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29 de setembro – 11 anos de Guardiões da Liberdade;
Pílula Maçônica: Shakespeare & Maçonaria
GOP prepara Campanha de Prevenção do Diabetes;
Charge: “Sabedoria, Força e Beleza”;
Maçons Homenageados por Benemerência;
Espaço Família: A Ordem da Estrela do Oriente
Aniversariantes do mês;
Calendário Maçônico;

Aniversario da ARLS Guardiões da Liberdade
Na data de 29 de setembro nossa Loja completou 11 anos de existencia. Em clima de muita
descontração e felicidade, nossos Irmão e familiares se reuniram para confreternização e
desfrutaram de um delicioso jantar, preparado por nossa Comissão de Festas e Eventos,
que também recebeu auxilio de cunhadas e sobrinhas na preparação e realização deste
maravilhoso evento..
Parabens à Guardiões e ao seu Corpo de Obrreiros, que muito se empenham na
manutenção de seus ideais e trabalham firme para seu crescimento.

Pílula Maçônica
Shakespeare & Maçonaria
Todos sabem que William
Shakespeare é, sem sombra de
dúvidas, o maior dramaturgo da
história. Mas o que talvez poucos
imaginem é que, entre tantos
assuntos abordados por Shakespeare
em suas inúmeras obras, um deles é a
Maçonaria.
A Sublime Ordem pode ser encontrada
de forma discreta em várias das obras
de Shakespeare. Entre elas, podemos
destacar as seguintes passagens:
Obra: “Coriolanus”
“Belo trabalho o vosso e o desses
homens de avental, que importância
dais tanto aos votos dos artífices…”
Obra: “Ricardo III”
“Podes, Ricardo, quando eu próprio o
souber, porque juro que não sei ainda,
mas, pelo que ouvi, ele crê em
profecias e em sonhos, e do alfabeto
escolhe a letra “G”.

GOP Prepara Campanha de Prevenção ao Diabetes
No próximo dia 19 de novembro, o Grande Oriente
Paulista irá realizar em sua sede a CAMPANHA DE
PREVENÇÃO AO DIABETES, em alusão ao Dia Mundial do
Diabetes comemorado à 14 de novembro.
Em breve traremos maiores informações e detalhes

Charge:
“Sabedoria, Força
e Beleza”.

Por conta dessas e outras tantas
passagens relacionadas ao Antigo
Ofício, alguns Irmãos querem crer que
Shakespeare era um maçom. E há
ainda alguns desejosos de que
Shakespeare seja o pai da Maçonaria
Especulativa. É importante ressaltar
que não há qualquer prova ou mesmo
o menor indício de que Shakespeare
teria sido iniciado nos Augustos
Mistérios da Maçonaria.
Porém, a presença da Maçonaria nas
obras do Shakespeare não deixa de ser
importante, pois acusa a relevância
social que a Maçonaria, no auge de
sua transformação Operativa Especulativa, experimentava entre o
final do Século XVI e o início do século
XVII, na velha Inglaterra.
O prestígio da Maçonaria já era tal
naquela época, unindo pedreiros,
intelectuais, burgueses e nobres,
todos como Irmãos, que talvez o
próprio Shakespeare tenha se
perguntado:
“Ser ou não ser maçom? Eis a
questão!”

Fonte: http://www.noesquadro.com.br
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Aniversariantes do mês de setembro:
A ARLS Guardiões da Liberdade parabeniza seus familiares pela
passagem de seu aniversário:
Irmãos:
Helio Alberto T. Maia (04)
Sobrinhos e Sobrinhas:
Nicolas Castilho Dezotti (03)
Jackeline Fernandes Chicatto (27)
Que o Grande Arquiteto do Universo derrame suas Bênçãos sobre estes
nossos entes queridos, enchendo-os de Saúde, Paz e Felicidades.

Maçons são Homenageados:
No dia 05/09/2016, foram homenageados no salão Nobre Presidente
João Brasil Vita, da Câmara dos Vereadores de São Paulo, os Maçons
que mais se destacaram em ações beneméritas à População Paulistana.
A Guardiões da
Liberdade, através do
irmão Sérgio
Fernandes, marcou
presença no evento.

