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Benemérita do Supremo Conselho do Grau 33 do R.·. E.·. A.·. A.·.

PALAVRA DO VENERÁVEL MESTRE
Meus Irmãos:
Em junho deste ano, depois de passar pelo processo eleitoral de nossa Loja, vocês me delegaram a
missão de conduzir administrativamente a nossa Oficina, para ser o Venerável Mestre no período de
2014 / 2015.
Cabe também ao Venerável, estabelecer critérios para serem alcançados num caminho de sucesso para
sua Loja, tendo ao seu lado todos os Irmãos em completa sintonia com o que a Maçonaria ensina a
todos nós.
Assim,

desde

o

primeiro

dia

do

Veneralato,

pude

observar

que

somente

um

planejamento

administrativo podia galgar êxito entre nós, visto que todos devem ser convidados ao labor, em
benefício de todos.
Algumas iniciativas já foram tomadas e gostaria de relembrá-los daquilo que estamos realizando e
vamos realizar durante o período que vocês nos concederam. A Festa Julina, passando pelas palestras
que realizamos com auxílio de Irmãos da Alta Administração e encontros informais das nossas Famílias.
Surgiu o periódico CRUZADO NEWS e culminamos este primeiro período com a Confraternização de
Final de Ano.
Porém não devemos nos esquecer de que temos como meta nesta administração em aumentar a
frequência da Loja para 60% do quadro regular de obreiros, fomentar a iniciação anual de no mínimo
três profanos, programar um trabalho de solidariedade, elaborar um núcleo de Instruções de
Ritualísticas e Filosóficas com a instituição da Comissão de Ritualística e Estudos da Loja, praticar o
projeto RESGATE, com o objetivo de reconquistar os Irmãos ausentes e instalar o Dia da Solidariedade,
reativando o AMADOS.
Entretanto, gostaria de revelar que o mais importante desses empreendimentos é aquele que realizamos
dias atrás, que versa sobre a pesquisa de TOMADA DE DECISÕES, que servirá de base para
continuarmos o nosso trabalho, voltado para o bem comum. Na primeira fase foi apresentado um
questionário com respostas objetivas. Em uma segunda fase apresentamos os dados estatísticos recebidos
por vocês. De posse de todas as sugestões estamos construindo uma 3ª fase, para discutirmos suas ideias
e quais iremos diligenciar, de forma a priorizar o que consumaremos emergencialmente e o que virá ser
operado depois. Assim, faremos esforços para que, consigamos fazer a Família Cavaleiros da Luz, 18
rumar
busca neste
de tempos
profícuos
e de convivência
harmoniosa.
Resta em
apenas,
momento,
desejar
a todos de
nossa Família os meus
agradecimentos e da Cunhada Mary, por tudo aquilo que nos foi dedicado,
esperando que todos tenham um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de
alegria e felicidade!

Que o Grande Arquiteto do Universo, DEUS de amor e bondade lhes abençoe.
Ven.·. M.·. E dson Ganho

Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros.

Editorial

PROGRAMA DE PRECEPTORIA MAÇÔNICA

A Maçonaria quer que cada um de

"JAMAIS DESCOBRIRÍAMOS ALGUMA COISA SE NOS
CONTENTÁSSEMOS COM O QUE ESTÁ DESCOBERTO"
nós busque melhorar como homens
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e consequentemente melhorar cada
vez mais a humanidade.
O comportamento do Maçom se
torna

mais

maçônica

difícil

porque

na

sociedade

os

indivíduos

estão mais próximos uns aos outros,
exigindo deles maior tolerância e
fraternidade,

que

reflete

procedimento

no

social,

comportamento que não pode estar
subjugado

ao

acaso

ou

a

1. OBJETIVO
Este programa visa dotar as Lojas de um desenvolvimento
através de uma instrução com qualidade ritualística,
espiritualidade e disciplina.
A Ordem Maçónica e as Lojas Simbólicas através deste
programa de qualidade maçónica desenvolverão um trabalho
voltado para transformação individual do maçom e da
sociedade como um todo.
2. DEFINIÇÃO

arbitrariedade, mas inerente a uma
verdadeira obrigação.
Se

o

nossas

“diálogo”

antecedesse

diferenças,

não

as

haveria

espaço em nossos corações para
ressentimentos

e

muito

menos

cultivaríamos sentimentos tão ruins
no que diz respeito aos outros.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

