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Lembranças do valoroso irmão JAIME CARVALHO DO CARMO 
ORIENTE ETERNO. 

HOMENAGEM DE SUA LOJA

Homenagem ao nosso querido 
e saudoso irmão JAIME 
CARVALHO DO CARMO, 
homem que dignificou a 
palavra MAÇOM, que deu 
orgulho a seus irmãos, 
p r i n c i p a l m e n t e  o s  d a  
Cavaleiros da Luz nº 18, bom 
irmão, bom pai, bom marido. 
Fará muita falta para todos 
nós, mas acreditamos que 
estará sempre em nosso meio.

HÁ TEMPO PARA TUDO

Tudo neste mundo tem seu tempo;
cada coisa tem sua ocasião.

Há um tempo de nascer e tempo de morrer;
tempo de plantar e tempo de arrancar;
tempo de matar e tempo de curar;
tempo de derrubar e tempo de construir.

Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar;
tempo de chorar e tempo de dançar;
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las;
tempo de abraçar e tempo de afastar.

Há tempo de procurar e tempo de perder;
tempo de economizar e tempo de desperdiçar;
tempo de rasgar e tempo de remendar;
tempo de ficar calado e tempo de falar.

Há tempo de amar e tempo de odiar;
tempo de guerra e tempo de paz.

Eclesiastes 3, 1-8
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Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez.
( William Shakespeare ) 

Editorial

O tempo passa de maneira inexorável e Estava sempre disposto a entender as novas Este jornal, que sempre publicou seu 
nem sempre nos damos conta da tecnologias e se tornou logo um usuário nome como o criador, presta uma sincera 
importância de cultivar a vida e reconhecê- assíduo da internet. homenagem, dedicando-lhe esta edição. 
la como o mais divino dos presentes. Mas, Sabemos que o que colhemos hoje foi Jaime fez e continuará fazendo parte da 
assim como é um presente de Deus, a vida plantado e adubado durante todos estes história da Cavaleiros da Luz. Na 
também é efêmera, e sabemos todos, não anos pela sua dedicação às causas construção da loja, em Itapoã, trabalhou 
importa como, que um dia estaremos num Maçônicas.desde a capina do terreno até sua 
outro plano. edificação. Era uma pessoa polêmica, mas Não diremos adeus, pois sabemos que 

Este mês perdemos um grande amigo, respeitava outras opiniões. Educado, um estará sempre ao nosso lado, nos nossos 
que caminhou em direção ao ORIENTE verdadeiro Cavaleiro da Luz. Trabalhou corações e nas nossas ações. 
ETERNO, um grande irmão: JAIME muito para o crescimento de nossa Ordem, 
CARVALHO DO CARMO. Um português sempre à disposição da Grande Loja, MUITO OBRIGADO POR TUDO O 
que abraçou o Brasil como sua pátria, que quando esta necessitava. QUE FEZ PELA MAÇONARIA.
tinha muito a ensinar, pois conhecia muito Sabemos que o mundo continua 
bem a história de Portugal e de nosso país. girando, mas não podemos nunca esquecer “O tempo não pára, só a tristeza faz a 
Conhecedor da  filosofia, discursava aqueles que um dia fizeram parte de nossa saudade parar no tempo.''
pouco, mas transmitia muito. Pensava caminhada. A A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da 
grande e pensava longe. Foi o idealizador Luz, nº 18, saberá dar o devido valor a este 

Em nome de todos os irmãos da deste jornal, fazendo-o circular pela que tanto fez para que chegássemos onde 
A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz nº 18primeira vez no mês de julho de 1997. estamos.
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Gestão 2008/2009
V   M   Olair Simões Nunes

1º Vig   João Domingos Shultz
2º Vig   Dagoberto Ladeira Machado

Antonio Carlos Barbará

Nosso Venerável Mestre irmão sente honrada e temos absoluta 
Olair Simões Nunes, fez uma visita à certeza de que dignificará a 
Loja DR. DANIEL CORRÊA maçonaria e a Cavaleiros da Luz nº 
TRINDADE N.º 09, no oriente de 18 durante o seu mandato.
Pancas.

Esta viagem teve como objetivo 
levar ao nosso irmão Marcos 
Mataveli de Moraes, candidato a 
vereador, o nosso apoio e a nossa 
torcida pela sua campanha.  
Aproveitamos a oportunidade para 
dar os parabéns  pela sua eleição. 
Pela primeira vez foi candidato e já 
conseguiu 549 votos, sendo o 5ª mais 
votado do município. Nossa loja se 

