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O ano de 2021 che-
gou carregado de 
esperança, mui-
tas das soluções 

que esperávamos para a 
nossa sociedade nesse 
momento tão difícil tem 
caminhando para de fato 
melhorar a nossa saúde 
e o mundo. Observamos 
também, que as novas 
rotinas não só surgiram 
devido a necessidade de 
adaptação, mas causaram 
um aceleramento digital, 
o que talvez esperásse-
mos 10 anos para de fato 
migrar para esse universo, 
nos vimos cercados sem 
outra escolha. A reflexão 
que levantamos é sobre 
este ano que iniciou, 
será que entramos em 
uma nova era? Será que 
encerramos um ciclo, ou 

melhor... Será que inicia-
mos um novo ciclo? 

Décadas são marcadas 
por padrões sustentados 
por culturas, essas as 
quais foram ressignifica-
das em nosso dia a dia, 
o que antes normalizá-
vamos sem meras preo-
cupações, hoje tratamos 
com cautela, repensa-
mos, e consideramos 
todas as consequências; 
o que de antemão signi-
ficava apenas uma esco-
lha que nos afetava, hoje 
pode afetar toda uma 
geração. O que aprende-
mos de fato? O que esta-
mos aprendendo? E como 
isso se tornou uma “chave 
virada” que abre a porta 
para um novo mundo. 

S a b e m o s  q u e  p o r 
d i v e r s o s  a n o s  u m a 

sociedade inteira fora 
impactada por aconteci-
mentos marcantes, que 
indiretamente nos fize-
ram recalcular a rota. 
Chegamos então a um 
questionamento: O que 
vamos levar para esse 
ciclo novo? Novas per-
cepções de amor? Novos 
sonhos sobre liberdade? 
Liberdade essa de estar 
onde bem entendermos e 
com quem amamos; Nova 
mentalidade de metas? 
Mais determinação para 
alcançar o que sonha-
mos? Esperamos que 
possamos valorizar mais 
o que temos e ir atrás do 
que realmente almeja-
mos. Que neste ano tudo 
fique bem, e que possa-
mos nos tornar a melhor 
versão de nós mesmos.

EDITORIAL | FIM DE UM CICLO E COMEÇO DE NOVAS ESCOLHAS 

Liberdade para viver e sonhar

Secretaria da Comunicação do GOSP
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A DISTÂNCIA 
FÍSICA NÃO PODE 
IMPEDIR A UNIÃO 
E FRATERNIDADE 
ENTRE OS IRMÃOS

PALAVRA DO GRÃO MESTRADO

Esse momento que 
estamos vivendo, com 
a pandemia no mundo 
todo, principalmente, e 
infelizmente, no nosso 
Brasil, estamos sendo 
afetados diretamente 
não apenas em nossas 
vidas pessoais e fami-
liares, mas também em 
nossas Lojas maçônicas. 
Por isso, esse momento 
deve ser de união cres-
cente, é o que estamos 
procurando transmitir 
aos nossos Irmãos, pre-
cisamos hoje cada vez 
mais, apoiar uns aos 
outros, para que possa-
mos ter todo o suporte e 
ajuda necessários; mui-
tos Irmãos perderam 
seus empregos, quase a 
totalidade tiveram suas 
receitas mensais redu-
zidas, a verdade é que 
todos passamos por 
alguma dificuldade. 

Como se não bastasse 
tudo isso, hoje os óbi-
tos têm nomes e faces, 
estão próximos de nós, 
sendo até mesmo nos-
sos parentes .  É  um 

momento de grande 
tristeza, no entanto, não 
podemos esmorecer, 
devemos estar juntos. 
Uma maneira de fazê-lo 
é participando das lives 
que as nossas Lojas e o 
Grande Oriente de São 
Paulo realizam, precisa-
mos manter as nossas 
chamas acesas, manter 
a vontade de “encon-
trar” com nossos Irmãos, 
mesmo que seja através 
de uma tela de celular 
ou computador, ver seus 
rostos, seus sorrisos e 
suas fisionomias, mesmo 
que elas sejam de preo-
cupação, estar ao lado 
agora é essencial, e pode 
ser feito pela participa-
ção em reuniões con-
juntas, onde é possível 
levar uma palavra amiga 
e confortar aqueles que 
perderam seus entes 
queridos, não importa 
a maneira, a mensagem 
principal, e que refor-
çamos aos Irmãos, é que 
precisamos estar próxi-
mos uns dos outros.

Nosso conselho é, 

façam uma l igação , 
ganhem alguns minutos 
do seu dia conversando 
com os Irmãos, che-
cando se estão bem, se 
existe algo que neces-
sitam, oferecendo seu 
apoio e demostrando 
sua preocupação. Vamos 
nos unir! Esta é a neces-
sidade que devemos 
suprir nesse momento, 
mais até do que abrir as 
nossas Lojas para reco-
meçar nossas reuniões 
presenciais, algo que nos 
faz uma tremenda falta e 
temos certeza de que os 
Irmãos sentem o mesmo. 
Mas agora, é preciso ter 
paciência de esperar o 
momento certo, para 
que possamos realizar as 
sessões com segurança, 
garantindo que a saúde 
dos Irmãos não será afe-
tada futuramente. Este-
jamos unidos, mesmo à 
distância, para estarmos 
reunidos em breve. 

Em respeito a esse 
momento difícil, adiamos 
a nossa festa do Cente-
nário para o próximo 



ED 51 | Luzes | 6

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)

ano, que acontecerá no 
dia 19 de fevereiro de 
2022, não foi uma decisão 
fácil, mas sim necessária. 
Teremos, no entanto, no 
dia 29 de julho de 2021, 
data máxima do Cente-
nário do Grande Oriente 
de São Paulo, um evento 
maravilhoso que será 
transmitido através de 
uma live para todos os 
nossos Irmãos e familia-
res, para o Brasil e para o 
mundo! Aguardem, gran-
des surpresas estão pre-
paradas para nesse dia, 
temos certeza de que 
será marcante em nossas 
vidas, portanto, reservem 

a data para comemo-
rarmos os 100 anos do 
GOSP, confraternizando 
à distância, mas unidos 
em coração. Saibam que 
o evento do Centenário, 
é uma forma de demons-
trar gratidão a todos os 
Irmãos que engrandecem 
a nossa Potência.

Temos também as 
eleições das Lojas, que 
são necessárias, pois no 
mundo civil, nos cartó-
rios e órgãos de gover-
nos é preciso haver a 
substituição daqueles 
que comandam as nos-
sas Lojas, por isso é fun-
damental que realizemos 

nossas eleições. O Grande 
Oriente de São Paulo, é 
exemplo de eleição ele-
trônica, outras Potências 
buscam os recursos que 
nós possuímos, nossa Ins-
tituição é uma referência 
nesse ponto. Iremos rea-
lizar essas eleições com a 
mais absoluta facilidade, 
como aconteceu no ano 
passado, sem complica-
ções ou trabalhos adi-
cionais, com garantia de 
segurança, não apenas à 
nossa saúde, mas tam-
bém em relação ao pro-
cesso que será executado 
eletronicamente, tenham 
certeza disso.
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A celebração dos 100 
anos de legado se 
aproxima, e o Jan-
tar de Gala modi-

ficou-se para o dia 19 de 
fevereiro de 2022, em prol 
da saúde e bem-estar de 
todos. Há décadas car-
regamos nossos valores 
progressistas e a busca 
por um desenvolvimento 
da consciência e evolução 
humana, o ato de espe-
rar demonstra respeito 
à vida. São cem anos de 
diversos projetos que 
mudaram o mundo, nada 
nos representaria melhor 
do que um momento 
único, glorioso e mais 
ainda, seguro.  São tem-
pos difíceis e temos que 
respeitar todos os pro-
tocolos de saúde esta-
belecidos pela Organi-
zação Mundial de Saúde, 
o amor pelo outro está 
também na renúncia que 

levará ao bem de todos. 
Referente a data em 

que seria anteriormente 
a festividade do Cente-
nário, o então dia 29 de 
julho, não passará em 
branco, faremos uma 
LIVE deslumbrante para 
a TV GOSP com objetivo 
de homenagear aqueles 
que tanto estão espe-
rando por esse grande dia, 
o acesso estará disponível 
no mundo inteiro, ou seja, 
estamos incluindo a todos 
neste momento tão espe-
cial para nós. Reservamos 
grandes surpresas, que 
com certeza irão marcar 
a nossa irmandade; ape-
sar de estarmos distantes, 
estaremos próximos com 
o coração, comemorando 
os 100 anos do Grande 
Oriente de São Paulo. 