A preceptoria maçônica procura através do treinamento dos
mestres maçons competentes, o desenvolvimento dos graus
básicos da maçonaria.
O irmão preceptor transmitirá aos aprendizes e companheiros
seus conhecimentos, devendo possuir um profundo
conhecimento ritualístico, esotérico e histórico da Maçonaria.
O irmão preceptor deve ser, pois o instrutor, conselheiro e
porta voz, junto a Loja, dos irmãos dos graus básicos.
3. FORMAÇÃO DOS IRMÃOS PRECEPTORES
As Lojas deverão aumentar o número de reuniões de Câmara
do Meio, onde os mestres desenvolverão suas capacidades e
poderão aumentar os conhecimentos maçónicos (a ritualística,
o esoterismo e a história).
As Lojas promoverão recapitulação e discussões de todas as
instruções de aprendiz e companheiro somente para mestres.

Gestão 2014 / 2015
Ven.·. M.·. Edson Ganho
1 Vig.·. Olair Simões Nunes
2 Vig.·. Dagoberto Ladeira Machado

4. CARACTERÍSTICA DE UM PRECEPTOR MAÇÓNICO
 Lealdade para com o Venerável Mestre
procurando transmitir a unidade da Loja.

e

Oficina,

 O maçom que encoraja ações contrárias à Loja ou participa
dela é um desleal e isto é uma doença contagiante.

Novembro 2014

 Anseio em perseguir a emoção de transmitir os
ensinamentos maçónicos. Não sentir esta emoção é um sinal
de fraqueza e os homens sempre se identificarão com os
vitoriosos.

Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.

 Empatia, entendendo os anseios e valores do irmão recéminiciado. Devemos ser capazes de entender e apreciar
valores, crenças, cultura e tradições de outras pessoas.
 Poder de decisão, sendo hábil ao pesar os fatos inerentes a
cada situação, decidindo o momento de agir ou não agir.
Uma pessoa sem senso de competividade é grágil e
facilmente subjugado nosmais simples desafios.
 Autoconfiança.
O
treinamento
e
as
experiências
desenvolvem um sentimento de segurança ao mestremaçom.
Aquele
que
acredita
que
não
consegue
desencumbir-se de uma tarefa, torna-se um guia
dispensável.
 Responsabilidade para com os irmãos iniciados sem jamais
atribuir a eles nossos fracassos, não importa quão grave
tenha sido a consequência de nosso erro. O mestre preceptor
deve inspirar confiança e integridade alé dos conhecimentos.
 Tenacidade em perseguir o sucesso de nossa tarefa e transmitir confiança aos novos irmãos no
valor do trabalho e estudo para o desenvolvimento pessoal e da ordem. Deve sentir um enorme
desejo de aprimorar suas virtudes e transmiti-las. A tenacidade é a chave para a realização das
missões consideradas impossíveis. O mestre preceptor deve preparar os aprendizes e
companheiros para vencer os desafios de uma vida maçónica.
 Moral e disciplina. Fator essencial a quem ensina, pois a disciplina não significa a perda de

individualidade, e a moral é o resultado do orgulho de quem é um verdadeiro maçom. A moral e a
disciplina são a base para o sucesso da Ordem Maçónica. A perda de desciplina (ritualística) é a
mais contagiosa e destruidora doença de nossas Lojas.
Trabalho apresentado no I Semanes-Seminário Maçónico do
Norte do Estado - OUT/94 – GLMEES, de autoria do M.·. M.·.
Inst.·. Ir.·. Atyla Quintaes Freitas Lima, Grau 33 e Soberano Grande
Inspetor Litúrgico da Primeira Região/ES, do Supremo Conselho do
REAA e membro da A.·. R.·. L.·. S.·. Cavaleiros da Luz, nº. 18.

A simplicidade é o último degrau da sabedoria.

