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CALENDÁRIO PARA O MÊS DE NOVEMBRO
DIA SESSÃO
GRAU
DESCRIÇÃO
TRAJE
1º Aprendiz
Instrução
BALANDRAU
09 ECONÔMICA
1º Aprendiz
Exame
BALANDRAU
16 ECONÔMICA
MAGNA
2 Companheiro
Elevação
TERNO
23
14º
BALANDRAU
30 FILOSÓFICA
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO
Dia
1
1
2
3
3
4
4
6
8
9
11
13
13
17
18
19
20
22
23
25
25
25
26
27
28

Nome do aniversariante
Larissa Matos Bogado
Rogério Sachetto Ferreira
Altair Soares de Araújo
Waldir Ferreira Viana Jr.
Fernando Luiz B. Abritta
Newton Rodrigues Filho
Elizabete Ramalho Procópio
Afonso de Sousa Rocha
Maria Cláudia Bittencourt Corrêa Neto Ribeiro
José Fernandes Procópio
Izabel Cristina de Moraes Ramalho
Joaquim Cândido da Silva Filho
Cleófas da Cunha
Malvina da Silva Rezende
Maria do Carmo Portilho de Araújo Carrara
Sirleida do Carmo Sousa e Souza
Maria Alzira Possane Rocha
Lívia Carvalho Furtado
José Carlos Mendes Filho
Rebeka Sanchez Pinto
Hélsio Siqueira de Rezende Filho
Maria Júlia Pereira Quirino
Marcelo de Souza Bogado
Maria Albina de Castro Rodrigues
Alceu Pinheiro Machado

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

Nome do Obreiro responsável
Marcelo de Souza Bogado
José Mathias Ferreira
Sebastião Henriques de Araújo
Waldir Ferreira Viana
Celso Abritta
José Fernandes Procópio
Urias Corrêa Neto
Marcelo do Reis Ramalho
Joaquim Cândido da Silva
Helsio Siqueira de Rezende
Carlos Alberto Carrara de Araújo
Luiz Fernando Souza
Afonso de Sousa Rocha
José Roberto Furtado
José Carlos Mendes
Sérgio Luiz Pinto
Hélsio Siqueira de Rezende
Wanderley Quirino da Silva Júnior
Newton Rodrigues Filho

A importância do Cafezinho.
Autor desconhecido

D

ois leões fugiram do Jardim Zoológico.
Na hora da fuga, cada um tomou um rumo diferente, para despistar os
perseguidores.
Um dos leões foi para as matas e o outro foi para o centro da cidade.
Procuraram os leões por todos os lados, mas ninguém os encontrou.
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Depois de um mês, para surpresa geral, o leão que voltou foi justamente o
que fugira para as matas.
Voltou magro, faminto, alquebrado. Foi preciso pedir a um deputado que arranjasse uma vaga no Jardim Zoológico. Assim, o leão foi reconduzido a sua jaula.
Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrou do leão que fugira para
o centro da cidade, quando um dia, o bicho foi recapturado. E voltou ao Jardim Zoológico gordo, sadio, vendendo saúde. Mal ficou junto de novo, o leão que fugira para
a floresta perguntou ao colega:
— Como é que conseguiste ficar na cidade esse tempo todo e ainda voltar
com saúde? Eu, que fugi para a mata, tive que voltar, porque quase não encontrava
o que comer...!!!
O outro leão então explicou:
— Enchi-me de coragem e fui esconder-me numa repartição pública. Cada
dia comia um funcionário e ninguém dava por falta dele.
— E por que voltaste então para cá? Tinham acabado os funcionários?
— Nada disso. Funcionário público é coisa que nunca se acaba. É que eu
cometi um erro gravíssimo. Tinha comido o diretor geral, dois superintendentes, cinco adjuntos, três coordenadores, dez assessores, doze chefes de seção, quinze
chefes de divisão, várias secretárias, dezenas de funcionários e ninguém deu por
falta deles! Mas, no dia em que comi o que servia o cafezinho... Estraguei tudo!!!

A Liberdade

Trabalho apresentado pelo Ir∴ Edison de Souza Xavier

m garoto perguntou ao pai.
— Papai, quando é que serei bastante velho para fazer o que entender?
Isto para escapar às restrições paternas sem dúvida. O pai respondeu:
— Não sei filho; ninguém ainda viveu tanto tempo.
Esta anedota ilustra a concepção ingênua que muita gente faz da liberdade.
Na realidade é a ausência de restrições arbitrárias impostas por vontade alheia.
Liberdade sem restrições não seria liberdade e sim anarquismo. A liberdade tem que
ser limitada para ser possuída. Liberdade absoluta é impossível. O máximo que o homem pode aspirar é uma liberdade relativa dentro da lei, que visa o bem comum. Não
se pode escapar das leis que regem o universo físico por simples querer.
Havemos de convir que até as estrelas no universo não são livres precisam obedecer a trajetória imposta pelo Grande Arquiteto do Universo.
Quem de nós ainda não viu uma estrela cadente, parece linda na sua liberdade
que termina com uma explosão de luz no firmamento, seu fim, destruição e trevas.
Como os trilhos guiam a locomotiva, a lei guia a conduta dos homens.
Mme. Roland a caminho da guilhotina assim se expressou:
— Ó liberdade! Que crimes são cometidos em seu nome.
Assim como parte do mundo material o homem está sujeito a leis físicas e químicas que regem a matéria.
Em suma, na realidade a liberdade é a conquista, é um prêmio de um esforço.

