
 
         7ª Grande Sessão “Só o Amor Constrói” 

 
“Há muros que só a paciência derruba. E há pontes que só o 

amor constrói. ” Cora Coralina. 
 

 Evento bienal do Grande Capítulo do Estado de São Paulo 

da Ordem da Estrela do Oriente, realizado nos dias 03, 04 e 05 

do mês de março de 2017, no Hotel Monte Real Resort da 

cidade de Águas de Lindóia- SP- Brasil, para o  encerramento 

da Gestão “Só o Amor Constrói “e, instalação da próxima 

gestão.  

Sob a coordenação da DGM Julia Celina Pereira Machado e 

do DGP João Alves de Magalhães Neto, o Grande Capítulo 

contou com a honrosa presença de membros de 31 Capítulos 

Associados, 06 Capítulos visitantes dos seguintes Estados 

brasileiros: Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas e o Distrito 

Federal - Brasília, além de comitivas do Canadá, Bolívia e 

Estados Unidos, totalizando 396 inscrições. Um record de 

presenças, confirmando assim, a importância do evento e o 

prestigio da DGM Julia e do DGP Neto. 

 

        Dia 03 de março de 2017, primeiro dia do evento, foi 

repleto de atividades. Oferecemos a todos informações e lazer 

apropriados. Destacamos a Reunião dos Grandes 

Representantes e o tour opcional, que emocionou nossos irmãos 

estrangeiros com a visita a diversos pontos turísticos da região 

do circuito das Águas Paulista na Serra da Mantiqueira, entre 

os quais a famosa Adega Silotto, onde foi possível conhecer a 

fermentação do vinho entre outros produtos, bem como, a 

visita a última fábrica brasileira de porcelana artesanal azul e 

branca, pintada a mão, em Monte Sião. Desta maneira nossos 

visitantes puderam conhecer um pouco da cultura e da arte 

brasileira e ainda, puderam contar com a participação da Past 



Grande Matriarca Ivete Russo Leite e a Secretaria das Relações 

Exteriores irmã Sandra Maria Cardoso de Menezes Silva e 

equipe foram os anfitriões dessas comitivas. 

         Este dia memorável teve como ponto alto, a pontualidade.  

Ao pôr do sol, exatamente às 6 horas da tarde, hora da graça e  

hora da luz, iniciou-se a Grande Abertura, em um clima de 

inovação envolvente, enlaçada de amor fraternal: o Grande 

Capitulo e todos os presentes puderam prestigiar a composição 

da Sala Capitular com a participação de valorosos irmãos e 

irmãs, (envolvendo 15 capítulos), conduzindo pedestais, 

cadeiras e  emblemas das pontas da estrela, dando voz aos 

capítulos associados, um dos grandes objetivos desta gestão. 

           O cerimonial foi brilhante e impecável sob o comando do  

Past Grande Patriarca Armando Silva Filho,  promovendo um 

clima  harmoniosamente  fraterno. 

           Após a composição da sala capitular, o cerimonialista 

convidou a DGM Julia Celina, DGP Neto e os Grandes Oficiais 

para entrada triunfal do Grande Capitulo.  

 

       O Oriente foi composto por autoridades da OEO do Brasil: 

Pasts Grandes Matriarcas, Pasts Grandes Patriarcas do Grande 

Capítulo do Estado de São Paulo: Ivete Russo Leite, Jamile 

Salloume Ricci, Denise Aparecida Honorato de Morais, Célio 

José de Morais, Odivaldo Siviero e Armando da Silva Filho, 

também Secretário das Entidades Paramaçônicas da GLESP; 

Judith Fenner -PGM do Grande Capítulo de Massachusetts e 

Deputada da Mui Digna Grande Matriarca- Helen 

Westmoreland  para o Rio de Janeiro Região C, que nesta 

oportunidade, representava  Mui Digna Grande Matriarca, Ana 

Cristina de Araújo Fellini Lazzarotto – Deputada da Mui Digna 

Grande Matriarca para o Rio de  Janeiro - Região B 

(compreende MG, ES e Região Nordeste); Carlos José Allavarce 



Medina – Deputado do Mui Digno Grande Patriarca  Robert 

C.Penoyer  para o Rio de Janeiro – Região C;  Wagner Marcello 

Bulgarelli - Grande Secretário Adjunto das Paramaçônicas do 

GOSP.   

 

Autoridades do estrangeiro: Shilora Hudlow - PGM do Grande 

Capítulo de Nevada e Membro do Comitê de Credenciais do 

Grande Capítulo Geral; Raquel Chavez Aguilera – Digna 

Grande Matriarca do Grande Capítulo da Bolívia; Margareth 

Hourston – PGM Quebec e Grande Tesoureira; Robert Hudlow 

- PGP do Grande Capítulo de Illinois e Grande Representante 

de Washington DC em Nevada; José Luis Hernandez Quisbert - 

PGP do Grande Capítulo da Bolívia; Linda Fuentes - Grande 

Musicista no Grande Capítulo da California; Cynthia Van Arkel 

Renner- Grande Representante de São Paulo na California; 

Oscar Fuentes - Grande Representante de São Paulo na 

California; Mary Lou Snider - Grande Representante de São 

Paulo em Ohio; Vera L. Lee - Grande Representante de Maine 

na California; Ruth Murray – Past Matriarca Capítulo South 

Miami nº 250; Corina Vilar de Torrez – Past Matriarca Capítulo 

Isis nº 11 da Bolívia; Rossemary Calvo de Velasquez - 

Condutora Adjunta Capítulo Isis nº 11; Lourdes Orozco 

Guzman – Past Matriarca Capítulo Renacer nº 14 e Suprema 

Delegada da Ordem do Arco-íris da Bolívia; Gueddy Pinto - 

Membro do Capítulo Gaia nº 12 da Bolívia; Oscar Velasco 

Sandoval – Past Patriarca Capitulo Iris Sophia da Bolívia; 

Kathia Velásquez de Velasco - Past Matriarca Capítulo Iris 

Sophia da Bolivia. 

