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A palavra do Grão-Mestre

 A Maçonaria é uma escola para formação de 

homens dignos e capazes de aplicar todos os 

conhecimentos que absorvem, em beneficio da 

Família, da Sociedade, da Pátria e da Humanidade, 

combatendo a ignorância, os vícios, as injustiças, as 

tiranias, sem preconceitos de nenhuma espécie, 

incluindo-se a garantia de liberdade de pensar e do 

culto religioso.

 E sendo livre e de bons costumes, para 

podermos estar em condições de receber a Luz da verdade, nesta associação íntima de 

homens escolhidos, cuja doutrina tem por base o Grande Arquiteto do Universo, que é 

Deus, é necessário desvencilharmo-nos dos defeitos e paixões, simbolizando no 

desbastar das asperezas da Pedra Bruta.

 Quando em seus rituais a Maçonaria diz que os maçons “levantam templos à 

virtude e cavam masmorras ao vício”, significa a preparação e o aperfeiçoamento  do 

Homem como templo do Grande Arquiteto do Universo; não devemos ser impulsivos, 

mas conscientes, para não ficarmos sob domínio dos instintos e guiar-nos com os 

ensinamentos da razão.

 Somente no homem dotado de uma base moral, física e mental equilibrada é 

que será possível construir-se o verdadeiro maçom.

 Agradecemos esta oportunidade que o 

Grande Arquiteto do Universo nos dá para 

meditarmos sobre o que aqui viemos fazer para 

sermos dignos e felizes pela sublime missão de 

tornar o mundo melhor com a nossa presença e 

atuação.

 Todos nós fomos aceitos na Sagrada 

Ordem, limpos e puros e porque somos livres e 

de bons costumes.

 A realidade do dever nos foi claramente 

evidenciada, pois deveremos combater não 

somente as nossas paixões, os nossos vícios e 

erros, mas ainda, a dos outros inimigos da 

humanidade, os hipócritas que a enganam; os 

pérfidos que a defraudam; os fanáticos que a 

oprimem; os ambiciosos que a usurpam.

Ir\ Antônio Carlos Lampert

Grão-Mestre em Exercício do GORGS

www.gorgs.org.br

E-mail comunica@gorgs.org.br

QR Code Whats App 
Comunicação Social GORGS

51 99348-4003

O VERDADEIRO MAÇOM
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 Somente no homem 
dotado de uma base moral, 
�sica e mental equilibrada é 
que será possível construir-

se o verdadeiro maçom.

https://gorgs.org.br/site/
http://www.gorgs.org.br
https://gorgs.org.br/site/
mailto:comunica@gorgs.org.br
mailto:comunica@gorgs.org.br
mailto:comunica@gorgs.org.br
http://51 99348-4003
https://wa.me/message/2TRYVS5JPKVVA1
http://51 99348-4003


     O Delta 292  |  2021 3     O Delta 292  |  2021

 O  I r \  J o ã o 

Simões Lopes Neto 

nasceu em Pelotas, 

em 9/3/1865.  Sua 

vida Maçônica iniciou 

em 27 de fevereiro 

1890, na Loja “Rio 

B r a n c o ”,  n a  s u a 

cidade natal. Raras 

são as informações a 

esse respeito, e na 

literatura há poucos 

ar�gos que indiquem 

sua ligação com a 

S u b l i m e  O r d e m , 

como em Um Capitão 

da Guarda Nacional, 

biografia assinada por Carlos Reverbel, e em O Gymnasio 

Pelotense e a Maçonaria: uma face da História da Educação 

em Pelotas, de Giana Amaral.

 Os registros oficiais de sua iniciação, bem como de 

sua ascensão Maçônica, sendo 2º vigilante e orador (até os 

graus filosóficos - 18), encontram-se no arquivo geral do 

GORGS. Além da Loja “Rio Branco”, foi filiado também às Lojas 

“Honra e Humanidade”, “Lealdade” e “Fraternidade”, todas 

de Pelotas. Tais documentos foram encontrados em 

pesquisas do saudoso  Ir\  Francisco Munhoz Silveira. Neles é 

possível constatar seu apoio à criação do GORGS, 

contrariando inclusive a posição inicial de sua Loja.

