com
nossos irmãos. Além de
reencontros
teremos
muitos encontros, novas amizades e conexões
para a vida toda. Aproveite esse momento
para estabelecer novas
conexões, e não perca a
chance de conhecer os
irmãos.
“Não há solidão mais
triste do que a do homem sem amizades. A
falta de amigos faz com
que o mundo pareça
um deserto.” - Francis
Bacon

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.

CRIAÇÃO E HISTÓRIA DO RITO
ESCOCÊS RETIFICADO. AUTOR:
JEAN URSIN. EDITORA: MADRAS

O MITO MAÇÔNICO. AUTOR: JAY
KINNEY. EDITORA: RECORD

ENSAIOS MAÇÔNICOS. AUTOR:
FREDERICO GUILHERME COSTA.
EDITORA: A TROLHA

No momento em que a Maçonaria

O que é a Maçonaria? Trata-se

Este livro apresenta Ensaios que

experimenta uma nova onda de

realmente de uma sociedade

abordam: Brasil 500 Anos e a Ma-

interesse, Jean Ursin se envol-

secreta? E se for, por que tanto

çonaria; A Escada de Jacó; Missão

ve em um minucioso trabalho

sigilo? Por que a grandiosidade

e Objetivos da Maçonaria; Maço-

de pesquisa sobre o Rito Esco-

de títulos e expressões honorífi-

naria e Igreja Católica - um Livro

cês Retificado, a fim de melhor

cas? Como explicar a proliferação

em Questão; Oliver Cromwel e a

identificar suas origens. Suas

de graus, ordens e organizações

Origem da Maçonaria Moderna;

pesquisas nos leva aos primór-

Maçônicas paralelas e inter-

Imprensa Maçônica no Brasil e

dios do Cristianismo, a Jean

-relacionadas? Afirmações e

outros.

Baptiste Willermoz (1730-1824) e

interpretações paranoicas sobre

ao escossismo contemporâneo.

a Francomaçonaria como culto

O autor, privilegiando a clareza e

satânico ou instrumento de uma

a simplicidade, oferece ao leitor

obscura elite de poder apenas

uma história abrangente do Rito

tornam mais difícil a verificação

Escocês Retificado, que completa

da realidade. Nesta obra, Jay

as obras de Jean Tourniac sobre

Kinney fala o que é fato e o que é

este assunto e traz elementos in-

fantasia nesta irmandade que há

dispensáveis para a compreensão

séculos desperta curiosidade e

da Maçonaria atual.

inspira livros.
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DATAS COMEMORATIVAS | DIA DO TRABALHO

“O TRABALHO
ENOBRECE O
HOMEM”
Conheça a origem do feriado e entenda
a importância do trabalho para a Ordem
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E

m maio comemoramos
o Dia do Trabalho, data
que teve sua origem no
século XIX, quando em 1º
de maio de 1886, milhares de
trabalhadores americanos saíram para protestar nas ruas
das cidades de Chicago, Nova
York, Detroit e Milwaukee iniciando uma greve geral pela
redução da jornada de trabalho. Os manifestantes reivindicaram a mudança de 13
para 8 horas, de modo que o
movimento teve como lema o
slogan: “jornada de oito horas
sem corte salarial”.
Três anos depois, em Paris,
foram instituídas cerimônias
anuais de manifestação com
o mesmo propósito: reivindicar a redução da carga máxima do trabalho diário. A data
escolhida pelos manifestantes
parisienses também foi 1º de
maio, como uma espécie de
homenagem ao movimento
ocorrido nos Estados Unidos.
No entanto, o Dia do Trabalho só foi oficializado como
feriado em 23 de abril de 1919,
quando o Senado francês decretou a jornada de trabalho
de 8 horas, influenciando diversos outros países a fazerem o mesmo.
Segundo Voltaire, ilustre Irmão Maçom: “O trabalho nos
afasta de três grandes males:
o ócio, o vícios e a pobreza”.
A citação do grande escritor
pode se relacionar à Maçonaria, pois o chamado de cada
Irmão dentro da Ordem é trabalhar para o progresso, pessoal, bem como de sua pátria,
sociedade e comunidade.

Desde o primeiro passo na Irmandade, quando é apenas um Aprendiz, o maçom já recebe
o chamado para o trabalho, sendo presenteado
com suas ferramentas
para lapidar sua pedra
bruta. Assim, ele sobe a
escada da sabedoria, alcançando novos graus
que proporcionam conhecimento ao homem,
para que ele possa contribuir não só com a Ordem, mas também com o
mundo.
Como disse Voltaire,
o trabalho ajuda a afastar os vícios, no caso
da Maçonaria o objetivo
é renegar os vícios do
mundo profano, visando
alcançar a plenitude maçônica. No entanto, seja
dentro da Ordem, seja
na vida pessoal, o trabalho é capaz de despertar
um sentido de propósito
ou de utilidade, colaborando com as necessidades da sociedade em que
estamos inseridos.
O trabalho também

resulta em conhecimento, pois para exercer
qualquer cargo com excelência devemos estudar e praticar, compreendendo este ofício de
tal forma que realizá-lo
seja tão fácil quanto respirar. Além disso, o trabalho nos proporciona
uma maior compreensão
e integração social, visto
que devemos nos relacionar com pessoas de
diferentes personalidades, crenças, ideologias,
nacionalidades e assim
por diante.
Quando bem-feito, o
trabalho também proporciona uma satisfação
que gera orgulho e honra, além da motivação
para sermos melhores
do que fomos ontem,
conquistando desafios e
traçando metas maiores
para o futuro.
De uma maneira bonita, o trabalho também
mostra o quanto precisamos uns dos outros,
pois há muitos talentos
e habilidades que não
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possuímos, mas outros
sim, e através do trabalho deles conseguimos
preencher lacunas e necessidades. O retorno
disso também é verdade, pois possuímos certas habilidades que os
outros não possuem, e
através do nosso ofício
podemos oferecer ajuda,
arte, assistência e muitos outros serviços. É
uma troca eterna.
Por fim, o trabalho
também nos dá um senso de identidade, embora nunca devamos deixar
que nossas ocupações e
carreiras definam quem
somos como seres humanos, não é ruim sentir orgulho do trabalho
que realiza e alimentar
um pouco de sua autoestima por meio de suas
realizações
profissionais, pois o esforço para
evoluir e crescer em sua
área de atuação deve ser
celebrado e reconhecido, sendo também parte de quem você é como
indivíduo.