COLUNA DO MESTRE INSTALADO
O Venerável Mestre de uma Loja Maçônica
O Venerável-Mestre eleito de uma loja maçônica é o detentor de obrigações e
direitos regulamentares e constitucionais e responde, perante a Assembleia da loja, em
primeira instância, e perante a obediência, em última, por todos os atos que praticar ou
deixar de praticar. Representante máximo do povo maçônica da loja tem os seus deveres
traçados no Regulamento Geral da Federação, nos Estatutos da loja e em outros diplomas
legais, a eles devendo ficar adstrita a sua atuação como administrador e orientador da loja.
No cumprimento de suas obrigações, o Ven. M. deve levar em consideração que é o
depositário de valores intrínsecos e abstratos, concedidos pelos maçons da loja, tais como a
confiança, a solidariedade, a harmonia e a eficiência. Além disso, seu norte mais importante é
a obtenção de um estado de felicidade que se caracteriza pela harmonia plena entre os
irmãos, pela aferição de conhecimentos maçônicos, pelo bem-estar dos obreiros nas sessões
de loja e nas comemorações coletivas, pelo prazer de uma convivência sadia e isenta de
conflitos de qualquer natureza.
Não tendo poderes mágicos ou divinos, o Ven. M. depende dos irmãos que escolheu
como auxiliares diretos para a condução das obrigações administrativas e para o
cumprimento dos compromissos assumidos com a obediência. Ele também se vale dos irmãos
– mestres instalados, em particular, pela sua experiência – para difundir a luz da obra
maçônica, através dos trabalhos que os obreiros apresentam em loja ou que são oferecidos
por outros meios.
Claro está que, como intérprete dos anseios do quadro de obreiros, ele tem que
tomar decisões nem sempre fáceis, muitas vezes dando solução a problemas insolúveis ou
contornando dificuldades para evitar que as asperezas dos caracteres e temperamentos
individuais causem mossa à harmonia que deve reinar entre os irmãos. A tomada de decisão,
por si só, é solitária, indivisível e indelegável. É, ao mesmo tempo, um privilégio e um desafio
à inteligência e aos conhecimentos de maçonaria que o Ven. M. detiver. E, como acontece na
maioria das vezes, a sua opção decisória pode não ser agradável para todos, o que, de fato
ocorre com uma frequência compreensivelmente humana.
Ao decidir, o Ven. M. considera, obrigatoriamente, além das injunções legais, os
reflexos que a sua decisão projetará sobre o coletivo da loja, analisando, à luz de sua
experiência maçônica, de sua formação ética e moral e de seu senso de equidade e justiça,
com vistas à adoção de uma linha de conduta que não se afaste dos anseios e esperanças
coletivos nem deixe ao sabor do acaso, os assuntos cuja relevância mereçam sua atenção
especial. Neste afã, o Ven. M. tem que refletir, pensar, considerar, sopesar, avaliar cada
pormenor do assunto em tela, a fim de identificar todas as consequências dos seus atos, o
que elas representarão para cada um dos irmãos diretamente interessados e para a loja como
um todo.
Tomada a decisão, o Ven. M. arrasta as consequências do que tiver optado fazer.
Em geral, as decisões administrativas, fortemente calcadas nos preceitos constitucionais e
regulamentares, não causam nossas à harmonia da Egrégora. Se, porém, os assuntos
administrativos vierem eivados de conotações interpretativas pessoais, como os preconceitos

Se os homens fossem constantes, seriam perfeitos.