VIAGEM A PANCAS
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Combater e morrer, é pela morte derrotar a morte, mas temer e morrer é fazer-lhe homenagem com um sopro servil.
( William Shakespeare ) 
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MAÇONARIA E A REPÚBLICA NO BRASIL
Antes da Proclamação da República e até Equador, alastrou-se para as províncias maturidade, à acuidade e à moderação de José 

mesmo antes da Independência do País houve vizinhas com o apoio das lojas e dos maçons Bonifácio, a ala moderada dos maçons, 
quatro tentativas frustrada de movimentos da região. O presidente da confederação – conseguiu  com êxi to  implantar  a  
republicanos regionais que contaram com a Manuel de Carvalho Paes de Andrade, independência do país. Contudo a idéia 
presença e participação dos maçons também maçom, fugiu para os Estados republicana foi sendo acalentada por um 
brasileiros. Unidos, ajudados pelos filhos da viúva; os pequeno grupo de maçons durante todo o 

demais lideres não tiveram a mesma sorte, império, e crescia com o tempo a cada crise A primeira tentativa foi em 1789 
todos foram presos e em seguida enforcados, vivida pelo regime monárquico. Assim a com o movimento de caráter autonomista 
exceto o Frei Caneca que pelo carisma, irrupção republicana veio a tona em 1870 com chamado de Inconfidência Mineira surgido 
autoridade e sacerdote não encontrou o manifesto de nítida inspiração maçônica, na cidade de Vila Rica, sede da Capital 
carrasco que o enforcasse, sendo então uma vez que vários maçons assinaram o Mineira. A vanguarda desse grupo era 
fuzilado. manifesto, sendo liderado pelo maçom l iderada  pe la  e l i te  in te lec tua l  de  

Joaquim Saldanha da Gama, que na época era universitários que estudavam na Europa, e O quarto  e  ul t imo movimento 
Grão-Mestre do Grande Oriente do Vale dos adquiriram os conhecimentos dos ideais republicano regional foi iniciado em 1835, 
Beneditinos, ala dissidente do Grande Oriente maçônicos, alguns até teriam iniciados na era uma revolução autonomista e federalista, 
do Brasil, tendo como seu relator o aguerrido maçonaria, pois almejavam a libertação de e teve como líder máximo o maçom Bento 
maçom Quintino Bocaiúva.sua terra natal. Já na colônia vários Gonçalves da Silva, que auto-intitulou-se 

intelectuais,  militares e sacerdotes republica de Piratini ou Farroupilhas. Entre os Como ultimo antecedente imediato da 
participaram desses ideais, sendo que o maçons ilustres, destacava-se o próprio Bento implantação da republica, apresenta-se a 
Mártir e Patrono da Independência foi o Gonçalves, que organizou varias lojas na questão Militar. Com a guerra do Paraguai, 
Alferes José da Silva Xavier apelidado de fronteira e cujo codinome na maçonaria era vencida pela tríplice aliança – Brasil, 
Tiradentes, que por não ser militar de patente, “Sucre”, Davi Canabarro, os italianos Tito Argentina e Uruguai – o exército passou a ter 
sacerdote ou desembargador foi condenado a Lívio de Zambeccari e o afamado Giusepe um papel cada vez mais crescente nos 
morte em 21 de abril de 1792. Garibaldi, iniciado na loja Abrigo da Virtude, destinos políticos da nação. A maçonaria 

da província do Rio Grande do Sul. ganhava terreno entre a classe média, a A segunda tentativa foi a revolução 
oficialidade do exército era recrutada nessa Pernambucana em 1817, de tendências Na batalha de Fanfa, Bento Gonçalves 
classe, o mesmo tornou-se um viveiro de fortemente nacionalistas que visavam foi preso e confinado no Forte do Mar na 
maçons. Alguns tiveram papel  importantes implantar a república da província  de província da Bahia, de onde teria fugido 
no Império e na republica, entre eles: Duque Pernambuco, l iderada pelo maçom misteriosamente com o auxilio da Maçonaria 
de Caxias (Primeiro Ministro), Marechal Domingos José Martins que era comerciante baiana no dia 10 de setembro de 1837. 
Osório (Senador e Ministro da Guerra), e viajava constantemente ao Reino Unido e lá A partir de 1842, com a nomeação do 
Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, teria iniciado em 1812 por Hipólito José da Comandante em Chefe das Forças Imperiais e 
Hermes da Fonseca e Lauro Sodré Costa, o Patriarca da Imprensa Brasileira, e Governador da província, o então Barão de 
(Presidentes da Republica), Benjamim por Francisco Miranda. Os conspiradores Caxias, Maçom Emérito e Patrono do 
Constant ( Ministro), Gomes Carneiros, e chegaram mesmo a instalar um governo Exército Brasileiro, iniciou o processo de 
tantos outros. provisório, mas em 20 de março de 1817 pacificação da Província rebelde. Assim o 

foram presos e levados para Salvador onde O levante que derrubou o Império e conflito político e ideológico entre dois 
foram julgados, condenados e executados implantou a Republica, era um movimento m a ç o n s  b r a s i l e i r o s  n a  é p o c a  d a  
sumariamente, entre estes esta o Padre Roma, preparado pelas elites militares, republicanas independência  – José Bonifácio de Andrade e 
um maçom ativo e combatente. e maçônicas, foi preparado em segredo para Silva, Patriarca da Independência do Brasil e 

