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Mensagem do VENERÁVEL
Meus irmãos, chegamos ao final de
mais um ano de muitas realizações na Loja
Cavaleiros da Luz nº18. È também nesta
época que o espírito natalino invade nossos
corações com sentimentos nobres de
solidariedade, mudando até nossos atos
mais corriqueiros. As chuvas tem nos
castigados, em algumas regiões de nosso
Estado e outras de nosso imenso país, o
sofrimento tem sido muito grande por causa
das enchentes, e em outras partes, o
sofrimento vem com a seca, vem pelas
queimadas, pela violência, pelas drogas,
enfim, sempre na ponta dessa destruição
encontramos o homem como causa e efeito.

Pois além de usufruir sem controle dos
recursos da terra ainda mata, rouba, faz
guerras e não percebe que a chave para um
boa convivência é a aceitação do próximo
como seu irmão.
Nós Maçons damos um passo à frente
na evolução do homem, ao considerarmos
todos como irmãos formamos uma grande
família, compreendendo que a base dessa
família é o respeito mutuo como seres
humanos, sem pré-conceituações.
Neste ano a Loja Cavalheiros da Luz nº
18, trouxe a todos nós a oportunidade de
mais uma vez aprendermos com os irmãos,
a tornarmos significativo na vida de nosso

próximo e principalmente para nós mesmos
que acreditamos que somos sim seres
capazes de amar e de dar amor, não só
embalados pelo espírito natalino, mas que
podemos ser assim sempre, doando-nos
como instrumento de trabalho ao outro,
aprendendo a ouvir e a ser ouvido, a amar e
ser amado, como São Francisco diz: pois é
dando que se recebe.
A toda família da Loja Cavalheiros da
luz nº 18, este Venerável Mestre sente-se
honrado em fazer parte desta família, de
estar aqui junto de todos vocês e poder
dividir estes momentos de alegria.

A montanha-russa das bolsas
´Na próxima vez em que você ouvir dizer
que a bolsa é um mercado de risco, pense duas
vezes. A volatilidade da bolsa é bem menor
que a dos imóveis, quadros e livros raros´.
A maioria dos leitores deve achar uma
maluquice as seguidas oscilações nas bolsas
de valores. ´Prefiro aplicar em imóveis, é mais
seguro´. ´Bolsa é para quem tem estômago,
meu negócio é fundo DI.´, ´Bolsa de valores é
um mercado de risco, estou fora´. Felizmente,
a verdade é outra.
Todo dia, menos de 1% das ações é
transacionado na bolsa. Na próxima vez em
que você ler que ´a bolsa cai 10% num dia de
intenso nervosismo´, lembre-se de que 99%
dos investidores nem tomaram conhecimento.
A maioria não vendeu suas posições, só
os apavorados o fizeram. Nem o 1% que
vendeu em pânico necessariamente perdeu
dinheiro, muito menos 10%. Quem comprou
ações dois anos atrás vendeu-as com lucro,
mesmo que tenham caído no dia exato da
venda. Portanto, por que tanta comoção?
Se, em vez de ações na bolsa, você tivesse
comprado um flat service num bairro
qualquer, um quadro do Scliar ou um livro
raro de Camões, você nem saberia quanto o
valor desses objetos oscilou nesse ´dia de
intenso nervosismo´. Provavelmente, os
preços desses objetos permaneceram na
mesma, simplesmente porque ninguém
comprou algo parecido no dia.
Na próxima crise financeira, tente vender
seu apartamento, seu quadro ou seu livro raro
em cinco minutos, como se faz na Bolsa de
Valores de São Paulo.
Você simplesmente não vai conseguir,
não há bolsa de livros raros, nem de quadros

famosos, nem de flat services com
movimentação e preços diários.
Se você realmente precisar de dinheiro,
provavelmente um corretor poderá vender o
que você quer com 30% de desconto,
anunciando o que se chama de galinha-morta.
O jornalismo econômico comete enorme
injustiça com o mercado de ações, só porque a
bolsa de valores é transparente, divulga tudo
on-line, tem preços minuto a minuto, o que
permite que os jornalistas tenham assunto
todo dia. Isso não ocorre no setor de imóveis,
de quadros nem no de livros raros.
´Imóveis e quadros raros despencam 30%
em dia de muito nervosismo, bolsa de valores
tem queda muito menor´ é uma manchete que
nunca é publicada. Quadros, livros e imóveis
ilíquidos num dia de nervosismo valem zero
para quem precisa desesperadamente de
dinheiro. Mas isso ninguém divulga.
Como todo administrador financeiro
saberá lhe explicar, o que varia de fato de um
dia para outro é o preço que você paga para ter
liquidez imediata. Em dias de ´intenso
nervosismo´, é o preço por liquidez que
aumenta, não é o preço da ação que cai. Você
poderia ganhar fortunas comprando nessas
horas, oferecendo liquidez a gringos
apavorados, mas, se você é levado a acreditar
que o mundo está despencando,
provavelmente sairá vendendo também.
Em dias de ´intenso nervosismo´, o preço
por liquidez poderá ir para 10% do valor da
ação e 30% do valor do imóvel. Só que 99%
das pessoas se recusam a pagar esse preço por
liquidez preferem esperar que as coisas se
acalmem, no que fazem muito bem.
O que ninguém noticia nessas horas de

´intenso nervosismo´ é que todo dia metade
das pessoas está comprando o que a outra
metade está vendendo. A metade otimista
compra da metade pessimista. Se incluirmos
os 99% que continuam com suas ações,
mostrando portanto certo otimismo com
relação ao futuro, todo dia tem muito mais
otimistas por aí do que pessimistas.
Na próxima vez em que você ouvir um
comentário de que a bolsa é um mercado de
risco, pense duas vezes. A volatilidade da
bolsa é bem menor que a dos imóveis, quadros
e livros raros, justamente porque tem sempre
alguém comprando, mesmo durante uma
crise.
Do ponto de vista financeiro, a
volatilidade de algo invendável num dia de
´intenso nervosismo´ é 100%, mas eu
concordo que essa posição é um tanto
polêmica, e nem todos irão concordar. Meu
ponto, porém, é outro: não é justo considerar
alguns mercados ´voláteis´ somente porque
permitem ao comprador vender tudo em
questão de minutos, o que não ocorre com
quadros, imóveis nem livros raros.
Ações de terceira linha também não têm
liquidez imediata, e investidores dessas ações
esperam dias melhores, como fazem os de
imóveis e livros raros. Mas isso não significa
que sejam menos voláteis, simplesmente
significa que nesses outros mercados não há
cotações nem negócios realizados para virar
manchete de jornal.
Stephen Kanitz é administrador por
Harvard (www.kanitz.com.br)
Colaboração Ir.: José Mário Barbosa Reis

VISITE NOSSO SITE

www.cavaleirosdaluz18.com.br
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Editorial
Às vezes reflito a respeito da
mudança de comportamento durante as
festas de final de ano. É fácil encontrar
um sorriso em cada pessoa. É fácil fazer
alguém sorrir. Pessoas não muito
próximas, acabam se tornando mais
íntimas.
Por que as pessoas ficam mais
amistosas?
Será por que nesta época
comemoramos o nascimento de Jesus?
Por que nos outros dias do ano não
agimos da mesma forma? Temos outros
objetivos, no restante do ano? Parece
que no final do ano passamos a pensar
mais coletivamente e no restante do ano
agimos individualmente.
Não existe uma época do ano
definida para sermos mais fraternos,
mais amistosos, menos arrogantes.
Existe uma época do ano em que

paramos para pensar sobre tudo aquilo
que fizemos durante o ano que está
findando, e talvez esse seja o motivo
para as pessoas tentarem uma mudança.
Talvez para se perdoarem.
Mas não precisamos nos perdoar,
mas mudar a nossa forma de agir e
pensar. “Como é bom, como é
agradável viverem os irmãos em
unidade”.
Vamos usar esta época para
repensar nossas vidas. Olhar para trás e
verificarmos que tudo aquilo que
fizemos estava correto. Que não
pisamos em ninguém para
conseguirmos alguma coisa, que não
inventamos nenhuma calúnia para
prejudicar uma outra pessoa, que não
invejamos de forma nefasta o que os
outros conseguiram de forma honesta.
Convido a cada um de nós a refletir

sobre isso, a pensar em como fazer para
que esse espírito de Natal possa nos
acompanhar o ano inteiro, mantendo a
magia e a alegria no ar. Tenho certeza
de que os resultados virão. Podemos
não mudar o mundo, mas se mudarmos
o nosso caminho, já estaremos
mudando uma pequena parte dele. E
cada um que mantiver a chama do amor
viva dentro de si estará mudando o
mundo também.
Que possamos fazer da nossa vida
inteira uma vida feliz. Não somente por
um dia ou dois, mas que tenhamos essa
alegria de viver e a felicidade
verdadeira dentro de nós, sempre!
Um feliz Natal a todos!
Antonio Carlos Barbara
Ex Venerável Imediato

Parabéns a GLMEES
A Loja Cavaleiros da Luz nº 18 se
sente honrada em fazer parte desta
Grande Loja, que só nos dá orgulho. No
último mês tivemos mais uma
demonstração de boa administração, de
bons colaboradores, de boa gerência. A
V CMSC, foi um evento para deixar a
todos os maçons, não só do Espírito
Santo, mas de todo o Brasil, com
orgulho de ser maçom. Nosso Grão
Mestre, IR.: SÉRGIO MUNIZ

O

Cruzado

GIANORDOLI e toda sua equipe
conseguiram fazer um evento
grandioso para os irmãos do Espírito
Santo, da mesma forma como fizeram
para todo o Brasil, quando da realização
da CMSB. A GL conseguiu levar a
Guarapari 1355 congressistas.
Parabéns ir. Sérgio. É uma honra
pertencer à Grande Loja do Estado do
Espírito Santo.