e as opiniões individuais, ou estiverem carregados de malícia, ainda que não intencional, é
quase inevitável que surjam contestações às suas decisões, particularmente quando os
interesses em jogo transbordam do conteúdo meramente maçônico e espraiam-se sobre as
posições individuais. Nessas horas, decidir significa, sempre, abrir caminho para o litígio,
quando houver razões de direito em jogo, ou para a contenda entre irmãos, quaisquer que
sejam os campos do comportamento em que venham a ocorrer.
Aí, entra em cena o principal fator de discórdia e de conflitos em loja: a
intolerância. Tendo dificuldade para perceber exatamente o que está em jogo, alguns irmãos
podem, em dado momento, discordar de uma decisão do Ven. M., por lhe parecer absurda,
incompatível, não regulamentar, não maçônica ou inadequada para a loja. Todos os irmãos
podem e devem ter a sua opinião sobre quaisquer assuntos que incidam sobre suas mentes.
Todos podem e devem contribuir para que o caminho afinal adotado seja o melhor possível
para a ordem maçônica e para a loja. Com a consciência dessas premissas, alguns irmãos
sentem-se no direito de contestar algumas decisões, a fim de que os rumos selecionados para
a loja sejam modificados. Esse direito existe e é real, podendo e devendo ser exercido,
respeitada a constituição, o regulamento, os usos e os costumes da ordem, que sempre
deverão ser preservados.
A forma de expressar a discordância pode variar, de um irmão para outro, alguns
preferindo expressarem-se oralmente, em loja aberta; outros, em particular com o V. Mestre,
com outros irmãos, ou pela omissão ou afastamento. Em qualquer caso, o irmão sabe que o
processo decisório existe, é utilizado pelo Ven. M., que deverá se cercar de todos os cuidados
que tal procedimento exige e produzir uma decisão que significa uma tomada de posição
visando a atingir os propósitos maiores da maçonaria. Por isso, ao apresentar a sua
discordância, o irmão levará em conta, sempre, que o Ven. M. nada mais é do que um mestre
maçom investido de um cargo, com todas as obrigações e prerrogativas que lhe são
cominadas. Presumir que, ao tomar a decisão, o Ven. M. agiu intencional e capciosamente,
de forma dolosa, para frustrar possíveis intenções ou opiniões é, no mínimo, uma atitude
inadequada, pois atribui ao Ven. M. um conjunto de deméritos que não são, necessariamente,
suas características.
Se, ao apresentar as suas críticas, o irmão lança mão de vocábulos cortantes,
enfatizados pela eloquência de um bom orador, as acusações assacadas tomam cores de
verdade, colocando o Ven. M. em situação defensiva incompatível com a dignidade do cargo
e com a nobreza da maçonaria. O dom da oratória não assegura a quem fala a veracidade do
que disser, nem a autenticidade de sua invectiva. Ao contrário, ilude aos incautos, mas não
passa pelo crivo do bom observador, que reconhece, em cada frase, o seu exato sentido e
suas intenções, claras e ocultas.
Vociferar contra a autoridade é prática comum entre os políticos, que impressionam
seus eleitores pela empolgação com que defendem suas ideias, sejam elas boas ou más, mas
não se coaduna com a prática maçônica, pois inclui, no discurso, inverdades disfarçadas por
uma retórica habilmente manipulada, contrariando os princípios sobre os quais se assentam
nossos fundamentos.
Além disso, quando apresentado o discurso em loja de aprendiz ou companheiro,
prejudica a compreensão desses mesmos fundamentos pelos noviços, levando-os a um
estado de perplexidade e estupefação que, com muita facilidade, pode fazê-los duvidarem do
acerto de sua decisão de entrar para a maçonaria. Afinal de contas, pensarão, é com insultos
que se tratam os mestres entre si? E o amor fraterno que deveria ter sido desenvolvido pelos
anos de convivência onde fica? Será que o Ven. M. é um calhorda que, por trás das cortinas,
manipula a loja ao seu bel prazer? Ou será que é manipulado por alguns Irmãos? Se isso for
verdade, a quem ele está beneficiando e de que forma? Ou será ele um incompetente,
guindado ao cargo maior por bondade de seus pares?
Não existe o bom e o mau; é o pensamento que os faz assim.

O prejuízo que tais pensamentos, provocados pelo excesso de veemência cometido
pelos oradores em loja, trazem aos aprendizes e companheiros, é irremediável. Mais tarde,
quando os que permanecerem forem mestres, procederão da mesma forma e a loja passa a
ser um local desagradável, onde os irmãos vão para desabafarem suas frustrações e para se
digladiarem em jogos de poder incompreensíveis e perturbadores. É por essa razão que os
assuntos mais delicados, que possam ser causadores de discussões, são levados para a
câmara do meio, onde os mestres terão mais liberdade para se expressarem, ainda assim
com as limitações ditadas pela fraternidade, pela boa educação, pelas normas do bem viver e
pela cortesia.
Claro está que, em loja, a palavra a bem da ordem e do quadro deve ser livre,
podendo, cada um, expressar-se como quiser, respondendo pelos excessos que cometer. Ora,
é claro que, daí, se depreende que é necessário saber querer usar a expressão oral, a
retórica, os dons de oratória e a verbosidade, para repassar a ideia desejada. O que deve ser
banido é o uso das palavras cortantes, agressivas, irônicas, como traidor, traição, logro,
mistificação e tantas outras, para definir atitudes que, certas ou erradas, passam muito longe
desses significados.
Finalmente, é bom lembrar que os processos intimidatórios incluem os discursos
agressivos, desafiantes, que procuram colocar o Ven. M. em situação de embaraço,
desconforto ou insegurança. Esses processos não causam nenhum bem à maçonaria e devem
ser substituídos por atitudes mais proativas, mais geradoras de soluções e mais criadoras de
harmonia e bem-estar, como são as que se valem de palavras comedidas, a inquirição correta
e ordenada, especificamente orientada, a postura cordial e amiga, característica das relações
entre os maçons.
Para os casos em haja uma suspeita real de fraude,
dolo, logro, traição ou outra atuação ilegal ou irregular, o maçom
deve preferir a entrevista privada com o Ven. M. ou a denúncia,
por escrito, ao Guarda da Lei (Orador), para que um processo
formal seja instaurado e o Ven. M. responda oficialmente por
seus atos, sofrendo as penalidades que merecer. Deixar de
assim proceder é demonstrar a intenção inequívoca de que está
em jogo uma opinião ou um conceito pessoal e não o interesse
da loja, coletivamente considerada.
Texto de autoria do Ir.·. José Prudêncio Pinto de Sá.
http://www.umsoi.com/portugues/?p=483