eclodir no dia 20 de novembro, mas devidos O terceiro movimento foi a Joaquim Gonçalves Ledo, líder maçônico no 
aos boatos de que o governo mandaria confederação do Equador, com o Brasil Rio de Janeiro, assumiu uma conotação entre 
prender o General Deodoro, teve que ser Independente e lutando pela sua unificação. as facções da maçonaria que defendiam a 
precipitado para a madrugada do dia 15 de Na Província de Pernambuco, remanescentes monarquia e a republica. O Brasil destoou do 
novembro. da Revolução de 1817 reagiram contra a resto do continente americano ao optar pela 

prerrogativa do Imperador de escolher forma monárquica de governo, pois se tornou Proclamada a Republica em 15 de 
livremente o Presidente da Província, o líder uma monarquia cercada de republica por novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro, o 
dessa reação foi Joaquim do Amor Divino todos os lados. mesmo assumiu a chefia do Governo 
Rabelo e o popular Frade Carmelita – Frei Provisório com um ministério totalmente A sabedoria da elite política na sua 
Caneca – maçom, jornalista, propagandistas maçônico, e um mês e poucos dias depois da maior ia  in tegrada  por  maçons  da  
dos ideais republicanos, professor de proclamação, no dia 19 de dezembro, Independência do Brasil,  foi o fato de 
filosofia, retórica e geometria. Deodoro foi nomeado Grão-Mestre do transformar o Príncipe Regente Português no 

Grande Oriente do Brasil.A revolução rompeu com o Império Imperador do Brasil. Esse fato Estratégico foi 
recém-implantado, proclamou-se uma o grande responsável pela unidade do Olair Simões Nunes
república com o nome de confederação do Território Nacional, assim graças à  Venerável Mestre   
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A vida não passa de uma oportunidade de encontro; só depois da morte se dá a junção; os corpos apenas têm o abraço,
as almas têm o enlace.  ( Victor Hugo ) 

4

- Deus não vai perguntar que tipo de carro você dirigiu. Ele vai perguntar quantas pessoas você levou que não 
tinham transporte. 
- Deus não vai perguntar o tamanho da sua casa. Ele vai perguntar quantas pessoas você recebeu na sua casa.
- Deus não vai perguntar sobre as roupas que você tinha no seu roupeiro. Ele vai perguntar quantos você ajudou a 
vestir.
- Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário. Ele vai perguntar se você comprometeu o seu caráter para 
obtê-lo.
- Deus não vai perguntar qual era o nome do seu trabalho. Ele vai perguntar se você fez o seu trabalho da melhor 
maneira possível.
- Deus não vai perguntar quantos amigos você teve. Ele vai perguntar de quantas pessoas você era amigo.
- Deus não vai perguntar em que bairro você vivia. Ele vai perguntar como você tratou os seus vizinhos.
- Deus não vai perguntar sobre a cor da sua pele. Ele vai perguntar sobre o conteúdo do seu caráter.
- Deus não vai perguntar por que você levou tanto tempo para procurar a Salvação. Ele irá amavelmente levar você 
para a sua mansão no céu, e não para os portões do Inferno.

COISAS QUE DEUS NÃO VAI PERGUNTAR NAQUELE DIA:

Se a paz é para ser alcançada, nós precisamos começar com a paz interior.
Se coerência social é para ser adquirida, coerência interna é o ponto de partida. 
Se o crime deve ser eliminado, precisamos erradicar o crime de nossas mentes e almas. 
Se a estabilidade mundial é necessária, precisamos começar pela estabilidade interna. 
Não podemos mais oferecer as soluções de supermercado ao problema mundial. 
Paz não será vendida nesses mercados.

Brahma Kumaris

Paz
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Eram aproximadamente 22 horas estão naquela casa do outro lado da para dentro falando alto. A mulher 
quando um jovem começou a dirigir-se rua'. O jovem olhou a casa.  Ele pegou o leite e foi para a cozinha. O 
para casa. Sentado no seu carro, ele começou a abrir a porta do carro, mas homem a seguia segurando nos braços 
começou a pedir: - ' Deus! Se ainda voltou a sentar-se.'Senhor, isso é uma criança que chorava. Lágrimas 
falas com as pessoas, fale comigo. Eu loucura. Como posso ir para uma casa corriam pela face do homem e, ele 
irei ouví-lo. Farei tudo para obedecer. estranha no meio da noite?'. Mais uma começou a falar, meio soluçando: 'Nós 

Enquanto dirigia pela rua principal vez, ele sentiu que deveria ir e dar o oramos. Tínhamos muitas contas para 
da cidade, ele teve um pensamento leite. Inicialmente, ele abriu a porta do pagar este mês e o nosso dinheiro havia 
muito estranho: 'Pare e compre um carro... 'Muito Bem, Deus, se é o acabado. Não tínhamos mais leite para 
galão de leite'. Ele balançou a cabeça e Senhor, eu irei e entregarei o leite o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus 
falou alto: 'Deus? É o Senhor?' àquelas pessoas. Se o Senhor quer que que me mostrasse uma maneira de 

