COINCIDÊNCIAS OU DESTINO?
Há alguns anos uma revista espanhola, denominada EXCALIBUR, publicou alguns notáveis e comprovados paralelos entre a vida e morte do Presidente Lincoln e do
Presidente Kennedy. Vejamos e primeiro:
1— O Presidente Lincoln foi eleito em 1860. Isto, naturalmente, pode ser verificado nos livros de História. Bem, Lincoln tornou-se Presidente em 1860 e aqui está a
primeira coincidência: Kennedy subiu à presidência em 1960, cem anos depois.
2 — Talvez o abale um pouco saber que o Presidente Lincoln foi assassinado
numa sexta-feira. O mesmo aconteceu com o Presidente Kennedy.
3 — Você talvez tenha lido que o Presidente Lincoln se encontrava num teatro
assistindo a uma peça, na presença da esposa, junto à qual foi assassinado. O Presidente
Kennedy visitava Dallas e estava num carro com a esposa. Apreciava também o espetáculo, isto é, o espetáculo das aclamações públicas etc.
4 — O Presidente Lincoln foi baleado nas costas enquanto se encontrava num
camarote. O Presidente Kennedy foi atingido nas costas sentado num automóvel.
5 — O Presidente Lincoln foi sucedido por um homem chamado Johnson tornou-se Presidente após Lincoln. No Texas, O Presidente Kennedy foi morto, tendo o
Presidente Johnson prestado juramento como Presidente dos Estados Unidos a bordo do
avião que conduzia o corpo do falecido Primeiro Mandatário e o novo de volta à Capital.
6 — Mas não terminamos ainda nossa lista de coincidências. Nem de longe. O
Johnson que sucedeu ao Presidente Lincoln era um democrata do Sul, Lydon Johnson,
boa lista de coincidências, não? Apesar disso, há mais do que mero acaso, há o suficiente para demonstrar que, forçosamente, deve ter havido algum “Plano Divino” determinado que a entidade que era o Presidente Lincoln voltasse como Kennedy para que a
tarefa fosse cumprida.
Muito bem, voltemos a...
7 — Ambos os Johnsons foram membros do Senado antes de ascenderem à presidência.
8 — O sucessor de Lincoln foi Andrew Johnson. Agora leiam bem isto: Andrew
Johnson nasceu em 1808; o Johnson que sucedeu ao Presidente Kennedy nasceu em
1908, cem anos depois.
9 — Lincoln morreu às mãos de um tipo muito estranho, pessoa inteiramente
insatisfeita, se formos dar crédito aos relatórios, hoje História, chamado John Wilkes
Booth, nascido em 1839. Lee Harvey Oswald, que segundo se diz assassinou o Presidente Kennedy era pessoa também profundamente insatisfeita, sempre metida em encrencas. Nasceu em 1939.
(Continua no próximo número)
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PERFIL
Ottônio Machado de Queiroz
Capricorniano,
nascido
em
Cataguases/MG
no
dia
07/01/1939.Engenheiro civil e de Estradas, aposentado. Casado com
Iracy Corrêa da Silva Machado, têm 3 filhos: Isaack, Analice e Rackel. Iniciado em Caravelas, BA, em Junho de 74. Elevado em Julho
de 76, Filiado em Junho de 77 na Cataguazense e Exaltado em Abril
de 78, transferido para Porto Velho, RO e retornou em dezembro de
94. Atualmente faz parte da comissão de finanças e em 2001 foi um
dos obreiros com 97% de freqüência com apenas uma falta. Aprecia
jogar Buraco, gosta de fazer sauna, tem como preferencia musical MPB com destaque a
cantores como Jair Rodrigues e Classico como Agnaldo Rayol, torce perdendo ou ganhando para Seleção Brasileira, e assiste a noticiários de TV.
Opniões Pessoais:
Nota Dez:
Amigos da Escola
Nota Zero:
Políticos atuais
Político que se destacou:
Juscelino Kubstchek
Cidade:
Cataguases
Pais:
Brasil
Personalidade Nacional:
Mário Lago
Personalidade Internacional: John Kennedy
Uma Frase:
“Não falte ao serviço, pois, o patrão pode notar que a sua
falta não faz falta”.