Sabemos o que somos, mas não sabemos o que poderemos ser.

G.·. L.·. M.·. E.·. E.·. S.·. – VII CMSC
Guarapari / 2014

Considerado o maior evento da Maçonaria
Capixaba, foi realizada nos dias 19 a 21/09/2014, no
SESC de Guarapari, a VII CMSC.
Estiveram presentes cerca de 2.000 pessoas
entre Irmãos, Cunhadas e Convidados que sob a
presidência do Sereníssimo Grão Mestre Ir.·. Aídes
Bertoldo da Silva levaram a todos a maior mensagem
da
Maçonaria
Universal:
Liberdade, Igualdade,
Fraternidade, Harmonia, Tolerância e Amor.

Diversas
autoridades
capixabas
estiveram presentes, como o Governador do
Estado Renato Casagrande, representantes dos
Poderes Legislativo e Judiciário Federal,
Estadual e Municipal, bem como uma gama
muito grande de Grão Mestres de outros
Estados Brasileiros e Internacionais, tendo
ocorrido a Grande Assembleia Deliberativa –
Equinócio de Primavera, na oportunidade.

Veneráveis Mestres de todas a Lojas do
Estado, bem como toda a Alta Administração da
Grande Loja, participaram das decisões que
foram
tomadas
no
âmbito
da
nossa
jurisprudência e para abrilhantar ainda mais os
Irmãos de Graus 1 e 2, tiveram a oportunidade
de participar de um seminário.

A agenda do evento constou de
Abertura, Palestras, Seminários, Assembleia
Deliberativa, Manhã da Alegria, Chá das
Cunhadas e na noite de sábado foi realizado
o Jantar Baile de Encerramento, onde a
alegria reinou no âmago da Família da
Maçonaria Capixaba. A nossa Loja esteve
representada pelos Irmãos Carlomar, Schulz,
Olair, Orletti, Edson Ganho e Cunhadas.

Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor.
.

DEZ MANEIRAS DE ENLOUQUECER UM VENERÁVEL.
1- Não frequente as reuniões, mas quando for, procure algo para reclamar;
2- Se comparecer à reunião encontre falhas nos trabalhos de quem está lutando pela
boa administração da Loja;
3- Nunca aceite uma incumbência. Lembre-se de que é mais fácil criticar do que
realizar;
4- Se a administração pedir sua opinião sobre um assunto importante, responda que não
tem nada a dizer e depois espalhe como deveriam ser as coisas;
5- Não faça mais do que o absolutamente o necessário, porém quando o venerável e sua
administração estiverem trabalhando com boa vontade e com interesse para que tudo
corra bem, afirme que sua Loja está dominada por uma "panelinha".
6- Não preste atenção na leitura do balaústre e muito menos na convocação da
chancelaria, afirme que não interessa o que se passou na reunião e que não recebeu o
comunicado do chanceler;
7- Se for convidado para qualquer cargo, recuse alegando falta de tempo ou qualquer
outro motivo e depois critique com afirmações do tipo "esta turma quer ficar para
sempre nos cargos";
8- Quando tiver divergências com um membro, procure vingar-se da Loja, distribua
cartas com acusações pesadas contra tudo e contra todos;
9- Cobre, insista para a realização de reuniões extras, trabalhos, palestras e ritualística
impecável. E quando for convocado não compareça;
10- Após toda esta colaboração espontânea, quando cessarem as benfeitorias, os
comunicados e todas as atividades, enfim, quando a Loja estiver arrasada, estufe o peito
e afirme com orgulho: "eu não disse?".

Eu aprendi....., que quanto menos tempo tenho, mais coisa consigo fazer.