Ele não obteve resposta e eu pareça  uma pessoa louca, muito conseguir leite'.
continuou dirigindo-se para casa. bem. Eu quero ser obediente. Acho que Sua esposa gritou lá da cozinha: 
Po rém,  novamen te ,  su rg iu  o  isso vai contar para alguma coisa, Pedi a Deus para mandar um anjo com 
pensamento: 'Compre um galão de contudo, se eles não responderem um pouco... Você é um anjo?' O jovem 
leite'. O jovem pensou em Samuel seu imediatamente, eu vou embora daqui'. pegou a sua carteira e tirou todo 
filho e como ele não reconheceu a voz Ele atravessou a rua e tocou a dinheiro que havia nela e colocou-o na 
de Deus, ele continuou. Isso não parece campainha. Ele pôde ouvir um barulho mão do homem. Ele voltou-se e foi para 
ser um teste de obediência muito vindo de dentro, parecido com o choro o carro, enquanto as lágrimas corriam 
difícil... Ele poderia também usar o de uma criança. A voz de um homem pela sua face. Ele experimentou que 
leite. O jovem parou, comprou o leite e soou alto: 'Quem está aí? O que você Deus ainda responde os pedidos.
reiniciou o caminho de casa. quer?' A porta abriu-se, em pé, estava Essa é uma mensagem que um anjo 

Quando ele passava pela sétima um homem vestido de jeans e camiseta.  mandou-nos para refletirmos sobre a 
rua, novamente ele sentiu um pedido: Ele desconhecido em pé na sua soleira. forma que Deus fala conosco!

'Vire naquela rua'. Isso é loucura... - 'O que é? '. O jovem entregou-lhe o Tenham muita Luz e muita Paz Que 
pensou - e, passou direto pelo retorno. galão de leite.'Comprei isto para vocês'. o GADU nos Ilumine!!!!!!!!!!!

Novamente ele sentiu que deveria O homem pegou o leite e correu Autor(a) do Texto: Desconhecido
ter virado na sétima rua. No retorno ooo 
seguinte, ele virou e dirigiu-se pela 
sétima rua. Meio brincalhão, ele falou 
alto: 'Muito bem, Deus. Eu farei'. Ele 
passou por algumas quadras quando de 
repente sentiu que devia parar. Ele 
brecou e olhou em volta. Era uma área 
mista de comércio e residência. Não era 
a melhor área, mas também não era a 
p i o r  d a  v i z i n h a n ç a .  O s  
estabelecimentos estavam fechados e a 
maioria das casas estavam escuras, 
como se as pessoas já tivessem ido 
dormir, exceto uma do outro lado que 
estava acesa. Novamente, ele sentiu 
algo: 'Vá e dê o leite para as pessoas que 
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Para quê preocuparmo-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver primeiro. ( Confúcio ) 

VOCÊ ACREDITA NO QUE OUVE?

OUTUBRO / 2008 - Nº 21
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A morte não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais.
( Epicuro )

OUTUBRO / 2008 - Nº 21

Uma vez, num pequeno e 
distante vilarejo, apareceu um 
homem anunciando que compraria 
burros por R$10,00 cada. 

Como havia muitos burros na 
região, os aldeões iniciaram a 
caçada. O homem comprou 
centenas de burros a R$10,00, e 
como os aldeões diminuíram o 
esforço na caça, o homem anunciou 
que pagaria R$20,00 por cada 
burro.

Os aldeões foram novamente à 
caça, mas logo os burros foram 
escasseando e os aldeões desistiram 
da busca. A oferta aumentou então 
para R$25,00 e a quantidade de 
burros ficou tão pequena que já não 
havia mais interesse em caçá-los. 

O homem então anunciou que 
compraria cada burro por R$50,00! 

 Como iria à cidade grande, 
deixaria seu assistente cuidando da 
c o m p r a  d o s  b u r r o s .
     Na ausência do homem, seu 
assistente propôs aos aldeões: 

- "Sabem os burros que o 
homem comprou de vocês? Eu 
posso vendê-los a vocês a R$35,00 
cada. Quando o homem voltar da 
cidade, vocês vendem a ele pelos 
R$50,00 que ele oferece, e ganham 
uma boa bolada".

 Os aldeões pegaram suas 
economias e compraram todos os 
burros do assistente. 

 Os dias se passaram, e eles 
nunca mais viram nem o homem, 
nem o seu assistente, somente 
burros por todos os lados.

" E n t e n d e u  a g o r a  c o m o  
funciona o mercado de ações"?

Crise no Mercado de ações

QUANDO ACABA A PACIÊNCIA... promotor, dignos membros do júri.
Repetiu a frase mais uma vez e foi 

Dizem que aconteceu em Minas advertido pelo juiz:
Gerais, em Ubá, cidade onde nasceu o  - Peço ao advogado que, por 
genial Compositor Ary Barroso. Na favor, inicie a defesa.