O Centenário repre-
senta muita história e 
milhares de realizações, 

projetos que mudam e já 
mudaram o mundo, mar-
cados por pessoas, Irmãos 
esses que colaboraram e 
diariamente colaboram 
para o crescimento de 
nossa Potência, a propa-
gação de nossa Fraterni-
dade e mais ainda, ocasio-
nam através dos exemplos 
e atitudes a evolução 
social humana. Buscamos 
sempre progredir e cons-
tantemente nos apro-
ximamos de causas que 
evidenciam isto. Os 100 
anos será um marco que 
envolve, eu e você, ou seja, 
é um momento digno de 
muita alegria, orgulho e 
que com certeza deve ser 
aclamado. Este aniver-
sário do GOSP equivale 
a um século impactando 
a trajetória do universo 
com os nossos ideais pro-
gressistas e nossos prin-
cípios fraternos.

NOTÍCIA | NOVA DATA DE CELEBRAÇÃO

O Centenário será um momento único, glorioso e seguro

100 anos com muitas 
celebrações

https://e-gosp.masonweb.com.br/irmaos/login
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NOTÍCIAS | PALESTRA VIRTUAL

Queridos Irmãos, ao con-
trário do Reino Unido, Bra-
sil, Estados Unidos, Canadá, 
Alemanha e França, existem 
muitos países onde um pro-
fano encontra muito pouco 
sobre a Maçonaria. A Maço-
naria é um assunto especí-
fico. Todas as pessoas nesses 
países ouviram algo sobre a 
Ordem, mas faltam informa-
ções confiáveis. Portanto, 
muitas mentiras são ditas 
em parte por razões políti-
cas, em parte por causa da 
ignorância e dos medos que 
essa ignorância pode produ-
zir. Tentaremos esclarecer 
neste artigo o porquê isso 
perdura por tanto tempo.

A Maçonaria não é uma 
religião ou partido político, 
e sim uma sociedade de 
homens livres que, com base 
em seu livre-arbítrio e con-
cordância, uniram-se. É uma 

prática espiritual que capa-
cita o homem a se tornar um 
indivíduo elevado, mais pró-
ximo do Criador, se prefe-
rir, e o principal objetivo da 
Maçonaria é tornar o mundo 
um lugar melhor. Portanto, 
os maçons estão cumprindo 
uma tarefa nobre. Eles par-
ticipam da elaboração do 
nosso mundo como força 
criativa, um segmento de 
“construtores”.

Aqui, devo chamar a aten-
ção para algumas das razões 
pelas quais a Maçonaria e os 
Maçons são tão odiados.

A primeira é que os 
maçons durante sua longa 
história sempre tiveram uma 
relação positiva com a ideia 
do progresso público. Isso 
não é óbvio para a maioria 
das pessoas. Se você parar 
aleatoriamente qualquer 
pessoa comum em Paris, 

Nova York, Berlim, Tóquio 
ou Moscou e bater um papo 
rápido, a maioria deles dirá 
assim: “antigamente tudo era 
melhor”. Aqueles que estão 
falando desta maneira nem 
sempre são pessoas mais 
velhas - algumas delas são 
jovens. Essas pessoas estão 
se esquecendo das palavras 
do sábio rei Salomão, que em 
seus Provérbios, escritos há 
mais de 2.000 anos, disse: 
“Quando você diz que os dias 
passados foram melhores do 
que hoje, lembre-se de que 
não está dizendo isso por 
sabedoria.” Os velhos tempos 
não poderiam ser melhores, 
pelo simples fato de que se 
o fossem o progresso da 
espécie humana iria parar. 
Para as pessoas em geral, 
parece que por saudade, as 
árvores eram mais altas, a 
água estava mais úmida, as 

Irmãos do GOSP discutem o 
perigoso avanço da anti-maçonaria 

e sua formação histórica em 
palestra virtual

Na noite de 27/04/2021 a ARLS Giuseppe Verdi 3610 promoveu a palestra “O 
Perigoso avanço da anti-maçonaria”, a qual teve dois apresentadores: o Irmão 

Paulo André, da ARLS Oriente Eterno (GLESP) e o Irmão Savino Batanov, 
ex Grão-Mestre da Grande Loja da Bulgária e hoje membro do GOSP (ARLS 

Fernando Pessoa 4001). Com a participação do nosso Sereníssimo Grão-
Mestre e diversas autoridades maçônicas, importantes temas foram debatidos 

sobre a formação histórica da anti-maçonaria e de como ela se dá, hoje, no 
Brasil e na Europa. Abaixo, o texto do Irmão Savino.
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meninas eram mais boni-
tas...eu era um homem tão 
bonito e agora olha para 
mim… naturalmente, porque 
eles tinham mais esperança, 
as ilusões e a vida pareciam 
diferentes. Psicologicamente 
isso é compreendido, mas 
aqui temos outro aspecto. 
A maioria das pessoas não 
gosta de mudanças e ins-
tintivamente têm medo das 
mudanças. A rejeição às 
mudanças costuma ser 
chamada de estabilidade. 
Na verdade, isso não é esta-
bilidade, mas ossificação, 
estagnação e paralisação. 
Os maçons frequentemente 
se opunham a tal condição 
da sociedade. Eles achavam 
que o vetor de desenvolvi-
mento da sociedade deve ser 
sempre para frente. Amanhã 
será melhor do que ontem, 

ou melhor, não estamos na 
era de ouro no passado, mas 
no futuro. Todas as doutri-
nas religiosas, ao contrário 
dessa posição, consideram 
o oposto.

A segunda razão de ódio 
e ações antimaçônicas: a 
maçonaria pertence ao 
círculo esotérico de ensi-
namentos. A maioria das 
doutrinas do mundo são 
esotéricas. Ou seja, a maio-
ria dos partidos políticos e 
religiões está interessada 
em ter o máximo possível 
de membros e seguidores. 
Nesse ambiente, o homem 
individual se sente uma 
beleza com a qual todos 
estão flertando. Contraria-
mente a este entendimento, 
a Maçonaria não pratica a 
solicitação e não está ofe-
recendo a ninguém para se 

juntar à Irmandade. A Maço-
naria sempre representou 
uma percentagem minori-
tária de toda a população de 
um país. Nunca almejamos o 
benefício da quantidade mas 
preferimos ter qualidade na 
seleção dos seus membros e 
por isso conseguimos exis-
tir tanto tempo ao longo 
dos séculos. Então, como 
não nos esforçávamos para 
a quantidade, as pessoas se 
sentiam insultadas por não 
serem convidadas – “como 
é que eu sou uma pessoa tão 
única e inteligente e eles não 
me convidam para me juntar 
a eles? Isso significa que há 
algo escondido e impuro! Se 
tudo na Maçonaria está per-
feito, deveriam me convidar, 
mas não convidaram, e não 
convidaram meu excelente 
vizinho nem o meu patrão 

Palestra realizada na noite de 27/04/2021
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da empresa. Então, isso não 
é uma coincidência. Por-
tanto, deve ser algo sinistro, 
blasfemo, algo que está des-
truindo os fundamentos do 
nosso país está aí e eles têm 
vergonha de cometê-lo”.

A terceira razão de ódio e 
medo está ligada à anterior, 
difundida teimosamente 
entre a parte ignorante da 
população. Este é o mito de 
que entre as práticas e rituais 
maçônicos há algo horrível, 
assustador e nojento e, neste 
contexto, é claro que as fan-
tasias foram desenvolvidas 
sem limites. Alguns diziam 
que bebemos o sangue de 
crianças ou virgens, alguns 
diziam que desenterramos 
cadáveres e outros que ado-
ramos Satanás de uma forma 
ou de outra - tudo isso são 
mentiras hediondas. Nos-
sos rituais são amplamente 
conhecidos há bastante 
tempo; são publicados em 
revistas e livros e até mesmo 
na internet para quem tem 
olhos para ver. Não há neces-
sidade de mencionar quantos 
documentos sobre nossos 
rituais em diversos idiomas 
podem ser encontrados na 
Internet. Em russo e nas 
línguas da Europa oriental 
existem poucos, mas infe-
lizmente porque durante o 
domínio do comunismo a 
Maçonaria foi banida e proi-
bida. Existe até um site na 
Internet na Holanda que con-
tém quase 80% de todos os 
rituais maçônicos praticados 
no mundo, em várias línguas. 
Nós realmente aparecemos 

como uma organização 
secreta com objetivos de 
conspiração profunda? Claro 
que não.

