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Guido Marliére - um homem a frente de seu tempo
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Mausoléu de Guido
Thomaz Marliére na
Serra da Onça,
distrito do município
de Guidoval.

Guido Thomaz Marliére
nasceu em 03 de dezembro
de 1767 na França. De acordo com documentos da
Biblioteca Nacional, ele
chegou ao Brasil em 1807
para servir a Capitania de
São Pedro do Sul, no posto
de Alferes do Primeiro Regimento de Cavalaria do
Exército.
Por Carta Patente de
09 de novembro de 1810,
Marliére foi, por D. João VI,
nomeado Tenente Agregado ao Regimento de Cavalaria de Linha da Capitania de
Minas Gerais, com o título
de Capitão. Guido instalou
seu quartel no local chamado de Serra da Onça, terras
que formam hoje a cidade
de Guidoval.
Em 26 de maio de 1828,
Guido recebeu do sargento
Henrique José de Azevedo
a ordem de fundar um
povoado no local conhecido
como Porto dos Diamantes.
Ele também foi responsável
por construir a primeira
capela de Santa Rita nesse
local, que mais tarde seria o
município de Cataguases.
Além de Cataguases,
Guido fundou outros municípios, todos resultantes de
aldeias indígenas, como:
Guidoval, Visconde do Rio
Branco, Ubá, Guiricema,
Leopoldina, São Geraldo,
Muriaé, Astolfo Dutra,
Conselheiro Pena, Miraí,
Governador Valadares, São
Domingos do Prata e os
demais municípios de nossa
região.

Guido Maçom
Em 1821, ele assumiu as
funções de Venerável da
Loja Maçônica “Mineiros
Reunidos, de Vila Rica”.
Guido pediu filiação de sua
Loja ao Grande Oriente do
Brasil, o que foi deferido de
acordo com ata da Sessão
n°. 08, em 31/07/1822. Ele
foi nomeado Delegado do
Grande Oriente do Brasil,
na Província de Minas.
Naquela época, os
maçons já articulavam a
independência do Brasil sob
o comando de Gonçalves
Ledo e o fim da escravatura.
Guido, com seus princípios
maçônicos, apresentou ao
governo, 60 anos antes da
Lei Áurea, um projeto para
o fim da escravidão. Ele
propôs a criação do cargo
“Protetor dos Escravos”
em cada comarca. O cargo
deveria ser exercido “por
pessoas dotadas de filantropia e de virtude”. Este cargo
visava ainda a proteção dos
escravos até sua liberação
total. Em seus escritos,
Marliére, muitas vezes, não
controlava a sua própria
revolta e demonstrava sua
repulsa frente às injustiças
sociais:
“... Porque não posso eu
trovejar, e voltar quantas
armas de fogo tenho, contra os peitos de alguns
bárbaros Senhores de Escravos, que se fartam de
comer e beber, ao som
das pancadas que mandam dar neles...”

Guido faleceu em 05 de
junho de 1836 na Serra da
Onça, onde residia. Ele foi
sepultado no alto de uma
colina pelos seus amigos
índios. No local, às margens
da estrada, as prefeituras dos
municípios de Guidoval, Ubá,
Visconde do Rio Branco e
Cataguases construíram um
mausoléu com os restos
mortais de Guido.
Por ocasião de completar 173 anos da morte
de Guido e por toda sua
importância no desenvolvimento da região ena
defesas de nossos ideais,
a Loja Maçônica Cataguazense confere esta
justa
homenagem
a
Guido Marliére,
Nossa intenção é
realmente
contribuir
para que se faça justiça à
memória, à vida e obra
deste grande herói e benfeitor da história mineira.
Fonte: - Correspondências,
Documentos oficiais, biografia
escrita por Basílio Furtado
(Rev. Arquivo Público Mineiro
Fasc. III e IV/905 - ano Fasc.
I, II, III e IV/906) .
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A palavra do Venerável...
Prezados Irmãos, neste dia
especial, é para nós motivo de
muito orgulho falar desta data
importante para todos. Tratase da posse de uma Nova Diretoria, que estará pelos próximos dois anos no comando de
nossa Loja Maçônica Cataguazense, instituição que presenciou tantos fatos que viraram
história e que continuará fazendo História através de seu
posicionamento.

