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HISTÓRICO DA CATAGUAZENSE - VII
Construção do novo
Prédio-Cont...edição
anterior—o
tronco
foi convertido para a
Construção. Foi um
trabalho árduo, mas
feito com total desprendimento e amor
pelos nossos valoroso
Irmãos. Em 1º de julho de 1955 foi apresentado pelo Ven.’. E
aprovado pela unanimidade da Loja o
programa para os
festejos comemorativos do início de nossas obras. Convidaríamos o Sereníssimo
Grão Mestre e o
Grão Mestre Adjunto, respectivamente
os IIrs.’. Álvaro Palmeira e Dr. Benjamin
de Oliveira Bonfim,
assim como várias
Lojas do poder Central e do interior. No
dia 09 de julho do
corrente, às 19 horas
seria dada a posse do
Venerável eleito, Irmão Paulo Pessoa de
Souza, em caráter
interno tendo em
vista as condições
precárias em que já
se encontrava nosso
Templo. No mesmo
dia, às 20 horas, no
salão de festas do
Cine-Cataguases seria feita a transmissão

do cargo de Venerável
e a posse da nova Diretoria. Dia 10 de julho
de 1955, às 10 horas
foi feito o lançamento
da pedra fundamental
do novo edifício e às 12
horas teríamos um
almoço oferecido aos
visitantes. Esta festa,
que foi realizada conforme idealizada, deveria
montar
em
Cr$7.000,00(Sete mil
cruzeiros). Esta importância seria cobrado de
cada Irmão à razão de
Cr$200,00(duzentos
cruzeiros) para os que
quisessem
participar
do almoço e Cr$300,00
(trezentos cruzeiros)
àqueles que se fizessem acompanhar de
suas esposas.Enquanto
aguardávamos o término do projeto, o Ir.’.
Venerável propôs que
os Irmãos fizessem um
empréstimo à Loja. O
Projeto solicitado ao
Ir.’. Luzimar deveria
constar de três pavimentos, sendo que ele
calculava mais ou menos o custo para construção do 1º pavimento em Cr$200.000,00,
sendo por isso necessário o sacrifício dos Irmãos do quadro. Essa
importância
deveria
ser obtida primeiramente pela subscrição
dos irmãos em caráter
de empréstimo, conforme condições já
apresentadas, e assim
começamos a constru-

ção. Em 03/10/1952, o
Irmão Luzimar nos fez a
entrega da planta do
edifício com todas suas
características. O projeto que deveria constar
de 3 pavimentos não
pode ser realizado dentro de nossos desejos,
tendo em vista que as
posturas municipal da
época não permitiam
construções além de
certos padrões de altura. Assim é que foi usado o artifício de ser o 2º
pavimento
construído
com altura inferior, como sendo sobre-loja. A
referida planta foi feita
também prevendo o
caso de futuramente ser
permitida a construção
com maiores alturas,
sendo previsto também
o local para a colocação
de um elevador e mais
dois andares.Havia necessidade de ser nomeada
uma Comissão de Construção, e por proposta aprovada em Loja participaram,
João Guimarães Peixoto,
José João Kneipp, Paulo
Pessoa de Souza. Em 29 de
novembro de 1957 foram
concluídos os alicerces do
novo prédio e em 17 de
janeiro de 1968 terminada
a construção das salas onde
passaríamos a funcionar,
nos fundos de nosso terreno, sendo que a primeira
sessão realizada nas mesmas se deu em 25 de abril
de 1958, o que constituía a
vontade férrea dos IIr.’. Da
Cataguazense.
(Continua na próxima edição)
www.cataguazense.com.br
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RECADO A UM JOVEM
No dia em que eu, já velha, não for mais a mesma,
tenha paciência e me compreenda...Quando eu derramar comida em minha roupa ou esquecer de amarrar
meus sapatos, lembre-se das horas que passei ensinando
-lhe a fazer as mesmas coisas. Se ao conversar comigo,
eu repetir a mesma história, que você já sabe de cor
como termina, não interrompa e me escute...quando
você era pequeno, para que dormisse, tive de contar
milhares de vezes as mesmas histórias até que fechasse
os olhinhos. Quando estivermos juntos, se por ventura
eu, sem querer vier a fazer minhas necessidades, não
sinta piedade de mim, compreenda que não tenho culpa
por isso, pois já não posso mais controlá-las. Pense em
quantas vezes, quando você era pequeno eu não o julguei e fiquei pacientemente ao seu lado esperando você
terminar o que estava fazendo. Não me recrimines por
não querer tomar banho, nem me repreenda por isso.
Lembre-se dos momentos em que tive que persegui-lo e
nos mil pretextos que tive que inventar e fazer mais
agradável o seu banho. Aceita-me e me perdoa, agora a
criança sou eu. Quando me vir atônita e desamparada a

