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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
Dia
2
3
5
5
6
7
9
11
11
12
13
15
15
15
19
26
28
28
31
31
31

Nome do aniversariante
Marcelo Vieira Moreira
Douglas Albano Venâncio
Eduarda do Carmo Souza
Maria Aparecida Gomes Duarte
Kelle de Fátima Pereira de Sá Hauck
José Wanderley Barcelos Garcia
Cheila Araújo Marques
Jean Carlos Rodrigues de Souza
Adriano Albano Venâncio
Vítor Wallace Lopes de Araújo
Wladmir Isaac Acácio Reis
Alessandro Lannes Duarte
Alessandra Lannes Duarte
Leomárcio Tavares Lima
Maria Rita Abrita Paula Rocha
Júlia Rocha Costa
Marcelo de Moraes Ramalho
Urias Bittencourt Corrêa Neto
Celso Abritta
Jéssica Carvalho Corrêa Neto
Lorena Ribeiral Matos Bogado

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

Nome do Obreiro responsável
Sebastião Geraldo Venâncio
Luiz Fernando Souza
Alcemir Antônio Duarte
Marcelo Moreira Hauck
Membro Honorário
Sebastião Henriques de Araújo
Sebastião Geraldo Venâncio
Sebastião Henriques de Araújo
Autacyr Antònio Duarte
Autacyr Antònio Duarte
Ilizeu Paula Rocha
Afonso de Souza Rocha
Marcelo dos Reis Ramalho

Urias Bittencourt Corrêa Neto
Marcelo de Souza Bogado

CALENDÁRIO PARA O MÊS DE MAIO
DIA SESSÃO
GRAU
DESCRIÇÃO
TRAJE
MAGNA
3º Mestre
Exaltação
TERNO
04
3º Mestre
Eleições
BALANDRAU
11* ECONÔMICA
3º Mestre
Prestação de Contas
BALANDRAU
18 FINANÇAS
Instrução
BALANDRAU
25 FILOSÓFICA 4º Mestre Secreto
Após a sessão será prestada uma homenagem às cunhadas pelo dia da mães
*

Maçonaria e Mediocridade
Ir∴ Francisco Batista Torres de Melo
Or∴ Fortaleza - CE

A

nossa instituição busca a excelência da VIDA e o combate à MEDIOCRIDADE. Quando afirmamos que devemos desbastar a Pedra Bruta significa
que o aperfeiçoamento do nosso interior é o fundamental para a grandeza do
HOMEM e da MAÇONARIA. O exercício da ARTE REAL só poderá ser perfeito
com HOMEM GRANDE, que é o verdadeiro MAÇOM.
O HOMEM GRANDE é tranqüilo, paciente, não grita e pensa no futuro. O
HOMEM MEDÍOCRE é frio, invejoso e só pensa nele. O HOMEM GRANDE não é
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vaidoso. O HOMEM MEDÍOCRE tem esta característica, julga-se superior e faz
questão de se mostrar o inteligente, mas suas conversas ficam no plano da baixeza
moral. No trato com as pessoas o MEDÍOCRE é arrogante e o HOMEM GRANDE é
simples humilde e capaz de ouvir e entender os problemas humanos.
O HOMEM GRANDE orgulha-se de ser político e luta pelo BEM DA HUMANIDADE. O HOMEM MEDÍOCRE afirma não suportar esta palavra, mas é o grande
aproveitador da POLÍTICAGEM, pois não busca o BEM COMUM. Quando um povo
é dirigido por HOMENS MEDÍOCRES sofre todas as desgraças e quando é governado por HOMENS GRANDES vem o progresso e a felicidade
O HOMEMGRANDE reconhece na mulher a grande companheira e viga mestra de sua vida e da família. O HOMEM MEDÍOCRE a considera como uma pessoa
que apenas lhe faz companhia e não valoriza. Normalmente o MEDÍOCRE é o conquistador barato e procura se mostrar como o tal nas rodas que freqüenta.
O HOMEM GRANDE ama, pois pensa no próximo. O HOMEM MEDÍOCRE
odeia, pois não pode admitir a existência de alguém que lhe faça sombra. O primeiro estende a mão aos que necessitam, já o segundo menospreza, denigre e até levanta infâmia contra os mais capazes e humildes. O MEDÍOCRE adora a sombra e
o HOMEM GRANDE idolatra a luz.
O HOMEM GRANDE reconhece seus erros, pois não se considera dono da verdade. O HOMEM MEDÍOCRE ´a própria verdade. Quando fala coloca o peito para fora
para que o ar o encha, pois o vazio é a sua característica.
No nosso simbolismo temos os seguintes instrumentos: RÉGUA — MAÇO —
CINZEL — ALAVANCA — ESQUADRO — MALHO – CORDEL — O LÁPÍS E O
COMPASSO. Com estes instrumentos o HOMEM GRANDE CONSTRÓI CATEDRAIS e o HOMEM MEDÍOCRE as destrói. No nosso simbolismo os três primeiros
instrumentos de trabalho representam a busca do aperfeiçoamento material. Os outros três tentam atingir a grandeza intelectual e os três últimos o brilho da espiritualidade. O HOMEM GRANDE é a síntese da magnificência dos três planos da existência humana. O HOMEM MEDÍOCRE não consegue se despregar do egoísmo do
primeiro plano.
Nossa INSTITUIÇÃO é, portanto, uma GRANDE ESCOLA de formação de
homens. Nesta Escola educa-se o HOMEM GRANDE e expurga-se o HOMEM MEDÍOCRE. Não é formadora de SANTOS, mas procura engrandecer o BEM e fazer
com que o HOMEM GRANDE lute pelo BEM COMUM DA HUMANIDADE E DA
PÁTRIA.
Transcrito de A Trolha Nº. 244 — Fevereiro/2007
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Feliz dia das mães!!!
ESCOLHIDA POR DEUS
Escolhida para guardar, dentro de si, o
dom da vida.
Escolhida para cultivar com carinho, as
sementes do futuro.
Escolhida para dar a luz àquele pequeno
ser que irá simbolizar o que de mais importante e precioso em sua existência.
Escolhida para ser capaz:
De aprender e de viver...
De viver e de sonhar...
De proteger e de mudar...
De dizer e de calar...