PARAMAÇÔNICAS | FRATERNIDADE FEMININA

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

Fraternidade Paulista Acácia de Taboão
da Serra

HISTÓRIA E AÇÕES
A FRAFEM Acácia de
Taboão da Serra, foi fundada em novembro de
2021. Entretanto, as fraternas não se abstinham
dos trabalhos voluntários em prol dos menos

favorecidos.
A Loja Acácia de Taboão
da Serra está comprometida desde sua fundação
com o Lar da Criança Feliz,
e sempre contou com o
trabalho voluntário das
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cunhadas, participando da
Diretoria e dos trabalhos
voluntários envolvidos.
O Lar da Criança Feliz
é uma Organização da
Sociedade Civil, e funciona
como escola infantil com

capacidade para atender
70 crianças de 3 a 5 anos e
meio em situação de vulnerabilidade social.
Face a todo esse trabalho já desenvolvido
pelas cunhadas, surgiu a

possibilidade de formalizar a nossa atuação com
a formação da FRAFEM.
Oferecemos todo apoio
para as diversas atividades
necessárias para a manutenção do Lar atuando

nas Festas beneficentes,
na arrecadação de verbas,
venda de rifas, captação de
produtos para a venda no
brechó etc.
A presidente é a Maria
Lucia Mandarino Nano.

Fraternidade Feminina de Limeira

HISTÓRIA
Com a finalidade da
prática da benemerência
e procurar promover a
união entre as esposas dos
sócios Maçons, Ruth Pompeo Dragone (i.m.) esposa
do então Venerável da Loja
Maçônica Fraternidade de

Limeira, Stanislau Dragone,
contando com seu total
apoio, reuniu-se com um
grupo de senhoras para
expor a finalidade e sugerir
a fundação da Fraternidade
Feminina. Contou também
com apoio irrestrito dos
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cunhados que assessoraram na época na elaboração do Regimento Interno.
Em 20 de agosto de
1977, foi realizada uma
Assembleia e dada como
aprovada, foi eleita a sua
primeira Diretoria, tendo

como Presidente, a idealizadora do projeto: Ruth
Pompeo Dragone (i.m.)
Ocupa hoje o cargo de
Presidente, Maria Teresa
Marconi Negro juntamente
com sua Diretoria, continua num trabalho constante e incessante para
atender as mais variadas
solicitações, tanto quanto
filantrópicas como pessoas
carentes e com necessidades especiais.
Como atividade inicial,
para conseguir recursos,
um dos primeiros trabalhos, foi um Bazar da
Pechincha e sucessivamente, passou-se a formar uma equipe de costura
com as próprias fraternas
e especializou-se em confeccionar uniformes para
domésticas. Vale ressaltar
que as primeiras máquinas
de costuras, foram doadas por alguns cunhados
que também reservou um
espaço para instalar nosso
ateliê.
Por iniciativa também
da Presidente, iniciou-se
a produção de licores de
vários sabores, sendo esse
produto, o carro chefe da
fraternidade por muitos
anos, chegando a produção de 300 litros/mês.
Outras atividades foram
sendo realizadas, sempre
com a finalidade de angariar recursos.
A partir de 1985, foi
idealizado o l Bazar da Fraternidade, com peças confeccionadas pela própria

equipe da Fraternidade,
cujo resultado ultrapassou
as expectativas, com aproximadamente mil peças.
Essa semente lançada vingou, deu frutos e permanece até os dias de hoje
por 37 anos consecutivos.
É o ponto principal de arrecadação, atendendo com
seu resultado as inúmeras
solicitações. Seu objetivo
foi plenamente alcançado
atingindo os dois pontos propostos: integração
entre as fraternas e fundos
para a beneficência.
Com seus 45 anos
de existência, a completar em agosto p.f., nossa
Fraternidade tem como
Missão:
“Existimos porque somos
esposas de Maçons. Trabalhamos em equipe para
a doação e auxílio ao próximo, com autoatendimento e aprendizado.
O trabalho é realizado
com amor, amizade, respeito sinceridade, alegria e satisfação pessoal,
sem esperar louvores e
agradecimentos.”

AÇÕES

•
Sempre voltada à
benemerência, a Fraternidade Feminina procurou
atender de forma abrangente todas as solicitações
recebidas tentando amenizar, sempre que possível, os
menos favorecidos.
•
Num quadro geral,
vamos destacar as doações
de aparelhos ortopédicos,
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lentes oftalmológicas, consultas e exames médicos
para crianças especiais,
próteses e bolsas de estudos para estudantes universitários.		
•
Para entidades filantrópicas, procuramos aliviar as suas despesas, cujo
orçamento se apresenta
elevado, doando: fraldas
geriátricas, medicamentos, máscaras, suplemento
alimentar, cestas básicas,
ovos de Páscoa, panetones,
refrigerantes, cobertores,
jogos de cama, jogos de
banho, tecidos para cortinas e máscaras, pijamas,
colchas, camisetas, tênis,
papel higiênico, colchões,
luvas de procedimento,
babadores para idosos,
liquidificador industrial,
brinquedos, ventilador e
material escolar.
•
Para a Santa Casa
local: ajuda na reforma
do saguão, berços para
a neonatal, confecção de
campos cirúrgicos, doação de aparelho venoscópio, confecção de
naninhas para crianças
hospitalizadas e almofadas para senhoras mastectomizadas. Essa amostra de nosso trabalho só
se concretiza graças ao
esforço e dedicação de
nossas fraternas que se
dedicam à causa do voluntariado, tendo como lema:
“Todo trabalho feito com
amor, também é uma forma
de oração.”

Fraternidade feminina Paulista União
e Justiça II

HISTÓRIA E AÇÕES
Foi no ano de 1985, que
esposas de maçons da Loja
União e Justiça II da cidade
de Ourinhos se reuniram e
começaram a manifestar
as ideias de criarem uma
entidade para trabalhar em
prol da sociedade carente
ourinhense. Aconteceram
algumas reuniões, mas sem
muito sucesso.
Somente em meados de
1992, conforme constam os
registros, que as senhoras
se reuniram e formalizaram
a criação e fundação da
ASCRUSO (Associação das
Senhoras do Cruzeiro do
Sul de Ourinhos). Entidade
social, filantrópica, sem
fins lucrativos, objetivando
promover assistência às