A PARÁBOLA DO LENHADOR
Certa
vez,
um
velho
lenhador,
conhecido por sempre vencer os torneios
que participava, foi desafiado por um outro
lenhador jovem e forte para uma disputa.
A competição chamou a atenção de todos
os moradores da localidade. Muitos
acreditavam que finalmente o velho
perderia a condição de campeão dos
lenhadores,
em
função
da
grande
vantagem física do jovem desafiante.
No dia marcado, os dois competidores
começaram a disputa, na qual o jovem se
entregou com grande energia e convicto
de que seria o novo campeão. De tempos
em tempos olhava para o velho e, às
vezes, percebia que ele estava sentado.
Pensou que o adversário estava velho
demais para a disputa, e continuou
cortando lenha com todo vigor.
Ao final do prazo estipulado para a
competição, foram medir a produtividade
dos dois lenhadores e pasmem! O velho
vencera novamente, por larga margem,
aquele jovem e forte lenhador.
Intrigado, o moço questionou o velho:
- Não entendo, muitas das vezes
quando eu olhei para o senhor, durante a
competição, notei que estava sentando,
descansando, e, no entanto, conseguiu
cortar muito mais lenha do que eu, como
pode!!
- Engano seu! Disse o velho. Quando
você me via sentado, na verdade, eu
estava amolando meu machado. E percebi
que você usava muita força e obtinha
pouco resultado.
Esta
parábola
nos
ensina
uma
importante lição que podemos aplicar
enquanto profissionais: muitas pessoas
acreditam que apenas o conhecimento
técnico é suficiente para vencer os
desafios do dia a dia nas empresas.
. No entanto, é preciso muito mais do que
isto. Assim como o lenhador que
acreditava que sua jovialidade e força
física
eram
suficientes,
muitos
profissionais
também
acreditam
que
apenas a competência técnica seja
suficiente para realizar suas tarefas na
organização.

Como o velho lenhador que "sabia"
ser necessário amolar seu machado
periodicamente, para desempenhar sua
tarefa com sucesso, o profissional eficaz
entende que é necessário um conjunto de
outras habilidades para fazer com que
seu conhecimento técnico possa ser útil a
organização.
Ele
precisará
também
"amolar o machado" todos os dias.
No caso do profissional eficaz,
"amolar o machado" significa trabalhar
motivado e bem humorado. Comunicar-se
de maneira adequada, e desenvolver um
relacionamento interpessoal com todos:
gerentes,
colegas
de
trabalho,
fornecedores e clientes, de forma a
conseguir boa vontade e cooperação para
que o trabalho seja realizado. Usar a
criatividade
para
inovar,
buscando
continuamente novas e melhores soluções
para os problemas que surgem no dia a
dia.
Assim como um machado bem
amolado faz com que a força de um
lenhador se torne muito mais eficaz no
processo de cortar madeira, estes
comportamentos
citados,
certamente
ajudarão a tornar muito mais útil e eficaz
o conhecimento técnico dentro de uma
organização.
Muitas organizações ainda buscam
contratar profissionais baseando sua
análise apenas no currículo e numa breve
entrevista de emprego, que muitas vezes,
não consegue avaliar realmente a
capacidade de "amolar o machado" deste
profissional.
No entanto, é possível identificar as
habilidades comportamentais de um
profissional, medir sua capacidade de
desempenhar as funções técnicas e
presumir
como
ele
utiliza
estas
habilidades consigo e com os demais
membros de uma organização.
Também os profissionais precisam
desenvolver estas habilidades. Existem
muitas escolas técnicas e universidades
que podem prepará-los de maneira
adequada, sob o ponto de vista técnico.
Entretanto, de pouco utilidade estes

A tolerância não vai ao ponto de proteger imorais.

conhecimentos lhe servirão, caso este
profissional não desenvolva, paralelamente
as
suas
habilidades
técnicas,
as
competências
comportamentais
como:
relacionamento
interpessoal,
automotivação, criatividade e capacidade
de trabalhar em equipe, dentre outras.
A lição “cai como uma luva” sobre
muitos de nós – preocupados em executar
nosso trabalho ou, pior ainda, julgando que
já sabemos tudo que é preciso, deixamos
de “amolar nosso machado”, ou seja,
deixamos
de
atualizar
nossos
conhecimentos, deixamos de abastecer
nossa capacidade de pensar. Sem saber por
que, vamos perdendo posições ou nos
deixando superar pelos outros.
Por isto, tanto os profissionais quanto
as
empresas
precisam
entender
a
importância de "amolar o machado", para
fazer com que os conhecimentos e
habilidades
técnicas
possam
ser
aproveitados de maneira adequada por
profissionais motivados, bem humorados e
habilidosos no trato com as pessoas.
Colaboração do Ir.·. Carlomar Silva Gomes de Almeida

TOP 10 CIDADES DO
MUNDO PARA JOVENS
VIVEREM.