 Simões Lopes Neto não foi exatamente o que possa 

chamar de “gaúcho dos pampas”, embora sua obra privilegie 

o gaúcho do campo. Aos 10 anos, vivia na área urbana de 

Pelotas, então a mais próspera e aristocrá�ca do Estado. Aos 

13, foi estudar no Rio de Janeiro, voltando anos mais tarde 

para viver em Pelotas até sua morte.

 No final do séc. XIX começou a revelar seu espírito 

empreendedor, porém sem conseguir sucesso efe�vo em 

nenhuma inicia�va. Criou uma fábrica de vidros, na qual 

ensinava aos meninos pobres da região; montou uma 

des�laria; construiu uma fábrica de cigarros com a marca 

“Diabo”, o que rendeu, a despeito de um fugaz sucesso, uma 

série de pressões, principalmente rel igiosas, que 

inviabilizaram sua con�nuidade.

 Montou outras empresas como: Café Cruzeiro, 

moagem e torração ; Tabacina, produto à base de tabaco para 

combater sarna e carrapatos; e ainda uma mineradora, com a 

qual pretendia explorar lendárias minas de prata em Taió, SC.

 Nas colunas que manteve na imprensa pelotense, 

apresentava linguagem que fugia dos padrões reconhecidos 

na época, o que provavelmente seja uma explicação para não 

ter conseguido sucesso em vida, sendo mais um no rol dos 

grandes ar�stas com reconhecimento póstumo.

 A reduzida produção literária (em quan�dade), não 

limitou a expressiva contribuição intelectual ao regionalismo 

sul-rio-grandense. Valoriza o gaúcho e sua história,  

retratando-o fielmente quanto a costumes e linguagem.  

Publicou três livros em vida, todos lançados em Pelotas, pela 

Livraria Universal: Cancioneiro Guasca, em 1910; Contos 

Gauchescos, em 1912; e Lendas do Sul, em 1913.

 A glória literária ocorreu após o lançamento da 

edição crí�ca de Contos Gauchescos e Lendas do Sul, em 1949, 

organizada por Augusto Meyer, Editora Globo, com apoio do 

editor Henrique Bertaso e de Érico Veríssimo.

 O Ir\ João Simões Lopes Neto morreu em Pelotas, 

no dia 14 de junho de 1916, aos 51 anos de idade . 

 Porém, o legado de sua obra, mesmo 

que tardiamente, ultrapassou os limites 

territoriais, com traduções para diversos 

idiomas: italiano, espanhol, inglês, japonês...

 Em 2001, o livro Lendas do Sul foi a 

primeira obra literária em língua portuguesa a 

s e r  p u b l i ca d a  p e l o  a c l a m a d o P ro j eto 

Gutenberg, inicia�va sem fins lucra�vos que 

oferece grandes clássicos da l iteratura 

gratuitamente ao grande público na internet 

( ).www.gutenberg.org 

Maçons que Fizeram a História

Durante muitos anos a condição de Maçom do escritor permaneceu um mistério. Quase cem anos depois de sua morte, a 

documentação de sua vida maçônica foi descoberta no GORGS.

Ir\ João Simões Lopes Neto

Parte do Quadro de Obreiros da Loja “Rio Branco”, de Pelotas,
um dos documentos maçônicos de Simões Lopes Neto.

O empreendedor inusitado

Valorização do regionalismo e
 reconhecimento póstumo

O Legado de Lopes Neto 

Ir\ João Simões Lopes Neto 
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 A pandemia do Covid-19 nos trouxe novos costumes 

e aperfeiçoou an�gos. Temos necessidade de uma higiene 

pessoal mais rígida, novas maneiras de nos socializar, 

aprender a  interagir  com novos equipamentos e 

principalmente escolher os ambientes onde devemos e 

queremos estar, em segurança.

