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Fenelon Barbosa - militante da unificação da Maçonaria Brasileira
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Neste mês de outubro, o Informativo Cataguazense presta sincera
homenagem ao nosso
ilustre irmão Fenelon
Barbosa. Ele participou
ativamente de lutas políticas, principalmente no
que diz respeito à unificação da Maçonaria do
Brasil.
Nascido em 08 de
julho de 1888 no distrito de Santana de Cataguases (hoje município),
Fenelon teve que interromper seus estudos
para trabalhar como
tipógrafo. Amante da
leitura, ele tornou-se
autodidata, ingressando
depois no jornalismo.
Seus artigos e sua
inteligência sempre foram a serviço das boas
causas e na defesa do
interesse da coletividade.
Em 1917, fundou a
revista mensal, “A Nota”, da qual foi diretor.
Posteriormente
também dirigiu “A Reação”,
órgão político da década de 1920. Durante a
direção dos dois jornais,
Fenelon esteve aliado a
defesa de ideais operários, colocando-se, muitas vezes, contra os interesses dos poderosos
e políticos locais.

Fenelon
tornou-se
também bacharel em Direito, após concluir o curso na Faculdade de Direito de Niterói, em 1935.
Como advogado, também
obteve êxito.
Na Maçonaria, Fenelon foi iniciado na Loja
Maçônica Cataguazense,
em 20 de agosto de 1912,
exercendo por 10 vezes o
cargo de venerável. Destacou-se sempre por ser
cidadão de espírito jovial
e alegre, comunicativo,
ponderado, moralmente
íntegro e exemplar chefe
de família.
No final dos anos 30,
a Maçonaria Brasileira foi
fechada pelo então presidente Getúlio Vargas, assim permanecendo por
dois anos. Na época de
tais acontecimentos, o
Grão Mestre da Maçonaria no Brasil, o Ir\ Joaquim
Rodrigues Neves, usou
dos poderes que então
lhe eram concedidos pela
constituição vigente e
suspendeu arbitrariamente as lojas Maçônicas e
Irmãos que fossem contrários às suas idéias.
Apesar de ter havido
eleições para o cargo de
Grão Mestre, o Ir. Joaquim Rodrigues Neves
não reconheceu a derrota
e insistiu em permanecer

no cargo. Isto gerou um
descontentamento muito
grande entre várias Lojas, que se propuseram a
fundar uma nova potência Maçônica, até que o
ditador Rodrigues Neves
fosse retirado do poder.
A Loja Cataguazense,
então, colocou-se à frente do movimento juntamente com outras Lojas
mineiras. Elas constituíram o Grande Oriente
Unido a 13 de março de
1948 juntamente com
mais 32 Lojas, passando
o mesmo a funcionar no
Templo da Gr\ Benemérita Loja Cairú, no Vale
do Méier.
A frente do movimento, na Cataguazense,
esteve nosso ilustre Fenelon Barbosa. A luta
prosseguiu até 1956,
sendo que no dia 21 de
dezembro deste mesmo
ano se deu a unificação
da Maçonaria no Brasil.
Após muitas lutas na defesa de seus ideais, Fenelon Barbosa faleceu na
madrugada do dia 09 de
dezembro de 1961, aos
73 anos.
Fonte: Os 100 do século
em Cataguases. Cataguases: Fundação Cultural
Ormeo Junqueira Botelho, 2000.
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A palavra do Venerável...

EXPEDIENTE
José Fernandes Procópio
Venerável Mestre e
Diretor
José Roberto Furtado
Secretário

Na Sessão de Aniversário
de 121 anos da Loja Maçônica Cataguazense, no próximo
dia 23/10/2009, serão homenageados os IIr.’. Ayres Nascimento, Sebastião H. de Araújo, Pedro Salvaro, Celso
Abritta, Joaquim Candido da
Silva, Alcemir A. Duarte e
Ilizeu de Paula Rocha, pelos
relevantes serviços prestados
por eles à nossa Instituição.
Podemos nos atrever a
dizer que a Loja que possui
em seu quadro Irmãos desse
quilate, é uma Loja privilegiada, pois todos eles alcançaram mais de 35 anos de Ordem e de Instituição. Para
nós da Cataguazense é uma
honra poder contar com a

experiência e sabedoria de
todos.
Aos nossos IIr.’. Joaquim
Cândido e Ayres Nascimento, que infelizmente por motivo de saúde ainda não podem estar conosco, deixamos nosso fraternal abraço e
o nosso muito obrigado, na
certeza de que o GADU
estará sempre os protegendo.
Parabéns a todos e o
nosso muito obrigado por
engrandecerem sempre o
nome de nossa Loja e nossa
Ordem!
Ir. José Fernandes
Procópio
Venerável Mestre

Notícia da Ordem
Marcelo Henriques Rossin
Redator
Marcelo Moreira Hauck
Tesoureiro

Loja Maçônica
Cataguazense
Praça Rui Barbosa
n 222 3 andar
Ed. Professor Álvaro
Palmeira Centro
Cataguases — MG
Telefone (32) 3421– 1424

Iniciamos quarta-feira, dia
30/09/2009 uma nova etapa
em nossos projetos de reformular o visual da Cataguazense. Trata-se de visitas agendadas de alunos de
nossa Rede de Escolas para
conhecer e entender um
pouco mais da história do
Brasil, que passa essencialmente, uma boa parte pe-

las dependências da Cataguazense. Estiveram no Museu, sempre
monitorado pelo profº e Ir.’. Wladimir e depois foram conhecer
o Templo, onde ficaram maravilhados, pela beleza e pelas explicações dados pelo nosso Ir.’. Paulo Lúcio Rodrigues, um dos
grandes ícones de nossa Loja. Após, foi servido um lanche a towww.cataguazense.com.br dos, surgindo várias perguntas e indagações, prontamente rescataguazense@cataguazen pondidas. O Objetivo é este, unir a Cataguazense à comunidade
se.com.br
e dismistificar o que a mente humana cria não condizente com a
verdade. Outras Escolas querendo, é só ligar e marcar em nossa
secretaria que teremos o maior prazer em receber todos, sempre com um professor da área de história, temos a certeza que
irão gostar.
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Calendário Mês de Outubro de 2009
DIA