          Após as devidas apresentações tivemos o desfile das 

bandeiras Nacionais, Estaduais e dos Municípios onde se 

encontram capítulos associados. As bandeiras dos Municípios 

foram apresentadas por irmãs vestidas de branco, num 

contraste harmonioso com o colorido das mesmas, ao som do 

Hino do Grande Capitulo. Os Estandartes dos capítulos 

associados e visitantes que retratam as riquezas de suas regiões, 

brilharam ao som de música apropriada e palmas dos presentes. 



          O dia foi encerrado com um descontraído e agradável 

jantar, abrilhantado com o show de talentos. Mais uma vez os 

capítulos foram chamados a participar e trouxeram 

equipamentos, alegorias para exibirem sua criatividade, sua 

arte, sua música, dança e poesia, superando as expectativas  do 

primeiro show de talentos, inclusive com participação dos 

capítulos visitantes. 

 Na manhã do sábado, dia 4 de março, sob o clima ameno 

da região, iniciaram-se os trabalhos com a Abertura Formal, 

sendo a ordem do dia: prestação de contas:  Grande Secretária, 

Grande Tesoureira, Grande Oradora, apresentaram seus 

relatórios de forma concisa, transparente e eficaz. Após, a 

Digna Grande Matriarca e Digno Grande Patriarca 

apresentaram seus relatórios e usando de recursos áudio visuais 

apresentaram todas as etapas alcançadas, nesta gestão, na 

construção do Centro de Apoio, na cidade de Barretos. Tal 

como a poética música do maestro e compositor Tom Jobim ”É 

pau é pedra... É a viga é o vão... é a festa da Cumeeira...”, 

entregamos a obra coberta. Nossa casa está protegida dos 

intemperes da natureza com o mais nobre dos sentimentos: o 

dever cumprido, a palavra honrada, fazendo jus ao lema: “Só o 

Amor Constrói”.  A manhã foi encerrada com a Pompa Fúnebre 

elaborada pela PGM Jamile Salloume Ricci, um tributo 

emocionante a memória dos irmãos que nos deixaram entre os 

anos de 2015 e 2017, finalizada ao som da música “Toque do 

Silencio”, entoada ao pistom pelo irmão Mauricio de Toledo 

Barros do Capitulo Lírio de Luz Nº33 de Lins-SP. 

   A tarde deste sábado, nesta região brasileira onde a 

temperatura é agradavelmente suave foi recheada de 

cerimonias elaboradas com a participação de vários capítulos 

associados, entre elas destacamos a emocionante cerimônia do 

Cálice de Electa, elaborada pelo Grande Anjo Cassia Maria 

Tiengo Marono (envolvendo 5 capítulos) onde foram recolhidas 

doações em prol do Centro de Apoio a Pacientes com Câncer em 

Barretos. 

 



              Na sequência, as Dignas Matriarcas e Dignos 

Patriarcas dos capítulos associados, Gestões 2015 e 2016, foram 

presenteados com mimos, como sinal de agradecimento pelo 

trabalho realizado em prol da Ordem ao longo da gestão e 

receberam em nome de seus capítulos o troféu – Estatueta, que 

representa a união e a força do trabalho de todos em prol do 

Centro de Apoio. 

  As homenagens à DGM e DGP foram realizadas em 

conjunto pelos Capítulos Amor é Vida nº 16 e Amor e Luz nº 25, 

numa demonstração clara de que “ a união faz a força” e 

fortalece vínculos. 

   Grandes Oficiais homenagearam os dignatários com uma 

singela cerimonia: numa retrospectiva do trabalho realizado 

durante a Gestão “Só o Amor Constrói”, envolta de respeito, 

paz e amor.  

O salão do jantar, sob os cuidados da comissão de eventos 

liderada pelo imã Isabel Bicudo Caraça Nascimento, foi 

lindamente decorado com as cores da bandeira italiana. 

O Grande Capitulo, vestido a caráter, com pandeiros e 

bonecas vestidas tipicamente, à mão, contagiou a todos com a 

tradicional musica Tarantella, conferindo uma alegre despedida 

da Gestão 2015 – 2017. 

 No domingo, dia 5, a Past Grande Matriarca Julia e o Past 

Grande Patriarca Neto se posicionaram no Oriente entre as 

autoridades do Grande Capitulo do Estado de São Paulo e 

assistiram à cerimônia de Instalação e Posse da Gestão 2017 - 

2019.  

 

Texto: Grande Oradora Mahassene Salloume Vieira 

Colaboração : Guliana Jacob 



Mãos de uma rainha...Estrela 

guia...ou,simplesmente,...uma 

Estrela!!!  
Credito do irmão João Alcioly Lins-Capitulo Estrela 

Paulista Nº7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Credito de foto: irmão Alcioly- Capitulo xxxxxxxxxxxxxx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito de foto : irmão Alcioly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