Sabemos que nossos ritu-
ais em todo o mundo são 
belos, desenvolvidos e refi-
nados no nível de perfor-
mances teatrais perfeitas, 
com profundo simbolismo e 
significados. Se começarmos 
a contá-los ou recontá-los, 
seu significado se perderá. A 
Maçonaria conseguiu manter 
por muito tempo o suspense 
e o misticismo de seus ritu-
ais. Agora, todos os livros que 
usamos, que recentemente 
foram escritos sobre nossa 
doutrina, são públicos e 
conhecidos. Portanto, os 
profanos não devem cair na 
armadilha desse mito sobre 
o sigilo e a conspiração de 
nossa organização. Se qui-
sermos ser honestos, nós 
nunca devemos precisar 
esconder nosso pertenci-
mento à Maçonaria. Quantos 
exemplos de Irmãos usando 
anéis maçônicos, distintivos, 
pendurando seus certifica-
dos e diplomas nas paredes 
de seus escritórios ou casas 
e as procissões públicas 
de Lojas inteiras, Grandes 
Lojas Provinciais por colo-
cação de pedra angular ou 
aniversários.

Portanto, não há maior 
calúnia e difamação em acu-
sar as grandes personalida-
des de um país que dedica-
ram as suas vidas e energia 
para destruir seus países de 
serem maçons. Desse modo, 
o ideólogo nazista Dr. Josef 

Goebbels tinha razão quando 
disse que, se você quer ser 
convincente, a mentira deve 
ser o mais monstruosa pos-
sível. Ele era brilhante em 
seus propósitos malignos. 
Aqui imediatamente temos 
que adicionar outro mito, o 
mito de uma trama judaico-
-maçônica. Este mito é rela-
tivamente novo e seu nome 
foi inventado por um jesuíta 
francês, Augustin Barruel. 
Ele viveu no final do século 
XVIII e morreu no início do 
século XIX, sobreviveu à tur-
bulência da Revolução Fran-
cesa. Sem dúvida, os horro-
res daquela revolução foram 
terríveis. Em vez de apontar 
o abismo profundo dentro da 
sociedade francesa dilacerada 
pela aristocracia arrogante, 
corrupção monstruosa e a 
ausência do clero francês para 
ser o líder espiritual da nação, 
era muito mais fácil culpar 
outra pessoa pelo colapso da 
França. Foi imediatamente 
escolhido que os judeus eram 
os principais perpetradores, 
porque ninguém os amava 
de qualquer maneira, embora 
nenhum judeu estivesse 
envolvido na revolução. Visto 
que um segundo culpado era 
necessário, os maçons foram 
adicionados porque todos 
ouviram falar deles, mas nin-
guém sabia exatamente quem 
eram eles. Barruel começou a 
escrever com uma velocidade 
magnífica e gigabytes de tex-
tos (embora ele escrevesse à 
mão) apareciam diariamente. 
Ele escreveu também a “His-
tória dos Jacobitas” traduzida 
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para muitas línguas porque a 
causa da Revolução Francesa 
entusiasmou a todos, sem 
exceção. Mas suas obras não 
foram bem aceitas porque 
especialmente os franceses 
sabiam como a revolução apa-
receu e continuou, refutando 
as acusações de Barruel.

As pessoas liam Carlyle, 
Douglas e outros autores e 
as obras de Barruel desapare-
ceram em meados do século 
XIX. No entanto, ele foi “res-
suscitado” no início do século 
XX por adivinha quem - Dr. 
Goebbels. Se compararmos, 
por exemplo, outros ideólo-
gos da época, como Stalin, 
que não concluiu sua edu-
cação universitária, devemos 
observar que Goebbels tinha 
dois títulos de médico. Isso 
não o impediu de ser canibal, 
canalha e assassino, mas ele 
possuía dois diplomas de dou-
tor e não é bom subestimar o 
inimigo. Se você assistir aos 
filmes sobre a 2ª Guerra Mun-
dial, pode ter a impressão de 
que os Aliados venceram os 
idiotas e malucos, mas na ver-
dade derrotaram a força mais 
terrível do mundo. Com essa 

vitória, nossa amada Maço-
naria alcançou sua própria 
vitória e sobreviveu a outra 
tentativa de ser destruída.

A Alemanha nazista foi der-
rotada, mas o nazismo, infe-
lizmente para nós, ainda está 
vivo. Está muito presente na 
Europa e até na Rússia que foi 
um dos principais opositores 
da Alemanha nazista. Muitas 
pessoas que proclamam os 
princípios do nazismo e do 
fascismo são nossos inimigos 
atuais. Uma vez que acredi-
tamos na Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade, existem 
muitas organizações e indiví-
duos que odeiam todos esses 
três princípios. Além disso, 
quando em um determi-
nado país a vida é difícil e as 
condições de vida são ruins, 
o terreno para acusações é 
fértil. Quanto pior, melhor. É 
triste que eles tentem sim-
plificar a bela diversidade de 
nosso planeta para uma ima-
gem distorcida: nós somos os 
perfeitos e limpos e eles são 
os nefastos e sujos. Eles nos 
prejudicam em tudo. Então, 
aparece a histeria e propa-
ganda antimaçônica. Nesta 

conjunção é muito interes-
sante observar vários países 
como Rússia, Hungria, Áustria 
e Turquia, cada um dos quais 
foi um grande império no pas-
sado. A propaganda anti-ma-
çônica, lá, culpa-nos como a 
principal razão pela qual eles 
perderam seus impérios após 
a Primeira Guerra Mundial e a 
maçonaria mais os judeus são 
uma conspiração que os está 
impedindo de restaurar a gló-
ria e o poder de seus impé-
rios novamente. Portanto, 
com exceção da maçonaria 
da Turquia, a Ordem é muito 
fraca e quase insignificante 
entre essas nações. Claro, eles 
não estão olhando primeiro 
para dentro de suas qualida-
des pessoais e erros tentando 
melhorar a si mesmos, como 
nosso ensinamento maçônico 
está nos instruindo, mas cul-
pam alguma “mão invisível” 
tramando contra sua felici-
dade e futuro.

Nosso dever como maçons 
é falar e nos comunicar com 
o mundo exterior e as pes-
soas, para que conheçam 
a verdade e não apenas as 
mentiras e calúnias. 

https://e-gosp.masonweb.com.br/irmaos/login
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A Maçonaria, assim 
como o resto do 
mundo, sentiu os 
piores efeitos da 

pandemia, tendo que nos 
adaptar rapidamente, 
encontramos na tecno-
logia uma grande aliada 
para executar nossas 
atividades, que ocorrem 
agora  majoritariamente 
no âmbito virtual, uma 
delas sendo a nossa elei-
ção anual das Lojas. Desde 
2020, o Grande Oriente 
de São Paulo tem reali-
zado suas eleições ele-
tronicamente, com muito 
sucesso. Conversamos 
com o Presidente do 
Egrégio Tribunal de Jus-
tiça Eleitoral Maçônico, 
Flávio Rocchi Júnior, que 
nos deu uma visão interna 
sobre o processo.

Flavio Rocchi é advo-
gado, fundador e sócio da 
sociedade de advogados, 
Rocchi & Naves Advoga-
dos Associados. Iniciado 
na Ordem em 2006, já 
ascendeu todos os graus 
de seu Rito (Rito Escocês 

Antigo e Aceito), e hoje 
é Grau 33º. Foi venerá-
vel mestre e participou 
de algumas Lojas filosó-
ficas, compondo o corpo 
diretivo. Ele também tra-
balhou dois anos como 
deputado estadual den-
tro do GOSP na poderosa 
Assembleia Legislativa. 
Desde junho de 2020, 
ocupa o cargo de presi-
dente do Egrégio Tribunal 
de Justiça Eleitoral Maçô-
nico. Flavio reforça que, o 
resultado é produto de 
um trabalho em con-
junto, que ele realiza 
com os demais juízes 
e o secretário tribu-
nal, “O volume de 
trabalho é muito 
g r a n d e  e 
t o d o s 

fazem parte da arte final”, 
diz ele. 