frente a todas as parafernálias tecnológicas, que não
consigo entender, suplico que me dê todo tempo que
me seja necessário, sem me menosprezar. Lembre-se
que fui eu quem lhe ensinou tantas coisas:comer, vestir-se, e sua educação para enfrentar a vida tão bem
como você faz, são produtos do meu esforço e perseverança. Por meu amor a você. Quando algumas vezes, ao conversarmos, eu vier a esquecer sobre o que
estávamos falando, me dê o tempo necessário para
que me lembre e, se eu não conseguir fazê-lo, não
zombe de mim, talvez não fosse muito importante o
que falávamos. Finalmente, quando me ouvir dizer
que já não quero mais viver e só quero morrer, não
se aborreça...algum dia irá entender que isso não tem
nada haver com seu carinho com o quanto eu o ame...Não se sinta trsite ou impotente por me ver
como me vê, me dê seu coração. Compreenda-me e
faça como fiz quando você começou a viver, da maneira como acompanhei em seu caminho, rogo-lhe
que me acompanhe até terminar o meu, dando-me
amor e paciência, que eu lhe devolverei com gratidão
e sorrisos, o imenso amor que tenho por você.
Autora Cataguasense desconhecida—2003

............................................................................................................................................................................................................................................................

EXPEDIENTE

O JURAMENTO—Aramburú

No mundo profano, ouvem-se repetidas referências ao juramento
dos maçons e, na maioria das vezes , é tido, ou referido esse ato
tão comum, por pavoroso ou com
verdadeiro terror! De amor, discriMarcelo Henriques Rossin ção e fidelidade, eis o juramento
Secretário Executivo
que, de coração aberto e consciência livre, faz todo homem ao ingressar na Instituição Maçônica.
Marcelo Moreira Hauck
Nada o apavora nem o aterroriza.
Tesoureiro
Para ele o ato é formoso, e a solenidade é imponente. Realmente.
Nesse instante, o recipiendário
Loja Maçônica Cataguazense sente que não é um homem escraPraça Rui Barbosa
vizado que jura, de joelho, o que o
n 222 3 andar
seu opressor determina; que não é
Ed. Professor Álvaro
a vítima humilhada que dá medroPalmeira Centro
samente o seu assentimento à conCataguases — MG
Telefone (32) 3421– 1424 cecução de uma prática, que a sua
consciência repele.Absolutamente,
não. É sempre um homem honrawww.cataguazense.com.br do, que por sua livre e espontânea
cataguazense@cataguazense
vontade promete ser leal para
.com.br
com todos os outros homens. E
essa promessa é feita de pé porque
somos todos de uma única família
José Fernandes Procópio
Venerável Mestre e Diretor

que não suporta opressores nem humilhantes. Somos todos irmãos queridos,
que nessa solenidade representamos
duas posições diferentes: um, que simbolicamente regressa de uma longa permanência de país da ignorância; outros
que se prontificam a recebê-lo festivamente, para logo lhe darem um posto
na sua mesa e um leito no lugar comum.
O juramento é um ato soleníssimo que
não existe somente entre maçons. Ele é
feito em casos diversos, religiosos, políticos e sociais, variando apenas nas fórmulas e convicções. Na Instituição Maçônica, porém, ele não é pronunciado colocando-se a mão sobre qualquer livro que
encerre dogmas religiosos ou constituição política, mas sim, sobre o Código
Universal que contém toda a grandeza
humana e é comum a todos os povos
desde todos os tempos—o Código da
Moral.Atentemos bem, portanto: quando um homem digno jura, por sua palavra de honra, a sua alma se abre aos olhos do mundo, e ao mundo inteiro inspira absoluta confiança o seu nobre juramento.
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Calendário Mês de dezembro de 2010
DIA

SESSÃO

GRAU

DESCRIÇÃO

TRAJE

03

ECONÔMICA

1ºAprendiz

Instrução

BALANDRAU

10

ECONÔMICA

2ºComp.’.

