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Lembranças do valoroso irmão
MANOEL MARIA CAETANO
ORIENTE ETERNO.
HOMENAGEM DE SUA LOJA
A Maçonaria Celeste está mais rica
com sua presença.
Os vivos serão transformados

ADMINISTRAÇÃO 1995 / 1996
V.:M.: Ir.: Manoel Maria Caetano

A A:.R:.L:.S:. Cavaleiros da Luz nº 18,
não poderia se calar em um momento tão
doloroso para todos nós, não só os maçons
de sua loja, mas todos os maçons que
tiveram a sorte, a felicidade de poderem
conviver com o valoroso irmão Manoel
Maria Caetano.
Ele que foi um verdadeiro Maçom, um
irmão que estava sempre pronto a servir, a
ajudar, um pai que até o ultimo momento
pensou em sua filha, um marido dedicado e
fiel, enfim um homem virtuoso. Fará muita
falta para todos nós. A Cavaleiros da Luz,
que viu a sua iniciação, e todo o seu
crescimento maçônico, agradece por ter
tido a honra de poder conviver com um
homem tão iluminado. A sua alegria, sua
inteligência, teu conhecimento, não ficarão
esquecidos no tempo. Manoel Maria, você
soube dignificar a maçonaria. Maçons
como você é que nos dão a certeza de que:
“NÃO VIEMOS AQUI TRABALHAR
INUTILMENTE”.

Isto afirmo, irmãos, que a carne e o
sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis
que vos digo um mistério: Nem todos
dormiremos, mas transformados seremos
todos, num momento, num abrir e fechar
d'olhos, ao ressoar da última trombeta. A
trombeta soará, os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos
transformados.
Porque é necessário que este corpo
corruptível se revista da incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir da imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita:
Tragada foi a morte pela vitória. Onde está,
ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o
teu aguilhão? O aguilhão da morte é o
pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a
Deus, que nos dá a vitória por intermédio do
nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus
amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e
sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que, no senhor, o vosso trabalho
não é vão.
1 Coríntios 15, 50-58

VISITE NOSSO SITE

www.cavaleirosdaluz18.com.br
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Editorial
As férias chegaram ao final e
temos que retornar nossos trabalhos
com força total. Esperamos que a
família Maçônica desfrute deste
primeiro jornal do ano de 2009 que
foi feito com muito amor e
dedicação e que já começa com
algumas novidades.
Esta edição traz algumas
matérias diferentes e contamos com
a participação dos irmãos enviando
textos para serem publicados e
também dando idéias para que
possamos nos aperfeiçoar.
Uma novidade é o quadro

destinado para nossas cunhadas
expor suas idéias,outra novidade é o
quadro de esportes, tentando desta
forma enriquecer nossas
informações.
Estou participando pela
primeira vez na edição deste jornal e
contei com os ensinamentos do
nosso querido Ir:. Barbará, a quem
agradeço esta oportunidade de fazer
algo em prol da Maçonaria.
Estamos prestando uma
homenagem ao nosso querido e
saudoso Ir:. Manoel Maria Caetano,
um grande amigo que caminhou ao

ORIENTE ETERNO.Manoel sem
dúvida continuará fazendo parte
para sempre da Cavaleiros da Luz
nº18, irradiando sua energia.
E aos irmãos aprendizes recém
chegados, sejam bem vindos,
podem contar comigo no que for
possível, pois foi desta forma que
me trataram quando cheguei, com
m u i t o a m o r, f r a t e r n i d a d e e
igualdade.
Ir:. André Luiz de Freitas
Delunardo.

Obesidade infantil : Fique de olho!
Quem não se encanta com aqueles
bebês fofinhos de bochechas rosadas e
cheios de dobrinhas?Mesmo com uma
aparência saudável, essas crianças podem
estar suscetíveis a um dos males que mais
acomete os pequenos: A obesidade infantil.
Dados da Sociedade Brasileira de
Pediatria apontam que a cada dez crianças,
três sofrem de obesidade. Oitenta por cento
das obesas após os quatro anos de idade se
tornarão adultos acima do peso e com
problemas relacionados, como diabetes,
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hipertensão, colesterol e
triglicerídeo
altos.De acordo com endocrinologistas
pediatras, o peso das crianças precisa estar
de acordo com a altura e a idade.Por isso, os
pais devem estar sempre em alerta, pois
quem acredita que gordura é sinônimo de
saúde precisa mudar os seus conceitos.
Além do fator da hereditariedade, os
erros alimentares e a falta de atividades
físicas podem causar problemas hoje e no
futuro das crianças.Geralmente a
obesidade infantil vem de família, mas há

também aqueles pais que deseducam os
filhos, permitindo-lhes comer errado desde
cedo.
Para especialistas, uma boa saída para
eliminar o problema é a reeducação
alimentar aliada à prática diária de
atividades físicas, exercícios aeróbicos,
judô, karatê , natação, são opções que
unidas a uma alimentação equilibrada dão
ótimos resultados.

G

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

Antonio Carlos Barbará
Contato:
Andre Luiz de Freitas Delunardo
email: andredelunardo@hotmail.com,
telefone: 9293-4821

Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça.
No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade. (Confúcio)
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Revelando os Brasis
(autor desconhecido)

Com o objetivo de estimular a
produção cinematográfica no País, e

não só nos meios acadêmicos, este
projeto cultural é destinado a
populações com até 20 mil habitantes,
promovendo a inclusão e formação
audiovisual de modo abrangente.
É realizado um concurso entre os
habitantes dessas localidades, onde
cada interessado, envia uma historia
que gostaria de transformar em vídeo. A
partir daí, serão selecionadas 20
historias e os seus autores receberão
uma formação preparatória nas áreas de
direção, roteiro, produção, etc. Em
seguida, os participantes colocarão em

prática este aprendizado, juntamente
com a sua comunidade.
Revelando os Brasis é um projeto
realizado pelo Instituto Marlin Azul,
localizado em Vitória ES e pela
Secretaria do Audiovisual do Ministério
da Cultura, com patrocínio da Petrobras
e parceria do Canal Futura.
Para maiores informações consulte
o site www.revelandoosbrasis.com.br/
Colaboração Janice Delunardo

Presidente da Fifa diz que crise financeira não vai prejudicar a Copa de 2010
Joseph Blatter ressalta que África do Sul é um país organizado
e que a entidade maior do futebol não está interessada apenas nos lucros
O presidente da Fifa, Joseph Blatter,
garantiu nesta segunda-feira, em entrevista
ao site oficial da entidade, que a crise
financeira mundial não vai prejudicar a
realização da Copa do Mundo de 2010, na
África do Sul. No entanto, o suíço admitiu
que o retorno do investimento não será tão
rentável quanto o do último Mundial, na
Alemanha.
- O orçamento já foi apresentado e
aprovado. Naturalmente, o retorno do
investimento não deve ser o mesmo que o
da última Copa, mas o mundo era um lugar
diferente naquela época. Para a Fifa, o
importante não é conseguir dinheiro na
África, mas que os africanos gostem de
organizar sua Copa. E eles vão gostar.
Muitos grandes jogadores como Pelé,
Michel Platini, Johan Cruyff e Franz
Beckenbauer dizem que futebol é um jogo,
e depois um negócio. Para a Fifa, futebol
não é negócio – afirmou.