 Os lugares devem ser arejados e limpos, permi�ndo a 

constante limpeza, pois só assim é possível estarmos seguros e 

protegidos contra este “bichinho microscópico”.

 Os templos maçônicos, por tradição, são lugares mais 

insalubres ao ser humano e convenientes à sobrevida do 

Covid-19. Senão vejamos: usamos e 

abusamos de materiais propensos a 

esconderijos do “bichinho”. Materiais 

porosos e peludos como pedras, 

cerâmicas, madeira, veludos, carpetes, 

cor�nas de tecido. Isto precisamos 

evitar e trocar por plás�cos, sinté�cos, 

metais com proteção, corian.

 Paredes com super�cies 

cheias de detalhes em alto relevo como 

os signos, colunas, luminárias. Tudo 

deverá ser embu�do, ou simplesmente 

pintado às paredes com efeito de luz e 

sombra e depois protegidos com verniz 

�po água fugantes, ou pintadas em 

epóxi, permi�ndo, desta forma, a fácil 

desinfecção.

 Os pisos, da mesma forma, 

poderão ser pintados e protegidos com 

verniz para pedra, porcelanato líquido 

ou pintura epóxi. Os elementos, cadeiras, tronos, púlpitos, 

aras, de quaisquer materiais em contato com o piso deverão 

ter proteção nas suas partes inferiores ou, se possível, 

equipados com rodas de teflon, para não arranhar o piso, 

propiciando outro esconderijo e dificultando a desinfecção 

contra o vírus.

 O afastamento dos usuários também é um fator 

importante. Se possível, localizar as cadeiras de forma que se 

consiga um distanciamento de um a dois metros para seu 

próximo. O uso de luvas brancas, como prevê nossos rituais, 

também pode nos isolar do contato com o Covid-19, desde 

que elas sejam de látex ou material com propriedades 

semelhantes. De outra forma, deixar álcool gel facilmente 

disponível para aqueles irmãos que precisam manipular 

objetos durante a sessão é recomendável. 

 Nestes novos tempos aprendemos a interagir com 

equipamentos eletrônicos e a 

socializar com eles. Então, nos 

novos templos devemos tê-

los também à disposição, até 

criando novas expecta�vas 

com o encaminhar das sessões. Poderemos, mesmo durante a 

sessão, interagir com irmãos que não puderam se fazer 

presentes ou com irmãos de notável saber que possam 

engrandecer, com palestras e instruções, o conhecimento dos 

obreiros. E ajudar até mesmo àqueles presentes às sessões, 

que poderão apresentar seus trabalhos com uma roupagem 

mais moderna.

 Lembremos que, quando nossos 

rituais foram elaborados, a memória 

audi�va era muito maior do que a 

visual, porque a i luminação dos 

templos era deficiente. O homem 

moderno tem muito mais memória 

visual. Uma imagem, vale mais do que 

mil palavras.

 Por úl�mo, abordaremos a aeração 

dos templos, visto que nossos trabalhos 

precisam ser executados em lugares 

estanques, protegidos dos olhos e 

ouvidos profanos. Tornam-se, desta 

forma, lugares propícios para ácaros, 

bactérias e vírus, que coabitam nosso 

pequeno universo do entorno dos 

nossos corpos, e até mesmo dentro de 

nós. O melhor para nós, e o pior para 

eles, é a renovação constante do 

ox igên io,  ex i s� n d o  até  m es m o 

tratamentos contra infecções, em câmaras hiperbáricas, com 

grande concentração de oxigênio.