2ªe3ªInstruções

BALANDRAU

17

ECONÔMICA

1ºAprendiz

Instrução

BALANDRAU

- DIA 17, APÓS A REUNIÃO, JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO.

MENSAGEM DE NATAL
PARA MEDITAR.
O advento de Cristo revolucionou o
mundo. Seu significado íntimo é a chave mestra de todo o plano da espiritualidade:—o
nascimento do redentor na alma humana.
´Já se disse que “ainda que Cristo nascesse mil vezes em Belém, se não nasce dentro
de nós, nossa alma segue extraviada”.
Celebremos o Natal diariamente, junto
de nossa família , junto de nossos Irmãos, para solidificarmos os laços da fraternidade, junto de nossos amigos, para que mais profundamente nos conheçamos, e, finalmente, junto
ao espelho de nossas consciências, para que o
Altíssimo nele reflita uma centelha de sua Luz.
Façamos de nossas vontades uma sentinela para nos guardar dos pensamentos e atos prejudiciais e contrários aos nossos ensinamentos. Dura e cansativa é a tarefa do desbaste da pedra bruta, mas a ela nos devemos
dedicar sem desânimo. Somos, hoje, o que
plantamos ontem. Seremos amanhã o fruto
desse labor. Sejamos um elo da grande cadeia
de união universal, reflexo da lealdade e fidelidade, que espelha, com cristalina pureza, o
exemplo que nos legaram nossos Mestres.Que a aurora de um Natal Espiritual e
Maçônico desabroche em nossos corações e
nos traga um Ano Novo cheio de felicidades.

“Não é triste mudar de idéia...Triste é não ter
idéia para mudar”.
“A ambição Universal dos homens é viver
colhendo o que nunca plantaram”.
“É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber
como se encontrar”.
“E fácil apertar as mãos, difícil é reter o seu
calor”.
É NATAL NO MUNDO INTEIRO...
Abra seu coração...sonhe...deseje...ame...
Sorria...fique feliz...volte a ser criança...
Desejo a você que está lendo, um Natal cheio
de paz, amor e felicidade. Que Papai Noel leve
para você, aquilo que você mais deseja, que seus
sonhos se realizem...que você seja capaz de continuar a sonhar...e continue aqui por muito...muito tempo!!!
FELIZ NATAL..................2010
Boletim Informativo—2002-Cataguazense
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ORDEM DEMOLAY
NOVA DIRETORIA DO GCEMG-GESTÃO 2011
GME Rogers Ferreira

MCR Jorge Costa e MCE
Romeu Lacerda

OER Marcelo Rossin e MCR
Jorge Costa

Ir..’. Carlos, OER Marcelo e
Ir.’. Wilson Neto

Ir.’. Wilson Neto e Ir.’. Augusto Mendes (STJD)

Tio Alberto Mansur e OER
Marcelo Rossin-9ªRegião

Plenário Assembléia

Ir.’. Guilherme (OFP); Ir.’.
Carlos Eduardo (STJD) e
MCE Romeu Lacerda

MCR Jorge Costa e GME
atual Adriano Sanguinetti

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010
05

Analice Corrêa machado

Filha

Ottonio Machado Queiroz

11

Maria Alice Oliveira Brito

Viúva

Osavaldo Venâncio de Brito Filho

11

Maria Lourdes A.S.P. Rocha

Esposa

Ilizeu Paula Rocha

13

Marilene Pinheiro Moraes

Esposa

Cleófas da Cunha

16

Maria Aparecida de Araújo

Esposa

Sebastião Henriques de Araújo

19

Marcelo Henriques Rossin

Irmão

20

Rackel Corrêa machado

Filha

Ottonio Machado Queiroz

21

Flávio Augusto T.C.Rodrigues

Filho

Newton Rodrigues Filho

27

Ronan Gustavo C. Furtado

Filho

José Roberto Furtado

29

Guilherme A. Paula Rocha

Filho

Ilizeu Paula Rocha

31

Elaine Ap. Mourão Mendes

Esposa

José Carlos Mendes