G

Gestão 2008/2009
V M Olair Simões Nunes
1º Vig João Domingos Shultz
2º Vig Dagoberto Ladeira Machado

Antonio Carlos Barbará

Amar é encontrar na felicidade de outrem a própria felicidade.
(Gottfried Leibnitz)
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INICIAÇÃO

Nada mais é que a recepção que é
praticada por aquele que é candidato a se
associar a uma Loja Maçônica, uso o termo
associar de acordo com as leis civis
existentes em nosso país.
Uma maçonaria sem base iniciática
nada mais é que uma sociedade filantrópica.
É necessária que haja uma morte
metafórica e simbólica, assim tal a fênix que
renasce das cinzas, o novo associado se
desnuda de suas paixões, vaidade e
intransigência, o que nos leva ao
pensamento do Filósofo e filólogo
Nietzsche, em seu livro Zaratustra, "É
preciso haver morte para que surja o superhomem; ele indica a necessidade da
superação de si mesmo e com isso aponta
para uma nova maneira de sentir, pensar,

ELEVAÇÃO
No último dia 02 de dezembro, ocorreu
a Elevação ao grau de companheiro Maçom,
dos irmãos: ANDRE LUIZ DE FREITAS
DELUNARDO e JULIO BORGO
CYPRIANO MACHADO que, com muito
esforço, estudo e participação, assimilaram
os ensinamentos do grau de aprendiz e
puderam avançar mais um degrau na escada
de Jacó. Foi uma bela cerimônia que teve sua
ritualística elogiada por todos.
Parabéns aos elevados, e vamos em
frente rumo à plenitude maçônica.
Parabéns aos irmãos

avaliar" e é esta a diferença entre o iniciado
e o não iniciado. É uma maiêutica (parto),
termo usado pelo filósofo Sócrates, para
uma nova vida que se descortinará na vida
do iniciado.
A iniciação é o primeiro passo e é
necessário para se ingressar na escalada
maçônica, muitos passam pelo processo de
iniciação e não prosseguem na busca de
novos conhecimentos e aperfeiçoamento,
isto é abandonam por qualquer motivo a
ordem maçônica.
Matemáticos e filósofos constataram
que nós somos números e símbolos. O
simbolismo representa a base, o
fundamento de toda a maçonaria do mundo,
ou seja, universal.
http://recantodasletras.uol.com.br/arti

gos/948665
Autor: Pedro Neves
e-mail: neves.pedro@gmail.com
No dia 06 de dezembro de 2008,
tivemos a iniciação aos Augustos mistérios
de nossos agora irmãos:
V I C TO R R A M O N S A N TA N A
VA L D E Z B U Z I N A R O ,
R O B E RT O T E I X E I R A J U N I O R
E ELEMAR DE MELO VIANA.
A todos, agora nossos irmãos e a suas
famílias, as nossas boas-vindas.
A partir deste dia tão importante na vida
de todo maçom, nos sentimos honrados de
tê-los como novos membros da família
Cavaleiros da Luz nº 18.

EXALTAÇÃO
“Oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem.
A oração é o íntimo subliminar - se da alma pelo contato com Deus. O trabalho é o
inteirar o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito, mediante a ação
contínua de cada um sobre si mesmo e sobre o mundo onde labutamos. O Criador
começa e a criatura acaba a criação de si própria. Quem quer, pois, que trabalhe, está
em oração ao Senhor.” (trecho da Obra de Rui Barbosa extraído do artigo do Ir:.
Raimundo Rodrigues – Cartilha do Companheiro – Ed. A Trolha – 1a. Edição – 1998
– págs. 105 e seguintes)
No ultimo dia 09 de dezembro de 2008 acompanhamos mais uma caminhada de
nossos irmãos ALESSANDRO LUIZ E SILVA, JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO
E MARCIO BERTOLDO COSTA SIMÕES, exaltados ao grau de MESTRE
MAÇOM.
Aos irmãos, os nossos parabéns

As mais lindas palavras de amor, são ditas no silêncio de um olhar.
(Leonardo da Vinci)
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SÓ PRA VOCÊ...
Dê sempre o melhor...
E o melhor virá!
Às vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas...
Perdoe-as assim mesmo!
Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro...
Seja gentil assim mesmo!
Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos
verdadeiros...
Vença assim mesmo!
Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo...
Seja honesto e franco assim mesmo!
O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma
hora para outra...
Construa assim mesmo!
Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja...
Tenha paz e seja feliz assim mesmo!
O bem que você faz hoje, pode ser esquecido amanhã...
Faça o bem assim mesmo!
Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante...
Dê o melhor de você assim mesmo!
E veja você que, no final das contas, é entre você e DEUS...
Nunca foi entre você e eles!
Texto: Madre Teresa de Calcutá
Tenha um bom ano novo!

A satisfação de voltar a mastigar, falar e sorrir sem medo

Antes da chegada dos implantes, as
alternativas para substituir a perda de
um ou mais dentes se restringiam às
próteses totais (famosas dentaduras),
próteses removíveis (pontes móveis ou
ainda Roach) e próteses fixas (ponte
fixa). No caso das próteses totais a
principal queixa dos pacientes é a falta
de estabilidade principalmente em

relação às próteses inferiores. Isso gera
uma insegurança muito grande na
pessoa, que fica com medo de que a
dentadura saia da boca a qualquer
momento. No caso das próteses
removíveis as queixas são muitas:
enorme retenção de alimentos,
constante perda de retenção, fratura de
grampos, estética prejudicada pelos
grampos, desgaste dos dentes suportes
e outros. Quanto às próteses fixas , para
substituir os dentes perdidos, se faz
necessário o desgaste dos dentes
adjacentes para servirem de apoio, em
muitos casos sendo necessário o
tratamento de canal para essa
confecção.
O Implante chegou para solucionar
vários desses problemas. Em poucas
palavras a implantação de um dente se

divide em duas fases: a cirúrgica e a
protética. A fase cirúrgica é a instalação
do pino de titânio no osso. Apesar de ser
uma cirurgia, é extremamente simples e
executada em consultório sob anestesia
local. Aguardamos um tempo
necessário para total osseointegração
do implante ao osso e passamos a fase
protética que seria a instalação de
componentes ligando o implante à
coroa artificial. Os pacientes sentem
que recuperam a força para mastigar.
O sucesso do tratamento depende
do nível de conhecimento profissional
ou profissionais envolvidos, do
planejamento realizado, da técnica
cirúrgica empregada, da qualidade do
implante, da prótese escolhida e das
condições gerais de saúde do paciente.
Colaboração: Irmão Marcelo Faria

O homem não morre quando deixa de viver, mas sim quando deixa de amar.
(Charles Chaplin)
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Cavaleiros da Luz se confraterniza em “Águas de Pinon”
Em um final de semana memorável, a loja Cavaleiros da Luz reuniu um grande número de irmãos na Pousada de Águas de Pinon, em
Matilde.
A loja agradece ao nosso irmão Paulo Fernando Bimbato e sua esposa, nossa cunhada Ida Bimbato, por trabalharem tanto para que este
passeio se tornasse uma realidade.

Vejam as fotos:
Demonstração de carinho entre os irmãos
Osmar Seide e José Natalino Camponez

Nosso irmão Antônio Carlos Bimbato dividindo
tudo com nossa cunhada Inês Bimbato

Nossos Irmãos Silvio Foli, Carlomar e
Paulo Bimbato

Nosso irmão Verdini aproveitando
para namorar com nossa cunha da Marta

Nossos irmãos Frank e Shuts

Nossas cunhadas em momento de descontração

Nossos Irmãos Edinor Vitale, Bimbato, Mineirinho
(Gilson de Almeida Lages) e nosso grande amigo
Carlinhos Malacarne, que esperamos logo, logo, se junte
a nós como um verdadeiro irmão.