Zé Caneado, porém, fingiu que cidade havia um senhor cujo apelido era 
não ouviu e:Cabeçudo. Nascera com uma cabeça 

- Meritíssimo juiz, honrado grande, dessas cuja boina dá pra botar 
promotor, dignos membros do júri.dentro, fácil, fácil, uma dúzia de 

 E o promotor:Laranjas.  Mas fora isso, era um cara 
-  A defesa es tá  tentando pacato, bonachão e paciente. Não 

ridicularizar esta corte!gostava, é claro, de ser chamado de 
 O juiz:

Cabeçudo, mas desde os tempos do 
- Advirto ao advogado de defesa 

grupo escolar, tinha um chato que não 
que se não apresentar imediatamente 

perdoava. Onde quer que o encontrasse, 
os seus argumentos... 

lhe dava um tapa na cabeça e Foi cortado por Zé Caneado, que 
perguntava: repetiu:

'Tudo bom, Cabeçudo'? - Meritíssimo juiz, honrado 
O Cabeçudo, já com seus quarenta e 

promotor, dignos membros do júri.
poucos anos, e o cara sempre zombando O juiz não agüentou:
dele. - Seu moleque safado, seu bêbado 

Um dia, depois do milésimo tapão irresponsável, está pensando que a 
na sua cabeça, o Cabeçudo meteu a faca justiça é motivo de zombaria? Ponha-
no zombeteiro e matou-o na hora. se daqui para fora antes que eu mande 

A família da vítima era rica; a do 
prendê-lo. Foi então que o Zé 

Cabeçudo, pobre.
Caneado disse:

Não houve jeito de encontrar um 
-Senhoras e Senhores jurados, 

advogado para defendê-lo, pois o crime 
esta Corte chegou ao ponto em que eu 

tinha muitas testemunhas.
q u e r i a  c h e g a r . . .

Depois de apelarem para advogados 
Vejam que: se apenas por repetir 

de São Paulo e do Rio, sem sucesso 
algumas vezes que o juiz é 

algum, resolveram procurar um tal de 
meritíssimo, que o promotor é 

'Zé Caneado', advogado que há muito 
honrado e que os membros do júri são 

tempo deixara a profissão, pois, como o 
dignos, todos perdem a paciência, 

próprio apelido indicava, vivia de porre.  
consideram-se ofendidos e me 

Pois não é que o 'Zé Caneado' aceitou o 
ameaçam de prisão..., pensem então 

caso? Passou a semana anterior ao 
na situação deste pobre homem, que 

julgamento sem botar uma gota de 
durante quarenta anos, todos os dias 

cachaça na boca!
da sua vida, foi chamado de Na hora de defender o Cabeçudo, ele 
Cabeçudo!começou a sua peroração assim:

Cabeçudo foi absolvido e o Zé -Mer i t í s s imo ju iz ,  honrado  
voltou a tomar suas cachaças em Paz.promotor, dignos membros do júri.

Mais vale um 'Bêbado Inteligente' Quando todo mundo pensou que ele 
do que um 'Alcoólatra Anônimo ! ia continuar a defesa, ele repetiu:

- Meritíssimo juiz, honrado 

ADVOGADOS SEMPRE ENCONTRAM UMA SAÍDA

ADVOGADO 'DU  BÃO'...
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O homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte. E quem não tem medo da morte possui tudo.
( Léon Tolstoi )

Contei meus anos e descobri Já não tenho tempo para deseja tão somente ser feliz.
que terei menos tempo para viver administrar melindres de pessoas Caminhar perto de coisas e 
daqui para frente do que já vivi até que, apesar da idade cronológica, pessoas de verdade, desfrutar 
agora. são imaturas. desse amor absolutamente sem 

Sinto-me como aquela menina Detesto fazer acareação de fraudes, nunca será perda de 
que ganhou uma bacia de desafetos que brigaram pelo tempo. O essencial faz a vida valer 
jabuticabas. As primeiras, ela majestoso cargo de secretário geral à pena!
c h u p o u  d i s p l i c e n t e ,  m a s  do coral. Basta o essencial!
percebendo que faltavam poucas, Lembrei-me agora de Mário de Autor desconhecido
roia o caroço. Andrade que afirmou: 'as pessoas 

Já não tenho tempo para lidar não debatem conteúdos, apenas os 
com mediocridades. Não quero rótulos'.
estar em reuniões onde desfilam  Meu tempo tornou-se escasso 
egos inflados. Inquieto-me com para debater rótulos, quero a 
invejosos tentando destruir quem essência, minha alma tem pressa...
eles admiram, cobiçando seus Sem muitas jabuticabas na 
lugares, talentos e sorte. Já não bacia, quero viver ao lado de gente 
tenho tempo para projetos humana, muito humana; que sabe 
megalômanos. Já não tenho tempo rir de seus tropeços, não se encanta 
para conversas intermináveis para com triunfos, não se considera 
discutir assuntos inúteis sobre eleita antes da hora, não foge de 
vidas alheias que nem fazem parte sua mortalidade, defende a 
da minha. dignidade dos marginalizados, e 

