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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
Dia
1
5
6
7
8
8
10
10
12
12
14
18
19
19
20
21
23
25
28
28

Nome do aniversariante
Rita de Cássia Pacheco Cardoso
Adão Lacerda Neto
Maria de Lourdes Albano Venâncio
Iracy Corrêa da Silva Machado
Eurico Toledo de Amorim
Errinalto de Oliveira
Conceição Carvalho Furtado
Sérgio Luiz Pinto
Valério Oliveira da Silva
Cecília da Silva Lacerda
João Vitor de Sá Hauck
Wilson Crepaldi, neto
Maria Vitória Aguiar Corrêa Neto
Autacyr Antônio Duarte
Maria Teresa Peixoto Crepaldi
Vânia Barros
Maria Eliana da Silva Brandão
José Mathias Ferreira
Maria Cristina Possani Rocha
Adilson Minarine Pereira

DIA SESSÃO
02 ECONÔMICA
09 ECONÔMICA
RECESSO
16
24 FILOSÓFICO

Grau de
Dependência
Esposa
IRMÃO
Esposa
Esposa
Filho
IRMÃO
Esposa
IRMÃO
Filho
Esposa
Filho
IRMÃO
Neta
IRMÃO
Esposa
Esposa
Filha
IRMÃO
Filha
IRMÃO

Nome do Obreiro responsável
Eduardo Siqueira Cardoso
Sebastião Geraldo Venâncio
Ottonio Machado Queiroz
Gilson Fabiano Monteiro de Amorim
José Roberto Furtado
Joaquim Cândido da Silva
Adão Lacerda Neto
Marcelo Moreira Hauck
Urias Corrêa Neto
Wilson Crepaldi Júnior
João Bosco de Barros
Joaquim Cândido da Silva
Afonso de Sousa Rocha

MÊS DE FEVEREIRO
GRAU
DESCRIÇÃO

TRAJE

1º Aprendiz

Início ano Maçônico

BALANDRAU

2º Companheiro

Instrução

BALANDRAU

CARNAVAL

BALANDRAU
BALANDRAU

Bodas de Prata
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Dia 05/01/2007, o Ir∴ José Carlos
e cunhada Elaine, comemoraram 25 anos de feliz vida a dois, juntamente com
seus filhos José Carlos e Rafael, cuja
cerimônia religiosa foi oficializada na
Igreja de São José Operário pelo Padre
Ênio. Após, a recepção se deu na Chur.

rascaria Manto Verde, onde compareceram inúmeros IIr∴ e convidados do casal. Ao Ir∴ José Carlos e Elaine, nossos
votos de perenes felicidades; que o
G∴A∴D∴U∴, vos ilumine e proteja juntamente com seus filhos

CONDUTA
O Maçom não é pessoa diferente
das outras, mas sua conduta não pode
ser vulgar. O maçom não precisa ser
moralista, ostentando falsas virtudes,
mas não pode descurar de moralizar-se,
onde estiver, será propagandista da Ordem, devendo endossa-la através de
conduta consentânea com os nobres
princípio filosóficos que a maçonaria
propõe.
Evitando conversações inúteis e
atitudes inconvenientes.
Abraçar os princípios maçônicos
significa abraçar uma vida diferente, não

Ir∴ José Roberto Furtado

conferindo ao maçom privilégio de qualquer natureza, principalmente o de continuar com os vícios do “Homem Velho”,
porquanto são muitos que advogam para si o direito de errar, escorando no sofisma de que ainda encontra-se longe da
perfeição. A única concessão que o maçom deve permitir-se é de ocupar, mas
com boas obras todo o tempo que lhe
seja disponível. Sem fanatismo, mas
também sem invigilância, que o maçom
atente para sua conduta diante dos olhos dos homens e do Grande Arquiteto
do Universo.

