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FEVEREIRO/2008

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

Nome do aniversariante
Adão Lacerda Neto
Iracy Corrêa da Silva Machado
Conceição Carvalho Furtado
Sérgio Luiz Pinto
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 de Paula
José Mathias Ferreira
Maria Cristina Possani Rocha
Adilson Minarine Pereira

DIA SESSÃO
RECESSO
01
08 ECONÔMICA
15 ECONÔMICA
22 ECONÔMICA
29 FILOSÓFICO

GRAU

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

Nome do Obreiro responsável
Ottonio Machado Queiroz
José Roberto Furtado
Adão Lacerda Neto
Marcelo Moreira Hauck
Urias Corrêa Neto
Wilson Crepaldi Júnior
João Bosco de Barros
Afonso de Sousa Rocha

DESCRIÇÃO

TRAJE

CARNAVAL
1º Aprendiz

Início ano Maçônico

BALANDRAU

2º Companheiro

Instrução do Grau

BALANDRAU

1º Aprendiz

Instruções Gerais

BALANDRAU

19º G∴ Pontífice

Elevação

BALANDRAU
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D

ia 8 iniciaremos mais um ano
Maçônico. O de número 120 na
história da Cataguazense. É hora de
fazer uma reflexão e traçarmos metas
para que tenhamos um ano de realizações e progressos para o engrandecimento de nossa Loja.

Vamos praticar mais a fraternidade, ser mais amigos de nossos irmãos, pois assim unidos será mais fácil
dilapidar a pedra bruta que existe em
nós.
O redator.
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Revolução da Alma
Aristóteles — 360 AC

N

inguém é dono da sua felicidade, por
isso não entregue sua alegria, sua paz,
sua vida nas mãos de ninguém, absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém e não podemos querer ser
donos dos desejos, da vontade ou dos sonhos de quem quer que seja.
A razão da sua vida é você mesmo.
A tua paz interior é a tua meta de vida,
quando sentires um vazio na alma, quando
acreditares que ainda está faltando algo,
mesmo tendo tudo, remete teu pensamento
para os teus desejos mais íntimos busque a
sua divindade que existe em você. Pare de
colocar sua felicidade cada dia mais distante de você.
Não coloque objetivos longes demais de suas mãos, abrace os que estão ao
seu alcance hoje. Se andas desesperado por
problemas financeiros, amorosos, ou de
relacionamentos familiares, busca em teu
interior a resposta para acalmar-te, você é
reflexo do que pensas diariamente. Pare de

pensar mal de você mesmo(a), e seja seu
melhor amigo(a) sempre.
Sorrir significa aprovar, aceitar, felicitar. Então abra um sorriso para aprovar
o mundo que te 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.
Trabalhe, trabalhe muito a seu favor. Pare de esperar a felicidade sem esforços. Para de exigir das pessoas aquilo
que nem você conquistou ainda.
Critique 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.
“Agradecer não consiste em receber honras, mas em merecê-las”.

O Princípio da Tolerância

Ir∴ João Batista Rodrigues
Loja Maçônica Fraternidade Riobranquense

O

princípio da tolerância é uma verdade maçônica, entretanto creio
que é preciso sentir, compreender e
praticar tal princípio.
É preciso, porém que nós conscientes de tal verdade, não abusemos
dele, tornando-o um motivo de justificativas para nossos erros.

É também, um princípio de tolerância, o respeito às leis da moral, da
ética e das normas maçônicas.
É preciso ter tolerância com os
nossos impulsos e aprender a controlálos, para o nosso bem e progresso intelectual, moral e espiritual.
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A maçonaria e sua influência na formação do homem

Ir∴ João de Castro Victal

A

Maçonaria não é uma sociedade
de auxílio mútuo, como se propala,
e como uma grande quantidade dos
que nela ingressam, julgam ser, mas
verdadeira escola de civismo, de fraternidade, ensinando seus adeptos a
amar a Pátria, a Deus e ao próximo,
como ensinou o Homem de Nazaré, e
por isso, todos se denominam de IRMÃOS.
A Maçonaria, desde o início de
sua longa existência, formou seus princípios e finalidades de ensinar o cidadão a ser patriota, honesto, leal e sincero, enfim tudo aquilo que constitua
VIRTUDE, condenando tudo àquilo que
denominamos VÍCIO, ou que venha a
prejudicar a pessoa humana, por menor que seja a mancha. Nesse atelier
permanente, decorado por uma abóbada AZUL, se modelam e pulem as
inteligências.
Aqui se fundem os Patriotas e
os heróis. Qual é a força invisível que
forma e dirige essa chama maravilhosa? À vontade, o desejo trabalhando
ocultamente pela inspiração de um ideal comum. Sim, isso é mundo.
A Loja é a representação do Universo no seu grandioso aspecto. É a