DE FRENTE COM A VERDADE
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Relato de um aprendiz ao seu Você captura porcos selvagens fácil e às cercas, continuam a vir.  
mestre: encontrando um lugar adequado na Você, então, fecha a porteira e 

floresta e colocando algum milho captura o grupo todo. E assim, em O senhor sabe como se 
no chão. Os porcos vêm todo dia um segundo, os porcos perdem sua capturam porcos selvagens? 
comer o milho gratuito.  Quando liberdade. Eles ficam correndo e Não, respondeu o professor.
eles se acostumam a vir todos os dando voltas dentro das cercas, 
dias, você coloca uma cerca. Mas mas logo voltam a comer o milho 
só de um lado, do lugar onde eles se fácil e gratuito. E ficam tão 
acostumaram a vir. Quando eles se acostumados a ele, que esquecem 
acostumam com a cerca, eles como caçar na floresta por si 
voltam para comer o milho e você próprios. E por isso, aceitam a 
coloca o outro lado da cerca. Mais servidão.
uma vez eles se acostumam e O aprendiz, então pergunta ao 
voltam para comer. Você continua seu mestre:
assim, até colocar os quatro lados Isto existe na maçonaria? 
da cerca em volta deles, com uma 

Pensem a respeito.porta no último lado. Os porcos, 
que já se acostumaram ao milho 

Você sabe como capturar porcos selvagens?
Texto adaptado da internet
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Nisto erramos: em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela
 já ficou para trás.  Cada hora do nosso passado pertence à morte.  ( Séneca ) 

RELEMBRAR É VIVER...

OUTUBRO / 2008 - Nº 21



9ÓRGÃO INFORMATIVO DA A   R   L   S   CAVALEIROS DA LUZ Nº 18

A Loja Cavaleiros da Luz nº 18 DE MORAES são vencedores, são Nosso irmão Marcos Mataveli de 

teve sempre em sua história pessoas dignos de nos representar e isto nos Moraes, que pela primeira vez resolveu 

que estiveram, de uma forma ou de deixa radiantes. ser candidato, já mostrou a que veio. 

outra, ligadas à vida pública. Este ano Nosso irmão, José de Oliveira Obteve 549 votos, sendo o 5º mais 

fomos muito mais longe. Três irmãos e Camilo, foi o vereador com a maior votado no município de Pancas. 

uma cunhada resolveram que iriam votação do município de Vila Velha, Parabéns, Marcos, ficamos orgulhosos.

enfrentar as urnas, resolveram que sendo reconduzido à Câmera de 

precisavam fazer alguma coisa para Vereadores pela 3ª vez consecutiva, 

melhorar a vida de seus conterrâneos. com 4392 votos. A nosso irmão, os 

Eles tinham e continuam tendo um nossos parabéns. Nossa loja ficou 

grande ideal, servir ao povo de Vila muito feliz com a vitória.

Velha e ao povo da cidade de Pancas.

Estamos orgulhosos de todos 

vocês. Nossa loja se sentiu gratificada 

com tantos irmãos colocando os seus 

nomes à disposição da população.

Eleição é sempre assim, uns são 

eleitos, outros não. Mas para nós, 

JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILO, 

E D U A R D O  A N T O N I O  

BERTACHIO UVO,  ROSELI  

PISSINATI e MARCOS MATAVELI 

RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL
RELACIONADO À LOJA CAVALEIROS DA LUZ Nº 18

A Loja Cavaleiros da Luz nº 
18 fez a doação de uma 
geladeira para a instituição 
“Promoção Humana”, que 
cuida de crianças carentes em 
Vila Velha.

Parabéns aos irmãos que não 
mediram esforços para que este 
objetivo fosse alcançado.

Pretendemos ir adiante. 
Nosso irmão Benevenuto José 
Loriato está fazendo um 
trabalho muito interessante, que 
l o g o  t e r á  u m a  g r a n d e  
repercussão. Não podemos 
ficar parados, existem muitas 
pessoas precisando de nós. 
QUEM SABE FAZ A HORA, 
NÃO ESPERA ACONTECER.

ENTREGA DE UMA GELADEIRA PARA A “PROMOÇÃO HUMANA”

OUTUBRO / 2008 - Nº 21

Acreditamos ficar tristes pela morte de uma pessoa, quando na verdade é apenas a morte que nos impressiona.
( Gabriel Meilhan ) 
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O último cheque