EXPEDIENTE
José Fernandes Procópio
Venerável Mestre e Diretor
José Roberto Furtado
Secretário
Marcelo Henriques Rossin
Secretário Executivo
Marcelo Moreira Hauck
Tesoureiro

Mariana Ramalho Procópio
Jornalista Responsável
MT/MG: 013362
Loja Maçônica Cataguazense
Praça Rui Barbosa
n 223 3 andar
Ed. Professor Álvaro Palmeira
Centro
Cataguases — MG
Telefone (32) 3421– 1424
www.cataguazense.com.br
cataguazense@cataguazense.
com.br

Sei que a responsabilidade é
imensa, principalmente no cargo de
Venerável, mas o objetivo de minha
administração estará focada no bem
de nossa Loja e de todos Irmãos
obreiros.
Digo isso porque aqui passaram
grandes nomes que engrandeceram
o nosso país, o nosso Estado e a
nossa cidade. E tantos outros que
de uma forma direta ou indireta
contribuíram para enaltecer nossa
Ordem e, em
especial nossa Centenária Loja Maçônica Cataguazense.
Essa responsabilidade se mistura
com paixão que tenho por esta Instituição. E tenho certeza que passado o processo eleitoral, estamos
todos unidos para que a Cataguazense cumpra seu papel de Lojamãe e que possamos juntos administrar por esses próximos anos.
Estou certo também que a equipe
formada estará à altura, pois são
Irmãos com o firme propósito de
trabalhar. Vamos praticar a Maçonaria onde estivermos.

Agradeço a Deus por está aqui,
um agradecimento especial a minha família, meus Irmãos, deixando registrado meus agradecimentos há vários que partiram para o
Oriente Eterno, pois estou neste
momento convicto que estão felizes de nos ver ocupando a direção da Cataguazense, com novas
propostas, com planos concretos,
tudo isso com muita responsabilidade e maturidade.
Estarei sempre de Pé e a Ordem a qualquer momento quando
um Irmão precisar, pois conduzirei o Malhete, com amor, carinho,
disciplina, firmeza, sabedoria e
justiça, nossa Centenária Loja
Maçônica Cataguazense se destacará nesses próximo dois anos.
Que o G.’.A.’.D.’.U.’. nos ajude
nesta trajetória. Obrigado a todos
pelo carinho, pela confiança, pela
lealdade; a todos a nossa gratidão
e o nosso abraço fraternal.
IR. JOSÉ FERNANDES

Confira abaixo a Nova Diretoria gestão 2009/2011 da Loja Maçônica Cataguazense
CARGO

IRMÃO

Venerável

Ir. José Fernandes Procópio

1° Vigilante

Ir. Eduardo Siqueira Cardoso

2° Vigilante

Ir. Wilson Crepaldi Júnior

Orador

Ir. Paulo Lúcio Rodrigues

Secretário

Ir. José Roberto Furtado

Tesoureiro

Ir. Marcelo Moreira Hauck

Chanceler

Ir. José Carlos Mendes

Hospitaleiro
Deputado

Ir. Luiz Fernando Souza
Ir. Newton Rodrigues Filho
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Calendário Mês de Junho de 2009
DIA