Quando perguntamos 
a Flavio, o que espera 
das eleições este ano, ele 
frisa que a principal meta 
é atingir as expectativas 
das Lojas jurisdicionadas 
ao Egrégio Tribunal do 
GOSP, “Após uma eleição 
de vanguarda em 2020, 
onde cumprimos a missão 

constitucional do 
tr i bunal , 

NOTÍCIAS | ELEIÇÕES DAS LOJAS

O sucesso das eleições 
eletrônicas do GOSP se 

repete em 2021
O Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Eleitoral Maçônico Flavio Rocchi 

Junior nos conta sobre o processo.
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Dr. Flavio Rocchi Junior

“Após uma eleição de vanguarda em 2020, onde 
cumprimos a missão constitucional do tribunal, mesmo 
em um cenário pandêmico, essa gestão trabalha em 
aprimorar o sistema eleitoral, para atender os Irmãos e 
as Lojas com mais facilidade.” 

mesmo em um cenário 
pandêmico, essa gestão 
trabalha em aprimorar 
o sistema eleitoral, para 
atender os Irmãos e as 
Lojas com mais facilidade.” 

Visando o progresso 
constante, o Tribunal do 
GOSP realizou algumas 
atualizações este ano, 
por exemplo, para garan-
tir a melhor experiência 
durante a votação, hoje 
as Lojas possuem 3 pro-
fissionais que prestam 
suporte técnico, à dispo-
sição. Foi realizada tam-
bém, uma palestra, no dia 
22 de abril, de apresen-
tação do sistema, junto a 
um treinamento, onde o 
Egrégio Tribunal esteve 
à disposição de todos os 
Irmãos para retirar quais-
quer dúvidas e orientar os 
gestores das Lojas sobre 
o funcionamento da nova 
interface do sistema elei-
toral digital (a qual os 
membros da Potência 
tiveram acesso no dia 15 
de abril). Para facilitar 
ainda mais, foram divul-
gados vídeos com o passo 
a passo da utilização do 
sistema para os gestores. 
O Tribunal divulgou tam-
bém, com bastante ante-
cedência, a resolução nº 
1 de 2021 que regulou o 
passo a passo das elei-
ções e elucidou todos os 
atos do processo eleitoral. 
Flávio diz que: “Nós (Egré-
gio Tribunal) não temos a 
pretensão de chegar na 
perfeição, mas temos a 

pretensão de entregar ao 
Irmão Maçom um pleito 
eleitoral seguro e fácil 
para que ele possa exercer 
o seu direito de voto, que 
é direto, único e secreto.”

Os principais desafios 
do processo eletrônico 
durante as eleições, são 
pautados pela medida do 
isolamento social, visto 
que, ela afeta a parte 
administrativa do GOSP 
e das Lojas Maçônicas, 
dif icultando algo que 

é de suma importância 
para um pleito eleito-
ral: a comunicação entre 
os Irmãos. Além disso, 
estar distante, af lora a 
angústia, os membros 
sentem falta do conví-
vio, da troca de energia 
fraternal, “Neste cená-
rio, nasce a vontade de 
nos reunirmos virtual-
mente, porém esse ato 
não atinge as necessi-
dades naturais da convi-
vência Maçônica, que é 
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vivida desde tempos sagrados, 
respeitando uma ritualística 
rígida dentro de um ambiente 
plenamente fraternal que não 
conseguimos atingir virtual-
mente”, Flavio desabafa.

Outro desafio, é a legisla-
ção Maçônica, que precisa ser 
constantemente atualizada, 
em especial durante as elei-
ções digitais eletrônicas, por 
se tratar de um procedimento 
novo, o que demanda inúmeras 
sessões que devem ser forma-
lizadas pelos juízes do Egrégio 
Tribunal, gerando um volume 
de trabalho razoável. “Esses 
talvez sejam os maiores desa-
fios com os quais nos depa-
ramos nesse pleito eleitoral 
de 2021”. No entanto, o Irmão 

ressalta que, o Egrégio Tribu-
nal conta com um time de juí-
zes experientes e habilitados a 
superar quaisquer desafios que 
possam surgir.

Está claro que, em relação 
às eleições remotas e virtu-
ais, o GOSP já possui experi-
ência vitoriosa, lançando, na 
comunidade Maçônica, o feito 
vitorioso de regular, executar 
e promover - até a apuração 
dos votos - com sucesso o 
processo eletrônico, ato sem 
precedentes entre a Ordem e 
que vem influenciando outras 
Potências em todo o país, mos-
trando que as eleições maçô-
nicas não necessariamente 
precisam ser realizadas no 
Templo Maçônico.

Acesse o 
site gosp 

clicando aqui

https://e-gosp.masonweb.com.br/irmaos/login
https://e-gosp.masonweb.com.br/irmaos/login
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Nascido em Salzburgo, 
cidade austríaca loca-
lizada às margens do 
rio Salzach, no dia 17 

de janeiro de 1756, Wolfgang 
Amadeus Mozart era filho de 
Leopold Mozart e de Anna 
Maria Pertl. Mozart, foi um 
compositor, pianista e mestre 
do Classicismo, considerado 
atualmente um dos maiores 
compositores da história da 
música ocidental, cuja influ-
ência e legado transcendem 
gerações.

Segundo historiadores, 
Mozart ingressou na Maço-
naria em Viena na Loja Zur 
Wohlthätigkeit, aos 28 anos, 
no dia 14 de dezembro de 
1784, começou como apren-
diz, mas não demorou muito 
para obter o título de "Mestre 
Maçom". Durante o seu tempo 
na Ordem, que durou cerca 
de sete anos, Mozart compôs 
várias peças musicais para a 
fraternidade, existem regis-
tros de pelo menos 30 peças 
que incorporam os princípios 
Maçônicos, uma delas se tor-
nou a sua obra mais emblemá-
tica: A Flauta Mágica.

Criada em 1791, A Flauta 
Mágica é descrita por estudio-
sos como "uma alegoria do Ilu-
minismo, velada em um ritual 
maçônico", a ópera (dividida 

Breve estudo sobre a influência da Ordem em sua obra mais 
notória: A Flauta Mágica

A ópera Maçônica 
de Mozart

em dois atos) conta a história 
de reinos opostos, um deles é o 
reino da noite, governado pela 
Rainha da Noite, ele é simboli-
zado pela lua e pela cor prata, 
o outro é o Reino do Templo 
da Sabedoria, simbolizado pelo 
sol e a cor dourada, gover-
nado pelo Grande Sacerdote 
Sarastro. Na peça, a Rainha da 
Noite representa Maria Teresa, 
imperatriz da Áustria, respon-
sável por tornar a Maçona-
ria ilegal em 1764. O Grande 
Sacerdote Sarastro representa 
Ignaz Edler von Born, que foi 
o principal cientista do Impé-
rio Romano na década de 1770 
(era do Iluminismo), e o líder 
da Loja Maçônica de Viena da 
qual Mozart era membro. 

Para os dois reinos coexisti-
rem, é preciso que o príncipe 
Tamino e a princesa Pamina 
se unam, e que haja a vitó-
ria do sol sobre a lua. Somos 
introduzidos ao príncipe logo 
no início do primeiro ato, ele 
está fugindo de uma serpente, 
que representa a ignorância de 
Tamino em relação à Ordem 
Maçônica; afetado pelo can-
saço, ele cai e é salvo pelas três 
damas da Rainha da Noite que 
o levam até ela. A rainha, pede-
-lhe que vá resgatar sua filha, a 
princesa Pamina, alegando que 
ela foi raptada por Sarastro. 

CURIOSIDADE | O COMPOSITOR DA MAÇONARIA
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Para ajudá-lo nessa mis-
são, a Rainha dá à Tami-
nos uma Flauta Mágica. 
O resto da ópera, gira 
entorno da descoberta 
de Tamino em relação ao 
sacerdote, percebendo 
que ele não é o vilão, mas 
sim um sábio defensor 
da justiça; e de Tamino e 
Pamina que, juntos, des-
vendam um amor puro, 
enquanto enfrentam as 
provações Maçônicas. No 
final, após superarem as 
provações, eles recebem 
o escudo do sol do Sacer-
dote Sarastro, para serem 
governantes sábios e 
benevolentes.

Os simbolismos Maçô-
nicos estão espalha-
dos por toda a história, 
começando pelos casais: 
Tamino e Pamina repre-
sentam os iniciados, que 
devem passar por um 
ritual (provações) para 
ingressarem na Ordem, 
no final eles recebem a 
glória que demonstra a 
fraternidade que todo 
ser humano deve possuir, 
celebrando a coragem, a 
virtude, a sabedoria e o 
amor; enquanto Papa-
geno e Papagena, o outro 
casal, simbolizam o lado 
comum (não elevado) da 
humanidade. A Flauta 
Mágica, ilustra o con-
ceito Maçônico de que 
a música possui grande 
poder para transcender 
o medo e o ódio humano. 
Durante a peça são feitas 
referências recorrentes 

ao número três (impor-
tante para os Maçons), 
seja na quantidade de 
templos, damas, cava-
lheiros, ou até mesmo a 
serpente cortada em três 
pedaços. Os templos na 
peça possuem inscrições 
com as palavras “Natu-
reza”, “Razão” e “Sabedo-
ria”, referentes à Ordem. 