Autor: DEEPAK CHOPRA
DEEPAK CHOPRA, é indiano radicado
nos EUA desde a década de 70, médico
formado na Índia, com especialização em
Endocrinologia nos Estados Unidos.
Filósofo de reputação internacional, já
escreveu mais de 35 livros, um dos mais
respeitados pensadores da atualidade.
"Somos as únicas criaturas na face da terra
capazes de mudar nossa biologia pelo que
pensamos e sentimos! Nossas células estão
constantemente bisbilhotando nossos
pensamentos e sendo modificados por eles. Um
surto de depressão pode arrasar seu sistema
imunológico; apaixonar-se,
ao contrário,
pode fortificá-lo tremendamente.
A alegria e a realização nos mantém
saudáveis e prolongam a vida. A recordação de
uma situação estressante, que não passa de um
fio de pensamento, libera o mesmo fluxo de
hormônios destrutivos que o estresse.
Suas células estão constantemente
processando as experiências e metabolizandoas de acordo com seus pontos de vista
pessoais.

Não se pode simplesmente captar dados
brutos e carimbá-los com um julgamento.
Você se transforma na interpretação
quando a internaliza.
Quem está deprimido por causa da perda
de um emprego projeta tristeza por toda parte
no corpo
– a produção de neurotransmissores por
parte do cérebro reduz-se, o nível de hormônios
baixa, o ciclo de sono é interrompido, os
receptores neuropeptiídicos na superfície
externa das células da pele tornam-se
distorcidos, as plaquetas sanguíneas ficam
mais viscosas e mais propensas a formar
grumos e até suas lágrimas contêm traços
químicos diferentes das lagrimas de alegria.
Todo este perfil bioquímico será
drasticamente alterado quando a pessoa
encontra uma nova posição. Isto reforça a
grande necessidade de usar nossa consciência
para criar os corpos que realmente desejamos.
A ansiedade por causa de um exame acaba
passando, assim como a depressão por causa de
um emprego perdido.
O processo de envelhecimento, contudo, tem que
ser combatido a cada dia.
Shakespeare não estava
sendo metafórico quando
Próspero disse: “ Nós somos
feitos da mesma matéria dos
sonhos.”
Você quer saber como esta
seu corpo hoje? Lembre-se do
que pensou ontem.
Quer saber como estará seu

corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje!
Ou você abre seu coração, ou algum
cardiologista o fará por você!
Colaboração: Irmão Paulino Neto divide
em duas fases: a cirúrgica e a protética. A fase
cirúrgica é a instalação do pino de titânio no
osso. Apesar de ser uma cirurgia, é
extremamente simples e executada em
consultório sob anestesia local. Aguardamos
um tempo necessário para total
osseointegração do implante ao osso e
passamos a fase protética que seria a instalação
de componentes ligando o implante à coroa
artificial. Os pacientes sentem que recuperam a
força para mastigar.
O sucesso do tratamento depende do nível
de conhecimento profissional ou profissionais
envolvidos, do planejamento realizado, da
técnica cirúrgica empregada, da qualidade do
implante, da prótese escolhida e das condições
gerais de saúde do paciente.
Colaboração: Irmão Paulino Neto

Faz a tua ausência para que alguém sinta a tua falta.
Mas não prolongue demais para que esse alguém não sinta que pode viver sem você. (Flóra Cavalcanti)
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AGRADECIMENTOS AO POVO DE VILA VELHA

JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO
Sou vereador do município de Vila
Velha, por dois mandatos consecutivos.
Exerci vários cargos no legislativo
municipal, estando atualmente como
Presidente da Câmera de Vereadores de
Vila Velha.
Reeleito com uma votação bastante
expressiva, só posso agradecer.
Agradecer primeiro ao G.:A.:D.:U.;,
que é Deus, aos eleitores que acreditaram
em mim e depositaram seu voto para me
delegar mais um mandato, aos irmãos
maçons, que me incentivaram e me
deram muitas forças para suportar todas
iiii

as intempéries surgidas durante a
caminhada.
Agradeço em especial a minha
loja, Cavaleiros da Luz nº 18, pois os
irmãos, literalmente, vestiram a
camisa durante a campanha, ajudando
em todos os momentos. Agradeço
também ao Grão Mestre Sérgio Muniz
Gianordoli, que sempre foi um grande
incentivador.
Enfim, agradeço a cada um dos
4392 votos. Saberei honrar cada um
deles, exercendo novamente um
mandato aberto, transparente, com
participação popular, voltado a todos
os moradores de nosso município.
Obrigado a todos que acreditaram
em nosso projeto.
Aproveito a oportunidade para
desejar a todos um Feliz Natal e um
ano novo cheio de alegrias e
esperanças que acredito, irão se
realizar.
Nome: JOSÉ DE OLIVEIRA
CAMILLO
Partido: PSDB
Tel: (27) 3349.3229
FAX: (27) 3349.3229
Email: camilo@cmvv.es.gov.br

Conselhos De Um Velho Apaixonado
“Quando encontrar alguém e esse
alguém fizer seu coração parar de funcionar
por alguns segundos, preste atenção: pode
ser a pessoa mais importante da sua vida. Se
os olhares se cruzarem e, neste momento,
houver o mesmo brilho intenso entre eles,
fique alerta: pode ser a pessoa que você está
esperando desde o dia em que nasceu. Se o
toque dos lábios for intenso, se o beijo for
apaixonante, e os olhos se encherem dágua
neste momento, perceba: existe algo mágico
entre vocês. Se o primeiro e o último
pensamento do seu dia for essa pessoa, se a
vontade de ficar juntos chegar a apertar o
coração, agradeça: alguém do céu te
mandou um presente divino : O AMOR. Se
um dia tiverem que pedir perdão um ao outro
por algum motivo e, em troca, receber um
abraço, um sorriso, um afago nos cabelos e
os gestos valerem mais que mil palavras,
entregue-se: vocês foram feitos um pro
outro. Se por algum motivo você estiver
triste, se a vida te deu uma rasteira e a outra
pessoa sofrer o seu sofrimento, chorar as
suas lágrimas e enxugá-las com ternura, que
coisa maravilhosa: você poderá contar co m
ela em qualquer momento de sua vida.
Se você conseguir, em pensamento,
sentir o cheiro da pessoa como se ela
estivesse ali do seu lado… Se você achar a
pessoa maravilhosamente linda, mesmo ela
estando de pijamas velhos, chinelos de dedo
e cabelos emaranhados… Se você não
consegue trabalhar direito o dia todo,
ansioso pelo encontro que está marcado para
a noite… Se você não consegue imaginar, de
maneira nenhuma, um futuro sem a pessoa
ao seu lado… Se você tiver a certeza que vai
ver a outra envelhecendo e, mesmo assim,
tiver a convicção que vai continuar sendo
louco por ela… Se você preferir fechar os
olhos, antes de ver a outra partindo: é o amor
que chegou na sua vida.
Muitas pessoas apaixonam-se muitas
vezes na vida, mas poucas amam ou
encontram um amor verdadeiro. Às vezes
encontram e, por não prestarem atenção
nesses sinais, deixam o amor passar, sem
deixá-lo acontecer verdadeiramente. É o
livre arbítrio. Por isso, preste atenção nos
sinais. Não deixe que as loucuras do dia-adia o deixem cego para a melhor coisa da
vida: O AMOR!”
Carlos Drummond de Andrade

Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela,
mas há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol. (Pablo Picasso)
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Agradecimento à População de Pancas

Eu acredito que é possível fazer política com ética, muito
trabalho e transparência. Foram 549 cidadãos que votaram em mim
para exercer quatro anos de mandato como vereador. Ao mesmo
tempo que agradeço, compartilho esta vitória e convido-o para
exercer comigo esse mandato. Conto com suas sugestões e quero
continuar contando com seu precioso apoio. Por isso reitero aqui os
compromissos que assumi durante a campanha.
Como saber se um vereador é bom ou ruim?
Um bom vereador é aquele que age como representante do povo
e apresenta boas propostas para melhorar a vida do município. Um
bom vereador não age como intermediário para conseguir
benefícios apenas para determinado cidadão. Ele pensa sempre no
interesse de todos e trabalha ouvindo a população, seja na
elaboração de leis melhores, seja na fiscalização da ação do governo
municipal.
Ao povo de minha querida cidade, o meu muito obrigado.
Tenham certeza de que dignificarei cada um dos votos recebidos.

