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Somos agraciados 
com mais uma edi-
ção de nossa Revista 
Luzes. O mês de 

novembro já se foi, são 
onze meses de mudanças 
radicais no cotidiano de 
grande parte da popula-
ção, e como toda socie-
dade, já estamos exau-
ridos de explanar sobre 
todas as consequências 
negativas e devastado-
ras que assolaram nossos 
vizinhos, amigos e fami-
liares. Em uma sociedade 
que é pautada no reco-
nhecimento, na cons-
tante busca pela verdade 
e pelo conhecimento não 
poderia ser diferente. A 
maçonaria é como um 
farol, guiando o povo, em 
cada ação de caridade, 
em cada trabalho volun-
tário, em cada pequena 
demonstração de força 
e sabedoria. É preciso 
ser forte para resistir 
às tentações mundanas, 
e mostrar para nossa 
família e sociedade que 
podemos ser sim hones-
tos e íntegros.  A beleza 
deste país pode estar 
longe de ser alcançada, 
mas ela está presente na 
dedicação de cada Irmão, 
que mesmo com todas as 

dificuldades nos agraciou 
com grandes trabalhos 
em mais uma edição da 
Revista Luzes.

Novembro Azul passou, 
assim como o Outubro 
Rosa, Setembro Ama-
relo, Agosto Dourado, 
Abril Verde, Maio Ama-
relo e tantas outras cores 
atribuídas aos meses do 
ano como forma de cha-
mar a atenção da socie-
dade para problemas 
e lutas que já existiam 
muito antes da pande-
mia - e que continuaram 
durante e continuarão 
após. O Novembro Azul, 
deu aquele “puxão de 
orelha” nos homens que 
pouco se preocupam 
com a saúde e, no caso 
do câncer de próstata, 
ainda se escondem atras 
de preconceitos.

É claro que a saúde 
demanda cuidado diá-
rio, homens e mulheres 
não precisam de meses 
com cores específicas 
para adotarem uma pos-
tura preventiva em suas 
rotinas diárias ou para 
firmarem compromisso 
regular com exames e 
check-ups. 

A Maçonaria, sempre 
prezou pela evolução de 

seus membros e, con-
sequentemente, pelo 
progresso da sociedade. 
Atentos a isso, busca-
mos fomentar a cons-
cientização dos nossos 
Irmãos Maçons na rea-
lização de exames pre-
ventivos, incentivando a 
busca por tratamentos, a 
fim de minimizar efeitos 
deletérios do câncer de 
próstata.

Sabemos, contudo, 
que o preconceito ainda 
é um grande inimigo na 
efetivação desse objetivo. 
Todavia, também sabe-
mos que nossa Irman-
dade é composta por 
homens sensatos, que 
respeitam e confiam na 
ciência, prontos para 
combater veemente-
mente todos os tipos de 
tabus.

Busquemos, portanto, 
juntos aos Irmãos médi-
cos, realizar nossos exa-
mes a partir dos 40 anos. 
Preservar, cuidar e pro-
longar vidas é um dever 
de todos. Façamos a 
nossa parte, estendendo 
o prazer de uma vivên-
cia saudável, juntamente 
àqueles que amamos. 

Juntos e saudáveis 
somos mais fortes!

EDITORIAL | COMPLETAMOS MAIS UM CICLO

 Completamos mais um ciclo cheios de saúde

 CUIDAR DA SAÚDE TAMBÉM
É COISA DE HOMEM
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As origens da Maçonaria 
se perdem nas brumas do 
passado – os mais antigos 
documentos, do chamado 
“período operativo”, não 
indicam quando e onde, 
exatamente, foi dese-
nhada esta incrível orga-
nização que atravessou 
séculos e se fortaleceu 
por todo o mundo onde a 
liberdade de associação é 
garantida. 

O filósofo Michel Fou-
cault, na obra “Microfísica 
do Poder”, embora, mani-
festando uma visão crí-
tica, registrou que nossa 
Ordem é “estranhamente 
indestrutível”! Muitos 
podem ser os fatores que 
conferiram à Maçonaria 
esta longevidade, mas, 
dependemos sempre do 
trabalho dos Obreiros do 
presente para garantir-
mos o futuro. 

Assim, se por um lado 
estamos felizes em come-
morar o centenário do 
Grande Oriente de São 
Paulo, mais antiga corpo-
ração maçônica paulista, 
para mantermos a tra-
dição de sermos plane-
jadores e executores de 
uma maçonaria atuante e 
adaptada às dificuldades e 
facilidades de uma socie-
dade sempre em trans-
formação, criamos uma 
Coordenadoria específica 
para Inovação. 

Teremos nessa coor-
denadoria Irmãos que 
tenham consolidada tra-
jetória profissional em 
inovação e gostaríamos 
de receber currículos no 
Gabinete do Grão-Mes-
trado dos interessados 
em auxiliar neste impor-
tante trabalho. Estamos 
nos aproximando do final 

do ano e da mudança da 
sede administrativa do 
GOSP para nossa Nova 
Sede. 

Sempre bom ressal-
tar os diversos Irmãos 
e Lojas que vem contri-
buindo com o Livro de 
Ouro, assim como com-
prando itens na GOSP 
Store, auxiliando nossa 
potência! 

As Lojas estão – com 
todas as precauções 
necessárias – retomando 
Iniciações e Sessões Mag-
nas, sem deixar de lado a 
prática recém-desenvol-
vida de palestras online 
que podem atingir Irmãos 
de qualquer lugar do 
mundo, contribuindo para 
o fortalecimento dos nos-
sos conceitos e expansão 
do conhecimento dos 
maçons, e sobre a Ordem, 
à sociedade.

TRABALHEMOS,
IRMÃOS, COM
DENODO
E AFINCO! 

PALAVRA DO GRÃO-MESTRADO

EMINENTE IRMÃO RENATO GARCIA GRÃO-MESTRE ADJUNTO DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)
SERENÍSSIMO IRMÃO BENEDITO MARQUES BALLOUK FILHO GRÃO-MESTRE DO GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO (GOSP)
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SAÚDE | NOVEMBRO AZUL

Leia a entrevista com o nosso 
Irmão e médico clínico geral, 

Alexandre Dias

NOVEMBRO 
AZUL:

CAMPANHA 
ALERTA SOBRE 
DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DO 

CÂNCER DE 
PRÓSTATA
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Mês de novembro 
deu início às ati-
vidades da cam-
panha novembro 

azul. A campanha mun-
dial começou em 2003 na 
Austrália e alerta sobre a 
importância da prevenção 
e diagnóstico precoce de 
doenças que afetam a po-
pulação masculina, como 
o câncer de próstata. De 
acordo com a Socieda-
de Brasileira de Urolo-
gia (SBU), a pandemia de 
covid-19 trouxe impactos 
negativos e provocou a 
redução da realização de 
diagnósticos e de trata-
mentos para a doença.
Nosso irmão e médico, 
Alexandre Dias de Castro 
orientou sobre o diagnós-
tico e tratamento do cân-
cer de próstata. Ele falou 
também sobre como os 
irmãos estão mais cintes 
e abertos para a procura 
de um médico e o trata-
mento precoce 

Para você, qual a melhor 
forma de tratar esse 
assunto?
NF: A melhor forma é 
sempre uma comuni-
cação clara, objetiva e 
transparente; conscien-
tizando os irmãos, seus 
parentes e amigos ho-
mens; desmistificando 
e tirando qualquer pre-
conceito para tocar nes-
se assunto. O Câncer de 
Próstata chega a quase 
70 mil novos casos todos 
os anos no Brasil, além 

de ser segunda maior 
causa de mortes de cân-
cer em homens, com 
aproximadamente 15 mil 
óbitos por ano. Portan-
to, é um assunto que 
não pode ser deixado de 
lado. Cabe salientar que 
o aumento benigno da 
próstata atinge cerca da 
metade dos homens com 
mais de 50 anos. Ou seja, 
é muito importante que 
haja acompanhamen-
to dos homens quanto à 
próstata. 