famílias carentes de Ourinhos, tendo como presidente a sra. Maria Conceição Mori Tupiná.
Assim, criou-se nesse
ano, a entidade com seu
devido estatuto social,
com publicação em órgão
oficial e competente, e
registro junto ao Cartório
de Registro de Títulos e
Documentos da Comarca
de Ourinhos.
No decorrer dos anos a
ASCRUSO manteve eleições anuais, elegendo uma
nova diretoria, que tinha 1
ano para se dedicar aos trabalhos, fazendo parcerias
com várias entidades da
cidade, promovendo eventos e angariando fundos
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para doações às pessoas
necessitadas ou entidades
carentes.
O ano de 1997 foi, excepcionalmente, especial pois
algumas associadas da
ASCRUSO se movimentaram no sentido de conhecer os trabalhos das cunhadas da Loja Maçônica de
Santa Cruz do Rio Pardo,
que já tinham sob seu
comando e administração
a Rede de Combate ao câncer daquela cidade. Contudo, logo após trouxeram
para se juntar à ASCRUSO, a
RECCO (Rede de Combate
ao Câncer de Ourinhos),
com sua fundação neste
ano de 1977. A mesma passou a funcionar no mesmo

espaço da ASCRUSO.
Posteriormente recebeu-se a visita do sr. José
Eduardo Nadalet, diretor
do Hospital Amaral Carvalho de Jaú, referência
no tratamento do câncer,
que fez muitas explanações sobre o tratamento
da doença.
Durante os anos de 1997,
1998 e 1999 já estava consolidada a parceria com
o Hospital de Jaú, dando
assistência total aos
pacientes quanto ao transporte, alimentação, internação ou permanência na
casa de apoio ao hospital.
Ainda em 1999 percebeu-se que, devido ao aumento
significativo do número de
pacientes, havia a necessidade de um espaço adequado que atendesse a
necessidade deles. Assim
sendo, em reunião no mês
de fevereiro do ano de

2000, houve-se por bem,
providenciar uma nova
sede para a RECCO, onde
funcionaria com vida própria, organizando-se independente da ASCRUSO. Em
abril do ano de 2000 ocorreu o desligamento das
duas entidades.
A RECCO conseguiu uma
casa com espaço bem mais
adequado ao atendimento
dos pacientes e, algumas
cunhadas pertencentes à
ASCRUSO, compuseram a
sua diretoria.
Nos anos seguintes a
ASCRUSO continuou os
trabalhos ajudando as
comunidades carentes e
envolvendo-se em outros
projetos sociais.
Em fevereiro de 2013, a
sra. Presidente Valdenise
Stussi lançou o projeto
Fraldas para acamados
e necessitados carentes
desse produto. Em março

do ano de 2013 viabilizou-se o projeto doando 1500
fraldas por mês.
O projeto Fraldas tornou-se compromisso
mensal e, até os dias de
hoje, são encaminhadas
às pessoas necessitadas
que assim solicitam, devidamente cadastradas em
nossos arquivos.
No ano de 2020, em
decorrência da pandemia
do COVID-19, os trabalhos
tiveram mudanças, mas o
projeto Fraldas não sofreu
alteração, sendo possível
devido a recursos próprios
da entidade.
Atualmente a fraternidade tem como presidente a cunhada Cássia
Cristina Munhão Silva e
vice-presidente a cunhada
Herta Chaves da Silva e
entregam uma média de
600 fraldas geriátricas
mensalmente.

Fraternidade Feminina Paulista
Estrela da liberdade - São Carlos/sp.
HISTÓRIA
Desde 2005 a Fraternidade Feminina Cruzeiro
do Sul, hoje Fraternidade
Feminina Paulista “Estrela
da Liberdade”, atua em São
Carlos, por iniciativa e convite da própria Loja. Atualmente como Presidente a
Fraterna, Sra. Cátia Regina

Joya Giantomassi.
No mês de abril de 2006,
com auxílio dos cunhados,
foi feita a primeira confraternização com a intenção
de agregar a família Maçônica e levantar fundos para
iniciar nossos trabalhos de
filantropia.
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Em 07 de novembro de
2011 a Fraternidade obteve
o registro junto a FRAFEM, a partir dessa data
reformulamos a maneira
de conduzir nossos trabalhos, com metas que direcionavam nossas ações
para várias áreas como:

Educação, Saúde e Social.
Por anos ininterruptos
com suas atividades a Fraternidade Feminina vem
prestando auxílio a diversas instituições da nossa
cidade.

AÇÕES

•
Auxílio na montagem da biblioteca infantil do Distrito de Água
Vermelha;
•
Auxílio NFP para
Santa Casa de Misericórdia;
•
Diversas Campanhas e Doações direcionadas a asilos da cidade (Asilo
Cantinho Fraterno e Asilo
Helena Dorfeld) - Campanhas: Leite e Bolacha;
Material de Limpeza; Primeiros Socorros; Higiene
Pessoal; Café da Tarde; Dia

das Mães com pizza, flores
e Doações de: máquina de
costura, diversas cestas
básicas e fraldas;
•
Colaboração com
alimentos para refeição de
crianças vulneráveis que
participam de Projetos
Educacionais “Projetando
o Futuro”. (reforço escolar);
•
Campanhas para a
Rede Feminina de Combate
ao Câncer: Suplemento Alimentar como Leite, Aveia e
Bolacha; Gelatina e Material de Higiene Pessoal;
•
Cestas básicas para
“Projeto Cemar” e “Nosso
Lar” que trabalham com
crianças e jovens carentes;
•
Campanha Máscara
para a Vida: distribuição de
máscaras de proteção contra vírus COVID-19 para:
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Abrigo de Idosos Cantinho
Fraterno, Vicentinos, Santa
Casa de São Carlos, Abrigo
de Idosos Helena Dorfeld, ACOORD - crianças
Autistas, APAE, Pastoral da
criança e Nosso Lar;
•
Campanha “Dignidade Menstrual”: distribuição de absorventes íntimos
para mulheres em situação
vulnerável.
O resultado desses
trabalhos vai além dos
benefícios oferecidos a
essas instituições e pessoas, trazendo ano após
ano, união a toda equipe,
cumprindo seu papel
social e fortalecendo a
Loja que carinhosamente
nos abriga. Juntas fazemos
a diferença.