Mozart teve que escon-
der as massagens em uma 

ópera, pelo fato de que a 
Maçonaria era condenada, 
pela nobreza e pelo clero. 
Ser maçom era perigoso, 
naquela época. Ao criar a 
obra-prima, que é A Flauta 
Mágica, Mozart garantiu 
que, além de ser um dos 
maiores testamentos da 
grandeza de seu dom, a 
peça seria sinônimo do 
simbolismo maçônico 
para a eternidade.
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Localizada às margens 
do rio Potomac, a cidade 
de Washington, situada 
no Distrito de Colúm-
bia, entre os Estados de 
Virgínia e Maryland, foi 
fundada em 1790 por um 
ilustre homem chamado 
George Washington, ele 
foi o primeiro Presidente 
dos Estados Unidos consi-
derado um dos “Founding 
Fathers” (Pais fundadores 

em tradução livre) do país, 
assim como um notório 
Maçom que chegou a ser o 
Grão-Mestre da Loja Ale-
xandria. George Washin-
gton, planejou construir 
a cidade que viria ser a 
capital do país, utilizando 
um projeto arquitetônico 
baseado em princípios 
maçônicos, desenhado 
por Pierre Charles Ĺ En-
fant, um arquiteto e 

engenheiro civil francês, 
naturalizado americano, 
que também era membro 
ativo da Ordem. 

Ao avistar de cima, per-
cebe-se que as ruas e pré-
dios da cidade de Washin-
gton estão dispostas e se 
encontram de maneiras 
que compõem símbo-
los maçônicos como: o 
esquadro; o compasso; e 
a estrela de cinco pontas.

CULTURA | O SIMBOLISMO POR TRÁS DAS CIDADES

 Os segredos da capital fundada pelo ilustre Maçom George Washington 

O Simbolismo 
Maçônico da Cidade de 

Washington DC

Mapa de Washington
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Observe este mapa da 
cidade de Washington e 
perceba que, o Capitó-
lio possui um formato de 
circunferência, represen-
tando a parte superior do 
compasso; em seguida, 
ao lado direito, temos a 
Avenida Pensilvânia que 
conecta o Capitólio à 
Casa Branca, ilustrando 
uma das “pernas” do com-
passo, a segunda perna, à 
esquerda, é representada 
pela Avenida Maryland, 
que percorre o caminho 
do Capitólio até o Memo-
rial Thomas Jefferson. 
Já o Esquadro, tem sua 
extremidade localizada 
na praça Union Square, ao 
pé do Capitólio, suas retas 
são formadas pelas Aveni-
das Louisiana e Washing-
ton, uma de cada lado; a 
principal característica do 
compasso e do esquadro 
é a de igualar o traçar de 
um ângulo perfeito (90º) 
ao traçado da vida correta 
- pautada pelos limites da 

ética e da moral - seguido 
por aqueles que praticam 
as filosofias da Maçonaria. 

Ao traçar linhas ima-
ginárias, interligando o 
Capitólio, a Casa Branca 
e o Memorial Thomas Jef-
ferson, é possível formar 
o Triângulo Equilátero ou 
Delta Sagrado, importante 
símbolo da maçonaria; o 
olho, que deve estar situ-
ado no centro, é repre-
sentado pelo Monumento 
de Washington, obelisco 
que possui 58 metros de 
altura, sendo a estrutura 
mais alta da cidade. O 
obelisco, é também con-
siderado pela maçonaria 
um monumento com alta 
carga simbólica por si só.

A Estrela do Oriente 
ou da Iniciação, que para 
os Maçons simboliza o 
homem espiritual - as 
cinco pontas da estrela 
remetendo ao cincos sen-
tidos humanos que conec-
tam a alma ao mundo 
material - é representada 

em Washington pelo pen-
tagrama que está dese-
nhado no mapa na rota-
tória Washington Circle, 
a linha imaginária começa 
no Bairro Logan Circle, 
onde ocorre a bifurcação 
de duas Avenidas a Rhode 
Island e a Vermont, liga-se 
ao Bairro Dupont Circle, 
onde as Avenidas Massa-
chusetts e Connecticut se 
iniciam, passando pela K 
Street, e indo de encontro 
à Casa Branca.

George Washington, 
ao idealizar essa cidade 
junto ao arquiteto Pierre, 
efetuou não apenas um 
grandioso projeto arqui-
tetônico, mas também 
o registro da presença 
intrínseca da Maçonaria 
naquele país; ele dispôs as 
simbologias que ilustram 
os valores e fundamentos 
Maçônicos por Washing-
ton DC, deixando, como 
parte de seu legado, uma 
herança eterna para a 
Ordem.

Delta SagradoEstrela do Oriente Rotatória Washington Circle
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O Grande Oriente 
de São Paulo, reforça o 
posicionamento de apoio 
à vacinação contra a 
Covid-19. Acreditamos 
que a ciência é uma das 
maiores aliadas no cami-
nho rumo ao progresso, 
um dos pilares da Maço-
naria.  Como Institui-
ção Maçônica, que pos-
sui certa influência no 
cenário social do Estado 
de São Paulo, sentimos 
que um de nossos deve-
res é promover todas as 
tecnologias que estão 
desenvolvendo recur-
sos que irão proporcio-
nar melhor qualidade de 
vida, contribuindo para a 
otimização da saúde, não 
apenas de nossos Irmãos 
Maçons, mas de cada 
indivíduo dessa cidade 
(e do Brasil).

Queremos conscien-
tizar o maior número de 
Irmãos e pessoas pos-
sível, garantindo que 
estejam cientes da gra-
vidade do momento e 
que é necessário apoiar 
medidas que se mostram 
eficazes para acabar com 
este pesadelo que vive-
mos. Por isso, utilizamos 
nossas diversas mídias 

 Com alegria e emoção o GOSP 
compartilha estimativa dos dados 
de Irmãos que já estão imunizados

(desde redes sociais até 
esta revista) para parti-
lhar esta mentalidade e 
filosofia, como uma cons-
cientizar a sociedade 
sobre a ciência e seus 
avanços, reafirmando sua 
confiabilidade.

Esta pandemia está, 
há mais de um ano, cei-
fando vidas e causando 
sofrimento, muitos de 
nossos Irmãos partiram 
para o Oriente Eterno, 
deixando saudade e um 
vazio insubsti tuível . 
Testemunhamos o pior, 
e agora temos a chance 
de caminhar para dias 
melhores, como tanto 
ansiamos.  Por  isso , 
nosso maior objetivo, 
no momento, é incenti-
var as pessoas a se pro-
tegerem desse vírus, de 
toda e qualquer forma. 
Acreditar na vacina, é 
acreditar em um futuro 
em que há cura.

Então, com alegria 
gostaríamos de compar-
tilhar as estimativas de 
vacinação, referentes ao 
mês de abril (até 30/04), 
fornecidas pela Secreta-
ria da Guarda dos Selos 
do Grande Oriente de 
São Paulo. Confira.

SAÚDE | GOSP PELA VACINA

90 +
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25 a 29

20 a 24

0,57%
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2,66%

4,65%
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10,24%

11,88%

12,49%

11,57%

11,41%

12,23%

8,66%

3,39%

1,12%

0,18%

Faixa 
Etária %
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Pedimos a todos os 
Irmãos, inseridos nos gru-
pos prioritários, que se 
dirijam aos postos desig-
nados (Unidades Básicas 
de Saúde – UBSs; postos 
volantes das farmácias 
parcerias; centros-esco-
las; drive-thru) para rece-
berem suas respectivas 
doses da vacina contra a 
Covid-19. Se você está no 
grupo-alvo da campanha 
de vacinação, certifique-
-se de realizar o seu Pré-
-Cadastro no site vacinaja.
sp.gov.br, ou então, preen-
cha o formulário através 

do aplicativo WhatsApp, 
enviando uma mensa-
gem para o número: (11) 
95220-2923. O Pré-Ca-
dastro, agiliza o pro-
cesso de atendimento no 
momento da imunização, 
o que evita aglomerações 
e garante o bem-estar de 
todos durante o processo.