 E nossos templos? Não nos iludamos com as 

lâmpadas UVA. Elas, para terem o efeito desejado, precisam 

estar muito perto e por muito tempo para cumprir o que 

prometem. O vírus do COVID-19, para ser eliminado por uma 

destas lâmpadas, precisa estar exposto por um minuto à 

distância de um cen�metro, quase impossível num lugar 

espaçoso e volumétrico, com ar dinâmico como num templo.

 O ideal é proporcionarmos aeração limpa e constante 

de forma mecânica, por ven�ladores, já que não temos 

aberturas para o exterior, e da mesma forma, possibilitarmos 

que o ar viciado deixe o templo por exaustão mecânica. Nada 

muito di�cil, mas que temos que levar em consideração. E, 

claro, também o PPCI, hoje exigido, pois afinal, vivemos novos 

tempos, e precisamos novos templos.

Novos Tempos,
 Novos Templos

Ir. Dante Cezar Melo
Rostirola, Arquiteto

Lojas ‟Inconfidência” e
‟Francisco Xavier Ferreira”

(de Pesquisas) - GORGS

Artigos
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 A comemoração dos 70 anos da Augusta, 

Respeitável e Mui Excelsa Loja Simbólica  “Liberdade e 

Justiça” n° 208, de Ijuí, foi marcada por grande evento 

realizado em seu Templo, sob a condução do Venerável-

Mestre Luiz Fernando Soares Costa, que contou com o 

prestígio de um filho ilustre da Oficina: o Vice-

Presidente da República, Ir\ Antônio Hamilton Martins 

Mourão, que iniciou sua caminhada Maçônica em Ijuí 

no ano de 1998.

 A sessão magna ritualística contou com a 

participação do Grão-Mestre em Exercício do GORGS 

Antônio Carlos Lampert, e comitiva composta pelo 

m i n i s t r o  d a 

Administração Daniel 

Furtado, o ministro 

das Finanças Pedro 

Vitor ino Cordeiro 

Vargas, o ministro das 

Relações Públ icas 

Patric Arend Lüderitz, 

o diretor de Assuntos   

Paramaçônicos Irineu 

Filho e o delegado da 

32ª  R\M\  Car los 

Alberto Steinner. A 

GLMERGS foi representada pelo Ir\  Armando Pettinelli.

 Na oportunidade, o Irmão Hamilton Mourão 

descerrou uma placa comemorativa à data, que ficará 

na entrada do Templo, marcando aquela festividade na 

história dos maçons ijuienses.

 

 O Vice-Presidente foi agraciado com uma placa 

de prata saudando a visita à sua Loja-mãe: “Irmão 
Mourão, nosso agradecimento pela ilustre 
presença nas comemorações do aniversário de 70 
anos desta Loja. És 
p a r t e  d e s s a 
história, pois aqui 
nasceste para a 
Maçonaria”, diz um 

t r e c h o  d a 

c o n d e c o r a ç ã o 

e n t r e g u e  p e l o 

Venerável-Mestre.

 A cerimônia 

contou ainda com 

outro momento de 

grande emoção: foi 

homenageado o Irmão Francisco Ferreira Martins Filho, 

com insígnias por tempo de trabalhos maçônicos. O 

Irmão - que completou 90 anos no dia 4 de outubro - foi 

iniciado na Loja “Liberdade e Justiça” no dia 10 de 

setembro de 1956. Com 65 anos de história maçônica, 

foi agraciado com as comendas: Coluna Coríntia, Coluna 

Dórica, Coluna Jônica e Coluna Compósita, referentes 

respectivamente aos 53, 56, 59 e 62 anos de atividades 

na Ordem.

 Após a reunião ritualística, todos os Irmãos 

puderam confraternizar, acompanhados das cunhadas 

e familiares, em ágape especial realizado nas 

dependências da Sociedade Ginástica de Ijuí, momento 

em que os convidados interagiram e fotografaram ao 

lado do General Hamilton Mourão, maçom do GORGS e 

Vice-Presidente da República Federativa do Brasil.

