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CALENDÁRIO PARA O MÊS DE JUNHO
DIA SESSÃO
GRAU
DESCRIÇÃO
MAGNA
1º Aprendiz
Iniciação
01
1º Aprendiz
Instrução aos Aprendizes
08 ECONÔMICA
MAGNA
1º Aprendiz
Posse Diretoria- 2007/09
15
1º Aprendiz
Instrução aos Aprendizes
22 ECONÔMICA
Instrução
30 FILOSÓFICA 9º Eleito dos Nove

TRAJE
TERNO
BALANDRAU
TERNO
BALANDRAU
BALANDRAU

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
Dia
2
3
3
5
7
9
14
14
15
16
16
16
18
18
19
21
22
24
28

Nome do aniversariante
Gabriela Magalhães Portilho Carrara
Regina Sachetto Ferreira
Wanderson Mendonça Martins
Rosane Silva Magalhães Carrara
Nádia Oliveira da Silva
Júlia Maria Vilela Paternoster
Gustavo Rodrigues Moreira
Marilis Aparecida L Almeida
Clarice Paternoster Reis
Adolpho Portilho Araújo Carrara
Mariana Ramalho Procópio
Matheus de Moraes Ramalho
Alessandra B. Abritta
Maria Alves Pereira de Oliveira
Fabiano Toledo de Amorim
Maria Bernadete Alves Passos
Polyana Cristina V. de Souza
Jeanderson Batista de Souza
Any Pereira da Cunha

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

Nome do Obreiro responsável
Adolpho Portilho Araújo Carrara
José Mathias Ferreira
João Martins Neto
Adolpho Portilho Araújo Carrara
Joaquim Cândido da Silva
Wladimir Isaac Acácio Reis
Marcelo Vieira Moreira
Sérgio Santos de Almeida
Wladimir Isaac Acácio Reis
José Fernandes Procópio
Marcelo dos Reis Ramalho
Celso Abritta
Errinalto de Oliveira
Gilson Fabiano Monteiro de Amorim
Octacílio Passos
Paulo Roberto Souza
Cleófas da Cunha

A GRANDEZA DO MAR
Transcrito do Boletim Bico
Loja Constância - RJ

ocê sabe por que o mar é tão grande? Tão imenso? Tão poderoso?
É por que teve a humildade de colocar-se alguns centímetros abaixo de todos
os rios.
Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, centímetros
acima de todos os rios, não seria mar, mas sim uma ilha.
Toda a sua água iria para os outros e estaria isolado.
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A perda faz parte. A queda faz parte a morte faz parte. É impossível vivermos
satisfatoriamente. Precisamos aprender a perder, a cair, a errar e a morrer. Impossível ganhar sem saber perder. Impossível andar sem saber cair. Impossível acertar
sem saber errar. Impossível viver sem saber viver.
Se você aprender a perder, a cair, a errar, ninguém mais o controlará. Porque
o máximo que poderá acontecer a você é cair, errar, e perder. E isto você já sabe.
Bem aventurado aquele que já consegue receber com a mesma naturalidade
o ganho e a perda... O acerto e o erro... O triunfo e a queda... A vida e a morte.

A PALAVRA
“Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que dela sai, vindo do coração”
(Mateus 15:11)
palavra... Sempre a palavra! Muito se tem dito sobre o seu valor e conseqüências advindas do uso que dela se faz.
Pela palavra, falada ou escrita as pessoas se comunicam, edificando ou anulando esperanças, soerguendo ou arrasando o ânimo dos que se encontrem abatidos por carregarem na alma grandes aflições.
Pela palavra podemos estender a paz ou criar atritos, gerar alegria ou espalhar tristeza, incentivar a fé ou levar à descrença, produzir o bem ou fortalecer o mal.
Do cérebro nasce a palavra por um impulso do coração e dela surgem os atos que levam as realizações construtivas ou destrutivas.
Quantas guerras, quantos ódios, quantas desavenças, podem surgir tão somente por causa de uma palavra mal colocada num momento de intemperança
mental!
Verifica, pois, irmão: Que uso tens feito da sua palavra? Não a uses jamais
para agredir nem ferir a ninguém. Não te detenhas na vida, retardando a sua marcha evolutiva por usar a tua palavra nas queixas constantes, na maledicência, na
intriga ou na calunia, que denigram a tua alma. Usa-a sim, para orientar, esclarecer,
amparar, consolar e abençoar.
Que todas as palavras saídas de tua boca exprimam apenas os bons sentimentos que cultivares dentro de ti. Não te faças delas elemento de discórdia, de
agressão ou de acusação a ninguém.
Usa esse recurso precioso que Deus concedeu a todos nós, seres humanos,
para edificar as almas com quem convives, através do bom uso que fizeres da sua
função.
Em muitas ocasiões é preferível que te cales, a algo a dizeres que te cause
arrependimento tardio.
Fala, sim, sempre que necessário mas fala de amor, fala de paz, fala de fé,
fala do bem. Contudo não basta falar; é preciso exemplificar. Usa a tua palavra para
engrandecer-te perante os olhos de Jesus, usando-a como Ele a soube usar, a extensão do “Amai-vos uns aos outros”.
Transcrito de “A Caminho da Luz” nº. 1 – MAIO/2007
Ana Néri dos Santos Magalhães