EVENTOS | GOSP EM ISRAEL

ISRAEL E A
MAÇONARIA
Conheça mais sobre a Ordem na Terra Santa

A Terra de Israel, também conhecida como
Terra Santa, é o berço do povo judeu, onde
os estudiosos acreditam que foi compilada
a versão final da Bíblia

hebraica,
tornando-a
também berço do judaísmo e do cristianismo. Assim, essa região
abriga locais sagrados
para diversas religiões
abraâmicas, incluindo
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judaísmo, samaritanismo, cristianismo, islamismo e outros.
O moderno Estado de
Israel foi estabelecido
em 1948, quando após
2 mil anos de conflitos

foi declarada a independência judaica, restaurando a identidade
cultural, nacional e religiosa do povo judeu.
Israel tem como capital
Jerusalém, a maior cidade do país e sede do
governo, que guarda registros de 5 mil anos de
história.
Outras duas cidades
muito importantes do
país são: Tel Aviv e Tiberíades, sendo a primeira o centro da vida
industrial, comercial e
financeira dos judeus,
e a posterior o centro
religioso, administrativo e cultural. Ambas
cheias de história e de
grande significado para
Israel.
O primeiro registro
da Ordem na Terra Santa, foi na data de 13 de
maio de 1868, quando
um americano chamado
Robert Morris, ex-Grão-Mestre do Oriente de
Kentucky,
organizou
uma cerimônia maçônica no pedreiras do rei
Salomão, em uma caverna profunda sob a cidade de Jerusalém.
A viagem de Morris a
Israel tinha como objetivo encontrar antigui-

dades que provassem
as origens antigas do
ofício da Maçonaria. No
entanto, ele não foi bem-sucedido em sua busca.
Mas Morris conheceu
alguns Irmãos Maçons
durante sua viagem, os
quais ele reuniu em um
grupo denominado “Reclamação - Loja de Jerusalém”, sendo estes
os ilustres homens que
participaram da primeira reunião maçônica em Israel.
Além disso, na Cerimônia estiveram presentes o governador
turco de Jaffa, Nureddin Effendi e o oficial
britânico, Charles Warren, homens distintos
que nos proporcionam
um vislumbre claro de
como desde seu nascimento em Israel, a Maçonaria na Terra Santa
tem sido uma força de
união, independentemente das religiões ou
nacionalidades de seus
membros.
Tudo isso é história,
que alguns já devem
conhecer, e que outros
podem estar descobrindo pela primeira vez. A
beleza da história é sua
abertura para ser revi-
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sitada e redescoberta,
algo que os Irmãos do
Grande Oriente de São
Paulo terão a oportunidade de fazer este ano.
Em
setembro,
de
03/09
(domingo)
a
13/09 (terça-feira), o
GOSP visitará Israel,
em uma viagem que visa
redescobrir a história
da Terra Santa e todos
os membros da Potência estão convidados a
participar desta aventura extraordinária!
A expedição tem o
objetivo de enriquecer
as bagagens de conhecimento e cultura de
todos, seguindo um itinerário que percorrerá
Jerusalém, Tel Aviv e Tiberíades, através de visitas guiadas por Irmãos
com conhecimento dos
principais acontecimentos e pontos de todos os
lugares mais importantes de cada cidade. Será
uma experiência única e
enriquecedora!
Para mais informações escaneie o QR
Code abaixo ou entre
em contato com o nosso
Secretário de Gabinete,
Ir. Ricardo De Meo: (11)
98205-7602.

CURIOSIDADES | HISTÓRIA

ABOLIÇÃO DA
ESCRAVATURA E
A MAÇONARIA
Entenda a influência da maçonaria nesse acontecimento histórico no Brasil

U

m período de mais
de 40 anos de lutas
da sociedade bras i l e i r a marcou o

fim da escravidão no Brasil, oficialmente no dia 13
de maio de 1888. Nesse
processo, a Maçonaria,
que está presente na história brasileira desde o
Antigo sistema Colonial,
teve papel importante.
Naquela época o
Grande Oriente do
Brasil (GOB), que agregava em suas Lojas profissionais liberais das
mais diversas classes e
militares, principalmente
do Exército, teve atuação sublime em inúmeras
campanhas de cunho social e cívico, por exemplo
da Revolução Pernambucana (1817), da Independência (1822), da Confederação do Equador
(1824), nas campanhas
pela extinção da escravatura de negros africanos
no Brasil (1850 – 1888) e
na Proclamação da República (1889).
Assim, com uma classe
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de vanguarda e representando um núcleo solene
de difusão dos ideais do
liberalismo anticolonialista, a Maçonaria, por
meio dos seus obreiros
atuou fortemente na causa. A maioria dos maçons
da época confrontavam a
aristocracia escravagista
formada por grandes fazendeiros, também maçons.
O resultando de tal luta
foi a assinatura da Lei
Euzébio de Queiroz, que
acabou com o tráfico de
escravos; Lei Visconde de
Rio Branco, mais conhecida como “Lei do Ventre
Livre” (1871), que declarou
livres as crianças nascidas de escravas a partir
daquela data; e a Lei do
Sexagenário, que libertou
os escravos com mais de
60 anos.
Muitos abolicionistas
não entraram para a história e não são citados

nos livros escolares como,
o baiano, escritor, advogado, negro e filho de
“escrava livre”, Luiz Gonzaga Pinto da Gama; o
juiz de Direito e ex-promotor público
Antônio Bento de
Souza e Castro; e o
médico e advogado negro Francisco Barbosa Gê

Acayaba Montezuma.
A partir de 1875, as
ideias abolicionistas empolgaram a opinião pública
do
Ceará,
onde foram
criadas diversas associações,
entre elas a
principal foi
o Centro
Ab oli-

Mãe Preta, 1912
Lucílio de Albuquerque
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cionista e a Sociedade
Cearense
Libertadora,
formada predominantemente por maçons republicanos e abolicionistas.
A Sociedade Cearense Libertadora, seguia
a mesma linha de atuação das Lojas Maçônicas
América (de Luiz Gama)
e Piratininga (de Antônio Bento), de São Paulo,
utilizando todos os meios
possíveis para libertar escravos como raptos e ajudando em esconderijos.
Mas o auge do trabalho
duro da maçonaria foi na
assinatura da Lei Áurea
pelo fim da escravidão
e da luta pela igualdade,
fraternidade e liberdade,
ensinamentos que carregamos até os dias de hoje.