Blatter voltou a afirmar que confia no
sucesso da organização do primeiro
Mundial disputado no continente africano.
- O desafio da África do Sul é entregar
uma Copa do Mundo no mais alto nível. E
eles vão conseguir, especialmente com o
que já fizeram em termos de construção,
infra-estrutura, transporte e acomodações.
É um país organizado. As pessoas não
tinham todos os direitos políticos até
1994,então é uma república nova, mas
vvvv

organizada – acrescentou.
A próxima Copa do Mundo será a
primeira a ser realizada no continente
Africano. Entre os preparativos para o
evento, está a construção de cinco estádios
de futebol. Por ser o país-sede, a África do
Sul é o único já classificado entre os 32
países que participarão da Copa. Os demais
ainda enfrentarão as eliminatórias da Copa
do Mundo de 2010 para garantir uma vaga.

O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
(Albert Einstein)
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Toma posse o Maçom Barack Obama, 44º presidente dos EUA
Barack Hussein Obama, de 47 anos,
traz no nome as origens americana,
muçulmana e queniana.Obama é
o
primeiro negro a governar a maior potência
do planeta.
Obama propõe a retirada das tropas
norte-americanas do Iraque. Mas defende o
auxílio financeiro para refugiados
iraquianos. Quanto à questão dos
imigrantes, o candidato defende a
legalização dos 12 milhões de imigrantes
que moram atualmente nos Estados
Unidos, que estaria atrelada a pagamento
de multa e aprendizado do inglês. O
candidato democrata é a favor da união
civil entre pessoas do mesmo sexo e
também do aborto.
Em seu segundo dia de trabalho, o
presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, ordenou o fechamento da prisão na
base de Guantánamo, proibiu a tortura e
nomeou os enviados ao Oriente Médio e ao
Afeganistão.
Agindo rapidamente para desfazer
algumas das iniciativas de seu antecessor, o
ex-presidente George W. Bush (20012009), Obama colocou o prazo de um ano
para o fechamento de Guantánamo, baniu a
tortura de suspeitos de terrorismo detidos
na ilha cubana e ordenou também o
fechamento das prisões secretas da CIA
(inteligência americana) em outros países.
A prisão na base de Guantánamo, em
Cuba --onde prisioneiros estão há anos
detidos sem acusações, alguns sendo
submetidos a métodos de tortura-colaborou para danificar a imagem dos
EUA no exterior.
Obama afirmou que o mundo precisa
entender que a América será inflexível na
defesa de sua segurança e na busca
daqueles que realizam atos terroristas ou
ameaçam os Estados Unidos, porém, a sua
administração quer mandar "um sinal
inconfundível de que nossas ações em
defesa da liberdade, serão tão justas quanto
nossa causa".
"Não podemos mais ficar à deriva e não
podemos mais permitir atrasos", disse
Obama ao entrar na questão da diplomacia
em visita ao Departamento de Estado, onde
anunciou os enviados às zonas de conflito.
O ex-senador George Mitchell,
diplomata experiente, foi nomeado para
retomar as estagnadas conversas de paz
entre israelenses e palestinos. Um dos alvos
das críticas a Bush foi a pouca atenção que

ele deu à questão em seus dois mandatos.
Obama firmou que os EUA irão "ativa
e agressivamente buscar uma paz
duradoura entre Israel e os palestinos,
assim como entre Israel e seus vizinhos
árabes", além de trabalhar por um longo
cessar-fogo na faixa de Gaza.
O presidente apoiou Israel em seu
"direito de se defender" de ataques de
foguetes realizados pelo grupo islâmico
Hamas a partir de Gaza, mas também disse
que é "intolerável" para os palestinos
enfrentarem um "futuro sem esperança".
"Nós entendemos que Israel tem o
direito de se defender pois nesses últimos
anos o Hamas lançou diversos foguetes na
região, declarou. Porém, os Estados Unidos
estão comprometidos com a criação de dois
Estados onde palestinos e israelenses
poderão conviver juntos", completou.
O ex-embaixador na ONU Richard
Holbrooke foi nomeado como primeiro
enviado dos EUA ao Afeganistão e como
"fronte central" na batalha contra o
terrorismo.como "fronte central" na batalha
contra o terrorismo.

Paquistão, região que ele classificou
como "fronte central" na batalha contra o
terrorismo.
O presidente também ordenou uma
revisão integral da estratégia americana no
Afeganistão. Ele quer que mais militares
sejam enviados ao país. Acredita-se que o
líder da rede terrorista Al Qaeda, Osama bin
Laden esteja escondido na montanhosa
fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.
Os anúncios surgem em meio ao
esforço de Obama de solucionar os desafios
na política externa deixados por Bush,
enfatizados durante sua campanha
presidencial.
Obama não fez menções ao Irã, mas
aparentemente se referia ao país persa
quando disse: "indo adiante, devemos
deixar claro a todos os países na região (do
Oriente Médio) que o apoio externo a
organizações terroristas deve acabar".
Ele afirma que irá se engajar em
diplomacia direta com Teerã, em contraste
com a abordagem de Bush, que tentou
isolar o país.

Difícil é ganhar um amigo em uma hora; fácil é ofendê-lo em um minuto
.(Provérbio Chinês)
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O número curioso

Para os antigos, 7 era o número da
perfeição.
Na antiguidade pagã, tal algarismo
representava expressivo signo em quase
todos os sistemas religiosos. No antigo
Egito, a múmia dum faraó era colocada de
frente para o leste, a fim de que "visse " o
sol nascer 7 vezes. Os egípcios guardavam
no leito do filho recém-nascido 7 pedras de
cores diferentes. O 7 para eles era símbolo
de longa vida. Na Pérsia, há uma tradição
milenar: o nome dum filho é posto na
chegada do 7º dia.Os chineses, no tempo de
Confúcio, só penetravam num lugar
sagrado depois de 7 gestos de respeito aos
deuses. Muitos povos da Ásia deixavam-se
acompanhar por 7 pessoas no momento em
que pediam favores aos Céus. A Bíblia fala
do descanso no 7º dia. No budismo, o
n ú m e r o 7 é d e g r a n d e
significação.Nenhum muçulmano podia
entrar na Caaba sem que desse 7 voltas em
torno do venerável templo.
Os japoneses por muitos séculos
julgavam-se protegidos dos deuses quando
7 era o número de filhos. Na Índia, 7 vacas,
reunidas, recebiam todas as bençãos dos
sacerdotes.Na Babilônia, 7 eram os
edifícios sagrados.
E o número 7 , que vem do latim
septem, é mesmo curioso.
_ 7 palavras ou frases Jesus Cristo
pronunciou na cruz antes de morrer:
Segundo a tradução latina do
Evangelho na Vulgata (São João,XIX, 30 ) ,
foram as últimas palavras de Jesus Cristo
na cruz, no instante exato da
morte:Consummatum est !