A

3

SEMEAR
Quem planta árvore, colhe alimento.
Quem semeia flores, colhe perfume.
Quem semeia o trigo, colhe o pão.
Quem planta amor, colhe amizade.
Que semeia alegria, colhe felicidade.
Quem planta a vida. Colhe milagres.
Quem semeia a verdade, colhe confiança.
Quem planta a fé, colhe a certeza.

Que semeia carinho colhe gratidão.
No entanto, há quem prefira,
Semear tristeza e colher desconsolo,
Plantar discórdia e colher solidão,
Semear vento e colher tempestade,
Plantar ira e colher desafeto,
Semear descaso e colher um adeus,
Plantar injustiça e colher abandono.

Somos semeadores conscientes, espalhamos diariamente milhões de sementes ao
nosso redor. Que possamos escolher sempre as melhores, para que, ao recebermos a
dádiva da colheita farta, tenhamos apenas motivos para agradecer.
Transcrito de “O Aprendiz”
Ir∴ Francisco Lopes de Freitas

DEFICIENTES
Mário Quintana

1)- Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência que é
dona do seu destino.
2)- Louco é quem não procura ser feliz com o que possui.
3)- Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. E
só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores.
4)- Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o
apelo de um irmão. Pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir os
seus tostões no fim do mês.
5)- Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da
máscara da hipocrisia.
6)- Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua
ajuda.
7)- Diabético é quem não consegue ser doce.
8)- Anão é quem não sabe deixar o amor crescer.
9)- e finalmente a pior das deficiências é ser “Miserável”, pois miseráveis são todos
os que não conseguem falar com Deus.

A LUZ

Q

uando estás perdido e já não consegues vislumbrar a luz em teu ser, deixe que o silêncio se manifeste para que então possas ouvir a voz que em

ti habita.
Ouve a orientação que vem de lá e aceita. É a luz que fala, a mesma que a
pouco tu pensavas não ver.
Nunca acredites que tua luz pode ser banida de ti, pois ela é o teu próprio ser.
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Está nela a resposta para todas as dúvidas, está nela o caminho, a ausência
de conflitos, a harmonia e a verdade para que vivas contente e seguro em teu ambiente.
Quando te ausentas da tua luz, na verdade estás excluindo-te da tua própria
essência e quando está aconchegado naquilo que és é que poderás desfrutar da
verdadeira realidade. Uma realidade que está em atrito com a escuridão por desconhecer qualquer coisa que não seja a própria realidade, onde tudo é exposto pelo
simples fato de ser.
E o que é, nunca será ameaçado. Portanto, fica tranqüilo. Por seres quem és,
a luz vai contigo. Ela é eterna em ti, assim como és eterno naquilo que ela traduz.
Transcrito de o “Espirro do Bode”
Ir∴ Roberto M. Câmara

DEUS
assei tanto tempo Te procurando... Não sabia onde estavas; olhava para
o infinito, não Te via. E pensava comigo mesmo: “Será que Tu existe”?
Não me encontrava na busca e prosseguia... Tentava encontrar-Te nas religiões e
nos templos; Tu também não estavas. Eu Te busquei através dos sacerdotes e pastores; senti-me só e vazio, desesperado... e descri. E, na descrença, Te ofendi; e no
tropeço, caí. E na queda, senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. Com
amor, eu senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E, tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que Tu estavas. E, sem procurar-Te, foi que Te encontrei.
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NÃO ESTRAGUE O SEU DIA
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

sua irritação não solucionará problema
algum. As suas contrariedades não
alteram a natureza das coisas. O seu
mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe sobre os bons e os maus. A
sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não modificará ninguém. As suas lágrimas não
substituem o suor que você deve verter em benefício
E-mail
de sua própria felicidade. As duas reclamações ainda mesmo que afetivas, jamais acrescentarão nos
lojacataguazense@yahoo.com.br
outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e
reconstruindo sempre para o infinito Bem.
(André Luiz)
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