Duas histórias narradas na 
Bíblia estão relacionadas à origem 
da ligação dessa ave com a paz. A 
primeira pode ser lida na passagem 
relativa ao dilúvio universal. De 
acordo com o livro sagrado, após a 
grande cheia enviada por Deus para 
varrer a maldade do planeta, Noé 
ordenou que uma pomba deixasse a 
arca e tentasse descobrir se as águas 
haviam baixado. Depois de um 
tempo, o pássaro voltou trazendo um 
ramo de oliveira no bico, num claro 
sinal de que havia encontrado 
árvores e que a arca poderia atracar 
em terra firme. "Em um sentido 
simbólico, a ave anunciou que o 
perigo sumira e a paz poderia reinar 
sobre a Terra", afirma a terapeuta 
h o l í s t i c a  R o s a n a  O r t i z ,  
coordenadora do Grupo Semeadores 
de Paz, de São José dos Campos, em 
São Paulo. O outro relato, no Novo 
Testamento, aparece no batismo de 
Jesus, quando o Espirito Santo 
apareceu em forma de pomba. Essas 
duas histórias bíblicas conferiram ao 
pássaro a imagem de mansidão, 
ternura e paz. "O branco, por sua 
vez, representa a iluminação e é um 
símbolo da pureza", diz Rosana. O 
símbolo ganhou força no século 20 
por causa das várias guerras que 
afligiram a humanidade. No início 
dos anos 60, o pintor espanhol Pablo 
Picasso eternizou a pomba como 
símbolo da paz em uma série de 
gravuras que se tornaram famosas 
mundialmente. Outros artistas 
também ajudaram a popularizar o 
ícone, que foi utilizado em 
manifestos e até mesmo tratados 
internacionais de paz. 

http://vidasimples.abril.com.br/
100respostas/conteudo_241493.sht
ml

Como surgiu a
pomba da paz? P e n s e  n u m a  m u l h e r  que ela verá da parte dele. 

vingativa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  A filha entrega o cheque à mãe, 
A filha faz 18 anos e o pai está todo ouve o que ela diz e volta para a casa do 

feliz por emitir o último cheque da pai, para dar-lhe a tão esperada 
pensão que  paga à ex-mulher, há 17 anos resposta. 
e 11 meses.  - Diga-me, filha, qual foi à reação 

Pede para a filha levar o cheque e da sua mãe!  
retornar rapidinho, para contar-lhe como  - Ela mandou lhe dizer que você 
ficou a cara De sua ex esposa, mãe dela, não é o meu pai! !
ao dizer-lhe que este é o último cheque 

OUTUBRO / 2008 - Nº 21

A morte de cada homem diminui-me, porque eu faço parte da humanidade;
 eis porque nunca pergunto por quem dobram os sinos: é por mim.  ( John Donne )

 (27) 3226-0043 ou (27) 9249-2733

 financeiro@smcozinha.com.br
www.smcozinha.com.br

PIADA

PASSATEMPO

Estavam vários pombos em uma gavião. Nós mais outro tanto de nós, 
árvore, quando chega um gavião e diz: mais a metade de nós, mais um quarto 

" A D E U S  M I N H A S  1 0 0  de nós e mais o senhor gavião seremos 
CRIATURAS". 100 criaturas. Quantos pombos havia na 

Responde um dos pombos ao gavião: árvore?
Não somos 100 pombos senhor 
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Encontre as palavras no quadro abaixo:

 LEÃO - COELHO - ONÇA - CAVALO - FOCA - GIRAFA - SAPO - PORCO



Começou a nascer na França, quando cobertura das Lojas, das quais eram (Grande Oriente de 1772), embora esta 

Henriqueta de França, viúva de Carlos I, membros honorários, o que evitava que os designação só apareça em 1765. O 

decapitado em 1649, por ordem de espiões de Cromwell pudessem tomar escocesismo, na realidade, só se concretizou 

Cromwell, aceitou do Rei Luís XIV asilo em conhecimento da conspiração. Consta que com a introdução daquilo que seria a sua 

Saint-Germain-en-Laye, para lá se retirando Carlos II, ao se preparar para recuperar o característica máxima, os Altos Graus, 

com seus regimentos escoceses e irlandeses trono, criou um regimento chamado de através de uma entidade denominada 

e os demais membros da nobreza, Guardas Irlandeses, em 1661. Esse “Conselhos dos Imperadores do Oriente e do 

principalmente escocesa, que passaram a regimento possuía uma Loja, cuja Ocidente”. Este Conselho criou o Rito de 

trabalhar pela restauração do trono, sob a constituição dataria de 25 de março de 1688 e Héredom, com 25 graus, o qual, incorporado 

CCCCCCCCCC que foi a única Loja do século XVII cujos ao escocesismo, deu origem a uma escala de 

vestígios ainda existem, embora os 33 graus, concretizada do primeiro Supremo 

stuartistas católicos devam ter criado outras Conselho do Rito em todo mundo. O REAA, 

Lojas. O termo “escocês”, já a partir daquela por ter sido um rito deísta, não foi 

época ,  não  de s ignava  ma i s  uma  unanimemente aceito nos países onde 

nacionalidade, mas o partido dos seguidores predominavam as Igrejas Evangélicas e 

dos Stuarts, escoceses em sua maioria. vicejou mais nos países latinos onde 

Assim, após a criação da Grande Loja de predomina o Catolicismo. É necessário 

Londres, em 1717, existiam na França dois explicar que atualmente o caráter deísta do 

ramos maçônicos: a Maçonaria escocesa e Rito Escocês Antigo e Aceito misturou-se ao 

stuartista, ainda com Lojas livres, e a inglesa teísmo, sendo que este acabou sendo 

com Lojas ligadas à Grande Loja. A predominante. O REAA tem o mesmo forte 

Maçonaria escocesa, mais pujante, resolveu, caráter teísta do Rito de York.  