1ª_ Pater, dimitte illis , nesciunt emim
quid faciunt.
2ª_ Sitio!
3ª_ Mulier, occe filius tuus _Ecce
mater tua .
4ª_ Hodie mecum eris in paradise.
5ª_ Eli, Eli, lamma sabacthani .(em
aramaico) .
6ª_ Pater in manus tuas commendo
spiritum meum .
7ª_ Consummatum est !
Em português :
1ª_ Pai, perdoai-lhes, porque eles não
sabem o que fazem.
2ª_ Tenho sede !
3ª_ Mulher , eis o teu filho _Filho eis
tua mãe .
4ª_ Hoje estarás comigo no paraíso.
5ª_ Meu Deus, meu Deus, por que me
abandonastes?
6ª_ Pai, nas tuas mãos entrego o meu
espírito.
7ª_ Tudo está consumado!
7 são as cores do arco-íris, 7 são as
notas musicais.
Na pedra filosofal, havia 7 frases para a
transformação de metais em ouro.
7 são os pecados maiores: avareza,
cólera, gula, inveja , luxúria , orgulho ,
preguiça.
Dizia Pitágoras: " Os 7 modos
sagrados, emanados das 7 notas,
correspondem às 7 cores da luz, aos 7
planetas e aos 7 modos da existência . "
As 7 faculdades do homem :
afetividade , atividade , ardor ,
concentração , iniciativa , poder ,
sensibilidade.

No famoso Templo de Salomão, em
Jerusalém, viam-se 7 degraus de ouro por
onde passavam as 7 virgens da santidade.
No Apocalipse, Lêem-se nove 7 : 7
amigos , 7 baldes , 7 candelabros , 7 chifres
, 7 espíritos , 7 estrelas , 7 lâmpadas , 7
olhos , 7 reis .
Disse Jesus Cristo, segundo o
evangelho:
"_Não vos digo que perdoeis até 7
vezes , mas até setenta vezes 7 ."
7 maravilhas do mundo antigo , 7
sacramentos da igreja católica , 7 dias tem a
semana , 7 são as religiões principais que se
professam no mundo : Bramanismo ,
Budismo , Confucionismo , Cristianismo ,
Islamismo , Judaísmo, Taoísmo.

Enciclopédia Brasileira Edalto,
curiosidades.
Colaboração do irmão Andre Luiz de
Freitas Delunardo

* * * Lenda Judaica * * *
Um dia Deus, convidou um rabino para
juntos conhecerem o Inferno e o Céu. Ao
chegarem no Inferno, o rabino deparou-se
com um cena muito triste. Estavam num
grande salão redondo, ao centro uma
enorme tigela com sopa. Uma sopa
deliciosa, contendo todos os ingredientes
possíveis. Seu aroma era o mais agradável
de todos. Ao seu redor, estavam várias
pessoas sentadas em seus bancos com uma
longa colher na mão. Eles não podiam sair
de seus lugares, já que a colher era o
suficientemente longa para alcançar a
tigela, mas não conseguiam fazer com que
a sopa da colher chegasse a própria boca.

Assim todas aquelas pessoas estavam
amarguradas, desanimadas, cada uma
preocupada unicamente com o seu
problema.
Deus então, levou o rabino para o Céu.
Lá chegando o rabino deparou-se com o
mesmo grande salão redondo, com a
mesma tigela de sopa ao centro, as pessoas
não podiam sair de seus lugares, porém
tinham a mesma colher que chegava até a
deliciosa sopa. Para o espanto do rabino,
mesmo a situação sendo exatamente a
mesma, as pessoas estavam saciadas,
felizes e conversavam uma com as outras.
O rabino perguntou: "Senhor, meu Deus,

estas pessoas estão na mesma situação que
as pessoas do Inferno, porém estão felizes.
Como?" Disse Deus: "A única diferença é
que, aqui as pessoas aprenderam o que é a
amizade através da solidariedade para com
os outros". Neste momento o rabino viu
que as pessoas se preocupavam em
alimentar primeiramente o companheiro,
que por conseqüência, eram alimentadas,
transformando a dificuldade imposta pelo
tamanho da colher em solução para os
problemas de toda a comunidade
http://www.angelfire.com/pop/yccaro
/lendajudaica.html

Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.
(Carlos Drummond de Andrade)
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REQUISITOS AOS PRETENDENTES À INICIAÇÃO
Por muito que soubermos mui pouco
teremos chegado a saber" (Ir.'. Rui Barbosa).
Num clube de futebol, num sindicato de
classe ou num partido político, claro é que a
campanha de "mais um" seja válida e
necessária, porque aí é o "número" o que mais
importa. Mas, na Maçonaria, onde os
princípios e finalidades são outros,
bem
diferentes
devem ser os processos para
admissão de "mais um".
Muitos candidatos são iniciados em nossa
Ordem sem os suficientes esclarecimentos
sobre o que realmente é e representa. Tal falha
resulta em muitas decepções, não só para o
Candidato, como para a própria Loja que
deveria dar mais amplo conhecimento sobre
quem somos e o que fazemos, além de nossos
objetivos maiores.
A Maçonaria é um grêmio de teor moral,
composto de elementos selecionados no
mundo profano. Quase todos são procedentes
de um meio social mais elevado e evoluído que
o comum. Daí a necessidade da garimpagem
maçônica que se assemelha aos cuidados
empregados na escolha das "pedras" preciosas
e diamantes embrionários, que, tarde ou cedo
irão ser transmutados por meio da lapidação,
no caso o processo da iniciação.
O que representa maior valor no setor
maçônico é a qualidade e não a quantidade de
candidatos. A vida e vigor de uma Instituição,
sempre dependeram do modo efetivo e reto
com que ela cumpra seus objetivos. Para isso
acontecer em maçonaria, urge que se faça uma
garimpagem profunda acerca dos
pretendentes à iniciação nos seus augustos
mistérios.
Afinal, o que fazem os Maçons? – Os
maçons são dedicados a tornarem-se melhores
homens, seja como cidadãos, seja como chefes
de família, seja como profissionais, seja em
todas as suas demais relações com a
humanidade. Os maçons tentam viver e
proceder de acordo com elevados princípios
éticos e morais ensinados pela maçonaria. Em
suas lojas, são constantemente expostos a
sessões de instrução e estudos nas quais esses
princípios éticos, morais e espirituais são
ensinados e debatidos.
Como conseqüência, os maçons são
levados a observar, ensinar e praticar os ideais
de bondade, honestidade, tolerância, verdade,
decência e mútuo entendimento. Preservam e
praticam ainda o patriotismo, a benemerência,
justiça social e os valores espirituais. Em suas
reuniões em loja ou fora dela, os maçons
buscam trabalhar para, de alguma forma, se
tornarem melhores cidadãos e assim contribuir
para uma sociedade melhor.
O que acontece na Iniciação? - Nos
casos de pedidos para iniciação, todos os