Como vocês lidam e 
conversam sobre o homem se 
cuidar?
NF: Infelizmente é a cul-
tura do homem não se 
preocupar com a saúde 
e quando comparado às 
mulheres, faz com que a 
classe médica e cientí-
fica tenha esse olhar de 
preocupação. Somado a 
isso, por medo, ou mes-
mo preconceito, a visita 
ao médico é tardia, re-
tardando o diagnóstico 
e consequentemente, o 
tratamento.

A conscientização é muito 
importante para assim 
procurar um médico e fazer 
exames preventivos, como 
tem sido feito isso nas 
reuniões?
NF: Seja em conversas 
informais, ou mesmo em 
palestras, a comunica-
ção, no sentido de orien-
tar os irmãos a procura-
rem ajuda e a avaliação 

de um especialista é algo 
constante. É comum em 
lojas que possuem ir-
mãos médicos no qua-
dro de obreiros, terem 
esses profissionais sen-
do acionados no sentido 
de sanar dúvidas sobre 
os mais diversos temas 
de saúde, e o câncer de 
próstata é uma das pau-
tas constantes por parte 
dos irmãos.
 
Como isso tem ajudado os 
irmãos maçons?
NF: O que temos viven-
ciado é que, com essa 
desmistificação, per-
dendo o preconceito e 
o medo, os irmãos estão 
se sentindo mais segu-
ros em procurar ajuda 
de um especialista. Com 
isso, o diagnóstico sendo 
precoce, o tratamento é 
mais efetivo, aumentan-
do assim a chance de 
cura.

Em uma sociedade com 
valores progressistas como 
a dos maçons você percebe 
um maior entendimento dos 
irmãos sobre o assunto?
NF: Sim, isto tem se re-
velado ano após ano que 
os irmãos têm se pre-
ocupado mais com sua 
saúde. O acesso à infor-
mação e a tratamentos, 
têm se mostrado efeti-
vos na busca de resulta-
dos positivos. Não pode-
ria ser diferente, já que é 
o reconhecimento da ra-
zão com base na ciência.
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CONHEÇA A 
HISTÓRIA DO 
IRMÃO ALBERTO 
MANSUR
Um breve estudo pela história do Irmão 
Alberto Mansur, fundador da Ordem 
DeMolay no Brasil

Alberto Mansur foi um 
comerciante e  Maçom 
brasileiro descendente 
de libaneses, responsá-

vel por estruturar o Supremo 
Conselho do Grau 33º do Rito 
Escocês Antigo e Aceito para a 
República Federativa do Brasil, 
sendo ainda o fundador da Or-
dem DeMolay, das Filhas de Jó 
e da Estrela do Oriente no Bra-
sil.

Nascido em Paraguaçu Pau-
lista, filho dos imigrantes An-
tônio Nehmetalla e Ranza 

Mansur. Seu nome foi escolhi-
do como homenagem ao herói 
da I Guerra Mundial, Alber-
to I da Bélgica. Em 1933, mu-
dou-se para o Rio de Janeiro. 
Após completar os estudos 
secundários, mudou-se para 
Miguel Pereira, onde se casou 
com Celia Mansur. Em busca 
de mais oportunidades de tra-
balho, mudou-se novamente 
para o Rio de Janeiro e, de lá, 
para Valença, onde se tornou 
Maçom em 30 de setembro de 
1950, na Loja Perfeita União, nº 
13 - Grande Loja Maçônica do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Após ser Iniciado, Alberto 
Mansur tornou-se Companhei-
ro Maçom em 07 de setembro 
de 1951 e Mestre Maçom em 
05 de setembro de 1952, sen-
do eleito Venerável Mestre da 
Loja Romã, nº 23, no Rio de Ja-
neiro, em 23 de maio de 1969. 
Ao longo de sua vida, foi fun-
dador das Lojas Igualdade, nº 
93; Fraternidade, nº 100; Isabel 
Domingues, nº 109; Igualdade 
II, nº 122; José Rocha Neto, nº 
123; Antônio Monteiro Martins, 

CURIOSIDADES | ESTUDO MAÇÔNICO
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nº 139; Francisco Cândido 
Xavier, nº 153; e Padre Cí-
cero Romão Batista, todas 
filiadas à Grande Loja Ma-
çônica do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Em 1974, Mansur foi 
eleito para o cargo de So-
berano Grande Comen-
dador, líder do Rito Es-
cocês Antigo e Aceito no 
Brasil. Naquela época, o 
Supremo Conselho estava 
confinado a uma pequena 
sala de 12 m², com uma 
mesa e alguns arquivos 
para organizar os qua-
se 1.000 Maçons do Rito 
Escocês Antigo e Aceito. 
Quando decidiu inter-
romper a tradição de vi-
taliciedade, organizando 
eleições para ser sucedi-
do em 1988, o Supremo 
Conselho contava com 
mais de 30.000 Maçons 
filiados, U$ 5 milhões de 
capitação anual e uma 
sede de quase 20.000 m².

Em uma de suas viagens 
como Membro Efetivo do 
Supremo Conselho do 
Grau 33º, Alberto entrou 
em contato com a revista 
The New Age - July 1969, 
que trazia uma maté-
ria comemorativa dos 50 
anos da Ordem DeMolay. 
Percebendo sua impor-
tância e seu potencial 
para a Maçonaria, deci-
diu ser necessário trazer 
essa Ordem para o Brasil. 
Após diversas tentativas 
infrutíferas de contato 
com o Supremo Conselho 
Internacional da Ordem 

DeMolay, em 1974, já Lu-
gar-Tenente no Supremo 
Conselho do Grau 33º e 
sendo responsável por 
organizar a VII Reunião 
dos Soberanos Grandes 
Comendadores da Amé-
rica, Mansur conheceu o 
Soberano estadunidense 
George A. Newbury. 

Em 1980, após ser no-
meado Membro Efeito do 
Supremo Conselho In-
ternacional e Oficial Exe-
cutivo da Ordem DeMo-
lay para o Brasil, Alberto 
Mansur conseguiu fun-
dar o primeiro Capítulo 
da América do Sul, Rio 
de Janeiro, nº 001, em 16 
de agosto de 1980. Após 
5 anos e a fundação de 
25 Capítulos, o Supremo 
Conselho Internacional 
outorgou a Carta Cons-
titutiva para a instalação 
do Supremo Conselho da 
Ordem DeMolay para o 
Brasil, sendo Mansur seu 
Grande Mestre. Enquan-
to foi Grande Mestre, até 
o ano de 2005, Mansur 
trabalhou intensamen-
te para a divulgação da 
Ordem DeMolay, promo-
vendo a fundação de 665 
Capítulos em todos os 
estados do país, alcan-
çando a marca de 65.000 
jovens Iniciados.  

Sempre com a inten-
ção de reforçar os laços 
entre as famílias dos Ma-
çons e trazer seus entes 
queridos para mais per-
to da Maçonaria, Alberto 
Mansur obteve o apoio 

da Grande Loja Maçônica 
do Estado do Rio de Ja-
neiro e do Supremo Con-
selho do Grau 33 do Rito 
Escocês Antigo e Aceito 
para a República Federa-
tiva do Brasil para trazer 
a Estrela do Oriente para 
o Brasil, de modo que os 
Maçons e suas esposas 
pudessem se reunir e re-
alizar projetos em con-
junto. Deste modo, em 02 
de agosto de 1997, Alberto 
e Celia Mansur viabiliza-
ram a fundação de qua-
tro Capítulos: Electa, nº 
01; Rio de Janeiro, nº 02; e 
Grande Rio, nº 04 (na ci-
dade do Rio de Janeiro); e 
Charllote Mendenhall, nº 
03 (na cidade de Niterói).  

