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CALENDÁRIO PARA O MÊS DE JULHO
DIA SESSÃO
GRAU
DESCRIÇÃO
1º Aprendiz
Instrução
06 ECONÔMICA
1º Aprendiz
Instrução
13 ECONÔMICA
1º Aprendiz
Instrução
20 ECONÔMICA
27 FILOSÓFICA 15º Cav. do Oriente

TRAJE
BALANDRAU
BALANDRAU
BALANDRAU
BALANDRAU

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
Dia
3
4
4
4
6
6
8
10
10
11
11
12
13
14
15
17
22
22
23
27
27
28
29

Nome do aniversariante
Alcemir Antônio Duarte
Eduardo Siqueira Cardoso
Idelzina Regazzi Minarine
Deyvis da Silva Lacerda
Luiz Fernando Souza
Djalma Barbosa Ferraz
Aliny da Silva Lacerda
Wilson Crepaldi Júnior
Ilizeu Paula Rocha
Érika Mendonça Martins
Verônica de Abreu Pinheiro Machado
Geni Augusta de Abreu Pinto
Fabiana Peixoto Crepaldi
Emy Dalforme de Souza
Sebastião Henriques de Araújo
Ana Maria Mariquito
João Martins Neto
Hugo de Abreu Neto
Maria Aparecida de Oliveira Garcia
Rosani Sachetto Ferreira
Rosana Sachetto Ferreira
Pedro de Oliveira Salvaro
Fernanda B. Abritta

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

Nome do Obreiro responsável

Adilson Minarine Pereira
Adão Lacerda Neto

Adão Lacerda Neto

João Martins Netto
Alceu Pinheiro Machado
José Alves Pinto
Wilson Crepaldi Júnior
Ayres Souza do Nascimento
Paulo Lúcio Rodrigues

José Wanderley Barcelos Garcia
José Mathias Ferreira
José Mathias Ferreira
Celso Abritta

O MUNDO, MAIS DO QUE NUNCA, PRECIASA DE NÓS
Transcrito da “A Gazeta do Mundo
Informativo da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro
Ir∴ Francisco Feitosa

odos nós Iniciamos nos mistérios, sabemos quanto é preciso reservamos alguns minutos do nosso dia para nos conectarmos com nosso Pai Celestial.
Não necessariamente para pedir algo, até porque, sabemos que o que temos é
o que fizemos por merecer , mas às vezes, apostando na Miséria Divina, elevamos
nossos pensamentos ao Eterno e tentamos canalizar as suas benções, a maioria
das vezes, em socorro de um necessitando e não para nós próprios.
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Todo esse enunciado, é para solicitar aos Irmãos que no momento em que
estiverem se conectando com o GADU, lembrem-se sempre de solicitar Sua ajuda
para esse mundo tão carente de Amor e Paz. Independente de religião ou credo
mentalizemos o nosso planeta envolvido por um imenso globo azul anil, envolvendo
a tudo e a todos nós. Mentalizemos, em especial, os que têm fome, envolvidos por
essa Luz azul e a eles chegando o alimento do corpo, da alma e do espírito. Mentalizemos os políticos e governantes do Brasil e do mundo, irradiando para eles os
raios da justiça, da honestidade, do respeito e da dignidade. Mentalizemos também,
aos povos em guerra, um raio de Luz e a Divina Pomba da Paz. Mentalizemos tudo
isso em substituição às reclamações que fazemos diariamente, lamentando que o
mundo não tem mais jeito ou coisa do gênero.
Sim, meus Irmãos podemos sim modificar o mundo. Podemos e devemos,
pois, é aqui que estamos vivendo e até porque não conheço outro local que possamos viver. Será esse o mundo que gostaríamos de deixar para os nossos filhos netos? Claro que não! Comecemos, então, desde já, nos modificando, com boas ações em prol da coletividade, pensamentos positivos e palavras de conforto e entusiasmo para a vida. Ao acordar,recitemos uma prece, um salmo, um mantra ou
apenas mentalizemos que “este dia será melhor ainda!” Nossa postura deve ser alegre, positiva, altruísta. Respiremos os bons ares, de um novo tempo.
“O artista antes de pintar o seu quadro, plasma mentalmente a imagem que
irá desenhar e depois passa para a tela! Plasmemos e pintemos um mundo mais
digno de se viver!”.
O Planeta, em colapso, pede auxílio! O mundo está numa grande UTI e precisa das vibrações positivas de todos! Terremotos, tsunames, furacões, enchentes,
secas. Se não temos o poder nas mãos para modificar certas situações, lancemos
mão da preciosa ferramenta que temos, o nosso mental.
O horário? O qual puder durante o dia, se for possível, às 18 h, e façamos
uma grande corrente de mentalização positiva em prol do nosso planeta!
Bem. Se achar que tudo isso não funciona, tudo bem!
A situação atual divide-se em duas partes: problema e solução. Seja parte da
solução para não ser parte do problema!