integrantes do quadro social de obreiros da
mesma Loja são, tacitamente, havidos como
sindicantes aditivos ou complementares.
Fazer de um cidadão um maçom irmão
e amigo é uma das obras mais importantes da
maçonaria. Por essa razão sugerimos que
dentre outras observações, devemos cogitar
dos requisitos seguintes:
a) se o candidato exerce profissão
honesta e se procede desta maneira, nas suas
transações comerciais;
b) se tem instrução suficiente para
assimilar e desenvolver o ideário maçônico,
uma norma de vida, um objetivo ideal,
esforçando-se por discernir a Verdade, através
de uma leal e sã investigação, procurando ter
uma vida decente e exemplar e trabalhando
para o bem-estar geral e a fraternidade entre os
homens;
c) se goza no conceito público, nas
relações sociais de que disponham, as
sociedades ou ambientes que freqüentam, ou
se o ingresso desse candidato contribuirá para
manter, para elevar o nível da Loja, ou, pelo
contrário, a Loja estaria melhor sem ele;
d) se crê no poder das idéias e da
nobreza de sentimentos, para reformar o
homem e a sociedade, opondo-se, neste
sentido, tanto ao materialista quanto ao
egoísta;
e) bom será, também, indagar dos seus
sentimentos patrióticos, porque são similares
com os que devem ser dedicados à Ordem,
considerada como designação da segunda
pátria dos maçons.
f) se sua conduta é reta e não palmilha o
caminho do jogo ou do alcoolismo que causam
prejuízos e inconveniências, arruínam a saúde
e a r r a s t a m a o s m a i s v e rg o n h o s o s
procedimentos. Um alcoólatra caminha
desvairado para o abismo onde rolará sua
tranqüilidade, sua honra e sua existência. A
preservação das virtudes é um mandamento
divinizado. Todos os iniciados lutam e
labutam no sentido de transformarem os
múltiplos aspectos do Mal e das más
tendências.
E por fim, se professam ideologia
contrária ao espírito da fraternidade humana,
se a alma deles está bem formada, se respeitam
a Deus, se merecem, ao final, de contas, ser
recebidos como irmãos.
São legítimas essas exigências. Nenhuma
vantagem ocorrerá à Maçonaria na admissão
de um indivíduo tardo de inteligência, cheio de
problemas ou dificuldades financeiras,
incorreto nas suas transações e que não tenha
vida familiar bem orientada.
Ninguém deverá se esquecer que, a partir
da iniciação, todos os integrantes da Loja
assumem sérios compromissos com o neófito.

Mas, é justo que não sejam elementos que lhe
possam ser pesados de imediato ao ingresso na
Oficina. Mas, para propor-se à iniciação, é
exigido, preliminarmente, que o candidato
sinta-se libertado dos dogmas do mundo
profano, desobrigado das convenções que
constituem a base da sociedade humana, bem
como descarregado de preconceitos de
qualquer natureza.
Então, ele passará, se aceito a uma nova
casta de criaturas privilegiadas, com
personalidade especial, visto não atender mais
à superstições vulgares, não se dobrar a
simples interesses de terceiros, não se fazer
servil a quem quer que seja.
Quem são os Maçons? – Muitos homens
de bem, de diferentes classes sociais, têm
pertencido à maçonaria.
Políticos,
governantes, empresários, líderes religiosos,
intelectuais, militares, educadores e
benfeitores da humanidade são contados entre
os maçons. No Brasil estima-se em 230 mil o
número de maçons em todo o território
nacional. A Grande Loja Maçônica do Estado
de São Paulo (GLESP) tem sob sua jurisdição
mais de 600 lojas com um total de
aproximadamente 19 mil maçons.
Alguns exemplos de maçons notáveis no
Brasil:
Presidentes do Brasil: 1) – DEODORO
DA FONSECA, foi o 13º Grão-mestre do
Grande Oriente do Brasil; 2) -FLORIANO
PEIXOTO,; 3) - PRUDENTE DE MORAES;
4) - CAMPOS SALLES;
5) - NILO
PEÇANHA; 6) - HERMES DA FONSECA;
7) - WENCESLAU BRÁS; 8) - DELFIM
MOREIRA; 9) - WASHINGTON LUÍS e 10)
- JÂNIO QUADROS.
Vultos proeminentes da Maçonaria: José
Bonifácio de Andrade, D. Pedro I, Américo
Brasiliense, Benjamim Constant, Bento
Gonçalves, Casemiro de Abreu, Cipriano
Barata, Frei Caneca, Padre Diogo Antônio
Feijó, Eusébio de Queiroz, Saldanha Marinho,
Rangel Pestana, Francisco Gê de Acaiaba
Montezuma (Visconde de Jequitinhonha),
Hipólito da Costa, José da Silva Lisboa
(Visconde de Cayru), José do Patrocínio,
Joaquim Nabuco, José Maria da Silva
Paranhos (Juca Paranhos, Visconde do Rio
Branco), Lauro Sodré, Luiz Alves de Lima e
Silva (Duque de Caxias), Nunes Machado,
Quintino Bocaiúva, Castro Alves, Giuseppe
Garibaldi, Silva Jardim, Rui Barbosa, Antonio
Carlos Gomes, Hervê Cordovil e muitos
outros.
Valdemar
Sansão – M.'. M.'(Colaboração do
Ir:.Francisco Carlos nascimento).

Conhecer o homem - esta é a base de todo o sucesso.
(Charles Chaplin)
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Aprenda a decifrar os trajes exigidos em convites para festas e acerte no "dress code"
por Mariana Rocha do UOL Estilo e Moda
Algumas considerações
Se você recebeu um convite que traz a
indicação de como deve se vestir, a
primeira coisa a fazer é não ficar irritado.
Quando se estabelece um padrão, a idéia é
justamente garantir que todos se sintam
bem e estejam adequados à ocasião.
Quando vamos a uma festa, temos a
intenção de homenagear quem nos
convidou. Por isso é simpático e educado
tentar cumprir com o código, da melhor
maneira possível, sem mau humor.
Se, por acaso, você estiver algum dia
totalmente fora do código, avalie a
situação. Em um ambiente de trabalho, por
exemplo, no qual pode comprometer sua
imagem, cumprimente o anfitrião, faça
meia-volta e saia de fininho. Se for uma
ocasião de festa de amigos ou de gente que
conhece você, relaxe e aproveite o evento.
Roupa não é tudo nesta vida.
Agora vamos ao que interessa...
Traje esporte
A mais simples das especificações. Vale
vestido ou calça comprida e camisa, tudo
mais à vontade. Saia e blusa, um tricô, ou
mesmo um jeans bacana. Não precisa usar
salto alto, mas se você quiser, tudo bem - se
a festa for no campo, evite.
Para os homens não é necessário o uso de
gravata ou paletó. Mas, lembre-se: se a
festa tem indicação de traje é porque
alguma formalidade existe, então calças de
sarja ou gabardine com camisa ou pólo,
ficam bem. Os sapatos são mais indicados
nesse caso. Os tênis adquiriram um status
de moda, mas ainda não podem entrar em
todos os lugares. Para prevenir

inconvenientes, evite-os.
Traje passeio, passeio informal, tenue de
ville, esporte fino
É tudo a mesma coisa. Segundo Costanza
Pascolato, no seu livro "O Essencial", é
"uma roupa mais caprichada". Para as
mulheres, vestidos mais elegantes e
tailleur. À noite, o pretinho básico é ótimo.
As pantalonas leves e sofisticadas têm o
seu lugar, assim como os ternos femininos.
Os sapatos têm saltos altos e as bolsas vão
de média (dia) para pequenas (noite). Olha
a dica da chiquérrima Gloria Kalil: "Prefira
os tecidos mais secos: sedas, microfibras,
linhos, algodões e jérseis. Nada muito
brilhante nos acessórios, nem maquiagem
carregada". Muito bom.
Homens não precisam de terno, podendo
usar blazer com calça mais esportiva. Se
usar terno, coloque gravata. Ainda segundo
Gloria Kalil, se no convite vier tenue de
ville, é aconselhável o uso de terno com
gravata, seja noite ou dia.
Passeio completo, passeio formal, traje
social, social completo
A gente pode perceber pelos nomes que a
coisa está ficando séria. Para os senhores, a
ocasião exige terno completo com gravata.
Para a noite, sugerem-se as cores escuras, e
para o dia, tonalidades mais claras. Evite
gravatas berrantes - sempre. As senhoras
usam vestidos ou tailleurs mais chiques, de
tecidos nobres como crepes, sedas, veludos
e bordados. As bolsas são pequenas, os
saltos são altos e as meias, imprescindíveis.
Cabelos, unhas e maquiagem devem estar
impecáveis, sendo que as pérolas são
superadequadas para a situação.