manifestação de um todo incomensurável, infinito, numa pequenina parte
dessa Pátria Única que congrega uma
enorme família: A Humanidade. Quando cansado pela incessante luta da
vida, a tristeza estampada em plena
face pelo desengano diário, tensos os
músculos pelas frias horas da adversidade, sentindo o ânimo desfalecer,
com o cérebro coberto pelo manto negro do desespero, renegamos da existência como uma carga insuportável,
entramos num templo maçônico, vemos os rostos que nos sorriem, sentimos o contato das mãos que nos cerram com efusão e a voz dos corações
que nos consolam e nos fortalecem
com a convicção, cremos renascer e
nos consideramos jovens, robustos,
fortes, capazes de lutar, sofrer, esperar
e vencer.
Então enchemos nossas almas
de fé, esperando um dia esplêndido,
pois sabemos que: Onde há Maçons,
não estaremos sozinho. Onde há Loja:
Teremos Pátria e família.
Que importa que nossos irmãos
sejam pretos ou brancos, nascidos aqui e acolá? Tudo é Pátria, porque para os Maçons tudo é mundo.

Daí me, Senhor...

D

aí me Senhor, a graça de lutar
Sem olhar os ferimentos;
De sacrificar-me sem esperar recompensa;
De trabalhar sem descanso;
De sofrer sem me queixar;
De falar sem arrebatamentos;
De calar sem obstinação;

De ensinar sem pedantismo;
De sorrir sem leviandade;
De chorar sem desespero;
De orar sem ostentação;
De mandar sem aspereza;
De obedecer sem servilismo;
De renunciar sem orgulho;
De gozar sem dissipação;
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De viver sem apego à vida;
De morrer sem saudades do mundo.

Daimes Senhor, a graça de crer tudo
Para tudo perdoar...

Para Refletir
”Grandes amizades não se perdem em pequenas disputas:
Se perdeu, é porque não eram amizades. Muito menos, “grandes”.
“O mundo é um lugar perigoso de se viver não por causa daqueles que fazem
o mal, mas pelos que observam e deixam o mal acontecer”.
“È sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos dispomos a ceder, de nós mesmos em pequenas demonstrações de renúncia a pontos
de vista”.
“A verdadeira liberdade repousa na escravidão consciente e humana imposta
a nós mesmos, em cumprimento de dever e das obrigações para com o meio social”.
“Abri as portas, para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade”.
(Isaías 26:2)
“A amizade é a mais rica de todas as fortunas. Semeada e cultivada nos
permitirá saborear os frutos, principalmente quando a fome do desalento nos assombra e perturba”. (Dr. Libórni Siqueira)

Quem é Deus?
que o homem tem de Deus e da sua ajuda nunca foi maior do que
A necessidade
agora. Nossa vida depende de o conhecermos. Mas, estranho como pareça, há

muita confusão sobre quem ele é, pois hoje em dia, como em tempos passados, são
muitos os deuses adorados nos diferentes países. Mas, a Bíblia torna claro que há
somente um único Deus verdadeiro.
O verdadeiro Deus, para distinEXPEDIENTE
guir-se dos muitos deuses falsos, deu-se
Venerável
e Diretor Geral
um nome pessoal. Isto o distingue de
Carlos Alberto Carrara de Araújo
todos os outros. Alguém talvez pergunte:
Afonso de Sousa Rocha
“Não é ‘Deus’ o seu nome”? Não, porque
Redator Geral
Órgão Informativo da
“Deus” é apenas um título, assim como
Loja Maçônica Cataguazense
“Presidente”, ”Rei” e “Juiz” são títulos.
Praça
Rui Barbosa – 222/3º = Centro
Dá-se-nos a conhecer o nome pessoal
CATAGUASES – MG
de Deus por meio de sua Palavra, a BíCEP 36770-034 = Fone 0xx32-3421-1424
blia, e este nome é JEOVÁ.
cataguazense@cataguazense.com.br