Na ocasião de sua mor-
te, em julho de 2012, di-
versos Capítulos DeMo-
lays, Betheis de Filhas 
de Jó e Lojas Maçônicas 
realizaram cerimônias 
em sua homenagem. No 
mês seguinte, foi soer-
guida uma Loja do Gran-
de Oriente do Brasil - Rio 
de Janeiro com o nome de 
Augusta e Respeitável Loja 
Simbólica Grande Mestre 
Alberto Mansur, nº 3196. 
Em setembro de 2012, foi 
fundado em Areal, no Rio 
de Janeiro o Capítulo De-
Molay Alberto Mansur, nº 
722. Em 20 de setembro 
de 2015, foi fundada no 
Grande Oriente do Brasil 
- Espírito Santo a Augus-
ta e Respeitável Loja Sim-
bólica Grande Mestre Al-
berto Mansur II, nº 4347.
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Fundador e Diretor 
do Instituto Athlon 
de Desenvolvimento 
Esport ivo ,  Kevin 

Gyulo Bakos (38), é Sobri-
nho da Ordem DeMolay, 
iniciado em 2011, filho de 
Carlos Eugênio Bakos e 
Benedita Antonia Soares 
Bakos (Beni), casado com 
Ruth Melegari Bakos, há 
11 anos, e pai do Héctor 
(7) e da Heloísa (2). 
Desde 2018 Kevin é o 
coordenador da CBDV 
(Confederação Brasi-
leira de Desportos de 
Deficientes Visuais), no 
entanto, sua história com 
o mundo dos esportes 
começou quando tinha 
apenas 9 anos, através 
do basquete, modalidade 
que praticou até seus 22 
anos. Embora formado 
em Administração, Bakos 
optou, em 2005, por 
seguir a carreira de ges-
tor esportiva.

Nesta entrevista, Kevin 
nos contou sobre a sua 
trajetória com o parades-
porto, explicando como 
tudo começou, passando 
pela criação do Insti-
tuto Athlon, os desafios 
durante as Paralimpíadas 
de Toquio até a influên-
cia da Ordem DeMolay 
em sua vida profissional. 
Confira!

Como e quando iniciou a vida 
no esporte? 
NF: Aos 9 anos no bas-
quete, e também fiz judô 
aos 7 anos de idade. Em 
2005, meu pai era volun-
tário na entidade de rea-
bilitação de deficientes 
visuais, e iria iniciar um 
projeto voluntário vol-
tado para eles, o Goal-
ball. Para coordenar essa 
equipe, a entidade pre-
cisava de alguém, e meu 
pai me convidou volun-
tariamente para montar 

o time. 
No começo eu não quis, 
pelo fato de nunca ter 
trabalhado com pessoas 
deficientes, mas quando 
você entra nesse mundo 
acaba se apaixonando, 
nós dizemos que “o mos-
quitinho do para des-
porto nos picou”. Isso 
ocorreu no dia 5 de maio 
de 2005, quando instituí-
mos a equipe de Goalball 
em São José dos Cam-
pos, de lá para cá aca-
bei me apaixonando pela 
modalidade. 

Conte um pouco sobre o 
Instituto Athlon
NF: Esse trabalho cres-
ceu tanto, que aquilo que 
fazíamos no centro de 
reabilitação acabou não 
dando certo, as pessoas 
com deficiência se tor-
naram atletas e queriam 
algo a mais, então por 
iniciativa dos próprios 

ENTREVISTA | KEVIN GYULO BAKOS

Entrevista com nosso sobrinho Kevin Bakos, coordenador da CBDV-
que guiou a seleção brasileira durante as paralimpíadas de Tóquio.

UM DEMOLAY 
NO MUNDO DO 

PARADESPORTO 
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at l e t a s ,  j u nt a m e nt e 
comigo, fundamos o Ins-
tituto Athlon em junho de 
2011. 
Desde então, a entidade 
que antes era penas de 
Goalball, agora possui 9 
modalidades parades-
portivas voltadas para a 
transformação da vida 
do deficiente através do 
esporte, seja deficiência 
física, visual, entre mui-
tas outras.

Quais foram os maiores desa-
fios em coordenar a Confede-
ração Brasileira de Desportos 

de Deficientes Visuais durante 
as Paralimpíadas em um cená-
rio pandêmico?
NF: O maior desafio que 
eu tive foi o desconhe-
cido. Nós [confedera-
ção brasileira] tínhamos 
uma grande meta: não 
contrair o vírus, pois se 
alguém fosse infectado 
já não poderia embarcar 
para o Japão. Durante a 
preparação foi algo muito 
complexo, pois no Bra-
sil estávamos impedidos 
de treinar, enquanto a 
Europa e Ásia, os grandes 
adversários da seleção 

brasileira, já estavam 
liberados para os treinos.
O pessoal teve que se 
reinventar, inovando para 
que eles pudessem man-
ter o mínimo de prepa-
ração física e, então, no 
começo do ano nós esta-
belecemos essa grande 
meta de não contrair o 
vírus, conscientizando 
os atletas sobre os prin-
cipais cuidado, como, 
ficar em casa e utilizar 
álcool em gel e máscaras, 
para que ninguém fosse 
impedido de participar 
das paralimpíadas.
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Todos, estavam com muita gana 
para conquistar a medalha de 
ouro, principalmente a seleção 
masculina, que já tinha sido prata 
em 2012, nas paralimpíadas de 
Londres, e bronze em 2016, no 
Rio de Janeiro. Então, em Tóquio, 
eles foram coroados com o ouro. 
Nós tivemos um período com-
plexo no Japão, chegamos na 
cidade de Hamamatsu (400 
km de Tóquio), 12 dias antes da 
abertura da vila paralímpica. Lá 
houve um momento muito difí-
cil, pois um membro da delega-
ção do Brasil foi detectado com 
coronavírus, e a regra deman-
dava a reclusão das pessoas que 
ficaram próximas a ele nos dois 
voos rumo ao Japão.
Com isso, tivemos 52 pessoas 
do Brasil reclusas, nós os cha-
mávamos de Grupo Cinza, que 
ficou em quarentena por 14 dias, 
entre eles estavam membros da 

comissão técnica masculina e 
feminina, assim como atletas da 
seleção feminina. Foi um perí-
odo muito delicado, que afetou 
a seleção, já que os treinamentos 
que não conseguiam ser reali-
zados devido à falta de recur-
sos humanos. A preparação foi 
muito difícil. 

Por fim, os ensinamentos da Ordem 
DeMolay influenciam a maneira que 
você exerce sua profissão?
NF:  Sim, com certeza, os ensi-
namentos que eu obtive durante 
todo esse período norteiam as 
funções profissionais. São 7 
virtudes, entre elas, a corte-
sia e fidelidade, acho que para 
trabalhar em um movimento 
paralímpico é preciso ter essas 
virtudes bem apuradas, então 
tenho certeza de que os ensi-
namentos foram a base de quem 
eu sou hoje.

ENTREVISTA | KEVIN GYULO BAKOS

Atletas 
paralímpicos 
da Seleção 
Brasileira
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TÍTULOS CONQUISTADOS 
COMO COORDENADOR DA 

CBDV

ANOTÍTULO PAÍS
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Os mistérios da nota 
de 1 dólar

 Muitos acreditam que algumas de suas ilustrações carregam signifi-
cados maçônicos