Faça os seus dias valerem as lembranças.
(Bill Milton)
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Filhos são como navios
Você já comparou os filhos com navios?
Ao olharmos um navio no porto,
imaginamos que ele esteja em seu
lugar mais seguro, protegido por
uma forte âncora.
Mal sabemos que ali está, em
preparação, abastecimento e
provisão para se lançar ao mar, ao
destino para o qual foi criado, indo
ao encontro das próprias aventuras e
riscos.
Dependendo do que a força da
natureza lhes reserva, poderá ter que
desviar da rota, traçar outros
caminhos ou procurar outros portos.
Certamente, retornará
fortalecido pelo aprendizado
adquirido, mais enriquecido pelas
diferentes culturas percorridas.
E haverá muita gente no porto,
feliz à sua espera.
Assim são os filhos.
Estes têm nos pais o seu porto
seguro até que se tornem
independentes.
Eles nasceram para singrar os
mares da vida, correr seus próprios

riscos e viver suas próprias
aventuras, levando consigo o sonho
de ser feliz.
Sabemos, no entanto, que não
existe felicidade pronta, algo que se
guarda num esconderijo para ser
doada, ou transmitida a alguém.
O lugar mais seguro que o navio
pode estar é o porto.
Mas ele não foi feito para
permanecer ali.
Os pais podem querer o sorriso
dos filhos, mas não podem sorrir por
eles.
Podem desejar e contribuir para
a felicidade dos filhos, mas não
podem ser felizes por eles.
Devem se orgulhar em ver os
filhos - como navios - partirem de
seu porto para as próprias
conquistas e aventuras.
Mas... Como é difícil soltar as
amarras...
Texto de Içami Tiba

PAI NOSSO (PERSONALIZADO)
Pai Nosso que estais no céu, na terra,
em todos os mundos espirituais.
Santificado e Bendito seja sempre o
Vosso Nome, mesmo quando a dor e a
desilusão ferirem nosso coração. Bendito
Sejas.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
Pai, dai-nos o pão que revigora as forças
físicas, mas dai-nos também o pão para o
espírito.
Perdoai as nossas ofensas, mas
ensinai-nos antes a merecer o Vosso
perdão, perdoando aqueles que tripudiam
sobre nossas dores, espezinham nossos
corações e destroem nossas ilusões. Que
possamos perdoá-los, não com os lábios e
sim com o coração.
Afastai de nosso caminho todo
sentimento contrário a caridade..
Que este Pai Nosso seja dadivoso
para todos aqueles que sofrem como
espíritos encarnados ou desencarnados.
Que uma partícula deste Pai Nosso vá
até os cárceres onde alguns sofrem
merecidamente, mas outros pelo erro
judiciário.

Que vá até os hospícios iluminando os
cérebros conturbados que ali se encontram.
Que vá até os hospitais, onde muitos
choram e sofrem sem o consolo da palavra
amiga.
Que vá a todos aqueles que neste
momento transpõem o pórtico da vida
terrena para a espiritual, para que tenham
um guia e o Vosso perdão.
Que este Pai Nosso vá até os
lupanaranes e erga as pobres e infelizes
criaturas
que para ali foram tangidas pela fome,
dando-lhes apoio e fé.
Que vá até o seio da Terra onde o
mineiro está exposto ao fogo do grizu e que
ele, findo o dia, possa voltar ao seio de sua
família.
Que este Pai Nosso vá até os dirigentes
das nações para que evitem a guerra e
cultivem a paz.
Tende piedade dos órfãos e viúvas.
Daqueles que até esta hora não tiveram
uma côdea de pão
Tende compaixão dos navegadores dos

ares.
Dos que lutam com os vendavais no
meio do mar bravio.
Tende piedade da mulher que abre os
olhos do ser à vida.
E que a Paz e a Harmonia do Bem
fiquem entre nós e estejam com todos.
Assim seja.
Colaboração: Benevenuto José
Loriato

Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder
o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de errar. (Willian Shakespeare)
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A ÁRVORE DE NATAL E O SEU SIMBOLISMO GNÓSTICO
A Árvore de Natal, conhecida em
algumas regiões da Europa como “Árvore
de Cristo”, desempenha papel importante
na data comemorativa do Nascimento de
Nosso Senhor.
Os relatos mais antigos que se
conhecem acerca da Árvore de Natal
datam de meados do século 17, e são
provenientes da Alsácia, encantadora
província francesa.
Descrições de florescimentos de
árvores no dia do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo levaram os cristãos da
antiga Europa a ornamentar suas casas
com pinheiros no dia do Natal, única
árvore que nas imensidões da neve
permanece verde.
A Árvore de Natal é um símbolo
natalino que representa agradecimento
pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O costume de preparar este belo
complemento do presépio foi passando de
vizinhança em vizinhança, alcançando
hoje até países onde a neve é um fenômeno
desconhecido.
Mas, qual é mesmo a origem esotérica
da Árvore de Natal? Agora ela se tornou
popular, mas sua real origem é popular ou
hierática? Criada para abrigar toda uma
simbologia esotérica, espiritual?

Para os gnósticos, a Árvore de Natal
tem profunda concordância com as
tradições Alquímicas, Cabalísticas e
Cósmicas de todas as tradições. Todos os
presentes, todos os enfeites, as cores etc.,
têm um significado profundo e altamente
simbólico.
Portanto, ao se montar a Árvore de
Natal, lembre-se de compô-la de acordo
com a tradição, criando-a para carregar o
ambiente onde ela está com vibrações
bastante positivas. Em seguida, algumas
dicas para se montar uma Árvore de Natal
Gnóstica.
O que Representa a Árvore: A
Árvore de Natal representa o Diagrama
Cabalístico da Vida, chamado de Árvore
Cabalística ou Árvore Sefirótica. Nesse
Diagrama está representada toda a vida e
todas as dez dimensões do Universo. Esta
Árvore possui dez galhos, que vão desde
Kether (o Pai todo perfeito) até Malkuth.
Tipo de Árvore: Se possível, que seja
um pinheirinho, já que esta árvore
representa a energia luminosa da Era de
Aquárius. O pinheiro é, na verdade, o
símbolo da Era Aquariana. Mas podem ser
plantas especiais e mágicas, como a
romãzeira, o cipreste, o zimbro etc.
Localização da Árvore: Sugere-se
colocar a árvore de Natal ao centro da sala
ou no leste, aonde o Sol nasce. É apenas
uma sugestão, caso não haja essa
possibilidade, qualquer local será
apropriado para isso.
Como Enfeitar a Árvore: Sempre de
cima para baixo, respeitando as forças
descendentes do Espírito Divino que vêm
para nos abençoar aqui no plano físico.
No Topo da Árvore: Fixe uma estrela
dourada, esta representa nossa Estrela
Interior que anseia nos guiar na
peregrinação da vida, é o nosso Espírito
Divino que precisa nascer em nossa
Consciência (o topo de nossa Alma é a
Consciência). Porém NUNCA ponha a
estrela de ponta cabeça, se esta for de cinco
pontas.
Os Enfeites: Os enfeites alegorizam
virtudes, poderes e forças espirituais que
devem triunfar dentro de nós, e também
dentro da casa onde está a Árvore. Vejamos
os principais enfeites-símbolos:
1. Os 3 Sininhos: Simbolizam a
Santíssima Trindade, as três Forças
Primárias do Cosmos;
2. Os 7 Anjinhos: Representam os 7
Espíritos Angélicos Santificados, que
estão diante de Deus intercedendo por

todos nós;
3. As 12 Bolas: Podem ser mais,
obviamente, mas as maiores devem ser ao
todo 12, e este número representa as 12
Leis Crísticas, os 12 Salvadores e os 12
Cavaleiros da Távola Redonda, que nos
protegem de todo o mal para algum dia
encontrarmos as 12 Verdades de Cristo;
4. As 7 Bengalinhas: Simbolizam as 7
Kundalinis que devemos trabalhar para
algum dia encarnarmos nosso Poderes que
Divinizam;
5. Os Enfeites: Ao pé da Árvore,
representam todas as virtudes que
queremos alcançar em nossa vida
espiritual; podem ser pequenas caixinhas,
elas representam essas virtudes e podem
ser de cores variadas.
A Vela Quadrada de Cor Amarela:
Deve ser posta na base da Árvore ou
próxima a ela, porém com segurança total.
E na noite de Natal, se possível, acendê-la
para que toda a simbologia natalina se
transforme num carregador de energia
astral altamente energizado. Recomendase que uma mulher (caso seja possível,
grávida) acenda essa vela.
Recipiente com Água: Deve ser posto
do lado oposto da vela acesa, pode ser uma
pequena jarra com água (obviamente
coberta, para não cair nenhuma impureza).
Representa que devemos nos purificar com
Água e com Fogo para iniciarmos
verdadeiramente a construção de nossa
Árvore Natalícia Interna! Ao desmontar a
Árvore, no Dia de Reis (6 de janeiro), dê
essa água de beber a todos os membros da
família, ou a distribua aos enfermos; ou
então, molhe as plantas de sua casa,
pedindo aos elementais da Natureza
proteção, harmonia e prosperidade a todos
os que moram nesse lar...
Que a Luz do Cristo Cósmico ilumine
sua casa com essa maravilhosa
representação esotérica que é a Árvore
Natalina!
Lembre-se: Essas são somente
algumas sugestões de objetos simbólicos
para sua árvore de Natal. Você também
pode usar outros símbolos sagrados de seu
conhecimento, desde que colocados ali
com muita reverência, sempre lembrando
do Aniversariante.
A data sugerida para se montar a
Árvore Gnóstica de Natal é
preferentemente dia 1º de dezembro.
Ir.'. Roberto Verdini