HOMENAGEM | ANTONIO MINGUILI

TRIBUTO
A UM
MAÇOM
“Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância
com os intolerantes, a bondade com os maldosos;
e, por estranho que pareça, sou grato a esses
professores.”
Khalil Gibran
Nascido em Pederneiras (SP) em 23 de março de 1934, FERNANDO
ANTONIO
MINGUILI,
filho de Vicente Juliano
Minguili e Marina Martini Minguili. Casado com
Maria Diva de Lima Minguili tiveram os filhos
Cristiane, Valéria (já falecida) e Alessandro; os
netos Bruno, Rafael, Vicente e Marina e os bisnetos Felipe, Bianca, Gabriel e Sofia.
Estudando em escola pública em sua cidade natal, foi aprovado
no vestibular para a renomada Faculdade de
Odontologia de Araraquara (SP), onde se formou em 1954. Teve consultório em Pederneiras
de 1955 a 1971. Passou a
integrar o Serviço Público como Cirurgião Dentista e finalmente como

Sanitarista Regional de Saúde em Bauru
(SP).
Foi jornalista com registro de Redator no
Ministério do Trabalho
desde 1973; passou pelos
jornais Folha de Pederneiras, A Notícia, O Roteiro, A Praça e na Rádio
Cultura de Pederneiras.
Na política teve atuação marcante durante
décadas,
participando
ativamente das campanhas municipais, estaduais e federais desde a
década de 50. Em 1959
elegeu-se Vereador em
Pederneiras, reelegendo-se em 1963, com
mandato até 1968; foi
presidente da Câmara
por 3 anos consecutivos. Foi Vice-Prefeito de
1969/72 e de 1983/88.
Foi Prefeito Municipal de
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Pederneiras com mandato entre 1989 a 1992.
Foi um político no sentido filosófico do termo.
Um político querido por
seus aliados e admirado por seus adversários.
Fez da política uma arena de mudanças administrativas e realizações
sociais. Comportou-se
com galhardia, honradez
e seriedade nos assuntos
públicos. Realizou inúmeras obras importantes na cidade, tendo sido
o prefeito do Primeiro
Centenário do Município
de Pederneiras.
Na vida privada dedicou-se a inúmeras atividades
comunitárias.
Foi membro do Rotary
Clube por 38 anos, ten-

do sido presidente na
gestão 1957/58. Durante várias décadas foi um
incansável
batalhador
para a Santa Casa de Misericórdia, fazendo parte
da Mesa Administrativa
e sendo Provedor por 2
mandatos, além de ser
Membro Honorário da
Mesa
Administrativa.
Participou como voluntário de inúmeras campanhas assistenciais no
município.
Sua vida maçônica foi
profícua e longeva. Foram 56 anos e 3 meses de
atividade maçônica ininterrupta, sem nenhum
afastamento ou licença,
superando o Irmão Saad
Elias Razuk, que faleceu
contando 50 anos de loja.
Foi iniciado na ARLS
Deus e Caridade X no
dia 06/11/1965, tendo
sido Orador da Loja por
3 ocasiões (1967, 1973 e
1979). Também foi Venerável por 3 mandatos
(1969, 1975 e 1981). Galgou
todos os degraus da Escada de Jacó, atingindo o
grau 33 do R.:E.:A.:A.: recebeu todas as honrarias
da Loja, do GOSP e do
GOB, tendo sido agraciado com a mais alta dignidade maçônica do GOB,
Comendador da Ordem
do Mérito de D. Pedro I.
Porém, bem acima dos
cargos e das distinções
maçônicas, que apenas
emolduram a nobreza

maçônica desse pranteado Irmão, estão o caráter
e a retidão moral de um
Verdadeiro Irmão Maçom. Seus talentos espirituais foram forjados
pela temperança maçônica e seus ideais humanitários extravasaram os
umbrais do Templo de
Salomão e levaram ao
mundo profano os mais
ternos fundamentos de
liberdade, igualdade e
fraternidade.
O fulgor das distinções
profanas, o séquito de
bajuladores do poder e
o esplendor das alfaias,
que tanto ensoberbecem
o homem comum, não
encontrou guarida no
gênio simples do Irmão
Fernando, que fez da humildade e da modéstia
mais que um estilo de
vida, senão o corolário
de um homem virtuoso.
Nos períodos de maior
tensão, nas lutas sociais
intestinas, nos embates
no templo e fora dele,
sempre sua voz serena
e firme soou como um
clarão, um chamamento
vivo a concórdia, a razoabilidade e a coesão.
Quando acordos se mostravam impossíveis, sua
ponderação e equilíbrio
levavam a convergência.
Quando a paixão subjugava e entorpecia os espíritos, era seu raciocínio límpido e lógico que
indicava o caminho da
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coerência e da razão.
Por fim, na noite de
uma sexta-feira, dia 4 de
fevereiro de 2022, quando a pandemia do Coronavírus estava em pleno
declínio, quis o Grande
Arquiteto do Universo
que esse fatídico vírus
tisnasse de morte esse
valoroso obreiro, aos 87
anos. Rompeu-se o elo
mais tenaz da Cadeia de
União da sua Loja-mãe,
a Augusta, Benfeitora, Grande Benfeitora
e Estrela da Distinção
Maçônica, Loja Deus e
Caridade Xª 937 - Cruz
da Perfeição Maçônica
Oriente de Pederneiras,
elo que por mais de meio
século enfrentou todas
as adversidades de uma
sociedade
altamente
heterogênea, sendo seu
guia mais fulgurante entre todos os combatentes
dessa gloriosa Loja.
Parafraseando Francisco de Quevedo: “Feliz serás e sábio terás sido se a
morte, quando vier, não te
puder tirar senão a vida”;
e assim foi com o eterno
Irmão Fernando Antonio
Minguili. A morte levou
apenas sua vida, pois seu
legado permanecerá vivo
na mente e nos corações
de todos que tiveram o
prazer de conhecê-lo e,
pela lição eloquente de sua
humildade, aprender os
princípios fundamentais
da felicidade humana.

SIMBOLOGIA MAÇONICA | USO DO CHAPÉU

A SIMBOLOGIA
DO CHAPÉU NA
MAÇONARIA

M

Entenda o porquê do uso do chapéu na maçonaria

uitos dos costumes que temos
na maçonaria, fazemos por herança e na maioria das vezes
não procuramos saber o
motivo. O uso do chapéu é um deles. Então se
você ainda não sabe continue lendo esta matéria.
José Castellani declara em uma de suas obras
que herdamos o chapéu
preto dos judeus ortodoxos ou por influência da
realeza europeia, sendo usado pelo Venerável como símbolo de sua
posição de liderança, o
chapéu em Loja é a “coroa maçônica”. Porém, o
uso do chapéu na Maçonaria é praticamente o
inverso ao dos judeus.
O judaísmo utiliza o
chapéu
imprescindivelmente durante suas
orações e cerimônias
religiosas, em sinal de