De acordo com infor-
mações, extraídas do 
site oficial da Prefeitura 
do Estado de São Paulo, 
as pessoas inseridas nos 
grupos prioritários até o 
momento são: profissio-
nais de saúde com mais 

de 18 anos que sejam 
gestantes, puérperas e 
lactantes; Profissionais 
de saúde com 47 anos 
ou mais; Profissionais da 
Educação com 47 anos 
ou mais; Pessoas em 
situação de Rua Cadas-
tradas nos Centros de 
Acolhida; Trabalhadores 
de cemitérios públicos e 
privados do município de 
São Paulo; Trabalhadores 
no atendimento direto a 
vulneráveis da SMADS; 
Trabalhadores no aten-
dimento direto a vulne-
ráveis da SMDHC

38,38% 40% 13%
Gospianos acima de 60 anos 
somam 38,38% dos Irmãos que 
tomaram a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19

Estima-se que 40% dos membros da Potência 
já tomaram a primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 (considerando profissionais da 
saúde, educação e segurança)

13% dos Irmãos já 
tomaram a segunda 
dose da vacina 
contra a Covid-19

Cronograma de Vacinação
 Púb li co – Al vo  Data

63 anos

Entre 60 a 62 anos 

Síndrome de Down (18 a 59 anos)

Pacientes renais em diálise (18 a 59 anos)

Metroviários e ferroviários

Transplatados imunossuprimidos (18 a 59 anos)

Motoristas e cobradores de ônibus

29 de abril

06 de maio

10 de maio

10 de maio

10 de maio

11 de maio

18 de maio
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Por fim, gostaríamos 
de reforçar que, imuniza-
dos ou não, é de extrema 
importância dar conti-
nuidade, e até mesmo 
reforçar, a prática diá-
ria das medidas de pre-
venção orientadas pelos 
principais órgãos de 
saúde (OMS e Ministé-
rio da Saúde). Pratiquem 
o distanciamento e iso-
lamento social, utilizem 
álcool em gel, ao saírem 
de suas casas estejam 
sempre de máscara e evi-
tem ambientes em que 
possa ocorrer aglome-
rações. Queridos Irmãos, 
estamos cada vez mais 
perto da vitória contra 
esse vírus, façamos a 
nossa parte para que ela 
chegue da maneira mais 
rápida possível. Que o 
Grande Arquiteto do 
Universo nos guie por 
esse caminho! Fo
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Vacinômetro
Atualizado em: 30/04/2021 às 13h27

Doses aplicadas

Primeira dose

11.802.112

7.519.219
Segunda dose

4.282.893
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UMA AÇÃO REALIZADA PELOS 
IRMÃOS QUE DEMONSTRA 

A REAL FRATERNIDADE
O Irmão Alessandro Rocchi (39 anos), é bacharel em direito e atua no 

setor de administração de empresas. É diretor de uma empresa do ramo 
de estacionamentos e facilites, é também diretor administrativo de uma 

associação esportiva de sua família na zona norte da qual promove ações 
sociais com apoio de sua loja. Ingressou na Maçonaria há 13 anos e hoje é 
o Venerável Mestre da Loja Maçônica Mount Moriah nº 3327. Alessandro 

começou a ocupar seu cargo de vice-diretor da Mútua, no setor administrativo 
do GOSP, em julho de 2020. Ele nos conta um pouco mais sobre a Mútua e seu 

funcionamento, confira!

Alessandro, que é a mútua?

Como funciona?

AR  - A Mútua é um órgão 
interno, do Grande Oriente 
de São Paulo, sem fins lu-
crativos e regida por uma lei 
própria. Ela visa propiciar 
aos beneficiários dos mem-
bros das Lojas sob jurisdição 
do GOSP, regulares e ativos, 
um auxílio financeiro por 
ocasião da morte do Irmão. 

AR  - O benefício é com-
preendido em duas parcelas, a 
primeira é denominada “Auxí-
lio Funeral”, que se caracteriza 
pelo pagamento dos recursos 
necessários para a realização 
do funeral do Irmão, como: 
compra de caixão, loca-
ção do espaço, taxas, etc. O 
valor do Auxílio Funeral é de 
R$9.875,00.  A segunda par-
cela, é denominada “Pecúlio”, 
os beneficiários recebem o 
valor de R$83.540,00, para 

ENTREVISTA | ENTENDA A MÚTUA

segurar de que estarão pro-
tegidos e assistidos financei-
ramente nessa hora tão difícil 
que é o momento da perda de 
um familiar. 

Possuímos um processo, 
realizado dentro do GOSP, 
regido pela lei da Mútua e 
executado da seguinte forma: 
a diretoria da Mútua recebe 
o processo (Declaração de 
Beneficiário) e dá andamento 
para receber as documen-
tações que serão enviadas 
pela Loja da qual o Irmão que 
partiu era membro, a direto-
ria verifica e autêntica esses 
documentos e autoriza o 
pagamento, que é feito pelo 
setor financeiro do Grande 
Oriente de São Paulo, exclu-
sivamente aos beneficiários. 

É preciso entender que, a 
Mútua é uma ação entre os 
Irmãos, não existe um reco-
lhimento mensal que é feito 
e depositado em uma conta e 

então direcionado aos Irmãos 
que falecem, isto é um equí-
voco. Vou dar um exemplo de 
como ela funciona: no mês de 
abril tivemos 5 processos de 
membros que vieram a falecer, 
logo 5 Lojas ligadas ao GOSP 
apresentaram esses proces-
sos à diretoria da Mútua, nós 
então somamos os valores 
do Auxílio funeral e do Pecú-
lio, multiplicamos o resul-
tado da soma pelo número 
de processos, e dividimos o 
total entre todos os Irmãos 
do Grande Oriente de São 
Paulo. Essa cobrança será 
feita no próximo mês (maio), 
e as Lojas devem efetuar o 
pagamento desse rateio para 
que possamos encaminhar 
o pagamento (pecúlio) aos 
beneficiários. Gostaríamos 
de reforçar que, nenhum 
processo deixou de ser 
pago durante esse mandato, 
mesmo sem receber o valor 
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Quantas pessoas em média foram 
auxiliadas pela Mútua no GOSP?

Para finalizar, como você se 
sente em relação ao Centenário 
da nossa Potência?

Neste momento de pandemia, 
qual a importância da Mútua?O impacto da Mútua na vida dos 

Irmãos é perceptível para o GOSP?

Irmão Alessandro Rocchi e Eminente Irmão Renato Garcia Grão-Mestre Adjunto

AR  - No mandato atual, que 
teve seu início em julho de 
2020, temos 89 processos 
já pagos. Grande parte dos 
benefícios são direcionados 
aos familiares dos membros 
que partiram para o Oriente 
Eterno, então é possível di-
zer que os Irmãos gospianos 
ajudaram 89 famílias.

AR  - É uma data única para 
nossa Potência, ela mostra o 
bom trabalho desempenhado 
pelos Irmãos que iniciaram 
essa obra, assim como os que 
estão na administração hoje. 
Para mim os 100 anos, de-
monstram a importância de 
possuir um órgão centraliza-
dor que organiza, dá diretri-
zes e administra este grande 
grupo de Lojas, bem como a 
importância dos Maçons na 
cidade de São Paulo.

AR  - Bom neste momento 
de pandemia, a humanidade 
enfrenta dificuldades finan-
ceiras, acredito que não ape-
nas a Mútua, mas também a 
fraternidade entre os Irmãos 
é de extrema importância 
para atravessar esse período 
tão difícil. Antes da pande-
mia, tínhamos no máximo 7 
óbitos por mês, isso mudou, 
agora temos 16 a 18 casos 

AR  - Sim! O objetivo único 
do projeto, é auxiliar a famí-
lia do Irmão que passou para 
o Oriente Eterno, então en-
tendemos que a cunhada 
(esposa) e os sobrinhos (fi-
lhos) devem ser assistidos 
por nós, não apenas através 
do pecúlio e do auxílio fu-
neral, mas também ofere-
cendo suporte emocional. 

total das Lojas, referente ao 
rateio, o Grande Oriente de 
São Paulo cumpriu com as 
suas obrigações como admi-
nistrador da Mútua.