Ygor Sânchez Pinto (Lowton) em 18/10/1996

14/02/1984 = = 18/01/2002 = Sepultado em Anta=RJ.
Ao cerrar a 1ª edição deste informativo, recebemos a nefasta notícia
da passagem ao Oriente Eterno de nosso Sobrinho Ygor, filho de
nosso Ir∴ Sérgio Luiz Pinto e neto de nosso Ir∴ José Alves Pinto.
Esta Centenária Loja, enlutada, lamenta profundamente a perda deste estimado sobrinho, enviando pesares juntamente com palavras de
consolo a toda família enlutada. Rogamos ao S∴ A∴ D∴ M∴, que receba em seu infinito reino de Glórias a alma de nosso saudoso Ygor.
Saudades de seus tios da Centenária Loja Maçônica Cataguazense.
EXPEDIENTE

Laboratório Oswaldo Cruz

Diretor Geral
Venerável
Marcelo dos Reis Ramalho
Diretor de Redação
Afonso de Sousa Rocha
Órgão Informativo da
Loja Maçônica Cataguazense
Praça Rui Barbosa – 222/2º = Centro
CATAGUASES – MG
CEP 36770-034 = Fone 0xx32-3421-1424
Site — www.geocities.com/cataguazense
E-mail — catag@email.com

Exames de sangue – urina
fezes – secreções

Cataguases –
Rua Mal. Deodoro, 21 = Centro.
Astolfo Dutra –
Rua Prefeito José Vieira, 175 = Centro.

Tel: 3422-1383
http://netpage.com.br/aloc
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Loja Maçônica Cataguazense
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
Grau de
Dependência
Esposa
IRMÃO
Viúva
Esposa
Esposa
IRMÃO
Filho
Esposa
IRMÃO
Filho
Esposa
Filho
Filho
Esposa
Filho
IRMÃO
Esposa
Filha
IRMÃO
Filha
IRMÃO

Dia
Nome do aniversariante
1 Rita de Cássia Pacheco Cardoso
5 Adão Lacerda Neto
6 Alzira de Souza Rocha
6 Maria de Lourdes Albano Venâncio
7 Iracy Corrêa da Silva Machado
8 Errinalto de Oliveira
9 Lucas Ladeira Pinto da Silva (Lowton)
10 Conceição Carvalho Furtado
10 Sérgio Luiz Pinto
12 Valério Oliveira da Silva
12 Cecília da Silva Lacerda
14 Ygor Sánchez Pinto (Lowton)
15 Rafael Loures Benevenuto
17 Tânia Lis Garcia Drey
18 Wilson Crepaldi, neto (LOWTON)
19 Autacyr Antônio Duarte
20 Maria Teresa Peixoto Crepaldi
23 Maria Eliana da Silva Brandão
25 José Mathias Ferreira
28 Maria Cristina Rocha Barbosa
28 Adilson Minarine Pereira

Nome do Obreiro responsável
Eduardo Siqueira Cardoso
Afonso Pereira da Rocha
Sebastião Geraldo Venâncio
Ottônio Machado Queiroz
Cláudio Eduardo Pinto da Silva
José Roberto Furtado
Joaquim Cândido da Silva
Adão Lacerda Neto
Sérgio Luiz Pinto
Univaldo Augusto Benevenuto
Helton Barroso Drey
Wilson Crepaldi Júnior
Wilson Crepaldi Júnior
Joaquim Cândido da Silva
Afonso de Sousa Rocha