U
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Antes de Julgares

Ir∴ Orozimbo de Paula Filho

Antes de julgares, saiba que teus olhos atentos aos possíveis erros dos outros podem estar cegos diante dos teus.
Antes de julgares, percebe que aquilo que tanto recriminas hoje, talvez precise ser sua realidade de amanhã.
Antes de julgares, repara que toda história tem duas versões e duas versões são duas verdades.
Antes de julgares, aceita que invariavelmente uma parte, por menor que
seja, de uma história, tu não terás acesso.
Antes de julgares, entende que não serão mil bocas que esclarecerão qualquer coisa, elas apenas te confundirão.
Antes de julgares, escuta o silêncio, ele costuma fornecer grandes dados.
Antes de julgares, observa os olhos, eles são mais reveladores do que as
bocas. Eles deixam provas irrefutáveis da verdade.
Antes de julgares, presta atenção à tua volta. Quantos foram condenados
injustamente por mestres em julgamento.
Antes de julgares, lembra que tu mesmo já foste vítima de calúnias e por
vezes não tivestes como te defender delas.
Antes de julgares, olha te no espelho, observa com atenção o teu semblante, pensa na tua vida pregressa e questiona-te se estás em condição de julgar alguém.
Antes de julgares, recorda-te que Cristo foi julgado, condenado e crucificado
sem direito à defesa.
Transcrito do Informativo “O Aprendiz”
Oriente de Visconde do Rio Branco – MG
Ano XVIII Nº 64 Fevereiro/007

O Verdadeiro Amor

Autor desconhecido

Havia uma garota cega que se odiava pelo fato de ser cega! Ela também odiava a todos exceto seu namorado! Um dia ela disse que se pudesse ver o mundo,
ela se casaria com ele.
Um dia de sorte, alguém doou um par de olhos a ela! Então o seu namorado
perguntou... Agora que você pode ver, vai se casar comigo?
A garota ficou chocada quando viu que seu namorado estava cego! Ela disse:
— Eu sinto muito, mas não podemos nos casar porque você é cego!
O namorado afastando-se dela em lágrimas disse:
— Então... Por favor, apenas cuide bem dos meus olhos. Eles eram muito
importantes para mim...
Nunca despreze quem ama você!!!
As vezes as pessoas fazem certos sacrifícios e nós nem ligamos...
Transcrito de “A casa da Luz”
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Uma História Real
Transcrito do Boletim Informativo “BICO”
Loja “CONSTÂNCIA “ Agosto/2oo7 = RJ
Chamava-se Fleming e era um lavrador escocês pobre. Um dia,enquanto trabalhava para
ganhar o pão para sua família, ouviu um pedido de socorro proveniente dum pântano das redondezas.
Largou tudo o que estava a fazer e correu ao pântano. Lá deparou-se com um rapaz enterrado até a cintura,gritando por socorro e tentando desesperadamente e em vão, libertar-se do lamaçal onde caíra. O Sr. Fleming retirou o rapaz do pântano, salvando-o assim duma morte atroz.
No dia seguinte, chegou uma elegante carruagem em sua humilde casa, donde saiu um nobre elegantemente vestido, que se lhe dirigiu apresentando-se como o pai do rapaz que salvara duma morte certa. “Quero recompensá-lo” disse o nobre. “O Senhor salvou a vida do meu filho”. “Eu
não poso aceitar o dinheiro pelo que fiz” respondeu o lavrador escocês. Nesse momento, o filho do
lavrador chegou à porta da casa. “É seu filho?” perguntou o nobre. “Sim”, responde orgulhosamente
o humilde lavrador.
Então, proponho-lhe o seguinte: Deixe-me proporcionar ao seu filho o mesmo nível de instrução que proporcionarei ao meu. Se o seu rapaz sair a si, não tenho dúvida alguma que se converterá
num homem de que ambos nos orgulharemos.
E o Sr. Fleming aceitou. O filho do humilde lavrador freqüentou as melhores escolas e licenciou-se em Medicina na famosa Escola Médica de St. Mary’s Hospital de Londres.
Foi um médico brilhante e ficou mundialmente conhecido como o Dr. Alexander Fleming, o
descobridor da Penicilina.
Anos depois o “rapaz” que havia sido salvo do pântano adoeceu com uma pneumonia.
Quem salvou a sua vida desta vez? A penicilina.
O nome do nobre? Sir Randolph Churchill.
O nome do filho? Sir Wiston Churchill — Já foi dito: O que vai volta.

Minutos de Sabedoria
Carlos Torres Pastorinho
NÃO CRITIQUE!
Procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas.
A critica fere, e ninguém gosta de ser ferido.
E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos.
Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar.
Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo.

Pensamentos
“A interioridade é o fundamento que
sustenta e determina o encontro do homem com o mundo.(M. Juritsch)
“Em vão buscaremos ao longe a felicidade, senão a cultivarmos dentro de
nós”.(Rouseau)
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