temor a Deus. Já na maçonaria utilizamos ao
longo de toda a reunião e
retiramos o chapéu exatamente nos momentos
de orações, em sinal de
respeito! Sendo assim,
fica explicito que o seu
uso pelos maçons não
tem nenhuma relação
com o uso do chapéu pelos judeus, como pensava
José. Já a ideia de o chapéu ser um símbolo da
“coroa maçônica”, seria
mais provável, afinal, o
Venerável Mestre representa o Rei Salomão.
Sabedoria e liberdade era o significado do
chapéu na Grécia Antiga.
Sua relação com a sabedoria manteve-se na
Idade Média representando simbolicamente a
proteção para a cabeça
do dono contra o sol, o
chapéu é como um elmo
que confirma e protege a
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sabedoria que se encontra na cabeça do Venerável Mestre.
Assim, o chapéu pode
realmente ser entendido
como uma coroa mostrando sua autoridade.
Uma autoridade consolidada pela sabedoria
como a de Salomão. E é
por defendermos a sabedoria maçônica que todos os Mestres utilizam
o chapéu nos ritos originados na França.
É pelo estudo atento, pelo treinamento dos
sentidos, pela convivência
constante que se atinge
o ideal, e este lhe confere
realeza, da qual o chapéu,
apesar de sua aparência
simples, é o símbolo mais
convincente. Por baixo do
chapéu afloramos a capacidade de ouvir, ensinar e
treinar em loja, o que faz
dos nossos mestres maçom um líder natural.

NOTÍCIAS DAS LOJAS | OLHO DE HÓRUS

HISTÓRIA DA
A∴R∴L∴S∴
OLHO DE
HÓRUS Nº 7026

O

desejo de conhecer novas fronteiras na maçonaria levou os IIr∴ Éder
Luis Batistela e José Silvestre Gomes Coelho Neto, na
noite de 6 de outubro de 2016,
a visitarem a A∴R∴L∴S∴
Harmonia de São Carlos Nº
2522 (GOSP), Oriente de São
Carlos (SP), para conhecerem
o Rito Adonhiramita praticado por essa Oficina. Essa visita
marcou de forma indelével a
simpatia pelo Rito e em mais
outras três oportunidades,
tendo a companhia do Ir∴ Edson Bertoni, esses Irmãos se
fizeram presentes na mesma
Loja e sempre bem recebidos,
ficaram ainda mais entusiasmados e iniciaram um estudo
da possibilidade da fundação
de uma Loja em Limeira (SP),
adotando o Rito Adonhiramita,
pois não havia Loja
que
trabalhasse nesse Rito em
nosso Oriente.
O tempo passou celeremente e só em 18 de setembro de
2019, com autorização do Presidente da Associação PruED 64 | Luzes | 26

dente de Moraes, o Ir∴ Antônio Wagner D’Addona, houve
uma reunião com a presença
dos IIr∴ Antônio Silvio Sachi,
Éder Luís Batistela, José Silvestre Gomes Coelho Neto,
Marciel Gorrido Junior, Paulo Daniel Monteiro, Reinaldo
Blezer e Vinicius De Sordi Vilella, dando início a um Grupo de Estudo voltado ao Rito
Adonhiramita, mas que durou
somente por três reuniões.
Dois importantes eventos
contribuíram para mais um
período de recolhimento: as
discussões referentes à cisão
do GOSP junto ao GOB e o enfrentamento do isolamento
proporcionado pela pandemia
do Covid-19, onde as conversas continuaram virtualmente,
porém tímidas.
Nesse intervalo tivemos a
satisfação de ser incentivados pelos IIr∴ João Antônio
Wenzel e Alexandre de Camargo Wenzel, membros da
A∴R∴L∴S∴ Estrela de Limeira Nº 757 (GLESP) que, de
pronto, disponibilizaram o
Templo para que pudéssemos
realizar os estudos ritualísticos, o que ocorreu a partir do
dia 11 de março de 2021, quando já pudemos contar com
a disposição do Ir∴ André
Brugnaro para engrossar nossas colunas.
Agora éramos quatro IIr∴
à frente da empreitada que
veio a tomar força quando no
dia 24 de julho de 2021, após
o Ato de Regularização da
A∴R∴L∴S∴ Terras de São

João Nº 7047 (GOSP),
Oriente de Rio Claro
(SP), em conversa após
a Sessão com o Eminente Grão-Mestre Adjunto
Ir∴ Renato José Garcia
de Almeida, tivemos o
apoio necessário para a
concretização de nossa
sonhada A∴R∴L∴S∴
Olho de Hórus, porém,
novamente
precisamos frear nosso ímpeto para auxiliar a nova
A∴ R ∴ L ∴ S ∴

Terras
de São
João em
sua composição, até que
em 30 de novembro de 2021
na Cerimônia de
Sagração do Templo dessa Augusta Loja,
fomos apresentados ao
Amado Ir∴ José de Souza Junior, membro da
A∴R∴L∴S∴
Amor e
Caridade Nº 313 (GOSP),
Oriente de Ribeirão Preto, trabalhando no Rito
Adonhiramita,
A conversa com o Amado Ir∴ Souza Junior foi

longa e profícua e de seu
entusiasmo
ganhamos
uma estrela de primeira
grandeza: a A∴R∴L∴S∴
Amor e Caridade, fundada em 1º. de novembro
de 1872 (150 anos), como
nossa madrinha, nossa
Loja Mãe. Em 25 de janeiro de 2022, atendendo ao convite do Amado
Ir∴ Souza Junior, es-

tivemos
em Ribeirão Preto para
prosseguir
nos
estudos do Rito Adonhiramita, ocasião em
que fomos apresentados ao Amado Ir∴ José
Raimundo Mendes de
Santana, grande conhecedor do rito e membro
do Excelso Conselho da
Maçonaria Adonhiramita
como Delegado Litúrgico para Ribeirão Preto e
Sul de Minas. O poderoso
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Amado Ir∴ Mendes fez
um apanhado histórico
do rito e encorajou-nos
a prosseguir na empreitada, disponibilizando-se a nos auxiliar sempre
que precisássemos.
Tudo se conformou
para a solicitação de
funcionamento provisório de uma nova Loja no
Oriente de Limeira trabalhando no Rito Adonhiramita. Então fomos
a campo e con-

seguimos
número suficiente de
Mestres Maçons para
solicitar junto ao GOSP
essa autorização, o que
foi feito através da Ata
de Fundação datada de
31 de janeiro de 2022 e
deferido através do Ato
0307 - 2020/2024 aos
15 dias de fevereiro de