No mar da vida há ondas fortes... (que eu chamo de momentos)
não devemos afundar, porque quando elas passam, tudo se ilumina, tudo se transforma! (Fatyly)
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APRENDIZAGEM
De uma forma positiva, aprendi
que não importa o que aconteça ou
quão ruim pareça o dia de hoje, a
vida continua, e amanhã será
melhor.
Aprendi que não importa o tipo
de relacionamento que se tenha com
seus pais, você sentirá falta deles
quando partirem.
Aprendi que « saber ganhar » a
vida, às vezes não é a mesma coisa
de « saber viver ».
Aprendi que a vida, às vezes,
nos dá uma segunda chance.
Aprendi que se procurar a
felicidade, vai se iludir.
Mas, se focar a atenção na
família, nos amigos, nas
necessidades dos outros, no
trabalho e procurar fazer o melhor, a
felicidade vai encontrá-lo.
Aprendi que sempre que decido
algo com o coração aberto,
geralmente acerto.
Aprendi que diariamente
preciso alcançar e tocar alguém.
As pessoas gostam de um toque
humano, de segurar a mão, de
receber um abraço afetuoso ou
simplesmente de um tapinha nas
costas.
Aprendi que ainda tenho muito
que aprender.
As pessoas esquecerão do que
disse
Esquecerão o que você fez.
Mas nunca esquecerão como
você as tratou.
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CURIOSIDADES

A teoria do ‘’11'’
O 11 passou a ser um número inquietante.
Podem pensar que é uma casualidade forçada ou
simplesmente uma tontice, mas o que está claro é
que há coisas interessantes, senão, vejamos:
1) New York City tem 11 letras.
2) Afeganistão tem 11 letras.
3) 'The Pentagon' tem 11 letras.
4) George W. Bush tem 11 letras.
Até aqui, meras coincidências ou
casualidades forçadas (será???).
Agora começa o interessante :
1) Nova Iorque é o estado Nº. 11 dos EUA.
2) O primeiro dos vôos que embateu contra
as Torres Gêmeas era o Nº. 11.
3) O vôo Nº. 11 levava a bordo 92
passageiros; somando os numerais dá: 9+2=11.
4) O outro vôo que bateu contra as Torres,
levava a bordo 65 passageiros, que somando os
numerais dá: 6+5=11 .
5) A tragédia teve lugar a 11 de Setembro, ou
seja, 11 do 9, que somando os numerais dá:
1+1+9=11.
Agora, o inquietante :
1) As vítimas totais que faleceram nos aviões
são 254: 2+5+4=11.
2) O dia 11 de Setembro, é o dia número 254
do ano: 2+5+4=11.
3) A partir do 11 de setembro sobram 111
dias até ao fim de um ano.
4) Nostradamus (11 letras) profetiza a
destruição de Nova Iorque na Centúria número 11
dos seus versos. Mas o mais chocante de tudo é

que, se pensarmos nas Torres Gêmeas, damonos conta que tinham a forma de um
gigantesco número 11. E, como se não
bastasse, o atentado de Madrid aconteceu no
dia 11.03.2004 , que somando os numerais dá:
1+1+0+3+2+0+ 0+4=11.
Intrigante, não acham ?
E se esqueceram que o atentado de
Madrid aconteceu 911 dias depois do de New
York, que somando os numerais 9+1+1=11!!!!

QUANDO DEUS QUER, NÃO TEM JEITO
Uma senhora muito pobre telefonou para um programa cristão de rádio pedindo ajuda. Um bruxo que
ouvia o programa resolveu pregar-lhe uma peça.
Conseguiu seu endereço, chamou seus secretários e ordenou que fizessem uma compra e levassem para
a mulher, com a seguinte orientação:
*Quando ela perguntar quem mandou, respondam que foi o DIABO !
Ao chegarem na casa, a mulher os recebeu com alegria e foi logo guardando os alimentos. os secretários
do bruxo, conforme a orientação recebida, lhe perguntaram:
*A senhora não quer saber quem lhe enviou estas coisas ?
A mulher, na simplicidade da fé, respondeu:
*Não, meu filho. Nao é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece !
‘NÃO SE PREOCUPE DE QUE MANEIRA VIRÁ SUA VITÓRIA, MAS QUANDO DEUS
DETERMINA... ELA VEM......AH VEM !'

Autor desconhecido
Colaboração:
Irmão Benevenuto José Loriato

(
27) 3226-0043 ou (27) 9249-2733
financeiro@smcozinha.com.br
www.smcozinha.com.br

A morte não é a maior perda da vida.
A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. (Norman Cuisins)
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Como pedir uma pizza em 2015
* Telefonista: Pizza Hot, boa noite!
*Cliente: Boa noite! Quero encomendar
pizzas...
* Telefonista: Pode me dar o seu NIDN?
*Cliente: Sim, o meu número de
identificação nacional é 6102-1993-845654632107.
*Telefonista: Obrigada, Sr.Lacerda. Seu
endereço é Avenida Paes de Barros, 1988 ap.
5 B, e o número de seu telefone é 5494-2366,
certo?
O telefone do seu escritório da
Lincoln Seguros é o 5745-2302 e o seu
celular é 9266-2566.
*Cliente: Como você conseguiu essas
informações todas?
*Telefonista: Nós estamos ligados em rede
ao Grande Sistema Central.
*Cliente: Ah, sim, é verdade! Eu queria
encomendar duas pizzas, uma de quatro
queijos e outra de calabresa...
*Telefonista: Talvez não seja uma boa
idéia...
*Cliente: O quê?
*Telefonista: Consta na sua ficha médica
que o Senhor sofre de hipertensão e tem a
taxa de colesterol muito alta. Além disso, o
seu seguro de vida proíbe categoricamente
escolhas perigosas para a sua saúde.
*Cliente: É você tem razão! O que você
sugere?
*Telefonista: Por que o Senhor não
experimenta a nossa pizza Superlight, com
tofu e rabanetes? O Senhor vai adorar!
*Cliente: Como é que você sabe que vou
adorar?
*Telefonista: O Senhor consultou o site
'Recettes Gourmandes au Soja' da Biblioteca
Municipal,dia 15 de janeiro, às 4h27minh,

onde permaneceu conectado à rede durante
39 minutos.Daí a minha sugestão...
*Cliente: OK está bem! Mande-me duas
pizzas tamanho família!
* Telefonista: É a escolha certa para o
Senhor, sua esposa e seus 4 filhos, pode ter
certeza.
*Cliente: Quanto é?
*Telefonista: São R$ 79,99.
*Cliente: Você quer o número do meu cartão
de crédito?
*Telefonista: Lamento, mas o Senhor vai ter
que pagar em dinheiro. O limite do seu
cartão de crédito já foi ultrapassado.
*Cliente: Tudo bem, eu posso ir ao
Multibanco sacar dinheiro antes que chegue
a pizza.
*Telefonista: Duvido que consiga! O Senhor
está com o saldo negativo no banco.
*Cliente: Mas o que é isso ?!!!! Mande-me
as pizzas que eu arranjo o dinheiro. Quando é
que entregam?
*Telefonista: Estamos um pouco atrasados,
serão entregues em 45 minutos. Se o Senhor
estiver com muita pressa pode vir buscá-las,
se bem que transportar duas pizzas na moto
não é aconselhável, além de ser perigoso...
*Cliente: Mas que história é essa, quem foi
que disse que eu vou de moto?
*Telefonista: Peço desculpas, mas reparei
aqui que o Sr. não pagou as últimas
prestações do carro e ele foi penhorado. Mas
a sua moto está paga, e então pensei que fosse
utilizá-la...
* Cliente: @#%/§@&?#>§/%#!!!!!!!!!!!!!
*Telefonista: Gostaria de pedir ao Senhor
para não me insultar... Não se esqueça de que
o Senhor já foi condenado em julho de 2006

por desacato em público a um Agente
Regional. O senhor não é mais réu primário ...
* Cliente: (Silêncio)
* Telefonista: Mais alguma coisa?
* Cliente: Não, é só isso... Não, espere... Não
se esqueça dos 2 litros de Coca-Cola que
constam na promoção.
* Telefonista: Senhor, o regulamento da
nossa promoção, conforme citado no artigo
3095423/12, nos proíbe de vender bebidas
com açúcar a pessoas diabéticas...
* Cliente: Aaaaaaaahhhhhhhh!!!!!!!!!!!
Vou me atirar pela janela!!!!!
* Telefonista: Grande coisa! Aqui diz que o
senhor mora num apartamento térreo !
( L u i z F e r n a n d o Ve r í s s i m o ) S e m
comprovação
Colaboração do Ir. Julio César Lugato