Os resultados foram apresentados
pelo Índice YOUTHFULCITIES, que
classifica as cidades em 16 aspectos,
como estabilidade econômica e vida
cultural.

Top 10 cidades do
1 mundo
- Toronto – A
cidade canadense foi
para
eleita a melhor do mundo para os jovens.
Osjovens
pontos fortes
de Toronto são:
viverem
transportes, acessibilidade e empregos.
2 Leia
- Berlim
– A cidade alemã é referência
Mais
no
SitedeCuriosidades.com:
http://www.sitedecurio
em relação à vida cultural.
Berlim oferece
sidades.com/curiosidade/top-10-cidades-do-mundomúsica
e
cinema
de
qualidade,
muitos
para-jovens-viverem.html
museus e jardins.
3 - Nova York - Nova York é uma cidade
com uma intensa vida cultural e noturna.
Além disso, a cidade é destaque no
quesito participação cívica.
4 - Dallas – Dallas, nos Estados Unidos,
tem ótimos espaços públicos e áreas para
esportes. O empreendedorismo também é
forte na cidade.
5 - Paris – A Cidade Luz é o centro da
moda e da arte no mundo. A cidade tem
muitas atrações para os jovens.
6 - Chicago - Chicago, nos Estados
Unidos, também é excelente nos quesitos
espaço público e desporto.
7 - Londres – Londres, na Inglaterra, é
uma cidade que se destaca por sua
diversidade e cultura.
8 - Los Angeles - Los Angeles, nos
Estados
Unidos,
oferece
muitas
oportunidades
profissionais
para
os
jovens,
inclusive
no
quesito
empreendedorismo.
9 - Tóquio - Tóquio tem uma animada
vida noturna e uma economia bem
estruturada.
10 - Seul - Seul é destaque na categoria
sustentabilidade, sendo uma das cidades
mais verdes do mundo.
Leia mais em:
SitedeCuriosidades.com: http://www.sitedecurio
sidades.com/curiosidade/top-10-cidades-domundo-para-jovens-viverem.html

Oh, quão bom e suave é poder viver em união......

ACONTECEU, VIROU NOTÍCIA!

 A Administração da ARLS Cavaleiros da Luz, nº. 18 colocou à disposição dos
Irmãos mais um veículo de informações de atividades maçônicas. Trata-se do Cruzado
News, Informativo Eletrônico que terá veiculação quinzenal, como forma de divulgações
instantâneas dos fatos e notícias de nossa Loja e Ordem. Sua divulgação se dará via
Internet, por e-mail e pelo site da Loja complementando o profícuo trabalho realizado
há vários anos, pelo Jornal O Cruzado.
 Será realizado no dia 23/11 a nossa Confraternização de Fim de Ano. Será no
Cerimonial D'MONT Buffet, às 12:30h, para comemorarmos mais um ano de atividades
de nossa Família. O convite é extensivo às cunhadas, sobrinhos e sobrinhas. Basta
confirmar com a cunhada Mary ou com o Venerável.
 No mês de outubro, a Administração da Cavaleiros da Luz realizou uma pesquisa
de opinião interna, TOMADA DE DECISÃO, objetivando identificar os anseios da Loja,
para direcionarmos um planejamento estratégico para nossa Loja, diretrizes
administrativas e o que pretendemos para o futuro e principalmente a satisfação dos
Irmãos com o que está acontecendo em nosso dia a dia. O levantamento da pesquisa foi
apresentado à Loja em 11/11 pelo Ir.·. Carlomar.
 O Setor Feminino da A.·. R.·. L.·. S.·. Cavaleiros da Luz, nº. 18, fez realizar uma
reunião com as cunhadas no dia 28/10/2014, objetivando estreitar os laços de
amizades. O Departamento Feminino está sob a coordenação da nossa cunhada Mary
Ganho, esposa do Venerável Edson Ganho. Parabéns cunhadas. As palavras de ordem
são alegria e união.
 ALGUNS CASAIS DE NOSSA LOJA.

A dúvida é o princípio da sabedoria.

CONHECENDO GENTE !