em 1735, escolher um Grão-Mestre, http://www.ocultura.org.br/index.php/Rito_Esc

adotando o regime obediencial, o que levaria oc%C3%AAs_Antigo_e_Aceito

à fundação da Grande Loja da França 
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A Maçonaria é uma associação desenvolvimento pessoal e moral. A garantia caráter moral, no seu sistema de rituais e na 

Universal de homens livres e de bons dessa fraternal convivência é conseguida sua longa tradição, com uma história que data 

costumes cultivando entre si os princípios da pela proibição de discussões político- aproximadamente do século XVII. Há três 

Liberdade, Igualdade e fraternidade. Devido partidárias ou religioso-sectárias, visto que graus na Maçonaria, Aprendiz, Companheiro 

a grande exposição de sua história e até esses assuntos têm dividido os homens ao e Mestre. A maioria das lojas têm reuniões 

mesmo de alguns ritos pela mídia de massa, longo da história. Os maçons, sem discutir as regulares e semanais e congregam-se em 

muitos maçons declararam que no século suas crenças pessoais nestes dois assuntos, Potências Maçônicas, chamadas Grandes 

XXI a Maçonaria se torne menos uma incentivam os homens a serem religiosos Lojas ou Grandes Orientes. 

sociedade secreta e mais uma "sociedade sem particularizar uma religião e encoraja-os http://www.ocultura.org.br/index.php/Ma%C3

com segredos" do site da Grande Loja da a serem ativos nas suas comunidades, %A7onaria#O_que_.C3.A9_a_Ma.C3.A7onaria.3F

Inglaterra taxada muitas vezes de ordem também sem particularizar o meio de 

iniciática, filosófica, filantrópica e expressão política. Os maçons, também 

educativa. Os seus ritos são praticados em conhecidos como "pedreiros livres", não 

um loca l  apropr iado,  tendo seus  encontram na Maçonaria ensinamentos 

ensinamentos transmitidos apenas para sobre a arte da construção, como o faziam os 

membros devidamente iniciados. maçons operativos da Idade Média. Assim, 

as ferramentas comuns que eram usadas É normal dizer-se que os homens são o 

pelos canteiros medievais, como o maço, o produto do meio que freqüentam durante as 

cinzel, o nível, o prumo, o compasso e outros, suas vidas. A Maçonaria oferece a cada um 

têm cada uma um significado simbólico na dos seus membros a oportunidade de 

Maçonaria. A Maçonaria distingue-se de conviver regularmente com homens de bom 

outras ordens fraternais pela sua ênfase no caráter, o que reforça o seu próprio 

O que é a Maçonaria?

RITO ESCOCÊS ANTIGO E ACEITO



PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTESPARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES
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IRMÃOS 
07/11 OLAIR SIMOES NUNES 
20/11 DAGOBERTO LADEIRA MACHADO  
27/11 JOAQUIM JOÃO PACHECO DA SILVA 
 
CUNHADAS 
06/11 ELIANE PODEVAN BASTOS (IR:. WAGNER LIMA DE REZENDE) 
20/11 ELZA MATAVELI VIMERCATI (IR:. JOSÉ ROBERTO VIMERCATI) 
 
SOBRINHOS 
  
09/11 DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO DA SILVA Francisco Carlos N. da 
Silva  
11/11 JAQUELINE RIBEIRO SCHULZ João Domingos Schulz  
12/11 THIAGO TALIULI DE ABREU José Júlio de Abreu  
13/11 ILCEU PEREIRA LIMA JUNIOR Osmar Seide  
19/11 CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA Carlomar S. Gomes de 
Almeida  
20/11 RAQUEL MAZZEI M. A. LINS Jorge Luiz Andrade Lins  
25/11 VERA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA Jair Costa dos Santos 

Feliz aniversário

Um momento especial de renovação para sua alma e seu espírito, porque o G.:A.:D.:U.:, na sua infinita 
sabedoria, deu à natureza, a capacidade de desabrochar a cada nova estação e a nós capacidade de 
recomeçar a cada ano.
Desejamos a vocês, um ano cheio de amor e de alegrias.
Afinal fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender e ensinar 
novas lições, vivenciar outras dores e suportar velhos problemas.
Sorrir novos motivos e chorar outros, porque, amar o próximo é dar mais amparo, rezar mais preces e 
agradecer mais vezes.
Fazer Aniversário é amadurecer um pouco mais e olhar a vida como uma dádiva do G.:A.:D.:U.:
É ser grato, reconhecido, forte, destemido.
É ser rima, é ser verso, é ver o G.:A.:D.:U.:  através do próprio universo;
Parabéns a você nesse dia tão grandioso.

Autor desconhecido

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES
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