REFLEXÃO
DESEJO DEVE SER FORTE
O iogue Ramakrishna ilustra, com uma parábola, a intensidade do desejo que precisamos ter: O mestre levou o discípulo para perto de um lago.
Hoje vou ensinar-lhe o que significa a verdadeira devoção, disse.
Pediu ao discípulo que entrasse com ele no lago e, segurando a cabeça do rapaz, colocou-a debaixo d'água. O primeiro minuto passou. No meio do segundo minuto, o rapaz
já se debatia com todas suas forças para livrar-se da mão do mestre e poder voltar à superfície. No final do segundo minuto, o mestre soltou-o. O rapaz, com o coração disparado, levantou-se, ofegante.
— O senhor quis matar-me! gritava.
O mestre esperou que ele se acalmasse e disse:
— Não desejei matá-lo, porque, se desejasse, você não estaria mais aqui. Queria apenas
saber o que sentiu, enquanto estava debaixo d'água.
— Eu me senti morrendo! Tudo que desejava na vida era respirar um pouco de ar!
— É exatamente isso. A verdadeira devoção só aparece quando só temos um desejo e
morreríamos se não conseguíssemos realizá-lo.

=

É com pesar que comunicamos o passamento ao Oriente Eterno, de nossa cunhada
Idelzina Minarine Pereira, viúva de nosso saudoso Ir∴ Nilo Augusto Pereira e genitora
do Ir∴ Adilson Minarine Pereira, ocorrido em 01 de janeiro de 2002. Seu sepultamento
se deu na necrópole local às 16:00 horas do mesmo dia. Compareceram ao velório e
féretro, inúmeros IIr∴ e cunhadas. À família enlutada as nossas condolências.
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BOLETIM Nº - 1

=

ANO – 0

=

FEVEREIRO/2002

EDITORIAL
Estamos iniciando o 2° ano do 3° milênio e a exatos 06 meses presidindo a Centenária Cataguazense, e com a experiência obtida neste tempo e é lógico sem esquecer
que foi com a ajuda e a convivência com cada irmão do quadro, estamos apresentando o
nosso Boletim informativo mensal, com o intuito de levar de forma mais atualizada as
informações relativas ao Quadro em particular e a ordem Maçônica.
Calendário das Sessões, Reflexões, Eventos, Sugestões e Trabalhos apresentados em
loja terão destaques, e como estamos começando estaremos aguardando dos irmãos que
se interessarem, suas opiniões e criticas referente a tudo que for colocado. Esperamos
que com isso os irmãos se comprometam ainda mais com a Loja. Para cobrir o custo
solicitamos dos irmãos que são empresários e que queiram divulgar suas empresas no
Boletim estaremos deixando espaços para propaganda a um valor simbólico, mas em
virtude da circulação atingir a região temos a certeza de que o retorno será garantido.
O Capitulo De Moley já é uma realidade em nossa jurisdição que a partir do dia
07 de Março de 2002 dará seu primeiro passo para que daí alguns meses aconteça sua
primeira reunião. Encerrando quero agradecer a todos do quadro em especial à Diretoria
da Loja, pela paciência e compreensão que tenho tido no semestre que terminou e rogando ao G.A.D.U. que possamos continuar crescendo até o final do nosso mandato.
Marcelo dos Reis Ramalho
Venerável

Calendário para o mês de fevereiro/2002
DIA SESSÃO
GRAU
DESCRIÇÃO
01
08
15
22

ECONÔMICA
RECESSO
ECONÔMICA
ECONÔMICA

1º APRENDIZ
1º APRENDIZ
4-Mestre Secreto

TRAJE

Início dos trabalhos
BALANDRAU
CARNAVAL
Exame Elev∴José Carlos BALANDRAU
Instrução
BALANDRAU

A Cataguazense recebeu recentemente proposta de
ingresso em nossa Ordem, do profano abaixo qualificado:
MARCELO VIEIRA MOREIRA
Nascido em Cataguases, em: 02 de maio de 1966, casado
com a Srª Julaine Machado Rodrigues Moreira, Filho de: Fernando Moreira e Eulina Moreira.
Cirurgião Dentista
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