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HISTÓRICO DA CATAGUAZENSE - VI
Construção
do
Novo Prédio—O
prédio onde funcionava a Loja Maçônica
Cataguazense, já por
algumas vezes reformado, necessitava de
novas obras para a
sua conservação, dado o estado precário
de suas instalações. O
Banco do Brasil estava procurando um
local para construção
de sua nova sede,
tendo em vista que o
prédio onde funcionava, sito à Praça Governador Valadares,
era um velho sobrado
que também não oferecia boas condições
para seus trabalhos.
Nos fizeram a seguinte proposta de trocar
nosso prédio por aquele onde funcionava a agência do referido Banco. Na época, os dirigentes da
Loja Maçônica Cataguazense
acharam
que a proposta um
bom negócio para a
mesma, passando a
se
movimentarem
para que a troca fosse realizada. Estávamos no ano de 1948,
quando assume o malhete de Venerável da
Oficina o Ir.’. João

Guimarães
Peixoto
que já havia manifestado contra a transação
em vista o estado precário do prédio onde
funcionava o Banco do
Brasil, que exigia a
nossa Oficina. O Ir.’.
Venerável considerou
também a localização
dos dois prédios, sendo
que o nosso estava localizado em local nobre da cidade, em pleno centro comercial e
de maior valorização.
O Ir.’. Venerável tecendo vários argumentos em favor de sua
opinião, manifesta-se
ser favorável não à reforma ou troca do prédio, mas sim à construção de novo prédio, no
mesmo local onde funcionávamos.
Alguns
Irmãos acharam a idéia um sonho irrealizável
e visionário, continuando a defender a proposta da troca feita
pelo Banco do Brasil.
Durante várias sessões,
o assunto foi bastante
discutido, e em uma
delas o Venerável João
Guimarães
Peixoto
coloca em votação as
duas propostas, sendo
que a defendida por
ele venceu por grande
maioria de votos. Passamos a traçar os planos para a consecução
do projeto, e verificamos que primeiramente precisávamos de
uma planta do prédio
afim de fazermos uma

previsão da importância
necessária e a maneira
de obtermos. Procuramos nosso Ir.’. Luzimar
Natalino de Góis Telles
a quem expuzemos nossos planos, sendo que o
mesmo se prontificou a
executar o referido projeto, o que de fato foi
feito. Enquanto aguardávamos o término do
projeto, o Ir.’. Venerável
propôs que os IIr.’. fizessem um empréstimo à
Loja. O plano do Venerável foi amplamente
discutido e posto em
aprovação, obtendo unanimidade, no final obteve-se a importância de
CR$90.000,00(Noventa
mil cruzeiros), entre os
35 Irmãos presentes, o
que constituía um resultado magnífico. O período de seis anos compreendidos de 30 de setembro de 1949 a 17 de julho de 1955, não ficamos
parados. Tendo em vista
a grande responsabilidade que assumíamos, julgamos prudente agirmos com cautela. Durante todo esse período
passamos a angariar fundos para a obra planejada, empregando todos
os meios para a obtenção dos mesmos. O
Tronco de Construção
foi estabelecido, foram
feitas novas subscrições,
rifas, leilões, recebíamos
doações diversas para
serem vendidas e o resultado
convertido.
(Cont...próxima edição)
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ANIVERSARIANTE PIONEIRA.
Comemorou no dia 22 de outubro, com uma belíssima
Reunião Magna os l22 anos de Regularização da Cataguazense. Presente ao evento o Prefeito Municipal Willian
Lobo, o Presidente da Câmara Municipal,Vicente de Paula
Dias, o Presidente da Subseção da OAB, Dr. Marcio Fachini, e o Vice-Prefeito Ir.’. José Mantovani Neto, também
deixando registrado a presença de vários Veneráveis de
Lojas do Município e região. Com uma reforma arrojada
em seu prédio, a Centenária Loja Maçônica Cataguazense
mais uma vez pioneira no que se propõe, pois é a primeira Loja Maçônica no Brasil que mantém hasteada uma
Bandeira da Ordem Demolay junto com as demais bandeiras, também tendo a Bandeira da própria Loja e do
GOMG em lugar de destaque.
Esse pioneirismo se deve a tantos Irmãos que passaram em nossa Oficina, deixando sua marca, como os atuais que se empenham para colocar a Loja em posição de
destaque no cenário Municipal, Estadual e Federal.
A solenidade foi Presidida pelo Venerável Mestre
José Fernandes Procópio, que aproveitou a oportunidade
e agraciou com Títulos Honoríficos vários Irmãos de nossa Oficina, por justo merecimento e direito e outras ho-

mensagens de cunho exemplar. Em sua fala, passeou
pela história da Loja até os dias atuais. O Grão-Mestre
Hédison Damasceno (GOMG), aproveitando o ensejo,
passou às mãos do Venerável dois títulos, um de Loja
Extraordinária, e outro de Loja Perfeita, ambos pertencentes a Loja Cataguazense por direito, foi lido o Ato
de divisão da Delegacia do Grão-Mestre em duas, uma
do REAA e outra do Rito Brasileiro, como também
ficou divido o Conselho de Veneráveis.
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Calendário Mês de novembro de 2010
DIA

SESSÃO

GRAU

DESCRIÇÃO

TRAJE

05

ECONÔMICA

2ºComp.’.

