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Calendário Maçônico;

Ir Deodato Donizete de Oliveira Nomeado Delegado Regional
Oficializado pelo ATO Nº 027 de 25/08/2016 da EV o Grão-Mestre do Grande Oriente
Paulista Pascoal Marracini, nomenou nosso valoroso IrDeodato Donizete de Oliveira como
Delegado da Região 42 – Capital 01.Ficam sob sua Jurisdição as Lojas: Guardiões da Liberdade,
Jose Carlos Sales, Justiça e Disciplina, Sangue Real e Verdadeira Harmonia. Todas praticantes do
Rito de York. Em jubilo, a Guardiões da Liberdade e seus Obreiros desejam muito sucesso ao
nosso Ir Deodato e se colocam Em Pé e a Ordem para auxilia-lo nesta importante jornada.

Sessão Extraordinária de Iniciação
Na data de 18 de agosto, com nossas Colunas
fortalecidas e nossa Egrégora renovada realizamos a
Sessão Extraordinária de Iiniciação do Ir Fernando
Aparecido Camilo. Agradecemos a honrosa presença
dos visitantes da ARLS Eterno Aprendiz, IrPaulo
Martins, ARLS Virgilio Nascimento IrMarco Antonio
Menezes e IrJeferson Matos e da ARLS Rafael
Loduca, Ir Eduardo Soueiro, Grande Secretario de
Eventos do GOP. Parabens aos IIr do quadro pela
maravilhosa cerimonia realizada. Seja muito bem
vindo ao nosso convivio Ir Fernando!

ARLS Apóstolos Paulista – Parabéns pelos 32 Anos de Existência
Comemorando 32 anos de atividade maçônica, a ARLS
Apóstolos Paulistas reuniu em seu Templo vários IIr
para celebrar a data com um Jantar Ritualístico, ao qual
participaram os IIr João Luiz Reis, Rodrigo Dezzoti,
Achilles Luggeri e Deodato Oliveira, representando a
Guardiões da Liberdade. À mesa estavam também
Grandes Secretários do GOP e da GLESP, bem como o
nosso Sereníssimo Grão-Mestre Adjunto Fernando
Fernandes. O trabalho de mastigação contou com pratos
variados e saborosos e a Sessão foi elogiada por todos
que saíram muito satisfeitos do evento.
Charges

20 de Agosto
Dia do Maçom Brasileiro
O dia do maçom remonta a 20
de agosto de 1822, em alusão ao
movimento de maçons
brasileiros, principalmente de
Gonçalves Ledo e José Bonifácio
de Andrada e Silva, que
objetivava a independência do
Brasil em face de Portugal.
Em 17 de junho 1822 foi
fundado o Grande Oriente do
Brasil, tendo como líderes José
Bonifácio e Joaquim Gonçalves
Ledo, com nítida intenção de
fortificar o movimento pela
independência do país.
Bonifácio, adepto da Monarquia;
Ledo, adepto da independência
republicana.
Como sabido, o Grande Oriente
do Brasil foi constituído pela
união de três Lojas maçônicas do
Rio de Janeiro – a Comercio e
Artes na Idade do Ouro e mais a
União e Tranquilidade e a
Esperança de Niterói,
resultantes da divisão da
primeira.
Diante do momento históricosocial vivenciado é unânime o
entendimento de que a história
do Grande Oriente do Brasil, ou
melhor, sua construção, está
intimamente ligada à própria
Independência do país.
Assim, o dia 20 de agosto
tornou-se um símbolo da luta
maçônica em favor do povo
brasileiro e foi escolhido
nacionalmente como dia do
Maçom em referência à data em
que a independência do Brasil
fora “proclamada” por
Gonçalves Ledo, em reunião da
Loja Maçônica Arte e Comércio,
na cidade do Rio de Janeiro, no
ano de 1822. Símbolo maior das
atividades que culminaram na
oficial Independência de nosso
país.
Fonte: Revista Universo Maçonico

Intervisitação: ARLS Justiça e Disciplina
O Ir Isaias Ribeiro recebeu aumento de salário na noite de 30
de agosto, sendo elevado ao Grau de Mestre Maçom. A sessão
transcorreu de maneira tranquila, com palavras de incentivo aos
estudos proferidas pelos IIr da ARLS Justiça e Disciplina. A
Sessão foi conduzida pelo Venerável Mestre Diogo que, fez com
que todos ficassem em perfeita harmonia na condução de seus
ofícios. Presente ao evento, o Ir Deodato parabenizou a todos
pela brilhante sessão e levou o fraterno abraço do Venerável da
ARLS Guardiões da Liberdade.