O auxílio financeiro, no en-
tanto, é de extrema impor-
tância, visto que a situação 
é delicada, normalmente o 
Maçom é o chefe da famí-
lia, por isso, aquele primeiro 
momento de ausência, du-
rante o período de luto, dei-
xa a família desestabilizada, 
por isso, acreditamos que 
o amparo financeiro que o 
GOSP disponibiliza possa 
ser de grande ajuda nesta 
hora. Além do auxílio, todas 
as Lojas filiadas comprome-
tem-se em ajudar da manei-
ra que é possível.

mensais, e podemos afirmar, 
com certeza, que 70% des-
ses casos estão relacionados 
ao Covid-19. Sabemos que 
não são apenas os Maçons e 
seus familiares que passam 
por essas adversidades, mas 
no Grande Oriente de São 
Paulo, nós entendemos que 
a atuação da Mútua pode 
ajudar, ou até mesmo, mini-
mizar o sofrimento e tribu-
lações que nossos familiares 
vêm passando.
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Breve estudo sobre o cenário histórico do ano de 1921

VIAGEM NO TEMPO: DESTINO, 
ABRIL DE 1921

Nós Maçons, contem-
plamos a importância de 
conhecer e entender a 
nossa história. Quando 
compreendemos sobre 
os diversos acontecimen-
tos existentes no passado 
encontramos muitas res-
postas para o nosso pre-
sente. O nosso foco em 
1921 está relacionado ao 

ano de fundação do Grande 
Oriente de São Paulo. 

Por isso, nossa viagem 
hoje será até o mês de 
abril, mais precisamente 
no acontecimento do dia 
12, quando o norte-ame-
ricano Harding anuncia 
que os Estados Unidos 
não pôde fazer parte da 
Sociedade das Nações. 

Mas quando citamos 
sobre a Sociedade das 
Nações ou Liga das 
Nações realmente enten-
demos o que são? Por 
isso, trouxemos alguns 
pontos importantes que 
geraram em sua criação 
e também resultaram 
em seu fim, nos levando 
a substituição pela atual 
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Organização das Nações 
Unidas, a ONU. 

Após as atrocidades 
ocorridas durante a Pri-
meira Guerra Mundial, 
o presidente americano 
Woodrow Wilson criou 
a Liga das Nações, mais 
precisamente no dia 15 
de novembro de 1919 
quando ocorreu sua pri-
meira assembleia com 
a presença dos repre-
sentantes de 42 países. 
O objetivo era que ser-
visse como um lugar em 
que os países pudessem 
resolver as disputas por 
meio de negociações ao 
invés de combates, cau-
sando até mesmo a redu-
ção do número de armas. 
Mas os EUA, percursor 
deste ideal não pôde 
fazer parte, por rejeitar 
o Tratado de Versalhes 

(tratado de paz, que 
causou algumas polê-
micas devido sua clau-
sula culposa relacionada 
Alemanha). 

O que antes iniciou com 
uma forma de apaziguar 
os conflitos foi se per-
dendo pela inconsistência 
das nações participantes, 
e por fim desfez-se pas-
sando o bastão para a 
Organização das Nações 
Unidas em 24 de outu-
bro 1945, após a Segunda 
Guerra Mundial, que foi 
outro ocorrido que devas-
tou o mundo e gerou um 
sentimento árduo da 
busca pela paz. Atual-
mente totalizam 193 paí-
ses participantes da ONU, 
a qual desenvolveu diver-
sos programas para faci-
litar a comunicação entre 
os países alcançando: 

direito internacional, 
segurança internacional, 
desenvolvimento econô-
mico, progresso social, 
direitos humanos e paz 
mundial.

Quando refletimos sobre 
as tentativas do mundo em 
encontrar um equilíbrio e 
melhoria das relações, e o 
que não obter isso implica, 
entendemos o porquê bus-
camos diariamente a nossa 
evolução interior e desen-
volvimento das nossas Vir-
tudes. Há 100 anos incansa-
velmente buscávamos pela 
paz e pelo progresso dos 
vínculos entre territórios, 
descobrimos a importân-
cia de estabelecer diálogos 
e auferir empatia, por isso 
ainda hoje propagamos 
nosso objetivo fraterno de 
mudar e impactar o mundo 
positivamente.
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LOJA UNIÃO E CARIDADE III

Fundada em 13 de julho 
de 1882, sob o título distin-
tivo de União e Liberdade, 
era filiada ao então deno-
minado Grande Oriente 
Unido e Supremo Conse-
lho do Brasil. Recebeu seu 
nome União e Caridade 
III no dia 26 de junho de 
1900, quando foi regulari-
zada pelo Grande Oriente 
do Brasil, e o então Grande 
Oriente Estadual de São 

Paulo. Se considerarmos 
os dois períodos pelo qual 
a Loja passou, o anterior 
quando ainda era União e 
Liberdade, e o posterior 
(e atual) quando se tornou 
União e Caridade III, é pos-
sível afirmar que ela possui 
quase 138 anos de história 
que estão intrinsecamente 
interligados com a história 
da cidade de Itapeva, onde 
está localizada.

Lojas do GOSP que possuem 
100 anos de legado

LOJAS | 100 ANOS DE HISTÓRIA
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LOJA UNIÃO PAULISTANA I 

LOJA REI SALOMÃO

Fundada em 20 de abril 
de 1981 e regularizada em 
22 de maio de 1981, sob o 
registro 434 pelo Grande 
Oriente de São Paulo, a 
Augusta e Respeitável Loja 
Simbólica União Paulis-
tana I – 434 esteve sempre 
na vanguarda do cenário 
Maçônico paulista, é a por-
tadora da Estrela de Distin-
ção Maçônica e completará, 

neste mês de maio de 2021, 
seus 130 anos. Os ilustres 
Irmãos, que a compõem, 
dedicam-se, de maneira 
exemplar, ao fortaleci-
mento de nossa Potência. 
O estandarte dessa céle-
bre loja ilustra, além da 
presença permanente do 
G.A.D.U, a união que per-
meia seus obreiros e a reti-
dão de seus movimentos.

A Augusta e Respeitável 
Loja Simbólica Rei Salo-
mão Nº 1179, fundada em 
7 de outubro de 1943, nas-
ceu da união de um grupo 
de judeus que determina-
dos a combater o antisse-
mitismo e a auxiliar seus 

Irmãos de fé durante 
o terrível período da 
Segunda Guerra Mundial, 
obtiveram licença espe-
cial do Grão-Mestrado 
e formaram uma Loja 
exclusiva para a comuni-
dade Judaica (a única no 

Brasil. Possui hoje, quase 
800 anos de existência, 
atuando pelo engrande-
cimento da Ordem e pelo 
combate de toda discri-
minação, intolerância 
ou ameaça aos direitos 
individuais.
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LOJA FIRMEZA

LOJA AMÉRICA

Fundada em 19 de 
dezembro de 1852, a 
Augusta e Respeitável 
Loja Simbólica Firmeza 
Nº 308, possui 168 anos 
de existência, marcando 
presença, direta e indire-
tamente, em praticamente 
todos os grandes movi-
mentos históricos e sociais 
que sucederam no Brasil. 
A Loja Firmeza gerou mui-
tos frutos, a começar pela 
participação feminina nos 
trabalhos promovidos pela 
Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul, fundada 
em 11 de agosto de 1967. 
Durante todos esses anos 

A Augusta e Benemé-
rita Loja Capitular "Amé-
rica", teve o seu início, e 
as suas raízes, assenta-
das em um tempo com-
bativo e altamente ide-
alista, onde no Brasil do 
final do século XIX, dois 
partidos políticos se cho-
cavam: o Conservador e 
o Liberal. O primeiro, 
escravagista; o segundo 
libertário. Fundada em 
9 de novembro de 1868, 
tendo sido regularizada 
em 7 de julho de 1869, 
ficando sob os auspícios 
do Grande Oriente do 
Brasil. Ilustres Maçons 
passaram por seu templo, 
um deles sendo o político 
Ruy Barbosa. Essa oficina 

de sua próspera história, a 
Loja esteve sempre ativa, 
realizando de maneira 

exemplar os trabalhos 
Maçônicos em prol da fra-
ternidade e do progresso.

tem sido, durante seus 
153 anos de existência, 

grande símbolo da soli-
dariedade Maçônica.