Notícias e Eventos Maçônicos

Vice-Presidente Hamilton Mourão presente

nos 70 anos da “Liberdade e Justiça”

Desde que assumiu a Vice-Presidência da República,

em 2019, o Ir\ Antônio Hamilton Martins Mourão

tem prestigiado eventos do GORGS e suas Lojas.

Fotos: Romério Cunha e Gilberto Fabrin
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G\M\A\�presenteou�o�Vice-Presidente
com�lembran�a�dos�128�anos�do�GORGS�

V\M\�acompanhou�o�Vice-Presidente
durante sua estada em Ijuí
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Faltou ideia: O plágio e suas
repercussões na Maçonaria

Ir  Marco Antônio Perottoni, V M  da Loja “Cônego Antônio das Mercês”\ \ \

Filiado à Loja “Francisco Xavier Ferreira”, de Pesquisas Maçônicas

Or  de Porto Alegre, RS - GORGS\

“
”

 O que esta a�tude revela 
sobre o Maçom que a 

pra�ca? E, quais as 
implicações desse ato para o 

processo de aprendizado?

 Bem, para este texto pensei num título objetivo 

e direto: “Plágio na Maçonaria”. Mas poderíamos 

considerar que já começaríamos plagiando o título, 

pois este é o mesmo de um trabalho publicado do 

Irmão Kennyo Ismail, que trata de plágio de trabalhos 

de sua autoria.

 Infelizmente esta é uma prática que temos 

visto acontecer muito em nossa Ordem e podemos 

c i t a r  o u t r o s  a u t o r e s 

plagiados, como o Irmão 

Hercule Spoladore, entre 

outros, e mesmo trabalhos 

meus em que foram trocados 

somente o nome dos autores. 

São as facilidades do ctrl+c e 

ctrl+v, aliado a pouca vontade 

de ler, estudar e pesquisar.

 Importante deixar um conceito e tipos de 

plágio, que foram buscados no site público da 

Wikipedia - Enciclopédia Livre: “O plágio é o ato de 

assinar, apresentar e publicar uma obra intelectual de 

natureza literária, científica ou artística ... em partes ou 

na íntegra, cuja autoria pertença a outra pessoa, sem 

que haja a permissão do autor, no caso de obras com 

direito reservado, ou reconhecimento da fonte, no caso 

de obras públicas. Portanto, comete plágio quem se 

apropria indevidamente da obra intelectual de outra 

pessoa, assumindo a autoria”.

 Temos diversos t ipos de plágio, cujas 

características podem ser conhecidas pelos Irmãos, 

consultando o site supracitado: o plágio direto ou 

integral; o plágio indireto ou de paráfrase; o plágio 

mosaico ou pastiche; o plágio consentido ou conluio; 

o plágio de chavões; o plágio de fontes; e o autoplágio.

 Na proteção de direitos autorais temos uma 

legislação especifica nacional com base na Lei 

9.610/1988, que veda a prática do plágio em seus 

artigos 103 e 106 e estabelece possíveis consequências 

para quem comete este crime, tipificado no artigo 184 

do Código de Direito Penal, 

e s t a b e l e c e n d o  p e n a  d e 

detenção ou multa. Portanto, 

temos que ter cuidado na 

u t i l i z a ç ã o  d e  c r i a ç õ e s 

intelectuais de outros autores.

 Esse é um problema grave e 

precisa ser tratado com a devida 

seriedade por nós, maçons. 

Precisamos instruir e alertar sobre essa questão em 

nossas Lojas Maçônicas, desde os Aprendizes, no 

desenvolvimento de suas “peças de arquiteturas” para 

“aumento de salário”, até mesmo os mais graduados, 

responsáveis pelas publicações maçônicas. Quanto às 

publicações, essas devem possuir uma política de 

declaração de direitos autorais e verificar a possível 

ocorrência de trechos não referenciados nos artigos 

submetidos antes de publicá-los, protegendo assim os 

seus interesses e os dos autores maçons.