Black-tie, rigor, habillé, tênue de soirée
Para os cavalheiros, smoking. Gravata
borboleta preta, como o nome indica. Para
as damas, vestidos longos ou curtos,
sempre sofisticados. Com brilhos e
transparências, é o momento do glamour,
onde decotes podem ser mais ousados,
assim como as fendas. É hora de arrasar,
mas com bom gosto. Como agasalho, podese usar xales ou estolas do mesmo tecido do
vestido. Evite pele, não é moderno. As jóias
podem ser de família ou emprestadas, e as
bolsas devem ser pequeninas.
Gala
Casaca para os cavalheiros e vestido longo
para as damas. Não use conjuntos.
Pergunte!
Um conselho precioso de Claudia
Matarazzo: Na dúvida, pergunte qual traje
deve ser usado em cada situação, não tenha
vergonha. Agora, "fashion chic" é
invenção, gracinha. Fashion quer dizer na
moda, chic é chique, né? Então é para ser
arrumado, sem ser careta, com liberdade.
Divirta-se!
Fontes: "O Essencial", de Constanza
Pascolato, "Chic - Um Guia Básico de
Moda e Estilo", de Gloria Kalil e "Visual,
uma Questão Pessoal: Um Guia de Moda e
Estilo para a Mulher Elegante", de Claudia
Matarazzo.
Mariana Rocha é consultora de moda,
formada e pós-graduada pela Faculdade
Santa Marcelina, onde é professora e
pesquisadora de moda
Colaboração: Ir.: Benevenuto José Loriato

O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência.
(Henry Ford)
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DICA PARA UM JANTAR A DOIS
Bacalhau de Páscoa Light
Bacalhau da Noruega
-Batatas-inglesas
-Pimentões verdes, vermelhos e amarelos
-Tomate-cereja
-Farinha de rosca
-Azeite de oliva
-1 ovo batido
-Brócolis
Rendimento 2 porções
Dessalgar o Bacalhau da Noruega, cortá-lo
em porções quadradas e levar para aferventar
até ficar macio. Escorrer. Cozinhar as batatas
com casca, ligeiramente, descascá-las e cortálas em fatias não muito finas. Cortar os
pimentões em juliana (tiras finas). Serão usadas
apenas para guarnição e enfeite. Lavar o

brócolis, aferventá-lo por 1 minuto na água com
sal, escorrer e colocá-lo imediatamente em uma
tigela com água e gelo, para cortar o cozimento.
Pincelar a superfície de cada porção do
Bacalhau da Noruega com o ovo batido e
salpicar com a farinha de rosca, levando em
seguida ao forno para gratinar. Usar forno mais
quente para que não cozinhe mais ao gratinar.
MONTAGEM: Colocar no centro do prato onde
será servido, algumas fatias de batata, em
seguida a posta do Bacalhau da Noruega já
gratinada, e ornamentar em volta com os
raminhos do brócolis cortados a gosto, as
tirinhas de pimentão, os tomatinhos e regar
cuidadosamente com azeite.
Receita do Livro de Receitas do Bacalhau da Noruega 2001

FÉRIAS MAÇÔNICAS
"Férias maçônicas" é uma invenção
brasileira deste século e que vem sendo
cada vez mais "esticada", para satisfação
daqueles que crêem que trabalho maçônico
é estafante. Temos, ultimamente, o
alentado período de 30 dias, que gira em
torno dos dias: 20 de dezembro a 20 de
janeiro, para que "cansados" maçons
repousem de seu pesado trabalho...
simbólico de operário. Isso, todavia, nem
sempre aconteceu.
Consultando antigos livros de atas,
pode-se constatar que as Lojas não paravam
seus trabalhos nem no Natal, ou na
passagem de ano. Tomemos, para exemplo,
alguns casos:
1. Na Loja Amizade, de São Paulo,
dois padres (padres, vejam bem!), Manoel
Joaquim Gonçalves de Andrade e José
Joaquim dos Quadros Leite, foram
iniciados a 25 de dezembro de 1832; e no
dia 30 de dezembro, foi iniciado o padre
José Joaquim Rodrigues. E o templo da
Loja, à rua Tabatinguera, foi inaugurado
num dia 3 de janeiro (de 1873).
2.
Na Loja Piratininga, de São
Paulo, a 23 de dezembro de 1912, era
aprovada a proposta de que se alugasse o
novo prédio da Loja, à rua Líbero Badaró, à

firma Luiz Osório e Cia., por quatro contos
de réis mensais, com contrato por cinco
anos. A 8 de janeiro de 1890, era aprovado,
em sessão econômica, um voto de
congratulações pela escolha do marechal
Deodoro da Fonseca para o Grão-Mestrado
do Grande Oriente do Brasil.
3. A Loja Fé e Perseverança, de
Jaboticabal, promoveu a sua sessão de
regularização a 5 de janeiro de 1890.
4. A Loja Monte Líbano, de São
Paulo, realizava uma sessão magna para
iniciação de Júlio dos Santos Martins,
português, agente comercial, a 31 de
dezembro de 1914.
5. A Loja União Paulista, de São
Paulo, iniciava, a 7 de janeiro de 1924, o
negociante italiano Francisco Maurano. A
mesma Loja, a 27 de dezembro de 1928,
iniciava o comerciante italiano Carlos
Castellani.
A partir do final do século passado,
algumas Lojas começaram a fazer um
pequeno hiato em seus trabalhos, da
véspera de Natal até ao dia de Reis, a 6 de
janeiro. Em 1948, por necessidade de
manutenção do prédio da sede do Grande
Oriente do Brasil, que comportava ainda 24
lojas simbólicas, um prédio grande e

complexo de difícil manutenção e com essa
dificuldade agravada pelo grande número
de pessoas que por ali circulavam e que
ajudavam a deteriorar a construção, foi
estipulado que entre os dias 24 de dezembro
e 18 de janeiro, haveria um recesso.
E, até hoje, não apareceu ninguém para
extirpar essa prática, que é esdrúxula,
porque o trabalho maçônico é constante e
ininterrupto, como o de outras entidades
filosóficas, iniciáticas, assistenciais e de
aperfeiçoamento do Homem (seria,
realmente, cômico, se a Igreja, por
exemplo, entrasse em férias).
(Adaptado) http://uniaoprosperidade.blogspot.com/2009/01/repu
blicao-as-incrveis-frias-manicas.html