O que faz o medo
Numa terra em guerra, havia um rei
que causava espanto. Sempre que fazia
prisioneiros, não os matava: levava-os
a uma sala onde havia um grupo de
arqueiros de um lado e uma imensa
porta de ferro do outro, sobre a qual
viam-se gravadas figuras de caveiras
cobertas por sangue.
Nesta sala ele os fazia enfileirar-se
em círculo e dizia-lhes, então: “vocês
podem escolher entre morrerem
flechados por meus arqueiros ou
passarem por aquela porta e por mim
serem lá trancados.” Todos escolhiam
serem mortos pelos arqueiros.
Ao terminar a guerra, um soldado
que por muito tempo servia ao rei
dirigiu-se ao soberano:

- Senhor, posso lhe fazer uma
pergunta?
-Diga, soldado.
-O que havia por detrás da
assustadora porta?
-Vá e veja você mesmo.
O soldado, então, abre
vagarosamente a porta e, à medida em
que o faz, raios de sol vão adentrado e
clareando o ambiente... E, finalmente,
ele descobre, surpreso, que..... a porta
se abria sobre um caminho que
conduzia à LIBERDADE!!!
O soldado, admirado, apenas olha
seu rei, que diz: - Eu dava a eles a
escolha, mas preferiram morrer a
arriscar-se a abrir esta porta..
Quantas portas deixamos de abrir

pelo medo de arriscar? Quantas vezes
perdemos a liberdade e morremos por
dentro, apenas por sentirmos medo de
abrir a porta de nossos sonhos?
Pense nisso!
FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO
ANO NOVO, QUE TODOS NOSSOS
SONHOS SE REALIZE, QUE O
GRANDE ARQUITETO DO
UNIVERSO, QUE É DEUS, DERRAME
SOBRE TODOS NÓS VOSSA PAZ E
NOS ABENÇOE.

Olair Simões nunes
Venerável Mestre

Daqui a cinco anos você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por duas coisas:
os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. (Charles Jones)
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História do Natal: origem e curiosidades

A celebração do Natal antecede o
cristianismo em cerca de 2000 anos.
Tudo começou com um antigo festival
mesopotânico que simbolizava a passagem
de um ano para outro, o Zagmuk.
Para os mesopotânios, o Ano Novo
representava uma grande crise. Devido à
chegada do inverno, eles acreditavam que
os monstros do caos enfureciam-se e
Marduk, o seu principal deus, era preciso
derrotá-los para preservar a continuidade
da vida na Terra. O festival de Ano Novo,
que durava 12 dias, era realizado para
ajudar Marduk em sua batalha. A tradição
dizia que o rei devia morrer no fim do ano
para, ao lado de Marduk, ajudá-lo em sua
luta. Para poupar o rei, um criminoso era
vestido com as suas roupas e tratado com
todos os privilégios do monarca, sendo
morto levava todos os pecados do povo
consigo. Assim, a ordem era restabelecida.
Um ritual semelhante era realizado
pelos persas e babilónios. Chamado de
Sacae, a versão também contava com

escravos que tomavam o lugar dos seus
mestres.
A Mesopotâmea, chamada de mãe da
civilização, inspirou a cultura de muitos
povos, como os gregos, que englobaram as
raízes do festival, celebrando a luta de Zeus
contra o titã Cronos.
Mais tarde, através da Grécia, o
costume alcançou os romanos, sendo
absorvido pelo festival de nome Saturnalia
(em homenagem a Saturno). A festa
começava no dia 17 de dezembro e ia até o
1º de Janeiro, comemorava-se o Solstício
do inverno. De acordo com seus cálculos, o
dia 25 era a data em que o Sol se encontrava
mais fraco, porém pronto para recomeçar a
crescer e trazer vida às coisas da Terra.
Durante a data, que acabou conhecida
como o Dia do Nascimento do Sol Invicto,
as escolas eram fechadas e ninguém
trabalhava, eram realizadas festas nas ruas,
grandes jantares eram oferecidos aos
amigos e árvores verdes - ornamentadas
com galhos de loureiros e iluminadas por
muitas velas - enfeitavam as salas para
espantar os maus espíritos da escuridão. Os
mesmos objectos eram usados para
presentear uns aos outros.
Apenas após a cristianização do
Império Romano, o 25 de dezembro passou
a ser a celebração do nascimento de Cristo.
Conta a Bíblia que um anjo, ao visitar
Maria, disse que ela daria a luz ao filho de

Deus e que seu nome seria Jesus. Quando
Maria estava prestes a ter o bebé, o casal
viajou de Nazaré, onde viviam, para Belém
a fim de realizar um recenseamento
solicitado pelo imperador, chegando na
cidade na noite de Natal. Como não
encontraram nenhum lugar com vagas para
passar a noite, eles tiveram de ficar no
estábulo de uma estalagem. E ali mesmo,
entre bois e cabras, Jesus nasceu, sendo
enrolado com panos e deitado numa
manjedoura.
Pastores que estavam com os seus
rebanhos próximo do local foram avisados
por um anjo e visitaram o bebé. Três reis
magos que viajavam há dias seguindo a
estrela guia igualmente encontraram o
lugar e ofereceram presentes ao menino:
ouro, mirra e incenso, voltando depois para
seus reinos e espalharam a notícia de que
havia nascido o filho de Deus.
A maior parte dos historiadores afirma
que o primeiro Natal como conhecemos
hoje foi celebrado no ano 336 d.C.. A troca
de presentes passou a simbolizar as ofertas
feitas pelos três reis magos ao menino
Jesus, assim como outros rituais também
foram adaptados.
Hoje, as tradições de Natal diferem de
acordo com os costumes de cada país.
http://www.pititi.com/festas/natal/hist
orianatal.htm

História do PAPAI NOEL
O Papai Noel é um personagem criado
no século IV, por Nicolau Taumaturgo que
em sigilo colocava um saco com moedas de
ouro na chaminé das casas dos que estavam
precisando de ajuda na época do natal.
Tornou-se santo e símbolo natalino, partiu
da Alemanha, onde vivia, até se tornar
conhecido por todo o mundo.
Diz a lenda que Papai Noel é um bom
velhinho de barba branca e comprida e
vestimenta vermelha que mora no Pólo
Norte. Papai Noel juntamente com seus
assistentes, os duendes, fabricam presentes
para oferecer às crianças que se
comportaram e obedeceram os pais durante
o ano. Os duendes além de fabricarem
presentes, trabalham também perto de
nossas casas conhecendo o comportamento
de cada criança e sua obediência com seus

pais e para isso percorrem todo o mundo.
Ao passar pelas casas, recolhem as
cartinhas feitas pelas crianças e as levam
até o Papai Noel. De acordo com o
comportamento visto pelo duende é que o
Papai Noel concede ou não o presente
escrito pela criança em sua cartinha.
Quando o pedido é concedido os
duendes fabricam o presente e o Papai Noel
pessoalmente se dirige até a casa de cada
criança em seu trenó, puxado pelas renas, e
desce pela chaminé ou entra pela janela,
assim deixa o presente debaixo da árvore de
natal. Na noite de natal o presente será
encontrado na árvore com o nome de cada
criança.
Seu nome varia de acordo com o país
podendo ser chamado de Santa Claus,
Father Christmas, Nikolaus, Julemanden,

Babouschka, Pai Natal, Perè Noel, Babbo
Natale, Joulupukki, Sinterklaas.
P o r G a b r i e l a C a b r a l
Equipe Brasil Escola
http://www.brasilescola.com/natal/histori
a-papai-noel.htm

Dr. Marcelo Teixeira Faria
Especialista em Prótese Dentária
CRO-ES 2538

Av. Champagnat, nº 501 - Sala 294 - Ed. Mariner Center - Praia da Costa
Vila Velha - ES - CEP: 29100-010 - Tel.: (27) 3229-1989 - 3239-9088
E-mail: marcelotfaria@uol.com.br