CURIOSIDADES |  SIMBOLOGIA MAÇÔNICA

A simbologia da nota de 
US$ 1 é um tema miste-
rioso que desperta, há 
um século, a curiosidade 
das pessoas, a ponto de 
levá-las a elaborar várias 
teorias da conspiração. 
Embora haja quem argu-
mente que os desenhos 
da cédula são meras ilus-
trações destinadas a con-
tar a história dos Estados 
Unidos, também existem 
aqueles que acreditam 
que alguns de seus sím-
bolos crípticos carregam 
referências à Maçonaria.
O último argumento não 
seria uma ideia delirante, 
pois se sabe que, desde 
a fundação dos EUA, 44 

presidentes americanos 
participaram ativamente, 
em algum momento, 
da Ordem dos Homens 
Livres e Aceitos, entre 
eles: George Washing-
ton, Thomas Jefferson e 
Benjamin Franklin.
Esses três cavaleiros, 
eram notórios maçons, 
também conhecidos 
como os fundadores da 
nação americana, que 
coincidentemente - ou 
não - f izeram parte, 
ainda que indiretamente, 
do projeto de design da 
nota de US$ 1.
Por exemplo: George 
Washington, é o rosto 
estampado na nota, 

enquanto Thomas Jeffer-
son e Benjamin Franklin 
eram membros do comitê 
que autenticou o Grande 
Selo Nacional posicio-
nado no lado esquerdo 
da nota.
No entanto, o símbolo 
que é objeto de muita 
m especulação, e apon-
tado como a alusão mais 
explícita à Maçonaria, 
é indiscutivelmente a 
pirâmide com o Olho 
da Providência no topo, 
também conhecido como 
o “olho que tudo vê”, 
que, segundo estudio-
sos, representa solidez e 
eternidade.
Olhando mais de perto, 
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é possível ver que a pirâ-
mide está inacabada, isso 
é intencional, o topo é 
separado do resto da 
composição para indicar 
o processo constante de 
construção dos Estados 
Unidos. A pirâmide tam-
bém tem 13 degraus, fei-
tos para representar todas 
as colônias originais dos 
Estados Unidos.

O olho da providência, na 
nota de US$ 1, representa 
Deus e sua intervenção 
divina em nome da nação 
americana. Para quem faz 
parte da Ordem, é impos-
sível não entender o sím-
bolo como uma referência 
à Maçonaria, onde o olho 
que tudo vê está sempre 
envolto pelo delta lumi-
noso, retratando o Grande 
Arquiteto do Universo e 
seu olhar vigilante.
Na base da pirâmide, é 
possível ler o número 
1776  em a lgar ismos 

romanos (MDCCLXXVI), 
alusivo ao ano da decla-
ração da Independên-
cia, movimento do qual 
a Maçonaria fez parte. 
Acima dele, à esquerda 
e à direita, flutuam duas 
palavras escritas em 
latim que juntas formam 
a frase “Annuit Cœptis”, 
que significa “Ele aprova 
nossos esforços”.

Posicionado ao lado 
oposto da pirâmide está 
o Grande Selo dos Esta-
dos Unidos, carregando a 
imponente águia de asas 
abertas, que segura fle-
chas e um ramo de oli-
veira em suas garras. Ela 
representa força e poder, 
enquanto as flechas são a 
prontidão para defender 
a liberdade e o ramo de 
oliveira a paz que a Amé-
rica busca. O número 
13 reaparece no Grande 
Selo, sendo a quantidade 
exata de flechas, folhas no 

ramo de oliveira, listras do 
escudo usado pela águia 
e as estrelas que pairam 
sobre ela.
De acordo com alguns 
historiadores, a quanti-
dade de penas nas asas 
e na cauda da águia se 
refere ao número de graus 
na Ordem. A asa direita 
tem 32 penas, enquanto a 
esquerda 33, o que pode 

ser uma referência aos 
graus do Rito Escocês.
Embora não seja um fato 
consumado, a suposição 
de que a nota de 1 dólar 
contenha inf luências 
maçônicas apresenta uma 
possibilidade muito real, já 
que a Irmandade desem-
penhou papéis extrema-
mente importantes em 
diversos eventos, cons-
truções arquitetônicas e 
na história do país, sendo 
forte e presente até os 
dias de hoje, através dos 
Irmãos que o praticam.
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Há 10 anos, na noite 
de 20 de dezembro 
de 2011, sob uma 
resplandecente Lua 

Quarto Minguante que 
ostentava brilho em sua 
face direita, a A.R.L.S. Ba-
rão de Mauá nº 3521 ju-
risdicionada ao G.O.S.P. 
(e federada ao G.O.B. na 
época), realizou uma Ses-
são Naval a céu aberto em 
pleno navio “Mestre dos 
Mares” fundeado ao cen-
tro da baía de Santos. 
A data escolhida foi pro-
posital em virtude do 
solstício de verão e do 
aniversário de 97 anos da 

implantação do Rito Bra-
sileiro. Mesmo ocorrendo 
a céu aberto a Sessão foi 
realizada coberta de vistas 
profanas, não colocando 
em risco os augustos mis-
térios da Maçonaria. 
Na oportunidade foi ado-
tado um ritual próprio, 
adaptado às tradições 
militares e navais, res-
guardando e exaltando a 
essência Maçônica com 
fulcro no Rito Brasileiro.
Diversas Autoridades Ma-
çônicas estiveram pre-
sentes, entre eles o Sa-
pientíssimo Grão-Mestre 
Geral Adjunto do G.O.B. 

Claudio Roque Buo-
no Ferreira; o Eminente 
Grão-Mestre Estadual da 
época e o Poderoso Con-
selheiro Federal do G.O.B. 
e Grande Regente do Su-
premo Conclave do Brasil 
Walter Alexandre Ferraz.
Todos os presentes foram 
agraciados com paten-
tes militares simbólicas 
considerando-se a equi-
valência entre os cargos 
existentes no R.G.F., no 
que tange a distribuição 
entre a 1ª e 6ª faixas e a 
hierarquia tradicional da 
Marinha do Brasil.
Um exemplo: O Sapientís-

SESSÃO NAVAL A
CÉU ABERTO

NOTÍCIAS DO GOSP |  SESSÃO MAGNA COMEMORATIVA

Há 10 anos a ARLS Barão de Mauá nº 3521 realizou o evento em 
navio “Mestre dos Mares” 

ARLS Barão de Mauá
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Autoridades 
Maçônicas 
presentes na 
Sessão histórica

Sessão Naval a Céu Aberto

simo Grão-Mestre Geral Adjun-
to por pertencer à 5ª faixa fez 
jus à patente simbólica de Almi-
rante-de-Esquadra, enquanto 
que o Eminente Grão-Mestre 
Estadual pelo fato de perten-
cer à 4ª faixa foi homenageado 
como Vice-Almirante, Oficiais 
Generais da Marinha do Bra-
sil. Na simbologia da Sessão os 
Aprendizes eram os Marinhei-
ros, os Companheiros eram os 
Cabos, os Mestres eram Sar-
gentos e os Mestres Instalados 
e Autoridades eram os Oficiais, 
conforme a equivalência de suas 
faixas com o R.G.F.
A Sessão fora presidida pelo 
“Capitão-de-Fragata” Irmão Or-
lando Rollo, Venerável Mestre 
da A.R.L.S. Barão de Mauá, con-
tando com o apoio de todos os 
“marinheiros de seu navio”.
Foram apresentados três tra-
balhos: O “1º Sargento” André 
Cardoso expôs uma peça de ar-
quitetura sobre os 97 anos de 
implantação do Rito Brasileiro; 
o “1º Sargento” Alex Ochsendorf 
apresentou uma obra sobre o 

Solstício de Verão; e o “Capi-
tão-de-Fragata” Orlando Rollo 
discorreu sobre a História da 
Maçonaria Naval.
O pavilhão nacional, além das 
bandeiras do G.O.B. e do G.O.S.P. 
foram hasteadas no mastro do 
navio, para serem devidamen-
te saudadas com a formação de 
uma guarda de honra, em que 
seus membros estavam muni-
dos de espadas originais da Ma-
rinha de Guerra do Brasil.
O ponto forte da Sessão foi sem 
dúvida à ritualística emprega-
da, principalmente no que con-
cerne aos cerimoniais, sendo 
que todos os comandos da Ses-
são eram emanados através de 
apitos navais originais em con-
formidade com as tradições.
Ao fim da Sessão houve uma 
linda queima de fogos precedi-
da pela saudação com um ca-
nhão original do início do sé-
culo passado que disparou do 
navio três salvas: em homena-
gem ao Supremo Conclave do 
Brasil para o Rito Brasileiro, ao 
Grande Oriente de São Paulo e 
ao Grande Oriente do Brasil.
Posteriormente a Sessão, ou-
viu-se o hino oficial da Marinha 
Brasileira, o “Cisne Branco” e 
todos se dirigiram embarcados 
até a paradisíaca Ilha das Pal-
mas, sede social do Clube de 
Pesca de Santos, uma ilha loca-
lizada na baía de Santos, onde 
puderam desfrutar uma ines-
quecível ágape fraternal, cujo 
prato principal era frutos-do-
-mar e muita alegria!
Juntamente ao GOSP. a ARLS 
Barão de Mauá, planeja em bre-
ve uma reedição deste evento 
histórico.