2022, pelo Sereníssimo
Grão-Mestre Ir∴ Benedito Marques Ballouk Filho.
Fazem parte da fundação os valorosos IIr∴
da A∴R∴L∴S∴ Fraternidade de Limeira Nº
1302 (Limeira): Adalberto
Gaib, Angelo De Munno
Neto, Carlos Eduardo Ri-

gatto, José Antônio Elias,
Luis Roberto Carpini Loterio e Vinicius De Sordi
Vilella; da A∴R∴L∴S∴
Acácia de Limeira Nº
4538 (Limeira): André
Brugnaro e Edson Bertoni; da A∴R∴L∴S∴
Terras de São João Nº
7047 (Rio Claro): Airton
José Costa Garcia, Éder

Luis Batistela, João Benedito Geniselli, José
Silvestre Gomes Coelho
Neto, Leonardo Acacio Amadeu Corochel e
Ueslley Thiago da Silva e
da A∴R∴L∴S∴ Amor e
Caridade Nº 313 (Ribeirão Preto): José de Souza
Junior e José Raimundo
Mendes de Santana.
com os dizeres “nosce te
ipsum” (conhece-te a ti
mesmo); no topo do estandarte está a identificação da Loja, da Potência e do Rito praticado e
em sua base, o Oriente e
data de fundação da Loja.

O timbre de nossa Loja
consta de duas circunferências concêntricas entre as quais estão grafados “A∴R∴L∴S∴ Olho
de Hórus Nº 7026” no
hemisfério superior e os
dizeres “nosce te ipsum”
(conhece-te a ti mesmo)
no hemisfério inferior e,
no círculo interior, está
inserido um triangulo equilátero contendo
o desenho estilizado de
um olho de hórus.

O estandarte procura
retratar o Rito Adonhiramita com destaque para
seu brasão: um resplendor dourado tendo em
seu centro um cordeiro;
para representar duas
práticas comuns ao rito:
o acendimento das velas
e a incensação, aparecem um candelabro de
três braços e um turíbulo; dois ramos de acácia
abraçam o livro da Lei
que é sobreposto pelo
esquadro e o compasso
posicionados em grau
de aprendiz e que tem
estilizado em seu interior um olho de hórus;
os ramos de acácia são
sustentados por um friso
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Em 28 de abril de 2022
foi solicitado junto ao
GOSP a emissão da Carta Constitutiva, o que foi
deferido em 02 de maio
de 2022 pelo Sereníssimo
Grão- Mestre Ir∴ Benedito Marques Ballouk
Filho através do Ato Nº
0376 – 2020/2024 onde
ficou estabelecida a Comissão de Regularização
tendo como Presidente
o Eminente Grão-Mestre
Adjunto Ir∴ Renato José
Garcia de Almeida, auxiliado pelo Secretário Geral de Orientação Ritualística Ir∴ Paulo Daniel
Monteiro, pelo Secretário Adjunto da 4ª. Região
Administrativa Ir∴
José Olívio Varuzza e
pelo Secretário Adjunto
de Orientação Ritualísti-

ca para o Rito Adonhiramita Ir∴ Odorico Passarelli de Campos Junior.
Finalmente, em 28 de

maio de 2022, em cerimônia realizada no Templo
da Associação Rui Barbosa recebemos das mãos

do Eminente Grão-Mestre Adjunto Ir∴ Renato
José Garcia de Almeida,
nossa Carta Constitutiva.

IRMÃOS FUNDADORES
Adalberto Gaib
Airton José Costa Garcia
André Brugnaro
Angelo De Munno Neto
Carlos Eduardo Rigatto
Éder Luis Batistela
Edson Bertoni

João Benedito Geniselli
José Antônio Elias
José de Souza Junior
José Raimundo Mendes de
Santana.
José Silvestre Gomes Coelho Neto

Leonardo Acacio Amadeu
Corochel
Luis Roberto Carpini Loterio
Ueslley Thiago da Silva
Vinicius De Sordi Vilella

ACONTECIMENTOS | LOJAS

Conheça mais
Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

Na noite de 02/05/2022, a ARLS Ética e Cidada-

A ARLS Fraternidade São-Roquense, n° 3931 (R.E.A.A.),

nia, nº 4455, Oriente de Sorocaba-SP, realizou uma

Oriente de São Roque – SP, realizou na noite de

belíssima Sessão Magna de Iniciação.

02/05/2022, em seu Templo, Sessão de Filiação.
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A ARLS Álvaro Gomes dos Santos nº 7020, Orien-

Na noite dia 06/05/2022, foi realizada na Augusta e

te de Ribeirão Preto, realizou no dia 04/05/2022,

Respeitável Loja Simbólica Estrela Jardinense n° 2794 (Rito

segunda Sessão de Iniciação.

Escocês Antigo e Aceito), Sessão magna pública.

Em 07 de maio de 2022 às 9:00, sob o Malhete
do Sereníssimo Grão-Mestre Benedito Marques

No dia 05/05/2022, foi realizada na ARLS Ferraz de Vas-

Ballouk Filho, foi realizada a Sessão Magna de Regu-

concelos Benfeitora da Ordem N° 2516, Oriente de Ferraz

larização.

de Vasconcelos/REAA, a Sessão Magna.

Em 07/05/2022, a ARLS Cruzeiro do Itapeti N°
Em 07/05/2022, a ARLS Fraternidade Acadêmica

1725, Oriente de Mogi das Cruzes, REAA, realizou a

Luz e Saber N° 3267, Oriente de Mogi das Cruzes,

iniciação do Irmão Elcio Ferreira e Alberto Alvarez

REAA, realizou a Sessão de iniciação.

Serrate.

A ARLS Firmeza, n.º 308 (REAA) Oriente de ItapeA ARLS “Templários da Luz” nº 705 realizou no dia

tininga realizou no sábado dia 07/05/2022, Sessão

09/05/2022 Sessão de Regularização.

Magna de iniciação.

ED 64 | Luzes | 30

A ARLS Independência Rio-Pretense nº 7006 realizou no

A ARLS Terras de São João nº 7047 realizou no dia

dia 10/05/2022 Sessão Magna de Comemoração do Dia

09/05/2022 Sessão Magna Aberta.

das Mães.

Na noite do dia 10/05/2022, foi realizada na ARLS

A ARLS Nacional Republicana Única nº 2632 realizou no

Templários da Justiça, n° 482, Sessão Magna de

dia 10/05/2022 Sessão Magna em homenagem ao Dia das

Entrega de Títulos e Comendas.

Mães.

A ARLS União Sorocabana Independente nº 1595

A ARLS “Filosofia União e Razão” nº 7000 realizou

realizou no dia 10/05/2022 Sessão Magna de ini-

no dia 11/05/22 reunião sobre o REAA em geral e o

ciação.