 Mas o que vemos na Ordem? Infelizmente é um 

passar a mão na cabeça, alegar o espírito de 

fraternidade e tolerância e deixar passar; enfim, somos 

todos Irmãos! E assim, abre-se cada vez mais o caminho 

para mantermos uma situação que é inadmissível no 

mundo profano e muito mais dentro de nossa Ordem 

para atendimento pleno de nossos princípios. Posição 

essa de descaso para os fatos, facilmente verificável em 

manifestações de Irmãos reconhecidos e respeitados 

como estudiosos, pesquisadores e autores como 

Hercule Spoladore, Kennyo Ismail e outros.

 Restam alguns questionamentos importantes, 

tais como, que julgo os principais: o que esta atitude 

revela sobre o maçom que a pratica? E, quais as 

impl icações  desse  ato  para  o  processo de 

aprendizado?

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1gio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1gio
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
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Arte:�infotecarios.com

“
”

 Hoje, com a tecnologia 
colocada a nossa disposição, 

facilmente podemos identificar 
vestígios de plágio.

 As respostas me parecem óbvias: profana e 

legalmente estamos cometendo um crime previsto em 

nosso Código Penal, o que deveria ser plenamente 

observado, também, dentro da Ordem. Não nos agrega 

nada em termos de aprendizado, não desenvolvemos 

nenhum sentido crítico sobre o que pretensamente 

“escrevemos”. O plágio nos leva a concluir que estamos 

utilizando o trabalho alheio para nos promover.

 O que devemos fazer em nossas Lojas? Hoje, 

com a tecnologia colocada a nossa disposição, 

facilmente podemos identificar vestígios de plágio. 

Basta os Irmãos Vigilantes, responsáveis pelas 

aprovações dos trabalhos – pelo menos é assim             

na minha Loja – dispensarem um tempo para   

pesquisarem nas redes sociais e procurarem               

s i te s  q u e  a u x i l i a m n a  d ete c çã o  d a  p rát i ca .                                 

O site https://www.pucsp.br/suporte/ferramentas-

para-deteccao-de-plagio, por exemplo, oferece boas 

opções para nos ajudar nesta busca.

 Outro ponto é que conhecemos os Irmãos, em 

especial de nossas Lojas, e sabemos de suas 

capacidades de estudos e pesquisas, além de, acredito, 

termos alguns conhecimentos para auxiliar os Irmãos e 

escrevermos belos textos. Depende de cada um desejar 

e disponibilizar um pouco de tempo para ajudar e, de 

outro lado, não nos constrangermos em pedir 

ajuda. Aqui, um conselho aos Irmãos Vigilantes 

(nas Lojas que têm o hábito desses Mestres 

aprovarem os trabalhos de Aprendizes e 

Companheiros por Instruções ou passagem de 

Grau): leiam com atenção e, se necessário, 

certifiquem-se de que o verdadeiro autor do 

texto foi identificado. Isto não libera os demais 

Mestres de simplesmente aprovarem o 

trabalho apresentado.

 Por certo não vamos conseguir coibir 

totalmente esta prática se não agirmos leal e 

honestamente frente aos casos que se nos 

apresentarem. Mas há diversas formas de 

aquilatar os conhecimentos dos candidatos. No 

caso do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, fazendo 

cumprir uma lei esquecida e não utilizada, e até 

desconhecida por muitas Lojas da Potência, que é a Lei 

nº 31/1978.

 A referida lei estabelece os Cursos de 

Aprendizes e Companheiros, com vinte e um tópicos da 

r itual íst ica e s imbologia que deverão ser do 

conhecimento dos candidatos para aumento de salário. 

Eles deverão apresentar defesa oral, diante de uma 

Comissão de três Mestres. No momento da defesa serão 

sorteados três ou mais tópicos para suas manifestações. 

Se não forem aprovados, voltam ao estudo para uma 

nova apresentação.