(Autor Desconhecido)
De sofrer e de lutar...
De vencer e de acreditar...
De sorrir e de chorar...
De sentir e se emocionar...
De saber o que é amar...
Escolhida para ser capaz de tudo, até
mesmo o impossível por aquele que com
muito orgulho.
Irá chamar de “filho”.
Escolhida para ser mulher...
Escolhida para ser especial...
Escolhida para ser MÃE...

Lembranças de um Irmão
Ir∴ José Fernandes Procópio
Loja Cataguazense
Or∴ de Cataguases – MG = 20/04/2007

Q

uerido Irmão Marcelo.
Gostaria que pudesse ouvir, as palavras que meu coração
manda dizer sobre você desse tempo em que convivemos
juntos como: Companheiro, Amigo e Irmão.
Sempre lhe admirei pela pessoa equilibrada, sincera e verdadeira.
Você foi sempre um líder para seus pais, irmãos, parentes e
para sua família, pois, sabia ouvir qualquer um sem críticas; e
quando o fazia, era com tal habilidade, que às vezes, ainda era agradecido por isso.
Na Maçonaria soube conquistar seu espaço, sendo amado por todos e em
especial para vários irmãos.
Foi Venerável, trabalhou pela Loja fez várias coisas: acertou, errou, mas nunca desistiu de suas responsabilidades. Ajudou o PETE, Capítulo De Molay, Polícia
Militar e outros projetos assistenciais.
Hoje me lembro que você foi meu padrinho ao ingressar na maçonaria e como te agradeço por isso, por ter tido a oportunidade de conviver entre irmãos por
esse tempo.
Quando “iniciei” você era o Mestre de Cerimônias e ajudou a me conduzir na
minha 1ª viagem, com meus olhos vendados. Mas sabia que estava ali torcendo por
mim.
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Ontem coube a minha pessoa a tarefa de buscar você na sua última viagem
aqui na terra, pois, seus olhos já haviam fechados para sempre.
Penso que se estivesse vendo estaria feliz porque estava sendo cuidado por
um Irmão.
Sei que no Oriente Eterno estarão vários irmãos esperando-lhe nessa nova
fase. Continue seu trabalho no Oriente Eterno. Sei que estará nos esperando até o
nosso dia.
Sua trajetória foi muito linda entre nós e levaremos conosco até os últimos
dias de nossas vidas, a saudade, o carinho e o respeito que sempre houve de você
Que Deus o tenha e lhe abençoe e nós seus Irmãos lhe oferecemos essas salvas
de palmas.
Obrigado Ir∴ Marcelo dos Reis Ramalho.
20 de Agosto de 1965

†19 de Abril de 2007

O ESQUADRO
O Esquadro representa a virtude que delimita a área e o espaço dentro dos
quais o Maçom deve desenvolver todas as suas atividades, tanto em relação a si
mesmo quanto em relação aos seus semelhantes. O Esquadro simboliza a retidão,
a prudência, a discrição, a justiça, e a razão, cuja filosofia devemos praticar dentro e
fora do âmbito maçônico.
Exotericamente representa a matéria ou o corpo físico. Assim, a retidão física
emanada do Esquadro corresponde à retidão moral, caracterizada pelas ações de
acordo com o direito, o dever e a virtude de seguir retamente.
O Esquadro é também a Jóia do Venerável Mestre, porque ele deve ser justo,
reto e inflexível no cumprimento do seu dever e de ter sempre em alta conta o sentido de equidade, ou seja, de igualdade, entre todos os Irmãos.

PENSAMENTOS
Somos “Bons” de costume, de ideais, de
pensamentos e de atas, vamos nos aproximar
para vencermos a nossa fraqueza.
Os maus deste mundo, mesmo que se
odeiem e detestem, se unem, e ai está a sua
força; os bons se separam e aí está a sua fraqueza.
O ideal maçônico preconiza a união de
todos os povos e que a Maçonaria, para lutar
por esse ideal de fraternidade precisa, antes de
tudo, cultivar a harmonia e a união no seio da
família maçônica.

EXPEDIENTE
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

E-mail
lojacataguazense@yahoo.com.br

