ARLS LUZ DE BRODOWSKI 072 COMEMOROU 115 ANOS
Em 02 de março de 2.015, a ARLS LUZ DE
BRODOWSKI 072 (GOP/CMI/COMAB), fundada em 01 de
março de 1.900, então jurisdicionada ao GOB, no templo
maçônico Ir.´. José Primo Pugnoli Júnior, escreveu mais um
capítulo inesquecível em sua história. Foi comemorado
condignamente os 115 anos de fundação, onde foi destacada a
reestruturação acontecida em 26 de junho de 1.983, então pelo
GOSP, e logo em seguida filiado ao GOP onde permanece até hoje.
O ato foi prestigiado pelas seguintes autoridades maçônicas: Ir.´. Dalson
Leônidas Romagnoli de Benedetti, da ARLS Hitiro Irano, de São Bernardo do
Campo-SP, ex-Grão Mestre Adjunto do GOP; Ir.´. Julio Cesar Pironi, Grande
Secretário Adjunto de Educação e Cultura, do GOP; Ir.´. Roberto Toshiaki
Furukawa, VMD da ARLS Luz de Brodowski 072 e atual Grande Secretário da
P.A.L. do GOP; Ir.´. Laur Ventura, VMD da ARLS União e Trabalho, de Viradouro;
Ir.´. Toshio Furukawa, Grande Secretário Adjunto de Entidades Paramaçônicas do
GOSP e 13 Lojas das 3 Potenciais e com a excelente presença de 87% dos irmãos do
quadro, num total de 53 participantes.

Foi realizada brilhante sessão magna com a presença de 13 Lojas e dentro do
cerimonial, dirigido pelo Ir.´. Euclides José Mininel, Venerável Mestre e logo após a
abertura, foi apresentado, em vídeo, uma apresentação de fotos históricas referentes à
fundação em 1900, bem como as fotos da reestruturação em 26 de junho de 1.983,
realizada no salão da fabrica de bebidas Irmãos Fabbri e depois da comemoração do
centenário, acontecida em 01/03/2000, no salão do Clube da Velha Guarda, que
contou com a presença do então Grão Mestre do GOP, Ir.´. Arnaldo Faria.
Alias, toda esta trajetória maçônica, feitos e
fotos/documentos históricos, podem ser vistos no site oficial da
Loja (www.luzdebrodowski.com.br), onde a história desde 1.900
é relatada com dados concretos e que mostram também a
importância dela na comunidade brodowskiana.
Após esta apresentação, o Ir.´. DALSON LEONIDAS ROMAGNOLI DE
BENEDETTI, conceituado e competente historiador, fez uma completa palestra sob o

tema “LINDEIROS E LANDMARKS”, abordando as várias interpretações dos 25
Landkmarks da Maçonaria Universarial,onde se alicerçou no conceito de que a
classificação de landmarks de Mackey não é muito aceita; pouquíssimos de seus
preceitos são verdadeiros landmarks. Mackey era americano e, das 52 Grandes Lojas
dos EUA, só quatro adotam a sua classificação.

Apresentou nuances de rituais desde 1.735 até os dias de hoje e finalizou seu
trabalho : “É muita veleidade (pretensão), no mínimo, afirmar que os Landmarks
que Mackey relaciona são inalteráveis. Não há dúvida que devem existir princípios
fundamentais (e existem), mas relacioná-los, afirmá-los como verdadeiros, porque
por si escolhidos, é pretender se tornar um Papa da Ordem.
Ora, a Inglaterra, tanto no tempo da Grande Loja da Inglaterra e Grande Loja de
York, como depois da união, formando em 1813 a Grande Loja Unida da
Inglaterra, nunca fixou ou compilou uma relação como verdadeira, como legítima.
Ela considera que os Antigos Deveres contidos nas Constituições de Anderson, em
sua primeira edição, alterada posteriormente por ela, é a lei fundamental onde
constam os princípios vitais da Maçonaria Moderna.
Esta enumeração dos Landmarks não foi aceita ou autorizada pela Grande Loja e
é somente apresentada como documento histórico.
O que Inglaterra fez foi listar “oito pontos”, que exige de outras Obediências para
reconhecê-las como Corpo Maçônico regular.
Nos Estados Unidos, onde existem os maiores defensores dos Landmarks, é onde
existe a maior variedade de relações e compilações, cada Grande Loja lista os seus
e os considera como os verdadeiros e inalteráveis.
Os Landmarks relacionados por Mackey tiveram como um de seus maiores críticos
Albert Pike, que foi Soberano Grande Comendador da Jurisdição Sul do Rito
Escocês Antigo e Aceito nos Estados Unidos, do qual Mackey foi Grande
Secretário Geral.
E, no Grande Oriente do Brasil foi escoimado (retirado) de sua Constituição em
sua última reforma, em 1991, onde consta atualmente a exigência dos Landmarks,
mas sem citar qualquer deles, ficando a cargo da Loja ou do Rito escolher qual
deles adotar.

Efetivamente, o problema dos Landmarks é insolúvel, porque a maioria pretende
tornar a Maçonaria, a seu modo, num grupo dogmático em que só a sua vontade
seja válida, pretende infirmar (invalidar) princípios fundamentais na Maçonaria
que são a Busca Constante da Verdade, a Liberdade Absoluta de Pensamento.

Finalizando, presenteou a ARLS LUZ DE
BRODOWSKI 072 com uma coleção de 7
rituais, desde o primeiro impresso no Brasil, em
1.735 até o do ano de 1.992, pesquisados,
estudados e impressos por ele e também ofertou
a todos os irmãos um exemplar do livro de sua
autoria, “TEMATICA MAÇONICA”.
Depois, recebeu
MAÇONICO.

como

agradecimento, um certificado de MERITO

Estiveram representadas 13 Lojas :
ARLS HITIRO IRANO, de São Bernardo do Campo – GOP
ARLS 20 DE AGOSTO, de São Bernardo do Campo – GOP
ARLS IARA DO RIO PARDO, de Santa Rosa de Viterbo – GOP
ARLS BERÇO DA REPUBLICA, de Cravinhos – GOP
ARLS RENASCENÇA II, de Vargem Grande do Sul – GOP
ARLS HARMONIA E FRATERNIDADE, de Ribeirão Preto – GOP
ARLS VIGILANCIA E SEGREDO, de Franca – GOP
ARLS UNIÃO E TRABALHO, de Viradouro – GOP
ARLS COMPROMISSO DE UNIÃO, de Brodowski – GOSP
ARLS ESTRELLA D´OESTE, de Ribeirão Preto – GOSP
ARLS CADEIA DE UNIÃO, de Casa Branca – GOSP
ARLS TRABALHO, HONRA E CARIDADE, de Casa Branca – GLESP
ARLS MAESTRO HERVÊ CORDOVIL, de Ribeirão Preto – GLESP
Obs.: Fica aqui registrado a homenagem aos saudosos Irmãos : OSWALDO GARAVINI e JOSÉ
PRIMO PUGNOLLI e também aos Irmãos Amando Fabbri, Aylton Ronaldo da Silveira e José Luiz
Carreira, que continuam ativos, e também para José Marcos Passos Valente, todos de Brodowski,
que juntamente com vários irmãos de Lojas da região, reergueram as colunas em 27 de junho de
1.983
http://www.luzdebrodowski.com.br/frameluz.htm

