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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
Dia
1
2
3
3
8
9
13
15
16
18
18
20
21
24
24
26
27
27

Nome do aniversariante
Joselice Montalvão Possani Rocha
Júlia Margato Viana
Luiz Carlos Vieira
Fernanda do Carmo Souza
Sérgio Santos de Almeida
Maria Fernanda de Castro Rodrigues
Ana Carolina de Abreu Pinheiro
Maria Tereza Sachetto Ferreira
Júlia Rodrigues Moreira
Fabrício Mendonça Martins
Hélsio Siqueira de Rezende
Marcela de Sá Hauck
Maria Luiza Mendonça Martins
Ana Paula de Castro Rodrigues
Maria do Carmo Pereira Quirino
Alvanir Soares de Araújo
José Roberto Furtado
Maria Silvia Abrita de Carvalho Corrêa Neto

DIA
05
12
19
26

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

Nome do Obreiro responsável
Afonso de Sousa Rocha
Waldir Ferreira Viana
Luiz Fernando Souza
Newton Rodrigues Filho
Alceu Pinheiro Machado
José Mathias Ferreira
Marcelo Vieira Moreira
João Martins Netto
Marcelo Moreira Hauck
João Martins Netto
Newton Rodrigues Filho
Wanderley Q. da Silva Júnior
Sebastião H. de Araújo
Urias Bittencourt Correa Neto

CALENDÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO
TRAJE
SESSÃO
GRAU
DESCRIÇÃO
ECONÔMICA
ECONÔMICA
ECONÔMICA
FILOSOFICA

3º Mestre
1º Aprendiz
1º Aprendiz
22º Princ. do Líbano

Alteração R. InterInstrução geral
Instrução Geral

BALANDRAU
BALANDRAU
BALANDRAU
BALANDRAU
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o percorrermos o caminho de nossa vida encontramos ao nosso lado muitas pessoas com as
quais nos cruzamos não por casualidade, mas por fazerem parte da grande árvore da amizade. Simbolizam para nós o que há de mais importante para sermos felizes e realizados. Os primeiros amigos que encontramos, sem dúvida, são os pais. Trouxeram-nos para a vida e nos
mostraram o caminho a ser seguido. Encontramos também os irmãos sanguíneos, também filhos

de nossos pais, com os quais florescemos e dividimos o espaço em nossos primeiros
anos de vida. Pais e irmãos simbolizam o que há de mais sagrado na existência do ser humano
que se desenvolve passo a passo em direção ao infinito.
A árvore da vida colocou ao nosso lado os vizinhos, os colegas de escola, os professores e mais
entes queridos que aos poucos crescem quais galhos carregados de folhas e frutos aos quais
queremos bem e por sua vez enfeitam e compõem o espaço reservado para nós neste mundo.
Para nós maçons, quis o destino ou então a mão generosa do G∴. A∴. D∴. U∴ que
tivéssemos ao nosso lado pessoas especiais, muito dignas, que nos respeitam e as quais nós respeitamos, tanto assim, que os chamamos de "IRMÃOS E AMIGOS". São verdadeiros amigos
da alma e do coração. São sinceros e verdadeiros, tanto assim, que não lhes damos um abraço,
mas três, cada qual mais fraternal e caloroso. São justos e perfeitos, tanto assim, que sempre
estão ao nosso lado, nos momentos de alegria ou de tristeza. Quando estamos enfermos nos
visitam e se colocam a nossa disposição.
São dedicados ininterruptamente ao trabalho de construir Templos à virtude e masmorras ao vício. Seu signo é o amor. Sua senha a fraternidade. Possuem uma vontade imensa de
mudanças para a humanidade alcançar a paz e harmonia que levam ao progresso interior.
Estes IRMÃOS e AMIGOS que conquistamos, são possuídos de uma imensa dinâmica de administrar sua vida para o bem de todos, dirigindo seus passos pela estrada da virtude e
da retidão. Sua vida é um manual de virtudes, um manancial de justiça, uma fonte de responsabilidade e um modelo de tolerância. Suas ações são um exemplo de energia e luz. Sua vontade
reveste-se de sabedoria, força e beleza.
São inimigos das rotinas, dos imobilismos, da falta de dinâmica e a tudo que abafa o
ideal de atingir o grande objetivo da vida: o bem-estar da humanidade. Seu grito de alerta ecoa
longe e é capaz de afastar os inimigos do homem que o mantém acorrentado aos vícios.
Todas as semanas comparecem ao nosso lado no Templo da Luz, nos ajudam a entender
a seriedade com que se reveste a Maçonaria, estudam conosco os rituais que levam ao bemfazer e realizam obras de um verdadeiro obreiro de uma arte que chamamos de real.
Quando solicitados estão sempre à nossa disposição. Não se envolvem em confusões e
são um ótimo espelho de liberdade e de bons costumes. São irmãos de verdade e amigos sinceros em todas as horas e seu coração sempre são sensíveis ao bem.
Sempre comparecem às reuniões, vivem ao nosso lado e são soluções para os problemas que surgem na Loja ou fora dela. Suas tarefas são realizadas com perfeição, apontam os
erros com a reta intenção de que todos alcancem pleno êxito no esoterismo maçônico. Procuram
mostrar o caminho que leva à concórdia e nunca impõem suas opiniões pessoais. Não se aborrecem e nem se iludem com as eventuais falhas de quem os acompanha no caminho da busca da
perfeição.
São sempre amáveis e educados. Não se aproveitam das posições de relevo que ocupam no mundo profano e são autênticos defensores da liberdade, igualdade e fraternidade, características em nossa instituição. Sempre se comportam de maneira generosa com os diversos
tipos de maçons que formam a diversidade da Fraternidade.
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São atenciosos, flexíveis e criativos e exemplos de convivência. Transmitem mensagens de amor ao som das melodias mais sagradas que a humanidade já produziu. Suas atitudes
são as mais belas e suas virtudes as mais sublimes. São os verdadeiros IRMÃOS e AMIGOS
que não se escondem atrás de cargos, não fecham os olhos, não fingem diante dos compromissos assumidos e sabem que a fraternidade maçônica tem um preço que é pago com atitudes
corretas e trabalho dedicado ao bem.
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Papel da Imprensa