1ªInstrução

BALANDRAU

12

ECONOMICA

2ºComp.’.

2ªinstrução

BALANDRAU

19

MAGNA

1ºAprendiz

INICIAÇÃO

TERNO

26

FILOSÓFICA

31º

BALANDRAU

PARABÉNS CATAGUAZENSE!!! - 1888 / 2010 - 122 ANOS
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O SIGNIFICADO DOS PARAMENTOS
1 - As capas - As capas são paramentos de uso exclusivo dos 23 oficiais de
um capítulo. Nenhum DeMolay que
não ocupe cargo, deverá usá-las, a não
ser de casos de substituição de algum
oficial faltoso. A capa possui o mesmo
símbolo do manto, indicando assim a
realeza e a nobreza.2 - Significado das
cores da capa - O interior da capa, a
cor vermelha, representa o sacrifício
do nosso eu, para o nosso aprimoramento e evolução. Já a cor branca
representa a união de todas as cores ou
a luz em sua plenitude. A cor preta
representa o mistério, simboliza a morte na qual as forças da vida são transformadas do ponto de vista humano.3 A vestimenta Alvi-negra - A vestimenta alvi-negra (camisa branca social,
calças, meias e sapatos pretos) simboliza a dualidade entre os opostos, assim como a luz é oposta à sombra.
Outro fato importante, é que a vestimenta alvi-negra não é usada com
freqüência nos outros países, sendo
introduzida no Brasil pelo grupo de
maçons que instalaram a ordem em
nosso país.4 - As jóias dos oficiais Em muitas tradições as jóias representam as verdades espirituais. Devemos
analisar algumas características comuns nas jóias antes das particulares :4.1 - Fita vermelha - Todas as
jóias dos oficiais possuem uma fita

vermelha formando um cordão simbolizando um círculo. No cordão temos
simbolizando e representando o círculo
ou a roda: símbolo universal, complexo,
e de origem tão antiga quanto o homem.4.2 - Ramos loiros - Todas as insígnias dos oficiais possuem dois ramos
loiros, um de cada lado representando a
glória e o triunfo.5 - Mestre Conselheiro
- Possui como insígnia dois malhetes
cruzados simbolizando o poder e autoridade. O segundo malhete representa a
união da Maçonaria com a Ordem DeMolay para o preparo das novas gerações.
6 - 1º e 2º Conselheiros - Possuem como
insígnia dois mini-malhetes representando a liderança.7 - Escrivão ou Secretário
- possuem como insígnia a pena ou caneta.
8 - Tesoureiro - possui como insígnia a
chave, que é o símbolo de iniciação e do
saber.9 - Hospitaleiro - possui como
insígnia a sacola.10 - 1º e 2º Diáconos possuem como insígnia a ave simbolizando os Estados superiores do ser humano.11 - Capelão - possui como insígnia o livro sagrado.12 - Mestre de Cerimônias - possui como insígnia dois bastões cruzados. O bastão é um atributo de
poder semelhante ao malhete.13 - Porta
Bandeira - possui como insígnia a bandeira ou o estandarte, representando
assim o nosso amor ativo na pátria e na
causa DeMolay.14 - Preceptores - em

número de 7, cada preceptor possui
como insígnia a coroa da juventude.15
- Organista ou Mestre de Harmonia possui como insígnia a harpa.16 - Sentinela - possui como insígnia duas
espadas cruzadas. O simbolismo da
espada está ligado à idéia de ação e
justiça.
17 - Orador - possui como insígnia o
papiro (erva cuja as folhas faziam o
material que os sacerdotes egípcios
escreviam).18 - 1º e 2º Mordomos possui como insígnia a comum cópia
(de acordo com os antigos, era aonde
levava os alimentos).
Extraido dos arquivos do Capítulo
Cataguases nº 579
www.cataguazense.com.br/demolay

01

Larissa Matos Bogado

Filha

Marcelo de Souza Bogado

01

Rogério Sachetto Ferreira

Filho

José Mathias Ferreira

03

Waldemiro Correa de Farias

Irmão

03

Fernando Luiz B. Abritta

Filho

04

Newton Rodrigues Filho

Irmão

04

Elizabete Ramalho Procópio

Esposa

08

Cauã Pereira Crepaldi

Neto

09

José Fernandes Procópio

Irmão

13

Cleófas da Cunha

Irmão

17

Malvina da Silva Rezende

Esposa

Helsio Siqueira de Rezende

18

MªCarmo P. Araujo Carrara

Esposa

Carlos Alberto Carrara Araujo

19

Sirleida C. Sousa e Souza

Esposa

Luiz Fernando Souza

22

Lívia Carvalho Furtado

Filha

José Roberto Furtado

23

José Carlos Mendes Filho

Filho

José Carlos Mendes

25

Rebeka Sanchez Pinto

Filha

Sergio Luiz Pinto

25

Helsio Siqueira R. Filho

Filho

Helsio Siqueira de Rezende

25

Maria Júlia Pereira Quirino

Filha

Wanderley Quirino S. Junior

26

Marcelo de Souza Bogado

Irmão

27

Maria Albina C. Rodrigues

Esposa

Celso Abritta

José Fernandes Procópio
Wilson Crepaldi junior

Newton Rodrigues Filho