Todos os dias devíamos ouvir um pouco de música, ler uma boa poesia, ver um quadro bonito e,
se possível, dizer algumas palavras sensatas. (Goethe)
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vale a pena pensar !!!!!!
'Ninguém é insubstituível' *Célia Spangher
Em uma sala de reunião de uma
multinacional o CEO nervoso fala com
sua equipe de gestores. Agita as mãos
mostra gráficos e olhando nos olhos de
cada um ameaça: 'ninguém é
insubstituível'.
A frase parece ecoar nas paredes da
sala de reunião em meio ao silêncio. Os
gestores se entreolham, alguns
abaixam a cabeça. Ninguém ousa falar
nada. De repente um braço se levanta e
o CEO se prepara para triturar o
atrevido:
- Alguma pergunta?
- Tenho sim. E o Beethoven?
- Como? - o CEO encara o gestor
confuso.
- O senhor disse que ninguém é
insubstituível e quem substitui o
Beethoven?
Silêncio... Ouvi essa estória esses
dias contada por um profissional que
conheço e achei muito pertinente falar
sobre isso.
Afinal as empresas falam em
descobrir talentos, reter talentos, mas,

no fundo continuam achando que os
profissionais são peças dentro da
organização e que quando sai um é só
encontrar outro para por no lugar.
Quem substitui Beethoven? Tom
Jobim? Ayrton Senna? Ghandi? Frank
Sinatra?
Dorival Caymmi? Garrincha?
Michael Phelps? Santos Dumont?
Monteiro Lobato?Faria Lima ? Elvis
Presley? Os Beatles? Jorge Amado?
P a u l
N e w m a n ?
Tiger Woods? Albert Einstein?
Picasso?
Todos esses talentos marcaram a
História fazendo o que gostam e o que
sabem fazer bem - ou seja - fizeram seu
talento brilhar.
E portanto são sim insubstituíveis.
Cada ser humano tem sua
contribuição a dar e seu talento
direcionado para alguma coisa. Está na
hora dos líderes das organizações
reverem seus conceitos e começarem a
pensar em como desenvolver o talento
da sua equipe focando no brilho de seus
pontos fortes e não utilizando energia

em reparar 'seus gaps'.
Ninguém lembra e nem quer saber
se Beethoven era surdo, se Picasso era
instável, Caymmi preguiçoso,
Kennedy egocêntrico, Elvis paranoico.
O que queremos é sentir o prazer
produzido pelas sinfonias, obras de
arte, discursos memoráveis e melodias
inesquecíveis, resultado de seus
talentos.
Cabe aos líderes de sua
organização mudar o olhar sobre a
equipe e voltar seus esforços em
descobrir os pontos fortes de cada
membro. Fazer brilhar o talento de cada
um em prol do sucesso de seu projeto.
Se você ainda está focado em
'melhorar as fraquezas' de sua equipe
corre o risco de ser aquele tipo de líder
que barraria Garrincha por ter as pernas
tortas, Albert Einstein por ter notas
baixas na escola, Beethoven por ser
surdo e Gisele Bundchen por ter nariz
grande.
E na sua gestão, o mundo teria
perdido todos esses talentos ???

O medo empata a vida

Todos nós, uma vez ou outra,
sentimos medo. O medo é um
sentimento que aniquila, fragiliza,
embota nossos talentos, aprisiona
nossa alma e tolhe nossa iniciativa.
Qualquer situação desconhecida
apresenta duas possibilidades de
resultado quando a enfrentamos: ou
saímos dela bem-sucedidos ou
fracassamos.
O medo nada mais é do que a
fixação na derrota, a recusa da mente

em considerar a possibilidade do bom
resultado; a convicção neurótica de
que, em hipótese alguma, seremos
capazes de superar nossas limitações.
E, desta forma, muitos dos sonhos que
alimentamos permanecem inatingíveis
porque não nos permitimos
transformar a fantasia em paredes,
portas e janelas. Porém, a mudança de
atitude é responsabilidade de cada um.
Ninguém pode assegurar sucesso,
felicidade ou vitórias a ninguém afinal, o risco sempre existe: podemos
tentar e fracassar, apesar de todo o
esforço.
No entanto, uma pergunta se
impõem: o que vale mais - cem anos de
segurança, resignação e frustrado ou
um minuto de alegria e prazer?
Quem não arrisca fica protegido do
perigo - mas, enquanto não pulamos o
muro do medo, não sabemos o que
existe do outro lado. Quem ousaria
apostar que, ao invés do fim, não

encontraremos lá o sentido de nossa
vida?
Quem nos pode assegurar sem
medo de errar, que não nos aguarda lá
do outro lado do muro, no fim de nosso
arco-íris, o nosso pote de ouro?
Quem?!
Colaboração: Irmão Marcelo Faria

Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos.
( Albert Einstein)
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CARTA ESCRITA EM 2070 DC
Documento extraído da revista biográfica "Crónicas de los Tiempos" de abril de 2002.
Um exercício de imaginação, que está para
além da ficção. Preocupante por vermos que
diariamente se desperdiça um recurso tão
importante e que não é inesgotável.
Ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas
a minha aparência é de alguém com 85. Tenho
sérios problemas renais porque bebo muito pouca
água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou
uma das pessoas mais idosas nesta sociedade.
Recordo quando tinha cinco anos. Tudo era muito
diferente. Havia muitas árvores nos parques, as
casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar
de um banho de chuveiro..
Agora usamos toalhas de azeite mineral
para limpar a pele. Antes, todas as mulheres
mostravam as suas formosas cabeleiras. Agora,
devemos rapar a cabeça para a manter limpa sem
água. Antes, o meu pai lavava o carro com a água
que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não
acreditam que a água se utilizava dessa forma.
Recordo que havia muitos anúncios que diziam
CUIDA DA ÁGUA, só que ninguém lhes ligava pensávamos que a água jamais podia acabar.
Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mantos
aqüíferos estão Irreversivelmente contaminados
ou esgotados. Antes, a quantidade de água
indicada como ideal para beber eram oito copos
por dia por pessoa adulta. Hoje só posso beber
meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta
grandemente a quantidade de lixo e tivemos que
voltar a usar os poços sépticos (fossas) como no
século passado já que as redes de esgotos não se
usam por falta de água. A aparência da população
é horrorosa; corpos desfalecidos, enrugados pela

desidratação, cheios de chagas na pele
provocadas pelos raios ultravioletas que já não
tem a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera.
Imensos desertos constituem a paisagem que nos
rodeia por todos os lados. A industria está
paralisadas e o desemprego é dramático. As
fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de
emprego e pagam-nos em agua potável os
salários. Os assaltos por um bidão de água são
comuns nas ruas desertas. A comida é 80%
sintética. Pela ressequidade da pele, uma jovem
de 20 anos está como se tivesse 40.
Os cientistas investigam, mas não parece
haver solução possível. Não se pode fabricar
água, o oxigênio também está degradado por falta
de árvores e isso ajuda a diminuir o coeficiente
intelectual das novas gerações. Alterou-se
também a morfologia dos espermatozóides de
muitos indivíduos e como conseqüência há
muitos meninos com insuficiências, mutações e
deformações. O governo cobra-nos pelo ar que
respiramos (137 m3 por dia por habitante adulto).
As pessoas que não podem pagar são retiradas
das "zonas ventiladas". Estas estão dotadas de
gigantescos pulmões mecânicos que funcionam a
energia solar. Embora não sendo de boa
qualidade, pode-se respirar. A idade média é de
3 5
a n o s .
Em alguns países existem manchas de vegetação
normalmente perto de um rio, que é fortemente
vigiado pelo exercito. A água tornou-se num
tesouro muito cobiçado - mais do que o ouro ou
os diamantes. Aqui não há arvores, porque quase
nunca chove e quando se registra precipitação, é
chuva ácida. As estações do ano tem sido

Dois zeladores do fórum, muito caipiras,
mas extremamente observadores, numa certa
manhã de pouco serviço, depois de vinte anos de
trabalho no local, habituados aos linguajar
forense, mas nem sempre conhecendo o
significado dos termos, postaram-se a prosear:
· Compadre João, hoje amanheci agravado.
Tentei embargar esse meu sentimento retido, até
que decaí. "Cassei" uma forma de penhorar uma
melhora, arrestar um alento, seqüestrar um alívio,
mas a dor fez busca e a apreensão da minha
felicidade.
Tive uma conversa sumária com a minha
filha sobre o ordinário do noivo dela.
Disse que vou levar aquele réu pro Fórum, seja
em que foro for. Vou pedir ao Juízo, ao Ministério
Público, de qualquer instância ou entrância. Não
importa a jurisdição, mas esse ano aquele
condenado casa. Calma, compadre Pedro interrompeu o zelador João.
Preliminarmente, sem querer contestar ou
iiiiiiiiiii