SESSÃO

GRAU

DESCRIÇÃO

TRAJE

05

Econômica

2º Companheiro

Exame Companheiro

Balandrau

12

Magna

1º Aprendiz

Posse Diretoria
2009/ 2011

Terno

19

Especial

1º Aprendiz

Solstício

Balandrau

26

Filosófica

4º Mestre Secreto

Instrução

Balandrau

Aniversariantes do Mês de Junho 2009
Dia

Nome do aniversariante

Grau de Dependência

Nome obreiro Responsável

3

Regina Sachetto Ferreira

Filha

José Mathias Ferreira

3

Wanderson M. Martins

Filho

João Martins Neto

9

Júlia Maria V. Paternoster

Esposa

Wladmir Isaac Acácio Reis

11

Gláucia Maria P. Cardoso

Esposa

Rogério Marques de Oliveira

14

Gustavo R. Moreira

14

Marilis A. L. Almeida

15

Filho

Marcelo Vieira Moreira

Esposa

Sérgio Santos de Almeida

Clarice Paternoster Reis

Filha

Wladmir Isaac Acácio Reis

16

Mariana Ramalho Procópio

Filha

José Fernandes Procópio

16

Matheus de M. Ramalho

Filho

Marcelo dos Reis Ramalho

18

Alessandra B. Abritta

Filha

Celso Abritta

21

Maria Bernadete A. Passos

22

Polyana C. V. de Souza

Filha

24

Jeanderson B. de Souza

IRMÃO

28

Any Pereira da Cunha

Esposa

Filha

Octacílio Passos
Paulo Roberto Souza

Cleófas da Cunha

Provérbios
"Eu estava furioso por não ter sapatos; então encontrei um homem que não tinha pés e me
dei por muito satisfeito."

"Dê um peixe a um homem faminto e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar, e você o estará alimentando pelo resto da vida.""
"O rio consegue atingir os seus objetivos porque consegue contornar os obstáculos"
" Homem que é firme, paciente, simples, natural e tranqüilo, está perto da virtude”.
"Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir, à princípio, de uma lei universal”.
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Espaço DeMolay
História do Capítulo Demolay de Cataguases
O Capítulo Demolay Cataguases foi fundado em 19 de
julho de 2003, no Templo da
Loja Maçônica Cataguazense.
A finalidade do capítulo é a
orientação de jovens de l2 a 21
anos para uma vida em que os
valores e o respeito ao próximo,
sejam valorizados e praticados.
A Ordem Demolay tem ainda
como base os seguintes preceitos: Amor Filial, Reverência pelas
coisas sagradas, companheirismo,
fidelidade, cortesia, Pureza e Patriotismo.
Até hoje, 92 sobrinhos já passaram pelo Capítulo Demolay de
Cataguases. Estes jovens são para
nós motivos de orgulho, por

apresentarem idéias inovadoras e
obedecerem e praticarem pondo
em prática estes ensinamentos,
temos a certeza que estamos ajudando a construir um país melhor.
A fundação do Capítulo em
nossa cidade foi possível pela
colaboração e empenho de vários
Irmãos, tais como: Ir.’. Marcelo
Ramalho, Ir.’. José Carlos Mendes,
Ir.’. Jose Fernandes Procópio, Ir.’.
Tarcisio Miranda, Ir.’. Luiz Antônio
Farage, e tantos outros.
Os Irmãos são carinhosamente
chamados de “Tios” e trabalham
com os Demolays, auxiliando-os
nas atividades e no reconhecimento do Capítulo como um dos
maiores de Minas Gerais.

O Capítulo é patrocinado por
cinco Lojas Maçônicas: Cataguazense,
Voluntários da Patria, Obreiros nº 13,
Labor e Civismo e Obreiros de Miraí.

Primeira turma de jovens iniciados no
Capítulo cataguasense em 19/07/2003 .

Departamento Social Feminino
Integração e Solidariedade na Cataguazense
O Departamento Social Feminino
da “Loja Maçônica Cataguazense”
é uma entidade paramaçônica, civil,
sem fins lucrativos.
Fundado em 25 de setembro de
1966, o Departamento Social
Feminino se destina a promover
ações sociais, beneficentes, culturais
e filantrópicas. Além disso, o Departamento também procura promover
a união entre as Cunhadas, Irmãos e
Familiares dos Maçons, em nome da
Loja Maçônica Cataguazense.

Dentre as ações desenvolvidas
pelas nossas queridas cunhadas,
desde 2005, o Departamento confecciona fraldas geriátricas para doação às pessoas necessitadas de
nossa comunidade. Somente no ano
passado, foram doadas mais de
5.500 fraldas.
Nosso objetivo para o ano de
2009 é contribuir com um número
ainda maior de fraldas, tentando
assim levar um pouco de conforto
aos mais necessitados.

À esquerda, foto do desfile
do Departamento Feminino
da Loja Maçônica Cataguazense em Belo Horizonte, no
ano de 1966.
À direita, integrantes da atual
formação do Departamento
Feminino da Loja Maçônica.

HORÀRIO DAS
REUNIÔES :
Segunda-Feira: 17h
Sexta-Feira: 19h
Local: Sala do Departamento
Feminino no prédio da Loja
Maçônica Cataguazense.
Presidente: Conceição
Carvalho Furtado