Sessão Pública – ARLS Livres Pensadores
A série de estudos que a ARLS
Livres Pensadores promove
tratando de temas ligados à
religião, teve início na noite de
29 de agosto com a Palestra
sobre os Pilares do Islamismo,
proferida brilhantemente pelo
nosso querido Ir Alexandre
Attard. Durante a sua
explanação, Attard explicou os
princípios fundamentais da Fé
e da Prática, ambas
complementares ente si.

Aniversariantes do mês de agosto:
A ARLS Guardiões da Liberdade parabeniza seus familiares pela passagem
de seu aniversário:
Irmãos:
Sergio Fernandes (06)
Carlos Eduardo Boccio (19)
Cunhadas:
Paula Frederico Failace (28)
Angelica Conti de Oliveira Baldovi (28)
Patricia Ramos Adefonso Fernandes (29)
Sobrinhos e Sobrinhas:
Maria Victoria Sampaio de Oliveira (30)
Que o Grande Arquiteto do Universo derrame suas Bênçãos sobre estes
nossos entes queridos, enchendo-os de Saúde, Paz e Felicidades.

Calendário Maçônico:











01/08 – Fundada a primeira Loja Inglesa no Brasil, a Ophan Lodge
(1822);
04/08 – Criado o Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria
Brasileira, embrião da COMAB (1973);
05/08 – Nasce James Anderson, compilador da primeira
constituição maçônica, em Edinburgo, Escócia (1684);
08/08 – Giuseppe Garibaldi, iniciado em uma Loja irregular de
Montevidéu, é regularizado na Loja Les Amis de La Patrie, sob o
GO da França (1844);
08/08 – Decreto de Hitler dissolve a Maçonaria Alemã. Todos os
Templos Maçônicos são roubados e destruídos. Muitos maçons
alemães são presos e assassinados pela Gestapo (1935);
11/08 – Nasce Joaquim Gonçalves Ledo, fundados do GOB e um
dos principais construtores de nossa Independência;
12/08 – Aparece os três pontos pela primeira vez em um
documento do GO da França (1774);
16/08 – Fundado o Capitulo Rio de Janeiro no 1 da Ordem DeMolay
no Brasil (1980);
20/08 – Lançado pelos Correios brasileiros uma quadra de selos
comemorativos sobre a Maçonaria, com arte do Irmão João
Guilherme (2004);
29/08 – Consistório do GO da França concede a João Paulo dos
Santos Barreto carta patente para fundar Lojas e Consistórios (até
o Grau 32) do REAA (1822).

Na apresentação, várias dúvidas dos
presentes a essa Sessão Pública
foram esclarecidas. Na introdução
do trabalho, Alexandre pontuou que
todos nós devemos nos ater às
nossas convergências ao invés de
discutirmos as nossas divergências,
sendo esse uma das principais
qualidades dos integrantes da
Ordem Maçônica. As palestras
tratarão futuramente de outras
religiões, sendo a próxima versará
sobre o judaísmo. Presente e
atento, o Ir Deodato assegura que
são excelentes oportunidades de
estudo e desenvolvimento.

Espaço Família – Dia dos Pais
Mensagem da Ordem DeMolay aos Maçons pelo Dia dos Pais
Aos Tios,
Quando dedicamos, especialmente, um dia para lembrarmos da
importância que os nossos pais exercem em todos os aspectos da nossa
vida, somos também levados a relembrar os laços que unem a
Maçonaria e a Ordem DeMolay.
A história da nossa Ordem começa quando um proeminente maçom,
Frank Sherman Land (Fundador da Ordem DeMolay), conhece um
jovem, Louis Gordon Lower (Primeiro DeMolay), que estando órfão de
pai e precisando de emprego para ajudar no sustento da família,
encontra no Dad Land alguém que lhe ofereceria um emprego, e ainda,
seria para sempre referência de exemplo, valores e amizade.
E até os dias de hoje, testemunhamos maçons de todo o Brasil serem
mais que tios, ao tornarem-se verdadeiros pais para inúmeros
DeMolays, oferecendo-lhes muito do seu tempo, preocupação, ajuda e
conselhos. Assim, tornando-se pessoas que para sempre serão
lembradas por esses jovens.
Reconhecendo esse grande papel que cada maçom exerce ao atuar na
Ordem DeMolay, o nosso Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o
Brasil, com muita alegria, gostaria de desejar a todos eles um FELIZ DIA
DOS PAIS, e que esses laços de amor e fraternidade que nos unem sejam
cada vez mais fortes.
Fraternalmente,
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.