dar uma oportunidade de defesa para o requerido
- atente para o contraditório.
Eu até dou pro senhor uma jurisprudência a
respeito: minha filha tinha, também, um
namorado contumaz, quase revel. O caso deles,
em comparação ao da sua filha, é litispendência
pura; conexão, continência... E eu consegui
resolver o incidente.
Acho que o senhor tá julgando só com base
na forma, sem analisar o mérito. O zelador Pedro,
após ouvir, retrucou: · Mas compadre, não tem
jeito. O indiciado não segue o rito: se eu mostro
razão, ele contra-razoa; se eu contesto, ele
replica. Pra falar a verdade, tô perdendo a
contrafé.
Achei que, passada a fase instrutória, depois
da especificação, a coisa fosse melhorar. Mas
não. Já tentei de toda forma sanear a lide - tudo
em vão. Baixei, outro dia, um provimento,
cobrando custas pelo uso do sofá lá de casa,
objeto material que os dois usam de madrugada.
No entanto, ele, achando interlocutória minha
decisão, apelou, e disse que não paga nem por
precatório.... Aí eu perdi as estribeiras:
desobedeci o princípio da fungibilidade e deixei
de receber o recurso... · Nossa, compadre, o
senhor chegou a esse ponto? - indagou o zelador
João, que continuou: Mas, compadre, o bem
tutelado é sua filha - releve. Faça o seguinte,
compadre Pedro: marque uma audiência, ouça
testemunhas e nomeie perito. Só assim vamos
saber se a menina ainda é moça. Se houve
atentado ao pudor ou se a sedução se consumou.
Pedro ouvia atento, quando interferiu: · É mesmo,
compadre. Se ele não comparecer, busco debaixo

severamente alteradas pelos testes atômicos.
Advertiam-nos que devíamos cuidar do meio
ambiente e ninguém fez caso. Quando a minha
filha me pede que lhe fale de quando era jovem
descrevo o bonito que eram os bosques, lhe falo
da chuva, das flores, do agradável que era tomar
banho e poder pescar nos rios e barragens, beber
toda a água que quisesse, o saudável que era a
gente, ela pergunta-me: Papá! Porque se acabou a
água? Então, sinto um nó na garganta; não deixo
de me sentir culpado, porque pertenço à geração
que foi destruindo o meio ambiente ou
simplesmente não levamos em conta tantos
avisos. Agora os nossos filhos pagam um preço
alto e sinceramente creio que a vida na terra já
não será possível dentro de muito pouco tempo
porque a destruição do meio ambiente chegou a
um ponto irreversível. Como gostaria voltar
atrás e fazer com que toda a humanidade
compreendesse isto, quando ainda podíamos
fazer algo para salvar ao nosso planeta terra!
Colaboração: Irmão Jair Costa dos Santos

VÍCIO FORENSE

impugnar sua inicial, aconselho o senhor a

de vara; ainda assim, se não encontrar ele, aplico
a confissão ficta. ... Quando eu lembro que ele tá
quase abandonando a causa... Minha filha
naquela carência, e o suplicado sem interesse; ela
com toda legitimidade, e ele só litigando de máfé. Isso mesmo, compadre Pedro - apoiou João,
que completou: · O processo deve ser esse. O
procedimento escolhido é o mais certo.
Mas, antes de sentenciar, inspecione e verifique
se tudo foi certificado. Dê um prazo peremptório,
veja o direito substantivo e procure algum
adjetivo na
conduta típica do elemento.
Cuidado para não haver defeito de representação,
pois do contrário, tudo pode ser baixado em
diligência. ... Só tem um problema - ponderou: · É
que a comadre é uma tribunal - o senhor é "a quo"
e ela é "ad quem"... Se sua mulher der apoio ao
rapaz, tá tudo perdido: baixa um acórdão já
transitado em julgado, encerra a atividade
jurisdicional do senhor e manda tirar o nome do
moço do rol dos culpados, incluindo o compadre.
· É... É, compadre - disse Pedro desanimado.
O senhor tem razão. Eu vô é largar mão dessa
minha improcedência, refrescar meus
memoriais, e extinguir o caso, arquivando o feito,
com baixa na distribuição. Acho, até, com base na
verdade real, que a questão de fundo da menina já
foi sucumbida pelo indiciado. Não cabe nem
rescisória. E no mesmíssimo momento,
exclamaram os compadres: · "Data vênia"!
Moisés Laert Pinto Neto - Servidor da 6ª
Va r a e 1 º c o l o c a d o n o I C o n c u r s o
SERJUS de Poesia - Justiça Federal
Colaboração: Irmão Osmar Seide

A personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma,
porque o progresso moral da sociedade depende exclusivamente da sua independência.(Albert Einstein)
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PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES
Hoje mais um dia que nasceu
Poderia ser comum como tantos outros
Mas sabes que não o é...
Hoje é um dia especial
Aliás, muito especial...
É o dia que nasceste
Que deve ser comemorado
Com alegrias... Com amor...
E com muita felicidade!
O teu aniversário não é só hoje
São todos os dias...
Por isso é preciso comemorar

Cada segundo...
Cada minuto vivido...
Cada dia partido...
Cada segundo vivido
É uma vitória
No transcorrer da vida
Mesmo que seja o mais difícil
Perante a vida ele torna-se
A força para viver mais um ano
Com muita felicidade e esperança
Por isso comemore... Comemore
Sempre o seu aniversário!

IRMÃOS
07/11 - OLAIR SIMOES NUNES
20/11 - DAGOBERTO LADEIRA MACHADO
27/11 - JOAQUIM JOÃO PACHECO DA SILVA
16/12 - FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
25/12 - JOSÉ NATALINO CAMPONÊZ
06/01 - BENEVENUTO JOSÉ LORIATO
09/01 - WAGNER LIMA DE REZENDE
10/01 - ANTONIO CARLOS BARBARÁ
26/01 - WILLIS LEAL FREIRE
CUNHADAS
06/11- ELIANE PODEVAN BASTOS
20/11- ELZA MATAVELI VIMERCATI
03/12- ANDIARA CARMEN V.M. MACHADO
21/12- MARTA CAMPONEZ
25/12- LUCIA DE SOUZA SIMOES NUNES
03/01- ROSANA DE SOUZA DA SILVA
10/01- CLARA MARLENE F. NOGUEIRA
10/01- MARTA CAMATA
18/01- ROSILDA CAMPONEZ
22/01- SUSANA MAGALHÃES DO CARMO
25/01- SANDRA DO ROCIO RIBAS LUGATO
25/01- SANDRA MARA COELHO FERRARI
27/01- IDALINA F. DA COSTA BIMBATO

ESPOSA DO IRMÃO:
WAGNER LIMA DE REZENDE
JOSÉ ROBERTO VIMERCATI
GOBERTO LADEIRA MACHADO
ANTONIO CARLOS BARBARÁ
OLAIR SIMOES NUNES
FRANCISCO CARLOS
LUIZ F. NEVES
ROBERTO ROCHA VERDINI
FRANCISCO CARLOS CAMPONEZ (IN MEMORIAN)
EDSON R. DO CARMO
JULIO CESAR LUGATO
ERLEI FERRARI
PAULO F. BIMBATO

SOBRINHOS / SOBRINHAS
09/11 - DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO DA SILVA
11/11 - JAQUELINE RIBEIRO SCHULZ
12/11 - THIAGO TALIULI DE ABREU
13/11 - ILCEU PEREIRA LIMA JUNIOR
19/11 - CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA
20/11 - RAQUEL MAZZEI M. A. LINS
25/11 - VERA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA
01/12 CRISTINA MAGALHÃES CARMO
04/12 ALAMIR VITÓRIA VEGA E SILVA
07/12 JORGE RODRIGO F. CAMILO
12/12 SANDRA LUIZA MENDES CORREA
13/12 MARINA DE FREITAS SILVA
02/01 LUCIANA QUEIROS E SOUZA VALADÃO
03/01 DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO DA SILVA
06/01 SÉRGIO VICENTE WERNERSBACH
07/01 MARCOS DE OLIVEIRA UVO
07/01 RODRIGO DE OLIVEIRA UVO
12/01 KARINA DE A. SANCHES MARTINS
15/01 CAROLINA C. DE MENEZES MENDES
18/01 LAYSLA DE SOUZA CAMILO
24/01 TATIANA VARGAS DANTAS
29/01 JULIO CESAR RIBAS LUGATO
29/01 JULIANA MENDES CORREA
30/01 LARA RODRIGUES LUZ FARIA

FILHO(A) DO IRMÃO
Francisco Carlos N. da Silva
João Domingos Schulz
José Júlio de Abreu
Osmar Seide
Carlomar S. Gomes de Almeida
Jorge Luiz Andrade Lins
Jair Costa dos Santos
Edson Ribeiro do Carmo
Alessandro Luiz e Silva
José de Oliveira Camilo
José Maria Correa
Admilson Pereira da Silva
Edmilson Souza
Francisco Carlos N. da Silva
Sérgio Joaquim Wernersbach
Eduardo A. Bertacchi Uvo
Eduardo A. Bertacchi Uvo
Jorge Sanches M. Junior
Ronaldo Góes Mendes
José de Oliveira Camilo
Nailton Dantas de Andrade
Julio Cesar Lugato
José Maria Correa
Marcelo Teixeira Faria
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