ED 58 | Luzes | 18

Breve estudo sobre o cenário histórico no ano do Centenário do GOSP

VIAGEM NO TEMPO: DESTINO, 
NOVEMBRO DE 1921

“A história é testemunha 
do passado, luz da verdade, 
vida da memória, mestra da 
vida, anunciadora dos tem-
pos antigos.” – Cícero

O estudo da história nos 
fornece conhecimento, 
quase sempre preciso, 
sobre a interconexão do 
tempo, mostrando que 
mesmo ações simples 
podem ter efeitos perenes 
que ressoam através das 

gerações; enquanto tam-
bém nos ajuda a enten-
der que todos os eventos 
recentes estão enraizados, 
de uma forma ou de outra, 
em eventos da antiguidade.

Assim, neste artigo, ire-
mos explorar três eventos 
distintos que aconteceram 
em novembro de 1921, ano 
de fundação do Grande 
Oriente de São Paulo, para 
que possamos entender o 

cenário histórico da época.
Em Alexandria (Egito), no 

dia 5 de novembro, nasce 
Sua Alteza Sultânica Faw-
zia bint Fuad, do Palácio 
de Ras Al-Teen. Também 
conhecida, ao longo de sua 
vida, como Muluk Fawzia 
do Irã e Fawzia Chirine, ela 
era uma princesa egípcia, 
descendente da deposta 
dinastia de Maomé Ali e 
filha mais velha de Fuad 
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I, que se tornou a rainha 
do Irã após se casar com 
Mohammad Reza Pahlavi, 
Xá do Irã na época.

O casamento de Faw-
zia e Mohammed ocor-
reu em 1939, no entanto, 
essa união não se deu por 
amor, mas sim por conta 
de um acordo político, 
planejado pelo pai de 
Mohammed, Rezā Shāh, 
que visava consolidar o 
poder e a influência do 
Egito no Oriente Médio, 
além de agregar respeito 
ao regime iraniano por 
meio do associação com 
a linhagem real egípcia.

Em 1945, a então rainha 
obteve o divórcio egípcio, 
todavia, como essa medida 
só foi reconhecida pela lei 
iraniana em 1948, Fawzia 
teve que deixar sua única 
filha na época, a Princesa 
Shahnaz, com o pai. Fawzia 
casou-se novamente, em 
28 de março de 1949, com 
o Coronel Ismail Chirine, 
um diplomata formado 
pela Universidade de Cam-
bridge, que também havia 
sido ministro da Guerra e 
da Marinha. Dessa vez, ela 
estava verdadeiramente 
apaixonada, e levou uma 
vida feliz com seu marido 
em um matrimônio que 
resultou no nascimento de 
dois filhos.

Durante seus últimos 
anos, a Princesa Fawzia 
estava morando em sua 
cidade natal, Alexandria 
(Egito), seu falecimento 
ocorreu em 2 de julho 
de 2013, aos 91 anos, 
enquanto seu funeral 
foi realizado no dia 3 de 

julho na mesquita Sayeda 
Nafisa, na cidade do Cairo.

Em 9 de novembro de 
1921, o Partido Nacional 
Fascista (PNF) é fundado 
por Benito Mussolini. 
Enraizado em políticas 
autoritárias, o partido aliou 
elementos de militarismo, 
autossuficiência eco-
nômica e totalitarismo 
ao desejo de restaurar e 
expandir os territórios ita-
lianos, ação considerada, 
pelos fascistas, necessária 
para afirmar a soberania e 
a força da Itália. 

O PNF era oposto ao 
comunismo, socialismo 
marxista, pluralismo, direi-
tos individuais e igualdade, 
assim como ao modelo 
democrático de governo. 
Além disso, na filosofia 
fascista, a violência era 
aceita e vista como uma 
qualidade redentora, ou até 
mesmo purificadora, já que, 
naquele contexto, acredi-
tava-se que ela auxiliava o 
progresso da nação.

Ainda em 1921, Mussolini 
foi eleito para a Câmara 
dos Deputados Italiana; no 
ano seguinte, ele promo-
veu a Marcha sobre Roma, 
na qual liderou 30.000 
homens armados pelas 
ruas da Itália, assumindo o 
poder como primeiro-mi-
nistro. Então, em 1925, ele 
estabeleceu uma ditadura 
fascista completa na posi-
ção de “il Duce” (o líder) e 
fez do PNF o único partido 
permitido no país.

A partir desse momento, 
a economia da Itália pas-
sou a ser controlada pelo 
Estado, a censura cresceu 

e todos os aspectos da 
vida da população italiana, 
desde as atividades sociais 
às acadêmicas, tiveram que 
se adequar estritamente 
aos padrões do facismo. 
Em 1928, essa centralização 
política se intensifica com 
a oficialização do Grande 
Conselho Fascista.

A ditadura na Itália per-
durou por quase 20 anos, 
até que em 25 de julho de 
1943, Benito Mussolini é 
preso, evento que levou 
à dissolução do Partido 
Nacional Fascista, uma 
decisão tomada e oficiali-
zada pelo governo de Pie-
tro Badoglio dois dias após 
a prisão do ditador.

Enquanto isso, no Bra-
sil, em 9 de novembro 
de 1921, falece a Prin-
cesa Isabel Cristina Leo-
poldina Augusta Micaela 
Gabriela Rafaela Gonzaga 
de Bourbon-Duas Sicí-
lias e Bragança, também 
conhecida como Princesa 
Isabel “A Redentora” e 
comumente chamada de 
Isabel do Brasil.

Nascida no Rio de 
Janeiro, em 29 de julho de 
1846, Isabel era filha de 
Dom Pedro II, com a Dona 
Teresa Cristina, e herdeira 
presuntiva do trono brasi-
leiro. Sua infância foi vivida 
no Palácio Paço de São 
Cristóvão, onde cresceu 
recebendo uma ótima edu-
cação, aprendendo diver-
sos idiomas e disciplinas.

Aos 18 anos, a Prin-
cesa Isabel casou-se com 
o Conde d’Eu, Luís Filipe 
Maria Fernando Gastão, e, 
segundo os historiadores, 
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ele estavam mesmo 
apaixonados, embora 
na época os casamen-
tos arranjados fossem 
a norma. O matrimônio 
resultou no nascimento de 
quatro filhos: Luísa Vitória, 
Pedro, Luís e Antônio.

Apesar de possuir pouco 
interesse por política, Isa-
bel desempenhou um papel 
importante no comando do 
Brasil, já que era a herdeira 
do trono e, como tal, tinha 
certos deveres a cumprir. 
No entanto, sua ação mais 
importante na história bra-
sileira, e pela qual se tornou 
tão notória, foi a assinatura 

da Lei Áurea em 1888.
A Lei Áurea, que aboliu 

a escravidão no Brasil foi 
assinada por Isabel em 13 
de maio de 1888, sendo 
este o acontecimento 
mais polêmico de sua vida, 
causando até hoje debates 
sobre o que de fato moti-
vou sua atitude.

Algumas pessoas exal-
tam a Princesa como uma 
verdadeira humanista, que 
abraçou a causa; enquanto 
outras, sendo a maioria 
destas estudiosos, contes-
tam e afirmam que o ver-
dadeiro motivo não foi um 
sentimento benevolente, 

mas sim o resultado da 
mobilização popular, de 
abolicionistas e escra-
vos, ao longo da década 
de 1880, que levou Isabel 
a perceber que não have-
ria outra alternativa senão 
assinar o documento.