MAÇONARIA e CONHECIMENTO

Ir∴ Genário Freire de Medeiros
Or∴ Mossoró - RN

O conhecimento como fator de
crescimento pessoal é a base secular de
todo o processo maçônico de construção filosófica de homens que, interligados efetivamente, buscam na prática
das virtudes, equilíbrio, paz e harmonia
social.
Esta afirmativa nos é mostrada
com clareza, quando, revendo a trajetória evolutiva da Maçonaria, observamos
que, desde os canteiros de obras da
Idade Média, em seu período Operativo,

até os Templos atuais, homens livres
adquirem pelo Conhecimento a arte especulativa de polir pedras.
Pedras que desbastadas das asperezas ajustam-se com perfeição às
outras, dando sustentação a templos
que, vencendo as barreiras e o desgaste
do tempo, interligam séculos de história,
na simplicidade das virtudes, na força da
união e na beleza do convívio fraternal.
Foi na simplicidade dos métodos
de transmissão do Conhecimento que
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com generalidade Mestres Construtores
do passado encontraram os caminhos
da harmonia fraternal. Foi com Sabedoria que vislumbraram que pelo conhecimento alargariam a visão individual, favorecendo o direcionamento coletivo
para um objetivo coletivo para um objetivo ético, justo e fraterno.
Pelo Conhecimento unificaram
sentimentos, fortalecendo vínculos afetivos; Deixando fluir espontaneamente
ações convergentes, viram surgir a força
da união e da harmonia consensual.
Com força, vigor e autoridade inteligentemente aplicada souberam proteger seu conteúdo da curiosidade profana.
Buscando na inefabilidade do
simbolismo a imutabilidade de seus conceitos nossos sábios Mestres perpetuaram nossa Ordem, dando-lhe singularidade, singeleza e uma aura de mistério,
legando-nos enigmas que decifrados
pela meditação contribuem há séculos
para o aprimoramento dos relacionamentos interpessoais.
Em suas infinitas formas interpretativas, a Maçonaria faz do Conhecimento Luz. Luz que, iluminando sentimentos,
afasta-nos das paixões e da precipitação.
Luz que, despertando nobres sentimentos, fortalece ações na direção da
prática do bem.
Luz que, mostrando caminhos,
mantém na força da perseverança o
sentido planejado, não permitindo que
nos desviemos da linha pré-traçada, rumando sempre na busca da verdade
transformadora.
Luz que, aquecendo espíritos aconchega e aproxima, num entrelaçamento fraternal gratificante.
Gratificando individualmente faz crescer
coletivamente, proporcionando o surgimento de sentimentos e disposição participativa, na formação de uma sociedade harmônica e fraterna.

Luz que, iluminando Templos de
paz e harmonia, torna belo nosso trabalho, justificando nossa presença semanal como fator decisivo no surgimento
de sentimentos desarmados de vaidade
e egoísmo. Sentimentos que, tocados
pela Luz da Sabedoria, enchem-nos de
alegria paz e amor fraternal.
Conhecimento também é Liberdade. Liberdade responsável, aquela
que avalia à luz de verdades imutáveis,
alternativas que, seguindo uma escala
antológica de valores retos e virtuosos,
leva-nos a escolhas condizentes com
princípios éticos e justos.
Conhecimentos é verdade. Verdade que, despertando sentimentos altruístas, ilumina o planejamento, fortalecendo na retidão de propósitos, ações
socialmente harmônicas.
Protegido cuidadosamente da
curiosidade profana, o ensinamento maçônico não pode ser revelado.
Seu conteúdo é simbólico e inefável, requerendo esforços e dedicação
pessoal na meditação, único caminho
para seu entendimento.
Garantindo na simbologia a
transmissão pessoal, a Maçonaria singulariza seus métodos, evita divagações,
mantendo-se enigmática, desafiadora e
bela.
Beleza que, atraindo homens sábios e virtuosos, sacraliza na prática do
bem uma cultura humana que sendo
Universalista aproxima, harmoniza e
unifica em direção a objetivos transcendentais de crescimento pessoal.
Imune às contaminações e aos
desvios promovidos por paixões profanas, o Conhecimento Maçônico acompanha, independente de fatores temporais, o desenvolvimento da humanidade,
iluminando caminhos, promovendo encontros e irmanando fraternalmente.
Buscar este Conhecimento contido em nossos Símbolos e alegorias é
absorver sabedoria milenar, introjetar
princípios, vencer paixões, submeter
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vontades, fazer progressos na Maçonaria, Elevando Templos à Virtude, Cavando Masmorras aos Vícios. É Crescer
como pessoa, adquirindo no equilíbrio
emocional e na paz interior o sentido
transcendental da vida.