POSSE NA CATAGUZENSE
Posse Venerável
.

O Venerável Mestre Ir∴ Carlos Alberto Carrara de Araújo foi empossado pelo
Sereníssimo Grão Mestre – Adjunto Ir∴ Hedison Damasceno
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Posse Vigilantes

Posse Secretário

Posse Chanceler

Posse Orador

Posse Tesoureiro

Posse Hospitaleiro

IRMÃOS AGRACIADOS COM TÍTULOS HONORÍFICOS
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Reciprocidade

empre que desejamos algo, não nos damos conta que existe a contrapartida, tanto de nossa parte como de quem vai nos proporcionar, ou está
envolvido nesta nossa pretensão, eis que já estamos falando de reciprocidade.
Reciprocidade significa trocar, permutar.
Em termos bancários, trata-se do sistema de concessões em troca de um
interesse maior: em linguagem bancária, condição caracterizada pela concessão de
crédito e liberação de empréstimo a clientes que proporcionem, ao banco, preferência nos demais serviços (depósitos, cobranças, ordens de pagamento, câmbio); em
termos de relações internacionais, refere-se a um tipo de postura econômica, na
qual dois países adotam, um em relação ao outro, as mesmas concessões ou restrições comerciais.
No conceito de reciprocidade, que basicamente significa troca entre duas ou
mais pessoas, se enquadram a ética e a moral, baseando-se no “é dando que se
recebe”...
Se partirmos para aquilo que pensamos, concluímos que se nos ocuparmos
de idéias construtivas, de boa moral e de bons princípios, a lei natural da reciprocidade nos dota de sentimentos bons, de paz interior, de bom sono, de bom convívio,
conseqüentemente de felicidade compatível com o mundo em que vivemos.
Assim é a nossa relação com o mundo que nos cerca no dia a dia; se soubermos dar de nós aos nossos amigos, familiares e Irmãos, novamente a lei da reciprocidade vai se fazer valer e receberemos o retorno que merecemos, mesmo nos
pequenos atos ou pensamentos.
Deus é bom e justo, jamais permitirá que a reciprocidade venha a falhar no
mundo em que vivemos, pois seria a falha dos Seus ensinamentos... Também com
Ele temos uma relação de reciprocidade sem perdermos o direito ao nosso livrearbítrio, nossos atos são creditados ou debitados numa espécie de conta corrente a
ao final de cada existência é feita a conferência de forma justa e perfeita...
Disse o Cristo: “Como eu vos amei, vós também amai-vos uns aos outros.
Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos: no amor que tivermos uns para
com os outros”. E esta é a essência da lei de reciprocidade.

PENSAMENTOS
“Os sábios falam, os educados ouvem, os
ignorantes discutem, agridem e ofendem”.
“Procure buscar sempre aquela luz bonita
que brilha na alma do seu próximo”.
“Viver em comunidade é comungar no
templo da fraternidade”.
“Só chegaremos à perfeição, quando nos
conhecermos, a fim de podermos corrigir-nos de
nossos defeitos e lançar-nos à conquista das
virtudes que nos faltam”.

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