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

Determinação coragem e auto confiança são fatores decisivos para o sucesso.
Se estamos possuidos por uma inabalável determinação conseguiremos superá-los.
Independentimente das circustancias,devemos ser sempre humildes,recatados e despidos de orgulho(Dalai Lama)
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A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA NA MAÇONARIA
A abordagem de um assunto complexo
exige algumas premissas, que, embora
verdades inconcussas, podem ser, muitas
vezes, esquecidas, em benefício de interesses
pessoais de momento.
A primeira premissa esclarece que a
Maçonaria é uma Fraternidade. Ora, o
substantivo feminino fraternidade designa o
parentesco de irmãos, o amor ao próximo, a
harmonia, a boa amizade, a união ou
convivência como de irmãos.
Isso leva à conclusão de que, na
organização designada, genericamente, como
Maçonaria, ou Franco-Maçonaria, definida
como uma Fraternidade deve prevalecer à
harmonia e reinar a união ou convivência como
de irmãos.A segunda premissa afirma que a
Maçonaria, como uma Fraternidade, deve ser
uma instituição fundamentalmente ética. O
substantivo feminino ética designa a reflexão
filosófica sobre a moralidade, ou seja, sobre as
regras e códigos morais que orientam a conduta
humana; refere-se, também, à parte da Filosofia
que tem por objetivo a elaboração de um
sistema de valores e o estabelecimento dos
princípios normativos da conduta humana,
segundo esse sistema de valores. Sendo, a
Maçonaria, até pela sua definição, uma
organização ética, devem ser rígidos os códigos
de moral e alto o sistema de valores, que
orientam a conduta entre maçons.
Todos os códigos maçônicos ressaltam a
importância dos valores éticos entre maçons,
ou seja, entre Irmãos. Isso está bem evidente em
disposições inseridas em textos
constitucionais, as quais, com pequenas
variações de Obediência para Obediência,
afirmam que, entre outros, são deveres do
maçom:"Reconhecer como Irmão todo maçom
e prestar-lhe, em quaisquer circunstâncias, a
proteção e ajuda de que necessitar,
principalmente contra as injustiças de que for
alvo;
Haver-se sempre com probidade,
praticando o bem, a tolerância e a fraternidade
humana".
E completam, destacando que:
"Não são permitidas polêmicas de caráter
pessoal nem ataques prejudiciais à reputação de
Irmãos, nem se admite o anonimato".
A ética, todavia, não fica restrita apenas às
relações entre maçons, mas, também, às destes
com as Obediências que os acolhem,
principalmente nas referências a estas, ou aos
seus dirigentes, em textos escritos. Isso está
bem caracterizado no dispositivo legal, que
admite ser direito do maçom:"Publicar artigos,
livros, ou periódicos que não violem o sigilo
maçônico nem prejudiquem o bom conceito da
(do) Grande Loja (Grande Oriente)".
A par, entretanto, dessa ética de caráter
interno, há aquela reconhecida em todos os
meios sociais e que considera atentatórias às
regras e códigos morais das sociedades ditas
civilizadas, atitudes como:
1. Divulgar denúncia de fatos, sem a

necessária comprovação, o que envolve
difamação e calúnia;
2. Difamar e atacar pessoas, em conversas
e em reuniões, sem a presença dos atingidos
pelos ataques;

aperfeiçoar, valem os conselhos contidos numa
mensagem encontrada na antiga igreja de Saint
Paul, em Baltimore, datada de 1692 :

3. Divulgar, por qualquer veículo, o texto
de cartas particulares e, portanto, confidenciais;
4. Atacar pessoas e instituições, sem lhes
dar o direito de resposta no mesmo veículo e no
mesmo local em que foi publicado o ataque (e
esse é um direito garantido por lei);
5. Ter conhecimento de que alguém está
incorrendo em atitudes antiéticas, como as
citadas, e nada fazer, ou, o que é pior, ajudar a
incrementá-las;
6. Aproveitar uma situação de
inimputabilidade penal --- por qualquer motivo,
inclusive senilidade --- para produzir ataques,
difamações e injúrias contra pessoas e/ou
instituições.
Atitudes antiéticas, como essas citadas,
ocorrem todos os dias, na sociedade atual,
principalmente em épocas de campanha
eleitoral, de crises econômicas, de tumulto
social; ocorrem, também, nos meios onde a
intriga e os mexericos fazem parte do ofício e
trazem dividendos financeiros, como é o caso
das "colunas sociais" e da mídia especializada
em futricas de rádio, televisão e teatro. É claro
que ocorrem! A sociedade atual, graças ao
esgaçamento de sua estrutura familiar e ao
avanço avassalador da amoralidade, é, hoje,
altamente antiética : a solidariedade é moeda
em baixa; o respeito às demais pessoas é
praticamente inexistente; o acatamento da lei e
da ordem vai escorrendo pelo ralo; a
deslealdade, no sentido de auferir vantagens,
vai de vento em popa; quem está por cima, pisa
na cara de quem está por baixo; e quem está por
baixo tenta puxar o tapete de quem está por
cima.
A Maçonaria, contudo, deveria dar o
exemplo de moral e de ética. Afinal de contas,
ela afirma, em todas as suas Cartas Magnas,
que:
"Pugna pelo aperfeiçoamento moral,
intelectual e social da humanidade, por meio do
cumprimento inflexível do dever, da prática
desinteressada da beneficência e da
investigação constante da verdade. (...)
Proclama que os homens são livres e iguais em
direitos e que a tolerância constitui o princípio
cardeal nas relações humanas, para que sejam
respeitadas as convicções e a dignidade de cada
um".
Nem sempre, porém, isso acontece. A
Instituição maçônica, doutrinariamente, é
perfeita, mas os homens são apenas
perfectíveis. Procuram se aperfeiçoar, mas
muitos nem sempre conseguem o seu intento,
mesmo depois de muitos e muitos anos de vida
templária, persistindo nas atitudes aéticas e
antiéticas, que lhes embotam o espírito e
assolam o ideal de solidariedade, de moral e de
respeito à dignidade humana.
Para aqueles que pretendem, realmente, se

"Vá plácido entre o barulho e a pressa
lembre-se da paz que pode haver no silêncio.
Tanto quanto possível, sem capitular, esteja de
bem com todas as pessoas. Fale a sua verdade,
clara e calmamente; e escute os outros, mesmo
os estúpidos e ignorantes, pois também eles têm
a sua história. Evite pessoas barulhentas e
agressivas. Elas são tormento para o espírito. Se
você se comparar a outros, pode se tornar
vaidoso e amargo, porque sempre haverá
pessoas superiores e inferiores a você. Desfrute
suas conquistas, assim como seus planos.
Mantenha-se interessado em sua própria
carreira, ainda que humilde; é o que realmente
se possui, na sorte incerta dos tempos. Exercite a
cautela nos negócios, porque o mundo é cheio
de artifícios. Mas não deixe que isso o torne
cego à virtude que existe; muitas pessoas lutam
por altos ideais e, por toda parte, a vida é cheia
de heroísmo. Seja você mesmo. Principalmente,
não finja afeição, nem seja cínico sobre o amor,
porque, em face de toda aridez e desencanto, ele
é perene como a grama. Aceite, gentilmente, o
conselho dos anos, renunciando, com
benevolência, às coisas sa juventude. Cultive a
força do espírito, para proteger-se, num
infortúnio inesperado.
Mas não se desgaste com temores
imaginários. Muitos medos nascem da fadiga e
da solidão. Acima de uma benéfica disciplina,
seja bondoso consigo mesmo. Você é filho do
Universo; não menos que as árvores e as
estrelas, você tem o direito de estar aqui. E que
seja claro, ou não, para você, sem dúvida o
Universo se desenrola como deveria. Portanto,
esteja em paz com Deus, qualquer que seja a sua
forma de conhecê-lo, e, sejam quais forem sua
lida e suas aspirações, na barulhenta confusão
da vida, mantenha-se em paz com sua alma.
Com todos os enganos, penas e sonhos
desfeitos, este ainda é um mundo maravilhoso.
Esteja atento"!
Do livro "Fragmentos da Pedra Bruta"
Editora A Trolha - 1999, coletânea de artigos
esparsos.
http://blogdamaconaria.blogspot.com/200
8/05/importncia-da-tica-na-maonaria.html