Buscar este Conhecimento é aproximar-se da palavra perdida, objetivo
iniciático que, fazendo brilhar as Luzes
da Sabedoria, mantém pulsando a centelha propulsora que eterniza a chama
da Fraternidade Universal.

Transcrito da Revista A Trolha Nº. 240 – Outubro/2006

EVOLUÇÃO DA ALMA
Aristóteles – 360 a.C.

Ninguém é dono da sua felicidade
por isso não entregue sua alegria, sua paz,
sua vida nas mãos de ninguém, absolutamente ninguém e não podemos ser donos
dos desejos, da vontade ou dos sonhos de
quem quer que seja.
A razão da sua vida é você mesmo.
A sua paz interior é a sua meta de vida,
quando sentir um vazio da alma, quando
acreditamos que ainda está faltando algo,
mesmo tendo tudo, remeta seu pensamento
para os seus desejos mais íntimos e busca
a divindade que existe em você. Para de
colocar sua felicidade cada dia mais distante
de você.
Não coloque objetivo longe demais
de suas mãos, abrace os que estão ao seu
alcance hoje. Se andar desesperado por
problemas financeiros, amorosos ou relacionamentos familiares busque em seu interior a resposta para acalmar-se, você é o
reflexo do que pensa diariamente. Pare de
pensar mal de você mesmo e seja seu melhor amigo sempre.

Sorrir significa aprovar, aceitar, felicitar. Então abra um sorriso para aprovar o
mundo que lhe quer oferecer o melhor.
Com um sorriso no rosto as pessoas
terão, as melhores impressões de você e
você estará afirmando para você mesmo,
que está “pronto” para ser feliz.
Trabalha, trabalha muito a seu favor.
Para de esperar a felicidade sem
esforços.
Para de exigir das pessoas aquilo
que nem você mesmo conquistou ainda.
Critica menos, trabalhe mais. E não
se esqueça nunca de agradecer.
Agradeça tudo que está em sua vida
nesse momento, inclusive a dor.
Nossa compreensão do universo,
ainda é muito pequena para julgar o que
quer que seja na nossa vida.
A grandeza não consiste em receber
honras, mas em merecê-las.
Transcrito de “O Espirro do Bode” Nº. 178
ANO 15 OUTUBRO/2006 Pg. 7

EXPEDIENTE

PENSAMENTOS
“É preferível variar de erros a insistir no
mesmo”. (Carlos Drumond de Andrade)
“O sentimento da existência de DEUS é
inato em todas as criaturas. A exteriorização desse
sentimento é que precisa de uma evolução constante para que se exercite a prática do bem.

Venerável e Diretor Geral
Carlos Alberto Carrara de Araújo
Afonso de Sousa Rocha
Redator Geral
Órgão Informativo da
Loja Maçônica Cataguazense
Praça Rui Barbosa – 222/3º = Centro
CATAGUASES – MG
CEP 36770-034 = Fone 0xx32-3421-1424
Site —E-mail — catag@itexbr.com

“DEUS sempre nos esconde o direito de realizar
uma obra — por mais humilde que seja é a criação do Divino. Há que se aproveitar a oportunidade oferecida”. ( Dr. Libórni Siqueira — Juiz Desembargador — Escritor e Poeta)