Supremo.

A ARLS Ordem Progresso e Evolução nº 702 reali-

A ARLS IVEPESP nº 4555 realizou no dia 12/05/2022

zou no dia 12/05/2022 Sessão Magna de Iniciação.

entrega das medalhas e diplomas.
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Na noite de 12/05/2022 da E.V. às 20h em Sessão
Conjunta, a ARLS Cavaleiros da Sapiência nº 4233, e
Colunas de Hiran n º 7035 do Oriente de São Paulo

A ARLS Canteiros do Cruzeiro do Sul nº 3785 realizou no

– SP.

dia 11/05 Sessão de Elevação.

A ARLS Ferraz de Vasconcelos n° 2516 realizou no
dia 12/05 Sessão Magna de Entrega de Títulos e

A ARLS Nascente do Tietê n° 2805 realizou no dia 14/05

Comendas.

Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Guardiões do Chanukah nº 7001 realizou no

A ARLS Acácia de Limeira nº 4538 realizou no dia

dia 16/05/2022 Sessão Magna de Iniciação.

16/05/2022 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Pérola da Mantiqueira n° 3146 realizou no dia 16/05/2022 Sessão Magna de Iniciação.
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A ARLS Lusiadas de Camões n°4474 realizou no dia

A ARLS Colunas de Biritiba nº 3377 realizou no dia

16/05/22 Sessão Magna de Iniciação.

16/05/2022 Banquete Ritualístico.

A ARLS Aquarius nº 2721 realizou no dia 17/05 visita

A ARLS Ferraz de Vasconcelos n° 2516 realizou no dia

e entrega de Comenda ao Irmão Clodoaldo de Lima.

28/05 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Tatuhiby de Limeira nº 2603 realizou no dia
16/05/2022 Sessão Magna de Entrega de Recom-

A ARLS Amor e Caridade n° 313 realizou no dia

pensas.

13/05/2022 Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Liberdade e Trabalho de Piracicaba, realizou
A ARLS Luzes da Concórdia nº 4384 realizou Sessão

no dia 18/05/2022 Sessão Magna de Entrega de

Magna de Iniciação.

Recompensas.
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Na noite do dia 18/04/2022, foi realizada Sessão
Magna de Exaltação na ARLS Athenas do Sul Nº

A ARLS Vale do Tietê nº 2494 realizou Sessão Magna de

4120.

Entrega de Títulos e Comendas.

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

A ARLS Acácia de Cubatão nº 3.542 realizou no dia

19/05/2022 Sessão Magna de iniciação.

17/05/22 Sessão Magna Pública.

A ARLS 26 de Janeiro nº 2687 realizou no dia 17/05

A ARLS Fraternidade Jacques Demolay nº 3745 reali-

Sessão de entrega de Comendas.

zou no dia 20/05/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A 5ª Região Administrativa organiza o jantar rituA ARLS João Batista Grilo nº 4560 realizou no dia

alístico em comemoração aos 100 anos do Grande

21/05/22 Sessão Magna de Iniciação.

Oriente de São Paulo.
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A ARLS Marechal Deodoro da Fonseca n° 7019 reali-

A ARLS Barão de Mauá nº 3.521 realizou no dia

zou Sessão Magna de Iniciação.

23/05/2022 Sessão Magna Pública.

A ARLS Cidade de Itanhaém realizou no dia

A ARLS Aceitação n° 3201 realizou no dia 23/05/2022

23/05/22 Sessão Magna de Exaltação.

Sessão Magna de iniciação.

A ARLS Acácia de Taboão da Serra nº ° 3766 realizou
no dia 24/05/2022 Sessão Magna de Jantar Ritua-

A ARLS União das Américas realizou no dia 23/05

lístico.

Sessão Ordinária.

A ARLS Fraternidade Estrela Flamígera nº 3550
realizou no dia 24/05/22 Sessão Magna de Consa-

A ARLS Alquimia nº 3409 realizou no dia 25/05/22

gração e Entrega de Estandarte.

Sessão Magna de Recepção.
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A ARLS Fioravante Delicato nº 3381 realizou no dia

A ARLS Fraternidade de São Caetano nº 1342 realizou no

25/05/2022 Sessão Magna de Exaltação.

dia 26/05/2022 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Perpétuo Segredo nº 2180 realizou no dia

A ARLS Nove de Julho nº 7050 realizou no dia 18/05/2022

26/05/2022 Sessão Magna de outorga.

Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Olho de Horus n° 7026 realizou no dia
28/05/2022 Sessão Magma de Regularização.

A ARLS Fraternidade e Labor nº 1743 realizou no dia
28/05/2022 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS de Estudos Sem Fronteiras nº 7025 realizou

A ARLS Luz e Sabedoria, realizou no dia

no dia 25/05/2022 Sessão de Iniciação.

24/05/2022 Sessão de Elevação.
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Na manhã de domingo (01/05/2022), a ARLS Luz
e Sabedoria, nº 7046, (REAA) Oriente de Sorocaba

A ARLS Acácia do Taboão da Serra n° 3766 realizou Sessão

promoveu sessão pública.

Magna de Entrega de Títulos.

A ARLS União, Justiça e Fraternidade nº 2815 reali-

A ARLS União e Trabalho 28/05/2022 realizou Sessão

zou no dia 25/05 Sessão Magna de Filiação.

Magna Pública.

No dia 28/05/2022, a ARLS União e Perseverança,
A Assembleia Jardim das Acácias nº 25 promoveu o

nº 2373, Oriente de Poá - REAA, realizou Sessão

evento de venda de Lasanha no dia 28/05/2022.

Magna de Iniciação.

No dia 26/05/2022, a ARLS Canteiros do Cruzeiro do Sul, nº 3785, Oriente de Ferraz de Vasconcelos - Rito
Brasileiro, realizou Sessão Magna de Iniciação.

ED 64 | Luzes | 37

A Secretaria de Cultura
do Grande Oriente de São
Paulo convida todas as Lojas de sua jurisdição a participar do projeto “Lojas do
Centenário GOSP”. O pro-

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

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

O documento deve respeitar as seguintes características:

1

Ser
enviado no
word

2

TEXTO
Ter o papel
timbrado da
Loja

3

Respeitar o
espaço de
2 (duas) laudas

Fotografia(s)

4

Estar de acordo
com as normas
ABNT

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

Termo de Cessão de Direitos

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

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

Aguardamos ansiosamente pelas histórias das Lojas!
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