Em 15 de novembro 
de 1889, a família real é 
expulsa do Brasil, devido à 
Proclamação da República. 
Assim, Isabel encontra exí-
lio, junto ao seu marido, na 
França, país em que per-
maneceu até seus últimos 
dias, vindo a falecer em 14 
de novembro de 1921, aos 
75 anos de idade.
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 Dicas que enriquecem: A leitura desempenha um papel de grande importância
em nosso crescimento intelectual e pessoal.

BREVIÁRIO MAÇÔNICO, AUTOR: 
RIZZARDO DA CAMINO, EDITORA: 
MADRAS

O BANQUETE, AUTOR: PLATÃO, 
JAIR LOT VIEIRA, EDITORA: 
EDIPRO

GRAU DO APRENDIZ E SEUS 
MISTÉRIOS, AUTOR: JORGE 
ADORO, EDITORA: PENSAMENTO

Aqui temos um belo repertório 

de textos que o maçom pode 

ler, ao longo dos 365 dias do 

ano, com grande proveito. São 

um fruto saboroso, sereno e ne-

cessário de toda uma existência 

voltada para o autêntico viver 

maçônico, que acaba ultrapas-

sando o âmbito das Lojas, do 

congraçamento com os Irmãos, 

para abranger toda a humanida-

de. Mais que um bonito, pro-

fundo e ponderado elenco de 

textos, este livro é um guia de 

bom senso, de aproximação com 

o Grande Arquiteto do Universo 

e com toda a sua criação, com a 

Natureza.

Nesta obra nota-se pontos de 

divergência e inúmeros outros de 

confluência entre as concepções 

de amor advindas da sociedade 

grega clássica e as praticadas 

pela sociedade contemporâ-

nea, principalmente no que diz 

respeito aos mitos e às crenças 

amorosas ainda presentes na atu-

alidade. O Banquete, que eviden-

cia a dimensão éticas do amor, 

constitui-se num vasto campo 

para a reflexão e a aprendiza-

gem das origens que igualmente 

compuseram nossa cultura. O 

Banquete é um convite ao repen-

sar as práticas da atualidade.

Grau do Aprendiz e seus Mistérios 

é a revelação possível do conte-

údo de informações adequadas 

ao Aprendiz Maçom, primeiro 

estágio na senda dessa frater-

nidade de homens livres que 

procura preservar seus mistérios 

e transmiti-los gradativamente 

aos irmãos que a integram. O 

estudioso encontrará informa-

ções que tratam especialmente da 

iniciação, nome que se dá ao rito 

de acesso à Maçonaria. Conhece-

rá ainda o que é e faz o aprendiz 

em sua Loja e como deve agir no 

mundo exterior. Um clássico da 

literatura maçônica.

Enriquecendo a
jornada maçônica

CULTURA | EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO
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https://gosp.org.br/doe-gosp
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DIA DA CONSCIÊNCIA 
NEGRA E A MAÇONARIA 
Nossa Potência repudia qualquer ato de racismo, discriminação e 
desigualdade social.

CULTURA | CONSCIÊNCIA NEGRA

A m a ç o -
naria é 
r e g i d a 
pelo tri-

pé “Liberdade, 
Igualdade e Fra-
ternidade”. Prin-
cípios que pare-
cem simples, se 
olharmos de manei-
ra superficial ou em 
um primeiro momen-
to, mas, em simultâ-
neo, muito complexos, 
visto que suas definições 
e aplicações irão depender 
da realidade sociocultural, 
econômica e histórica de cada 
região, tempo e realidade. Li-
dar com as diferenças, sem-
pre foi um grande empecilho 

para a humanidade em qual-
quer época. Por essa razão, fa-
lar sobre o Dia da Consciência 
Negra, ou oficialmente, Dia 
Nacional de Zumbi e da Cons-
ciência Negra é também falar 
sobre a Maçonaria. Você deve 
estar se perguntando: “mas o 
que tem a ver a Ordem com 
esse dia?”. Foi graças a ação 
de Maçons livres e de bons 
costumes da época, do início 
ao final do século XIX, que se 
iniciou o movimento consi-
derado o embrião do Dia da 
Consciência Negra, mas 

não menos importante, 
que foi a Abolição da 

Escravatura. 
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A maçonaria é regi-
da pelo tripé “Liberdade, 
Igualdade e Fraternida-
de”. Princípios que pare-
cem simples, se olharmos 
de maneira superficial ou 
em um primeiro momen-
to, mas, em simultâneo, 
muito complexos, vis-
to que suas definições e 
aplicações irão depender 
da realidade sociocultu-
ral, econômica e históri-
ca de cada região, tempo 
e realidade. Lidar com as 
diferenças, sempre foi um 
grande empecilho para a 
humanidade em qualquer 
época. 

Por essa razão, falar 
sobre o Dia da Consciên-
cia Negra, ou oficialmen-
te, Dia Nacional de Zumbi 
e da Consciência Negra 

Afinal, a Maçona-
ria nesse século, como 
em outros também, foi 
responsável por gran-
des transformações 
ocorridas em terras tu-
piniquins: Revolução 
Pernambucana (1817), 
Independência do Bra-
sil (1822), Revolução Li-
beral (1842) e a própria 
campanha pela extinção 
da escravatura de ne-
gros africanos no Bra-
sil (1850-1888), além da 
Proclamação da Repú-
blica (1889) celebrada no 
dia 15 de novembro. 

Para o maçom liberda-
de não é fazer o que bem 
entender, com objetivo 
egoístas, mas sim, fazer 
o que é correto, por mais 
que possa doer indivi-
dualmente, de modo que 
a decisão tomada e sua 
consequente ação pro-
mova o bem comum, ou 
seja, o bem da coletivi-
dade. Igualdade signifi-
ca que todos os homens, 
independente de credo 
religioso, posição social, 
nacionalidade, raça ou 
profissão são iguais. 

Por isso, privar de li-
berdade nem se for uma 
única pessoa, tratá-la 
com desigualdade e não 
ser fraternal em 
suas necessida-
des essenciais, 
seja por fins 
e g o í s t i c o s , 
m e r c a n t i -
listas para a 
época e capita-
listas para atua-
lidade, significa 
ferir a pura es-
sência da Ordem. 

O GOSP reconhe-
ce ser importantíssimo 
o reconhecimento do 
papel dos descendentes 
negros na construção do 
nosso país e mesmo em 
nossa Ordem. Refletir 
sobre crimes e temas 
como o racismo, dis-

criminação, igualdade 
social, que não se ex-
tinguiram na abolição, é 
de suma importância em 
dias como esses onde a 
violência, a divisão da 
sociedade em pequenos 
grupos, intolerantes às 
diferenças, tomam con-
ta da sociedade. 

O Grande Oriente de São 
Paulo repudia qualquer 
ato dessa natureza. Pode-
mos dizer que hoje não é 
somente o Dia da Consci-
ência Negra, mas deveria 
ser sim, o Dia da Consci-
ência Humana, pois afinal, 
somos todos Irmãos, uma 
só Família, e nossa casa é o 
Planeta Terra. 

CULTURA | CONSCIÊNCIA NEGRA



ED 58 | Luzes | 25

ARLS HIRAM ABIF 
Nº 1079

ACONTECIMENTOS |  NOTÍCIAS DAS LOJAS

 A oficina oferece um belo exemplo de como propagar os valores de 
benemerência e contribuir para o progresso da sociedade.