EDUARDO ANTONIO BERTACCHI UVO
Nosso Irmão Uvo, como assim é
chamado entre nós, está presente entre nós
desde 01/08/2000.
Iniciou nos Augustos Mistérios na A.·.
R.·. L.·. S.·. Os Inconfidentes 42, do Oriente de
Valparaíso, Serra, ES, em 15/06/93, tendo sido
elevado em 29/03/94 e exaltado em 10/04/95.
Ainda em 06/06/98 foi instalado naquela Oficina
e filiou-se em nossa Loja, para continuar seus trabalhos como Maçom.
Médico especializado em Ortopedia desenvolve seu trabalho em Vila Velha,
onde reside. Casado há 26 anos, em 24/10/87 com a cunhada Carmem Silva
Hidalgo Uvo possuem 3 filhos: Marcos, Rodrigo e a bela Marina.
A Família Cavaleiros da Luz 18, muito se orgulha em tê-lo como Irmão
presente e quem sabe um dia poderá ocupar, também, o Trono de Salomão em nossa
Loja.
É desta forma que reconhecemos os Valorosos Irmãos de nossa Loja.

Adora o G.·. A.·. D.·. U.·. que é DEUS.

ESPAÇO DOS
ANIVERSARIANTES

Data
25/dez

JOSÉ NATALINO CAMPONÊZ

Data
03/dez
07/dez
21/dez
25/dez
28/dez

Cunhada
ANDIARA CARMEN V.M. MACHADO - (IR.: DAGOBERTO L. MACHADO)
NILCÉIA FONSECA DE MELO- (IR.: ELEMAR MELO VIANA)
MARTA CAMPONEZ - (IR.: ANTONIO CARLOS BARBARÁ)
LUCIA DE SOUZA SIMÕES NUNES - (IR.: OLAIR SIMOES NUNES)
CLÁUDIA MAGALHÃES C PONTES - (IR.: JOSÉ CARLOS DE P. JÚNIOR)

Data
01/dez
03/dez
12/dez
20/dez
20/dez
28/dez

Sobrinho(a)
CRISTINA MAGALHÃES CARMO
ARTHUR BRESCIANI DE MELO
MARCELA FRANCISCO DOS SANTOS
ANA AMÉLIA DELMAESTRO CORASSA
DAVI MALTA CYPRIANO MACHADO
DANIELLI ORLETTI

Data
07/jan
10/jan
Data

Irmão

Filho(a) do Irmão
Edson Ribeiro do Carmo
Elemar Melo Viana
Roberto Saucedo
José Mário Corassa
Julio Borgo C.Machado
Alberto Magno Orletti

Irmão
AMARO PEREIRA SILVA NETO
ANTONIO CARLOS BARBARÁ

10/jan
10/jan
22/jan
25/jan

Cunhada
CÁTIA CRISTINA SEVERINO DA SILVA (IR:. JOSÉ JORGE T. DE
ARRUDA)
CLARA MARLENE FROHELICH NOGUEIRA (IR:. LUIZ F. NEVES)
MARTA CAMATA (IR:. ROBERTO ROCHA VERDINI)
SUSANA MAGALHÃES DO CARMO (IR:. EDSON R. DO CARMO)
SANDRA MARA COELHO FERRARI (IR:. ERLEI FERRARI)

Data
02/jan
06/jan
07/jan
07/jan
10/jan
12/jan
15/jan
24/jan
26/jan
26/jan

Sobrinho
LUCIANA QUEIROZ SOUZA VALADÃO
SÉRGIO VICENTE WERNERSBACH
MARCOS DE OLIVEIRA UVO
RODRIGO DE OLIVEIRA UVO
LUCAS CÂNCIO DE PONTES
KARINA DE ALEXANDRE SANCHES MARTINS
CAROLINA CARDOSO DE MENEZES MENDES
TATIANA VARGAS DANTAS
ISABELLI ORLETTI
THAYZA FAVARO FERNANDES NOLASCO

09/jan

DEZEMBRO

JANEIRO

Filho(a) do Irmão
Edmilson Souza
Sérgio Wernersbach
Eduardo A. Bertacchi Uvo
Eduardo A. Bertacchi Uvo
José Carlos de Pontes Jr.
Jorge Sanches M. Junior
Ronaldo Góes Mendes
Nailton Dantas de Andrade
Alberto Magno Orletti
Saint Clair Campos Nolasco

Rua José Farias, n. 98 – Ed. Plena Center – Sl. 605 – Santa Luiza – Vitória/ES
Tels.: (27) 99754-7203 e 3029-5064

Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas.