emos verificado a preocupação da imprensa Maçônica, cujos jornais e
revistas têm chegado às nossas mãos, com respeito aos acontecimentos gerados pela falta de ética e de moral em nosso País.
É preciso, realmente, que as equipes editoriais se ocupem do assunto,
com toda a veemência possível, para que possa servir de alerta aos nossos
Irmãos, Potências e à Maçonaria em geral.
De fato, estamos vivendo uma era de corrupção, de falta de brasilidade,
ausência de patriotismo, sem precedentes em nossa história. A cada dia novos
escândalos, novas formas de corrupção, novos desvios do dinheiro público,
enquanto o país vive com crise na saúde e na educação (sistemas falidos),
falta de segurança pública e falta de vergonha em nossas autoridades.
Com certeza, dinheiro há a vontade. As arrecadações são sempre crescentes, além de escorchastes. Pagamos até para respirar. O que não há é controle dos gastos. O enriquecimento ilícito já se tomou norma comum em nossa
sociedade, especialmente na parcela que envolve políticos e processos administrativos.
Estão de parabéns todos aqueles que têm se mostrado apreensivos com
esta caótica situação gerada pela falta de ética, e com a imoralidade que rola
em todos os setores administrativos, em todas as esferas de governo. Só para
nos lembrarmos: Mensalão, Anões do Orçamento, Compra de Votos, Suborno
para Aprovação de Matéria nas altas Casas Legislativas, Ambulâncias, Cartões
Corporativos e tantas outras falcatruas, infames, imorais e indecentes.
Não podemos nos calar. Não importa que não estejamos sendo ouvidos.
É necessário que se fale sempre, e cada vez mais. Quem sabe, um dia, tudo o
que está sendo dito e escrito, contra estes infaustos acontecimentos, serão
ouvidos?
"Os maus crescem em número, gênero e grau porque os bons nada fazem".
"A desonestidade cresce na proporção inversa do crescimento da honra,
da ética e da mora!".
Ir∴ José Vicente Daniel

Quase
Ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez é a desilusão
de um quase.
É o quase que incomoda, que entristece, que mata trazendo tudo que poderia ter sido e não foi.
Quem quase ganhou ainda joga, quem quase passou ainda estuda, quem
quase morreu está vivo, quem quase amou não amou.
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Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que se perdem por medo, nas idéias que nunca sairão do papel por essa
maldita mania de viver no outono.
Pergunto, às vezes, o que nos leva a escolher uma vida morna; ou melhor, não pergunto, contesto.
A resposta sei de cor, está estampada na distância e frieza dos sorrisos,
na frouxidão dos abraços, na indiferença dos "Bom dia", que sussurramos.
Sobra covardia e falta coragem até para ser feliz.
A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar.
Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando
que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando, porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu.

Hernan Cortez
1485 — 1547
Aventureiro espanhol, conquistador do México
À frente de quatrocentos homens, com 12 cavalos, munidos de 32 escopetas e quatro canhões, e com o auxílio de diversas tribos aliadas, Cortez derrotou um exército de 500 mil homens e aniquilou o Império Asteca.
Seu discurso - uma exortação - à tropa antes dessa batalha é, como se
diria hoje, absolutamente focado.
voltar.

Soldados de Espanha! Antes de tudo, heis de lutar!
As caravelas, mandei-as afundar, para não terdes qualquer veleidade de

Heis de lutar com as armas que tendes à mão.
E se vo-las romperem em violento combate, então heis que brigar a socos e pontapés. E se vos quebrarem os braços e as pernas, não olvideis os
dentes. E se havendo feito isso, a morte chegar, mesmo assim não tereis dado
a última medida de vossa devoção, não!
É preciso que o mau cheiro de vossos cadáveres em peste o ar e torne impossível a respiração dos inimigos de Espanha.
Avante, por Deus e por Santiago.
DISCURSOS HISTÓRICOS

Pensamentos

EXPEDIENTE

“O sentimento da existência de DEUS é inato em todas
as criaturas. A exteriorização desse sentimento é que precisa de
uma evolução constante para que exercite a prática do bem”.
Dr. Lobórni Siqueira

Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os
peixes, mas ainda não aprendemos a sensível arte de viver
Martin
como irmãos”.
Luther King

“Nas coisas necessárias, unidade; nas coisas incertas,
liberdade; em todas as coisa, caridade”.
Melanchthon
“Age sempre de tal modo que o teu comportamento
possa a vir a princípio de uma lei universal”.
Kant

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/Fax 0xx32‐3421‐1424
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