Criada em 28 de maio 
de 1929, a Augusta 
e Respeitável Loja 
Simbólica Hiram 

Abif - nº 1071, nasceu do 
sonho dos dois Irmãos e 
comerciantes, José Ro-
drigues Cabo e Francisco 
Barbeiro, de fundarem 
uma Loja Maçônica na ci-
dade de Santos (SP), sob 
os auspícios do Grande 
Oriente de São Paulo.
Na época, existiam duas 
outras Lojas no Orien-
te Santista: Fraternida-
de e Dom Pedro I, ambas 
resultado da celebração 
do pacto de fusão entre 
a ARLS Fraternidade de 
Santos e o Grande Orien-
te de São Paulo.
No entanto, o Irmão Fran-
cisco Cabo, acreditava 
que Santos poderia con-
tar com outro templo em 
Honra e Glória ao Grande 
Arquiteto do Universo. As-
sim, na data de 25 de mar-
ço de 1929, em reunião re-
alizada em sua casa, onde 
estavam presentes outros 
13 Irmãos, Francisco fez 
as considerações iniciais 

para a fundação 
da Loja Hiram Abif.
Ele clamava a to-
dos, para que se 
unissem em bene-
fício da humani-
dade e no comba-
te ao despotismo 
que assolava o 
mundo; dizen-
do que, naquele primeiro 
momento, deveriam tra-
balhar de forma irregu-
lar, para que o patrimônio 
fosse estabelecido, junto 
com a superação de al-
guns obstáculos.
A razão de tudo isto, era 
para que, quando solici-
tassem a regularização 
da Loja ao GOSP, a ofi-
cina já seria reconheci-
da como um local que, 
embora modesto, era 
constituído por Obreiros 
conscientes do trabalho 
que deviam cumprir.
Em 28 de maio, foi apro-
vado o título “Loja Capi-
tular Hiram Abif”. Após 
649 dias de espera, em ata 
da Loja Fraternidade de 
13/03/1931, após algum 
debate, o tema do “pac-

to de fusão” foi colocado 
em votação e a maioria 
dos presentes optou pela 
aceitação da Loja Capitu-
lar Hiram Abif. Então, no 
dia 28 de maio de 1929, a 
oficina foi finalmente re-
gularizada, em cerimônia 
presidida pelo Irmão Mar-
rey Junior, Grão-Mestre 
do Grande Oriente de São 
Paulo na época.
O primeiro Venerável da 
Loja Hiram Abif, desde a 
sua fundação foi o Irmão 
José Rodrigues Cabo, 
seu mandato só termi-
nou em 8 de setembro 
de 1930, quando, devido 
a uma grave enfermi-
dade, ele partiu para o 
Oriente Eterno.
Em 15 de setembro de 
1930, a Loja assume uma 
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honrosa e bela missão: au-
xiliar o Educandário San-
tista, uma Organização 
da Sociedade Civil sem 
fins lucrativos que atua na 
área social e educacional 
há 92 anos, dedicando-se 
a garantir que o direitos 
previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te sejam efetivados com 
qualidade e integralidade.
A história da relação entre 
a Loja e a entidade, é mar-
cada pela presença três 
mulheres fortes, as nossas 
cunhadas: A idealizadora, 
Joanna Monte Bastos, que 
possuía poucas posses, 
mas um grande coração; 
Isira Umbria, que se dispôs 
a fazer tudo que estava ao 

seu alcance para o engran-
decimento da obra; e Ida 
Trilli Gomes dos Santos, a 
segunda cunhada a se en-
volver no trabalho volun-
tário, administrando a ins-
tituição de 1946 a 1978.
O Grande Oriente de São 
Paulo aplaude este gesto 
da Loja Hiram Abif, pois 
ele demonstra, com clare-
za e ressonância, o com-
promisso duradouro da 
oficina para com a melho-
ria da sociedade e o cui-
dado da humanidade, bem 
como seus valores, que 
se fortalecem a cada ge-
ração e estão fortemente 
alinhados aos justos ideais 
de Fraternidade, Liberda-
de e Igualdade.

É um orgulho imensu-
rável ter uma Loja tão 
dedicada a propagar os 
ensinamentos da Ordem 
pelo mundo, por quase 
um século, na jurisdição 
do GOSP. Sem dúvida, 
traz felicidade a todos 
os Irmãos da Potência, 
bem como motivação 
para sempre se empe-
nhar pela benemerência 
e pelo progresso. 
Parabéns e gratidão a Hi-
ram Abif por sua contribui-
ção infinita para o planeta, 
país, cidade e comunidade 
em que vivemos. Que o 
Grande Arquiteto do Uni-
verso continue iluminan-
do seu caminho e guiando 
suas ações!

Sentado à 
direita: João 
Ribeiro Bello, 
Venerável 
Mestre

Atual 
administração 
da Loja, para 
o biênio 2021-
2023

Ângelo Bitelli 
Orador oficial 
da Comissão  

Regularizadora

Templo Hiram 
Abif (1931)
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Conheça mais
ACONTECIMENTOS | LOJAS

Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

Na segunda-feira, dia 01/11/21, a ARLS Estrela da 
Serra nº 1708 no Oriente de São Pedro, realizou 
Sessão Magna de Exaltação.

Foi realizada no dia 04/11/2021 na ARLS Fides Ses-
são de Loja de Mesa - Jantar Ritualístico reunindo 
todas as Lojas do Oriente de Sertãozinho.

Noite festiva na data de 04/11/21, a A.R.L.S. Sol da 
Macedonia n° 7.011 Rito Moderno, comemorou o seu 
3° Aniversário de Fundação.

ARLS Templários do Sétimo Milênio nº 3449, Oriente de 

Ribeirão Preto - SP, realizou na noite do dia 03/11/2021, 

Sessão Magna de Exaltação.

A ARLS Cristais Paulista, 4181 - REAA do Oriente de 
Cristais Paulista S.P., realizou na noite do dia 04-11-
2021 Sessão Magna de iniciação

No dia 01/11/2021 foi realizada Sessão de Entrega 
da Carta Constitutiva na ARLS Nascente do Tietê n° 
2809.
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A ARLS Phoenix Lodge n° 7045 do Oriente de Mogi 
das Cruzes, realizou no dia 03/11/2021, Sessão de 
Filiação.

Foi realizada na sexta-feira 05/11/2021, Sessão de 
Loja de Mesa - Jantar Ritualístico, na ARLSBO Uni-
versitária nº 1928 

No dia 04/11/2021 as Lojas Fraternidade (GOP), Al-
vorecer e Pedra Fundamental (GLESP),ARLS Wilhel-
mus Jacobus Verhagen (GOSP), e ARLS Cavalheiros 
da Luz realizaram Sessão Conjunta.

Na segunda feira, 08/11/2021 foi realizada Sessão 
Magna de Iniciação na ARLS Guardiões do Chanukah 
nº 7001.

Na manhã de 06/11/2021 no Oriente de Limeira-SP, 
a ARLS Sublime Arte Real nº 7.030 Rito York, reali-
zou Sessão Magna de Iniciação.

No dia 08/11/2021, na Augusta e Respeitável Loja 
Simbólica 16 de Abril 1311, foi realizada Sessão Magna 
de Passagem.

Na noite do dia 05/11/2021, foi realizada na ARLS 
União Universal n° 463, Sessão Magna de Exaltação.

Na sexta-feira 05/11/2021, foi realizada na Loja 
XXVI de Maio nº 1974, REAA do Oriente de Soroca-
ba, Sessão Magna de Iniciação.
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Realizado na noite 08/11/2021, Sessão comemorati-
va aos 31 anos de Fundação da ARLSGB Fraternida-
de Tathuiby de Limeira nº 2603.

No dia 09 de novembro de 2021, a A∴R∴L∴S∴ Fra-
ternidade Estrela Flamígera, Nº 3550 (FEF) realizou 
Sessão Magna de Iniciação.

Foi realizada no dia 06/11/2021 na ARLS Concórdia 
e Caridade nº 3790 - REAA do Oriente de Capão 
Bonito SP, Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Primeiro Barão de Tatuí nº 7022,(REAA) 
oriente de Tatuí realizou em 11/11/2021 Sessão 
Magna de Iniciação.

A ARLS União e Justiça II nº 1.286 realizou no dia 
08/11/2021 Sessão Magna de Entrega da nova Carta 
Constitutiva

ARLS Fraternidade de São Caetano – 1342 realizou 
em 11/11/2021 Sessão Magna de iniciação.