SESSÃO

GRAU

DESCRIÇÃO

TRAJE

02

ECONÔMICA

1ºAprendiz

Instrução

Balandrau

09

ECONÔMICA

3ºMestre

Instrução

Balandrau

16

ECÔNÔMICA

2ºCompanheiro

Instrução

Balandrau

23

MAGNA

1ºAprendiz

Aniversário Loja

Terno

30

FILOSÓFICA

14º

Balandrau

Aniversariantes do Mês de Outubro

DIA NOME DO ANIVERSARIANTE

PARENTESCO

NOME DO OBREIRO OU RESP.

04

Irineu Paula Rocha Neto

Filho

Iliseu Paula Rocha

04

Giuliane Carvalho Nunes Vieira

Namorada

Sergio Luiz Pinto

04

Tiago Lima de Almeida

Filho

Sergio Santos de Almeida

07

Ana Clara

Filha

Hugo de Abreu Neto

16

Joaquim Candido da Silva

IRMÃO

16

Dorvalina Geralda R.Minarine
Pereira

Esposa

16

Cristina da Silva Rezende

Filha

Helsio Siqueira de Rezende

19

Maria Alice Possani Rocha

Filha

Afonso de Sousa Rocha

22

Marcelo Moreira Hauck

23

Paulo Roberto R. Minarine

Filho

Adilson Minarine Pereira

26

Vila M. da Silva Ferraz

Viúva

Djalma Barbosa Ferraz

29

Gesilene Borges Ferraz

Namorada

31

Paulo Lúcio Rodrigues

IRMAO

Adilson Minarine Pereira

IRMAO

Luiz Carlos Vieira

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

Novos Demolays no Capítulo de Cataguases

No último dia 19 de setembro, tivemos mais uma Elevação
ao Grau Demolay em nosso Capítulo Cataguases. Os novos
Demolays são os jovens Lucas
Silva Dias, Dimitri Guglinski Siqueira, Thomaz Baêsso e Bernardo Moreira. A cerimônia
contou com a presença de vários Tios das Lojas Cataguazense, Labor e Civismo, Obreiros
da Paz, Obreiros de Mirai e Voluntários da Pátria, que abrilhantaram nossa Sessão Magna.
Os novos Demolays têm um
compromisso muito sério: colocar em prática as Sete Virtudes

Realizou-se
em
Ponte
Nova-MG,
nos dias 26 e 27 de
outubro o V Congresso Regional da
Ordem DeMolay,
estiveram presentes os Capítulos de
nossa região que
fazem parte da 9ª
Oficialaria Executiva. Diversos assuntos foram aborda-

que foram aprendidas por eles.
Esperamos também que eles
possam nos auxiliar na realização de novas campanhas solidárias, de estudo e melhoria
para nosso Capítulo.
Outros projetos também
estão sendo planejados para
modernizar e agilizar nossas
reuniões. Um deles, já em prática, é o ensaio de Ritualística
toda terça-feira no Templo da
Cataguazense, fazendo com
que as reuniões iniciem-se na
hora exata.
Estas cerimônias permitem
consolidar a nossa participação
na orientação e educação de
nossos jovens. Convidamos a
todos os tios e irmãos que puderem a comparecer em nossas reuniões, trabalhos e festividades.
No mais, parabéns aos jovens Demolays, Lucas Silva Dias, Dimitri Guglinski Siqueira,
Thomaz Baêsso e Bernardo
Moreira! Que vocês nos aju-

dem a levar com muito orgulho
o nome de nosso Capítulo, e
sempre com a esperança e convicção, ao mesmo tempo em
que as Sete Virtudes estejam
cada vez mais presentes dentro
de vocês.
Ir.’. Marcelo Henriques
Rossin
Presidente do Conselho
Consultivo
Capítulo Cataguases n° 579
da Ordem Demolay.

NOVIDADE
No final do mês aconteceu o V
Congresso Regional em Ponte
Nova-MG. Seremos representados por vários Demolays e
Cavaleiros de nosso Capítulo.
O intuito do Congresso é atualizar e interagir os irmãos Demolays da região e sanar dúvidas.

dos, entre eles o mais polêmico, a nomeação
do Oficial Executivo pelo grande Mestre Estadual. Houve uma reprovação da maioria e um
manifesto foi elaborado com a finalidade de
mostrar a insatisfação de nossa região no Congresso Estadual que será realizado em Juiz de
Fora, agora em outubro. Palestra para os meninos, competições, tudo com muita organização. Foi eleito o Mestre Conselheiro Regional
Romeu Lacerda da cidade de Ponte Nova-MG e
o MCR Adjunto, parabenização todos e que façam uma excelente gestão. Nossos Demolays
saíram bem, somos atualmente o terceiro Capítulo em regularidade no Estado de Minas Gerais, nossa meta é levar conhecimento, cidadania e principalmente colocar em prática as sete
virtudes que lhes são transmitidas. Fizeram bonito em Ponte Nova, e conseguimos três tro-

féus que já fazem
parte de nossa Galeria, e que venham mais eventos deste nível,
lembrando que a
participação
dos
tios é fundamental.
Ir.’. Marcelo Rossin.