É mais difícil vencer hábitos ruins do que despedaçar rochas.
(Textos Judaicos)
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O segredo e o bode da Maçonaria
No livro de Daniel, capítulo 12,
versículo 4, o Senhor ordena que o profeta
lacre e guarde em segredo as palavras de
uma mensagem expressa em um
determinado livro até o fim dos tempos.
Mais adiante, no mesmo capítulo, nos
versículos 9 e 10, diz o Senhor: “Vai
Daniel, porque estas palavras estão
fechadas e lacradas até o tempo do fim.
Muitos serão purificados, esbranquiçados
e refinados, mas os transgressores
procederão iniquamente, e nenhum dos
transgressores entenderá, mas os sábios
entenderão.” Fiel às instruções do Senhor
Deus, Daniel guardou e os de hoje
prosseguem guardando o segredo
recomendado por Deus.
Embora guardar sigilo na Ordem
Maçônica vem desde sua origem, a notícia
remonta do período dos apóstolos, por
volta do terceiro ano depois de Cristo
quando eles se dirigiram a várias
localidades para pregar o evangelho. Os
que foram para a Palestina, ficaram
surpresos com o costume do povo judaico
em falar ao ouvido de um bode, um animal
muito presente na cultura do povo judeu
daquele período. Os apóstolos de Cristo,
ao buscarem saber as razões que
sustentavam aquela postura, os palestinos
davam o silêncio como resposta. Até que
um Rabino de uma comunidade, em
atenção à indagação do apóstolo Paulo,
respondeu-lhe que tal procedimento era (e
ainda é parte, até hoje em algumas aldeias
do território Israelense) de um cerimonial
judaico para expiação de pecados e erros,

Por que você não deixa parte
do seu conhecimento
registrado para outras
pessoas? Ao escrever para o
jornal “O CRUZADO”, você
exercita e formaliza seus
pensamentos. Além disso, seu
trabalho fica guardado no site
da Loja!
Confira em:
www.cavaleirosdaluz18.com.br

cujo povo tem o bode como confidente.
Confessar erros e pecados ao um bode,
junto ao seu ouvido, segundo o
mencionado ritual, assegura ao pecador de
que o segredo de seus delitos confessados
ficam guardados, tendo em vista que bode
não fala. O confessionário na Igreja
Católica foi instituído anos depois, cuja
instituição garante ao pecador o voto de
silêncio por parte do sacerdote-confessor.
Perseguida pelo governo papal do
Vaticano, por discordar frontalmente das
instituições oficiais do seu poderoso
império, com que a Igreja subjugou,
humilhou e matou nas fogueiras da
Inquisição milhões de pessoas, muitos
maçons foram presos e submetidos aos
inquisidores que a todo custo buscavam
arrancarem deles confissões sigilosas de
domínio da Ordem Maçônica, semelhantes
as que o Senhor recomendou ao profeta
Daniel fechar e lacrar até o tempo do fim.
Um dos inquisidores, Chasmadoiro
Roncalli, um reconhecido perverso dos
quadros da Igreja, chegou a desabafar, com
um superior seu: “Senhor, este pessoal
maçom parece bode, por mais grave que eu
torne o processo de flagelação a que lhes
submeto, não consigo arrancar de nenhum
deles quaisquer palavras.”
Remonta desse período a alcunha de bode
com que se faz referência aos cidadãos
maçons, em todo o mundo, como aquele
que sabe guardar segredo.
Muitos associam a figura do bode ao
demônio com que buscam acusar a
Maçonaria de práticas satânicas, com

argumentações integralmente destituídas
da expressão da verdade. Ministros da
Palavra de Deus e fiéis de quaisquer
segmentos da Igreja de Cristo têm
compromisso com a verdade, razão por que
o próprio Deus recomendou e instruiu a
todos, conforme está expresso nas
Escrituras Sagradas do Livro de Êxodo
23:01 “não deves propagar uma notícia
inverídica. Não cooperes com o iníquo por
te tornares testemunha que trama
violência.”
A Maçonaria proclama a existência de
Deus, os iniciados em seus templos (não
são deístas) são teístas e têm a Jesus Cristo
como único Salvador. Ensina que a alma é
imortal. Proíbe a discussão sectária de
natureza política ou religiosa em seus
templos. Busca unir a todos pelos laços da
fraternidade conforme recomenda Jesus
“tens de amar o teu próximo como a ti
mesmo.” (Este último parágrafo foi
negritado por iniciativa do autor do blog).
Este texto foi enviado como um
simples comentário em "Maçonaria e
Igreja". Devido a sua pertinência e
veracidade para a enorme maioria dos
Maçons, transformo-o em uma postagem,
com os agradecimentos à pessoa que o
enviou e ao autor.
Autor: Pedro Borges dos Anjos, é
Cristão Evangélico e Mestre Maçom do
quadro da Loja Maçônica Caridade e
Segredo, da cidade histórica da Cachoeira,
estado da Bahia.
Colaboração: Irmão IR.: Erlei Ferrari

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

Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer.
(Mahatma Gandhi)
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MENSAGEM DO VENERÁVEL MESTRE
Vejam como é bom, como é agradável
os Irmãos viverem unidos. É como óleo
fino sobre a cabeça,
descendo pela
barba, a barba de Aarão; descendo sobre a
gola de suas vestes. É como o orvalho do
Hermon, descendo sobre os montes de
Sião. Porque aí Javé manda a benção e a
vida para sempre.
Queremos dar boas vindas aos IIr:.,
Cunhadas, Sobrinhas e Sobrinhos da
Cavaleiros da Luz nº18 e também aos IIr:.
de nossas lojas irmãs, desejando muito
sucesso nas realizações de 2009. Um novo
ano se inicia, velhos desafios são
reapresentados, mas a nossa missão é
contribuir para o aperfeiçoamento e a
felicidade da humanidade. Com a
desordem da maior economia do planeta, a
norte americana, teremos profundas
mudanças nos rumos das nações na ordem
econômica mundial, mas surge também,
uma renovada confiança no novo
presidente americano e na capacidade
geradora de riqueza de nosso país. O ano
novo fortifica as chamas de nossas
esperanças, renovam-se as energias, é
como se tivéssemos nascido de novo, o
ciclo da vida continua, na verdade só
temos dois pólos: início e fim. A partir do
nascimento já estamos envelhecendo o

tempo não para, o que conta são nossas
ações, se fizemos o bem ou o mal, ou se
simplesmente ficamos indiferente com
nossos irmãos e nossos semelhantes
Gostaríamos nesse início dos trabalhos
chamar a atenção, sobre nossas
freqüências em lojas, acho que podemos
melhorar em muito, bastando observar os
ensinamentos transmitido pela régua de 24
polegadas, o Maço e o Cinzel. Esses
instrumentos tão bem falados em nossa
ordem para medir e delinear nossas vidas,
são facilmente esquecidos por grande
maioria, não os praticamos no cotidiano.
Então vejamos: A régua nos induz a
empregá-la com critério em nossas
meditações, no trabalho e no descanso
físico e espiritual. E esse trabalho meus
IIr:., não seria estarmos reunidos em loja?
A menos que a existência da loja seja uma
mera formalidade. O Maço, traduz que a
habilidade, sem o emprego da razão, é de
pouco valor e que o trabalho é uma
obrigação do homem. Basta a lembrança
de um fato marcante em nossa vida e
pronto ganhamos emoção e perdemos a
razão, o discurso vai por água abaixo.
Com o Cinzel, aprendemos que só através
da educação e da perseverança podemos
trilhar o caminho para a perfeição.