A ARLS Guardiões do Arquiteto nº 4112, em 
09/11/202, recebeu o Ir Paulo André MI da ARLS 
Oriente Eterno nº 194, que apresentou palestra 
sobre o tema: “Começando a vida aos 50”.

Em 10/11/2021, a ARLS Fraternidade de Limeira”-1302 
-  Estrela da Distinção Maçônica, realizou Sessão 
Magna para entrega de Títulos de Recompensas.
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A ARLS Cavaleiros da Sapiência nº 4233 e Colunas de 
Hiran nº 7035 realizaram em 11/11/2021 Sessão Magna 
de Elevação.

A ARLS Renascimento n° 2478, ARLS Nascente do Tie-
tê N° 2805 e ARLS 1° de Setembro N° 3399 realizaram 
no dia 12/11/2021 Sessão Conjunta.

A ARLS Liberdade e Evolução n° 2704 realizou no dia 
13/11/2021 Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Templários do Sétimo Milênio nº 3449 realizou 
no dia 10/11/2021 Sessão Magna de Elevação.

A ARLS Deus e União n° 2559 realizou no dia 
12/11/2021 Sessão Magna de Exaltação.

Na sexta-feira (12/11), em data histórica, a ARLS Lauro 
Sodré n° 4498 (LS) realizou Sessão Magna comemo-
rativa.

A ARLS Renascer nº 2834 - Benfeitora da Ordem no 
Oriente Caçapava, realizou no dia 11/11/2021I Sessão 
Magna de Iniciação.

A ARLS União Universal n° 463 realizou no dia 
12/11/2021 Sessão Magna de Elevação.
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Na terça-feira 16/11/2021 a ARLS ATIBAIA nº 2913 - 
Rito de York do Oriente de Atibaia - São Paulo retor-
nou aos trabalhos maçônicos de forma presencial.

Na noite de 16/11/2021, a ARLS Sublime Harmonia nº 
2605 – Benfeitora da Ordem do Oriente de Limeira,  
realizou Sessão Magna de Elevação.

Na noite do dia 11/11/2021, foi realizada  Sessão Mag-
na de Iniciação na ARLS 1ª Barão de Tatuí nº 7022.

No dia 19 de novembro de 2021 foi realizada na ARLS 
“Deus e Caridade X”, nº 937, Oriente de Pederneiras, a 
Sessão Magna de Iniciação

Foi realizada no 17/11/2021 Sessão Magna de Iniciação 
na ARLS Ma’at , Liberdade, Justiça e Retidão nº 3669. 

No dia 18/11/2021 - ARLS De Adonhiram nº 3479 – do 
Oriente de São Paulo, pertencente a 17ª R.A. do GOSP, 
em Sessão Ordinária.

Na terça feira dia 16/11/2021 na ARLS Cidade de Gua-
rujá - 2787, realizou Comemoração aos 28 anos (Bodas 
de Hematita) de existência da Oficina. 

Foi realizada na terça-feira, 16/11/21 a Sessão Magna 
de Entrega de Comendas e Filiação da ARLS Farol da 
Rifaina nº 4336
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No dia 04/10/2021 - ARLS Cavaleiros do Templo 
do Oriente – 7010 e ARLS Cavaleiros de Adonhiram 
– 7033 do Oriente de São Paulo realizaram sessão 
conjunta Ordinária.

A ARLS Fraternidade Acadêmica “Sementes do Ama-
nhã” nº 4451 do Oriente de Jacareí-SP recebeu em 
Sessão Magna no dia 20/11/2021.

A ARLS Lusíadas de Camões, n° 4.474 realizou no dia 
22/11/21 Sessão Magna de entrega de Comendas de 
Grande Benemérito da Ordem.

Na noite do dia 22/11/2021, a ARLS 16 de Abril, nº 1311, 
da cidade de Espírito Santo do Pinhal (SP), realizou 
Sessão Magna de Passagem.

A ARLS Cavaleiros de São João de Ribeirão Preto, Rito 
Brasileiro, realizou, no dia 23/11/21, Sessão Magna de 
Exaltação 

A 6ª Região Administrativa, e a ARLS Amor e Carida-
de nº 313, realizaram, na noite de 19/11/2021, jantar 
ritualístico para comemoração do 100º aniversário do 
GOSP e 149 anos de Fundação da Loja.

A ARLS Phoenix nº 7053 recebeu dia 19/11/2021, em 
seu templo, o Secretário de Orientações Ritualísticas 
do GOSP, Ir.’. Ricardo Bitencourt, para proferir palestra 
de instruções ritualísticas.

Na noite do dia 22/10/2021, foi a ARLS Acácia da 
Mantiqueira, n° 2997, “BENFEITORA DA ORDEM”, da 
cidade de Divinolândia-SP, realizou Sessão Magna 
iniciação.
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A ARLS Estrela de Cerquilho n° 2526 - Benfeitora 
da Ordem, realizou, dia 23/11/21, Sessão Magna de 
Iiniciação.

Foi realizada no dia 23/11/2021 na ARLS Estrela de 
Bragança nº 3375, Sessão em Comemoração aos 28 
anos de Fundação da Oficina.

Na noite de 25/11/2021 a A.G.B.Ord.R.L.S. Fraternida-
de de São Caetano– 1342, realizou Sessão Magna de 
Exaltação. 

Foi realizada no dia 17/11/2021 Sessão Magna de 
Entrega de Comendas no Oriente de Mogi das Cruzes 
na ARLS Phoenix Lodge Nº 7045.

No dia 20 de Novembro de 2021 foi realizada na ARLS 
UNIÃO , JUSTIÇA E FRATERNIDADE Nº 2815, Sessão 
Magna de Iniciação. 

Na noite de 23/11/2021 a ARLS Lumière – 4559 do 
Oriente de São Caetano do Sul-SP, realizou Sessão 
Magna de Iniciação.

No dia 22/11/2021no Oriente de Mogi das Cruzes na 
ARLS União e Caridade IV N° 910  - REAA foi realizada 
Sessão Magna de Iniciação.

A A.R.L.S Obreiros da Piramide n° 2.797 da 18° Região 
Administrativa, Oriente de Mongaguá, na noite de 
23/11/21 realizou Sessão Magna de Elevação.



ED 58 | Luzes | 34

Em 25 de novembro de 2021, a ARLS Luz Templária nº 
4168 - REAA realizou Sessão Magna de Elevação.

Na sexta-feira 26/11/2021 no Oriente de Mogi das 
Cruzes foi realizado o 6º Jantar Ritualístico Conjunto 
da 28 Região Administrativa.

Na tarde 28/11/2021, a ARLS Morada dos Rios, 2986, 
Oriente de Conchal SP realizou sua tradicional e be-
neficente Festa da Truta em sua 7ª edição.

Na noite de 29/11/2021, a ARLS “Giuseppe Garibaldi”, 
n° 1462, realizou Sessão Magna de Iniciação.

Em 27/11/2021, foi realizada a Sessão Magna de 
Sagração de Templo e Consagração de estandarte da 
Loja na ARLS Luz e Sabedoria nº 7046.

A ARLS Fé, Esperança e Amor nº 4224, Oriente de 
Bady Bassit - SP realizou Sessão Magna de Iniciação.

Nesta segunda feira dia 29/11/2021 na ARLS São João 
D’Acre n. 2714 -REAA - Oriente de Santos, Sessão 
Magna Pública.

No dia 27/11/2021 no Oriente de Salesópolis  a 
ARLSBO Nascente do Tietê N° 2809 - REAA, realizou 
Sessão Magna de Iniciação.
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Na segunda-feira dia 29/11, na ARLS Barão de Mauá, 
n• 3521, foi realizada Sessão Magna de Iniciação.

A ARLS Compromisso de União nº 2837 realizou no dia 
29/11/2021 Jantar Ritualístico em comemoração ao 
Aniversário de 27 anos de Fundação da Loja.