ED 51 | Luzes | 29

LOJA ESTRELLA DA SYRIA

A História dessa célebre 
Loja está interligada com 
a imigração dos povos de 
língua árabe, que chegaram 
ao nosso país por volta de 
1870, sendo, em sua maio-
ria Sírios e Libaneses, que 
se instalaram nas Américas 
do Norte e do Sul. Esses 

imigrantes concentraram 
seus trabalhos no desen-
volvimento do comércio e 
da indústria, colaborando 
com o crescimento eco-
nômico do Brasil. A partir 
desse contexto, foi fun-
dada, em 1º de agosto de 
1901, a Loja Estrella da Syria 

Nº 751, que ao longo dos 
anos foi condecorada com 
os títulos de Benfeitoria da 
Ordem, Estrela da Distin-
ção Maçônica e Cruz da 
Perfeição Maçônica (a mais 
elevada distinção maçônica 
destinada a Lojas com 100 
anos de atividade).
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CULTURA | EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO

Dicas que enriquecem: a leitura tem um papel de grande importância 
para o nosso crescimento intelectual

MAÇONARIA NO CINEMA, AUTOR: 
ANTONIO CARLOS GOMES, 
EDITORA: INDEPENDENTE

JOHABEN: DIÁRIO DE UM 
CONSTRUTOR DO TEMPLO 
(VOL. 1), AUTOR: ZÉ RODRIX

ORTODOXIA MAÇÔNICA "A 
MAÇONARIA OCULTA E A 
INICIAÇÃO HERMÉTICA" AUTOR: 
J. M. RAGON; EDITORA: MADRAS

Através desta leitura você irá en-
tender os mistérios que envolvem 
a Maçonaria; mas não somente 
isso, como também irá aprender 
a identificar os simbolismos por 
trás do universo cinematográfico 
Maçom. Perguntas como: “O que 
fazem os Maçons?” “Como funcio-
na essa organização secreta?” “Que 
sociedade é essa onde a preser-
vação do voto de sigilo remontam 
os séculos?” “Quais são os símbo-
los, rituais, códigos e mensagens 
secretas estão em monumentos, 
cédulas de dinheiro, obeliscos, 
pinturas, na música ou até mesmo 
em lugares inimagináveis?” Serão 
respondidas! Com certeza será 
uma viagem de infinitas descober-
tas e que causarão um reforço de 
quão importante e determinante é 
a arte na evolução da sociedade. 

Este romance histórico, escrito por 
Zé Rodrix, narra a busca espiritual 
de um soldado fenício, chamado 
Jaab, pelo sentido de sua vida. A 
narrativa de Jaab se entrelaça com 
a estruturação do povo israelita 
original, visto que a trama gira em 
torno da construção do Templo 
de Yahweh em Jerusalém que se 
tornou símbolo essencial do eso-
terismo ocidental. Este livro, trans-
porta o leitor para uma aventura 
em uma época em que o futuro da 
humanidade era incerto. Devido 
ao seu cenário e enredo, podemos 
mergulhar na intimidade do Rei 
Salomão, à medida que Jaab ganha 
conhecimento sobre o Segredo da 
pedra, que é a "semente" da Irman-
dade (Maçonaria), encontrando 
assim a sua essência e tornando-se 
um verdadeiro homem.

Esta leitura irá te levar a uma tra-
jetória do autor Jean Marie Ragon,  
que perdurou mais de 50 anos; ele 
percorreu diversas cidades e pôde 
buscar entender o padrão do pre-
paro e cultura dos Irmãos; nesta 
época não havia sequer unicidade 
de pensamento sobre a origem da 
Ordem, ou seja, tudo era muito 
novo ainda. Com muita dedicação 
o autor fez intenso trabalho de 
estudos e pesquisas que pudessem 
oferecer um material consistente 
aos Maçons de sua época; trazen-
do uma experiência enriquecedora 
nesta presente obra. Este livro 
apresenta muitos documentos 
referentes a Maçonaria jesuítica, 
escocismo, estrita observância, 
diretórios escoceses, cavaleiros 
beneficentes da cidade santa.   

Enriquecendo a 
jornada maçônica



ED 51 | Luzes | 31

Tanto no c inema 
quanto na televisão, 
os desenhos anima-
dos estão repletos 

de mensagens e símbo-
los. Aqui é a prova disso, 
uma das séries mais que-
ridas em todo o mundo. 
Seus personagens e sua 
música de abertura fica-
ram eternizados.

Neste episódio Fre-
derick Flintstone é um 
s u j e i t o  p re g u i ço s o , 
embora trabalhe na 
Pedreira do rabugento 
Sr. Pedregulho operando 
um Dino guindaste, para 
ganhar suas míseras "las-
cas" (moeda local). Fred, 

como é conhecido, mesmo 
sendo casado, tenta sem-
pre dar uma escapadinha, 
com o seu vizinho Barney, 
para o boliche ou para a 
Loja dos "Búfalos d’Água", 
do qual fazem parte só os 
homens de Bedrock.

Fred e Barney frequen-
tavam uma paródia da 
Maçonaria, a Irmandade 
da Ordem Leal dos Búfa-
los D’Água, uma associação 
absolutamente machista 
da cidade de Bedrock, em 
plena pré-história, “que 
tem um aperto de mão que 
todos precisam conhecer”, 
como diz seu hino.

O título do episódio dos 

Flintstones é "Festa de ani-
versário de Pedrita". Tem-
porada 5 - Episódio 118.

A história em poucas 
palavras é que Fred foi 
nomeado para cuidar do 
planejamento da festa para 
o grande encontro na Loja 
e precisa obter dançarinas, 
suco de cacto (Tequila?) e 
uma banda de swing.

Ele também é convi-
dado por Wilma para pla-
nejar a festa de aniver-
sário da filha Pedrita. Ele 
vai até o único planejador 
de festas da cidade onde 
ocorre uma confusão e a 
diversão começa. Durante 
os anos 50, a Maçonaria 

Antonio Carlos Pereira Gomes - 33º 
Secretário Adjunto de Comunicação do Gosp 
Autor do livro:  MAÇONARIA NO CINEMA

EUA - 1960/1966 - Animação
Direção: Hanna e Barbera



ED 51 | Luzes | 32

experimentou um boom, 
assim como muitas outras 
organizações fraternas, 
quando ex-membros 
do exército mantiveram 
contato com seus ami-
gos no exército depois da 
Segunda Guerra Mundial 
e da Guerra da Coréia.

Quase cinco milhões 
de homens ingressaram 
na Maçonaria e as Lojas 
realmente floresceram. 
Embora "os Flintstones" 
tenha sido criado entre 
1960 e 1965, muitas das 
ideias apresentadas no 
seriado eram na verdade 
da década de 1950. A tur-
bulenta era dos anos 60 
ainda não havia se con-
cretizado, pois os Estados 

Unidos só enfrentaram a 
Guerra do Vietnã muito 
mais tarde na década. "Os 
Flintstones" são exemplos 
do que os ideais dos anos 
1950 significavam nos 
Estados Unidos.

N o  e n c e r r a m e n t o 
do Desenho temos um 
maçom muito conhe-
cido na época. Mel Blanc. 
Dublador de mais de 1000 
vozes, entre elas a voz 
do Pica-Pau. Eternizou 
seu trabalho dando vida 
a personagens de vários 
desenhos animados que 
apaixonaram gerações.

EM FOCO:
O interesse pelo des-

conhecido, pelo oculto, 

pelo místico, faz com que 
as pessoas desenvolvam 
uma imaginação fora do 
comum.

Em algumas pesqui-
sas, muitos afirmam que 
a palavra "Yabba - Dabba 
-doo" bordão falado por 
Fred Flintstones e mun-
dialmente conhecido e 
imitado, pode ter tido 
algum significado de um 
ritual maçônico durante 
essa época pré- histórica 
da Maçonaria.

Não há qualquer liga-
ção com a Ordem Maçô-
nica nos seus 33 graus que 
possa “tentar” fazer essa 
alusão. O imaginário per-
petua e vai passando de 
boca em boca.



ED 51 | Luzes | 33

Conheça mais
ACONTECIMENTOS | LOJAS

Acompanhe o trabalho das Lojas Maçônicas do GOSP

 Os obreiros da Loja Pureza, Luz e Verdade, pro-
moveram uma AÇÃO SOLIDÁRIA visando a arreca-
dação de cestas básicas com o intuito de auxiliar 
os moradores da cidade de Ribeirão Preto que 
porventura estivessem passando por necessidades 
devido à pandemia do COVID-19 (coronavírus).

A∴R∴L∴S∴ Lauro Sodré 4498 realizou a entrega 
de mais de 160 peças de vestuário e a doação de 
cerca de 50 quilos de alimentos para a Fraternidade 
Irmã Clara (FIC) – que acolhe crianças com paralisia 
cerebral – na sede da instituição na Barra Funda, 
zona oeste de São Paulo.

 A Loja Macabeus em parceria com o Grupo Femi-
nino Esther Laredo Chalom, e com o apoio de nos-
sa Potência, está promovendo a terceira Campanha 
do Arroz .

As Lojas do Grande Oriente de São Paulo, retornan-
do aos trabalhos com força e vigor, seguindo todos 
os procedimentos de protocolo de segurança sendo 
seguidos.