Portanto meus IIr:., somente em loja
Maçônica, dedicando-se aos estudos e
perseverando com nossa presença
participativa poderemos estreitar os laços
de Fraternidade que nos unem como
verdadeiros Irmãos.
Portanto meus, tudo muito fácil, uns
ensinam e outros aprendem, nada
complicado, vamos honrar nosso
compromisso e nosso juramento solene, e
quando chegar as eleições para Venerável
Mestre e para o Grão Mestrado, o que está
perto, mas ainda há tempo, vamos fazer
uma bela festa, exercendo com orgulho o
dever Maçônico.
Comentário feito por Santo Inácio de
Etioquia
“Cuidai de vos reunirdes com mais
freqüência para oferecer a Deus a vossa
eucaristia, as vossas ações de graças e os
vossos louvores. Por vos reunirdes
freqüentemente, enfraqueceis as forças do
mal e o seu poder pernicioso dissipa-se
perante a unanimidade da vossa fé. Haverá
algo melhor do que a paz, esta paz que
desarma todos os nossos inimigos
espirituais e carnais?”
Olair Simões Nunes

MENSAGEM DE NOSSA CUNHADA LÚCIA DE SOUZA SIMÕES NUNES
(esposa de nosso Venerável Olair Simões Nunes)
O que tenho não me pertence, embora
faça parte de mim.
Tudo o que sou me foi um dia
emprestado pelo Criador, para que eu possa
dividir com aqueles que entram na minha
vida.
Ninguém cruza nosso caminho por
acazzso e nós não entramos na vida de
alguém sem nenhuma razão. Há muito o
que dar e o que receber, há muito o que
aprender, com experiências boas ou
negativas.
É isso... tente ver as coisas negativas
que acontecem com você como algo que
acontece por uma razão precisa. E não se
lamente pelo ocorrido, além de não servir
de nada reclamar, isso vai lhe vendar os
olhos para continuar seu caminho.
Quando não conseguirmos tirar da
cabeça que alguém nos feriu, estamos
somente reavivando a ferida, tornando-a
muita vezes bem maior do que era no inicio.
Nem sempre as pessoas nos ferem

voluntariamente, muitas vezes somos nós
que nos sentimos feridos, e a pessoa nem
mesmo percebeu; e nos sentimos
decepcionados porque aquela pessoa não
correspondem as nossas expectativas. Às
nossas expectativas!!!
E sabemos lá quais eram as suas
expectativas? Nós tanto nos
decepcionamos quanto decepcionamos os
outros. Mas, claro, é bem mais fácil pensar
nas coisas que nos atingem.
Quando alguém lhe disser que o
magoou sem intenção, acredite nela! Vai lhe
fazer bem, assim, talvez ela
poderá entender quando
você, sinceramente, disser
que “foi sem querer.”
Dê de você mesmo o
quanto puder! Sabe, quando
você se for, a única coisa que
vai deixar é a lembrança do
que fez aqui.
Seja bom, tente dar

sempre o primeiro passo, nunca negue uma
ajuda ao seu alcance, perdoe e dê de você
mesmo. Seja uma benção!
Deus não vem em pessoa para
abençoar. Ele usa os que estão aqui
dispostos a cumprir essa missão. Todos nós
podemos ser anjos.
A eternidade está nas mãos de todos
nós.
Viva de maneira que quando você se
for, muito de você ainda fique naqueles que
tiveram a boa ventura de encontrá-lo!!!
Lucia de Souza Simões Nunes

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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PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES
Que as verdadeiras amizades continuem.
Que as lágrimas sejam poucas, e compartilhadas.
Que as alegrias estejam sempre presentes e sejam festejadas por todos.
Que o carinho esteja presente em um simples olá,
ou em qualquer outra frase mesmo que digitada rapidamente.
Que os corações estejam sempre abertos para novas amizades, novos amores, novas conquistas.
Que Deus esteja sempre com sua mão estendida apontando o caminho correto.
Que as coisas pequenas como a inveja ou desamor, sejam retiradas de nossa vida.
Que aquele que necessite de ajuda encontre sempre em nós uma animadora palavra amiga.
Que a verdade sempre esteja acima de tudo.
Que o perdão e a compreensão superem as amarguras e as desavenças.
Que este nosso pequeno mundo virtual seja cada vez mais humano.
Que tudo que sonhamos se transforme em realidade.
Que o amor pelo próximo seja nossa meta absoluta.
Que nossa jornada de hoje esteja repleta de flores.
Que a Felicidade momentânea da Vingança, ceda espaço para a Felicidade eterna do Perdão.
Que no seu aniversário mais do que nunca,
Desejamos aos aniversariantes deste mês, tudo o que há de melhor no Universo,
e que seus sonhos sejam todos realizados.
Parabéns!!!
Feliz Aniversário!

ANIVERSARIANTES
IRMÃOS
11/02 - JULIO CESAR LUGATO
27/02 - GERALDO VIEIRA DE GOUVEIA FILHO
CUNHADAS

ESPOSA DO IRMÃO:

05/02 - RACHEL MARIA SILVA REIS
07/02 - CRISTINA M. V. DE ANDRADE

(Ir:.. José Mario Barbosa Reis)
(Ir:. Nailton Dantas De Andrade)

SOBRINHO/SOBRINHA

FILHO/FILHA DO IRMÃO

02/02 LUANA RODRIGUES LUZ FARIA
02/02 VALESKA COELHO FERRARI
10/02 JAMES GOUVEA FREIAS
14/02 CARLOS MAGNO DA SILVA
15/02 MARCELO OLIVEIRA CAMPONÊZ
18/02 VICTOR MATAVELI VIMERCATI
19/02 TEREZA MARIA DE FREITAS SILVA
23/02 LORRANY PISSINATTI
26/02 RODRIGO COELHO RODRIGUES DE SOUZA
27/02 CAMILA DE MENEZES MENDES

(Ir:. Marcelo Teixeira Faria)
(Ir:. Erlei Ferrari )
(Ir:. Wilson Freias )
(Ir:. Joaquim João Pacheco da Silva)
(Ir:. José Natalino Camponêz )
(Ir:. José Roberto Vimercati )
(Ir:.Admilson Pereira da Silva )
(Ir:. José Natalino Camponêz )
(Ir:.César Rodrigues de Souza)
(Ir:.Ronaldo Góes Mendes )

Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos.
(Albert Einstein)