Calendário Maçônico:
















01/09 – Primeira referencia ao Grau de Mestre de Marca feita
em Ata do Capitulo Phoenix do Real Arco (1769);
02/09 – Nasce Leon Tolstoi, escritor russo, que descreve uma
iniciação maçônica em seu livro Guerra e Paz (1828);
04/09 – James Knox Polk, 11º presidente americano, é feito
Mestre Maçom na Columbia Lodge, no Tennesse (1820);
04/09 – Promulgada a lei Eusébio de Queiroz (...) que proibia de
forma definitiva o trafico de escravos no Brasil (1850);
.
10/09 – Fuga de Bento Gonçalves (. .), chefe farroupilha,
capturado pelas forças imperiais, do Forte do Mar, na Bahia,
ajudado pelos maçons baianos (1837);
13/09 – Bula Ecclesian, do Papa Pio VII, condenando a Maçonaria
(1821);
18/09 – Em cerimônia Maçônica, George Washington coloca a
Pedra Fundamental no canto Sudeste do Capitólio, sede do
Congresso Americano (1793);
18/09 – Na Ata da Loja Filantropia e Liberdade, de Porto Alegre,
o VM Bento Gonçalves explica os motivos da rebelião que seria
deflagrada dois dias depois, conhecida como Revolução
Farroupilha (1835);
18/09 – Iniciado Jose Maria da Silva Paranhos Jr, Barão do Rio
Branco, filho do Visconde do Rio Branco, na Loja Estrela do
Norte, no Rio de Janeiro (1873);
20/09 – Iniciado Deodoro da Fonseca na Loja Rocha Negra, de
São Gabriel, RS (1873).
20/09 – Nazistas fecham a Maçonaria na Noruega. A guarda
pessoal do traidor Vidkun Quisling aloja-se no Templo Maçônico
de Oslo (1940).
27/09 – Fundada a Ordem da Estrela do Oriente nos Estados
Unidos por Robert Morris, para atender esposas, mães e filhas
de maçons (1855);
28/09 Com o apoio decisivo dos abolicionistas, o Visconde do Rio
Branco consegue aprovar a Lei do Ventre Livre (1871);
28/09 Pela ação de Jose Antonio Saraiva (...) foi assinada a Lei
dos Sexagenários, que libertou escravos aos 60 anos (1885).

Espaço Família – Ordem da Estrela do Oriente
A Ordem da Estrela do Oriente foi fundada em 1850 por Robert
Morris, Mestre Maçom e Grão Mestre do Estado de Kentucky
(USA) sendo uma das mais sólidas instituições existente no
mundo e ligada à Maçonaria Universal.
A Sociedade cresceu muito desde então e atualmente está
representada em todos os continentes, possuindo cerca de
1.500.000 membros.
É uma organização considerada Paramaçônica, instituída com a
finalidade de congregar a família maçônica, sob o manto dos
ensinamentos seculares de solidariedade, amor ao próximo,
liberdade de expressão, liderança moral e intelectual e crença na
existência de um Ente Supremo.
Dela fazem parte mulheres de bons princípios e valores
espirituais, bem como homens, necessariamente Mestres
Maçons. Não é uma religião, nem uma sociedade feminista,
muito menos uma “maçonaria mista ou feminina”. Tem como
propósito, através de seus trabalhos ritualísticos, ressaltar
qualidades morais e espirituais, edificar o caráter, educar, fazer
caridade e servir ao próximo. As reuniões são realizadas em
Templos Maçônicos ou Salas Capitulares.
Para ser um membro da Estrela do Oriente, no caso de homem,
deve ser Mestre Maçom regular e, no caso de mulheres, é
preciso ser esposa, viúva, filha, filha adotiva, mãe, madrasta,
irmã, neta, avó, bisavó, sobrinha, nora, sogra, prima, ou cunhada
de maçom regular e ter mais de 18 anos completos.
A organização dá suporte à Ordem do Arco-Íris para Meninas e às
Filhas de Jó Internacional, também Organizações Paramaçônicas,
incentivando-as para uma vida de liderança dentro dos valores
da Estrela do Oriente.
A Maçonaria honra-lhes com o indispensável patrocínio e lhes
imprime as regras de ingresso e convivência, assim como a
disciplina e a ética. Todavia, desenvolvem liturgia própria, sem
paralelo ou referência com as praticadas pela Ordem Maçônica e
adaptada a cada corpo, de acordo com o fim a que se destina.
Fonte: http://www.gosp.org.br/