 Minha Loja sempre assim procedeu e procede,  

proporcionando bons conhecimentos. Isto tudo após 

apresentar e ter aprovado seu trabalho de Grau.

 Acredito que muito mais pode ser escrito sobre 

o tema que, na realidade, sua prática ou não, depende 

da consciência e caráter de cada um de nós. Somente 

posso dizer que nos deixa muito triste quando vemos 

nosso trabalho ser apropriado indevidamente por 

alguém, muitas vezes Irmãos.
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Loja “20 de Setembro”,

Oriente de Flores da Cunha

Templos Gaúchos

 Com a nobre missão de exaltar os feitos dos maçons 

farroupilhas, como bem demonstra o excerto da ata de 

fundação acima transcrito, nasceu o Triângulo “20 de 

Setembro”, em 19 de setembro de 1987, quando 

comemoravam-se os 152 anos do início da Revolução 

Farroupilha.

 R e u n i d o s  n o 

escritório do Ir\  José 

Barrueco Filho, um grupo 

de maçons de diversas 

Oficinas, de diferentes 

pontos do Estado, assentavam a primeira pedra na 

construção de uma das grandes Lojas Maçônicas do GORGS, 

hoje com mais de 60 Obreiros e de reconhecida influência e 

importância em sua comunidade.

 Além da sua missão muito bem cumprida de formar 

homens dignos que atuam por uma sociedade mais justa, a 

Loja trabalha em conjunto com outras ins�tuições em 

inúmeras ações filantrópicas em prol dos necessitados.

 Foram fundadores os Irmãos José Barrueco Filho 

(Venerável-Mestre), Ismael Belló (1º vigilante), Benito Benno 

Ro�a (2º vigilante), José Carlos Pole�o (Secretário), Afonso 

Moacir Ceriolli (Tesoureiro), Gelson Castellan e Rui Boff. Estes 

Irmãos pertenciam às Lojas “Fraternidade III” e “Duque de 

Caxias 3º Milênio”, de Caxias do Sul; “21 de Abril”, de Santo 

Augusto (à época em Chiape�a); e “Estrela da Palmeira”, de 

Palmeira das Missões.

 Em 20 de setembro de 1991, o Triângulo passou à 

condição de Loja. Em março de 1994, os Irmãos adquirem um 

terreno em Flores da Cunha para a construção do seu Templo, 

cuja pedra fundamental foi lançada em 1997 e a sagração 

ocorreu em 26 de novembro de 2001. Conforme o Venerável-

Mestre Valério Luiz San�ni, a Oficina sempre contou com 

total apoio das Lojas da 

r e g i ã o ,  e m  e s p e c i a l  a 

“Fraternidade IV”, a “Duque 

de Caxias 3º Milênio”, e a 

“Fraternidade I I I”.  Esta 

úl�ma, inclusive, cedeu seu 

Templo  para  reun iões , 

gratuitamente, durante oito anos.

 O Templo da Aug\, Resp\ e Excelsa Loja Simb\ “20 

de Setembro” nº 327 está situado na Linha 80 Estrada Vicinal, 

RS 122, em Flores da Cunha. Numa área de 400m², dispõe de 

estrutura completa: Templo com capacidade para 100 

pessoas, salão de ágapes para 150 pessoas, biblioteca, salas e 

câmaras diversas e ainda espaço dedicado ao capítulo 

Giuseppe Garibaldi da Ordem DeMolay.

 O V\M\ Valério San�ni convida a todos os Irmãos 

para visitarem a Loja: “Esperamos que nossas Colunas se 

mantenham firmes e fortes para podermos con�nuar 

fortalecendo a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade”.

Clique aqui e veja as fotos

do Templo da “20 de Setembro”

“Uma homenagem aos valorosos Farrapos
que elevaram bem alto a chama da

liberdade no Rio Grande do Sul.” 

Foto: Ir\ Valério Santini
     Edição da Foto: Ir\Rodrigo Reus
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