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Enquete
Nem sempre tudo ocorre como nos planejamos. Era nossa intensão, neste
número, divulgar o resultado da enquete publicada no número anterior do nosso
Informativo.
Devido aos feriados, o VM foi obrigado a alterar sua agenda de trabalho, o
que fez com que nossos AApr ficassem sem o nº 145 da “ A Vitória”, ficando assim
impossibilitados de expressarem seus votos.
Além disso, apenas 6 (seis) MMMM responderam à pesquisa dos vinte e
poucos jornais distribuídos, o que nos faz mais uma vez refletir: Estamos indo na
direção certa ou estamos “trabalhando inutilmente gastando em vão as nossas forças”?
Em consequência do baixo número de votantes resolvemos adiar até 15 de
junho a votação. O próximo número já sairá no formato vencedor.
Abaixo a nova capa originalmente proposta pelo Ir Sodré com algumas
alterações sugeridas por IIr do Quadro.

Ah! a pesquisa é: Mantemos a capa atual ou trocamos pela sugerida pelo Ir 
Sodré?
Responda pelo grupo da Loja no WhatsApp, enviando “ Jornal sim” para mudar
e “Jornal não” para permanecer com a mesma capa.
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes de Junho
Evento
04
Ir Joaquim
05 Juliana(Filha do Ir Nilsomaro)
06
Renato (filho do Ir André)
07 Linduarte (Filho do Ir Linduarte)
11
Ir Hegler
14
Ir Jean
Joana (Filha do Ir Julio)
20
Mariana (Filha do Ir Alcindo)
24
Bianca (Filha do saudoso Ir
Odir)
25
Ana Carla (Filha do Ir
Araguary)
26
Ir Raphael
Casamento de Arlete e Ir
27
Sergio Brabo
Arlete (Esposa do Ir Sergio
Brabo)
Larissa ( Filha do IrClaudio)
29
IrClaudio Affonso
Barbara (Filha do Ir Linduarte)
Leonardo (Filho do Ir Arthur)
Casamento de Isis Cristina e Ir
30
Vantuir

Façamos
um
esforço
especial
para sermos gentis e amáveis com todas as
pessoas. Ouçamos todas as ideias e relatos
positivos sobre os demais, filtrando os
comentários e observações negativas. Estas
boas virtudes despertarão grandes bênçãos,
milagres e sucesso a todos!.
Com base nos livros Tomer Devora, capítulo
dois, de autoria do Rabino Moshe Cordevaro,
e Midot V'Mitzvot, do Hafetz Haim
(Colaboração do Ir Julio)

PARA REFLEXÃO – TEMPO

"Três aspectos tem a marcha do tempo:
- o futuro aproxima-se hesitante;
- o agora voa como seta arremessada;
- o passado fica eternamente imóvel."

Momento de Sabedoria
NUTRINDO AS NOSSAS ALMAS
A qualidade de escutar com interesse nos
dá a capacidade de ouvir e responder aos
pedidos dos nossos amigos e familiares. Se
ouvirmos com atenção, poderemos até mesmo
ouvir "entre as linhas" as suas necessidades e
preocupações não expressadas. E, o mais
importante, este inestimável presente de
escutá-los lhes confere valor, autoestima e
honra.
Nós não fomos criados para competir uns
com os outros. O nosso objetivo é vivermos
pacificamente. Quando há unidade e respeito
uns com os outros, todos nos tornamos
agradáveis e benquistos pelo Criador.

"Embora se queira tudo para já, há um tempo
para tudo na vida."
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Departamento Feminino
No último dia 13 de maio, o Departamento Feminino Flor de Maio realizou sua tradicional
doação anual de enxovais para recém-nascidos carentes.
Desta feita a doação foi direcionada as internas do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro
situado no bairro de Madureira.
Foram doados setenta enxovais compostos de fraldas descartáveis, cueiro, sapatinhos,
macacão, calcinha de pezinho, “body” , pares de meias, babador, etc (confira na foto abaixo).
Acompanharam a Presidente do Departamento Feminino, Cunhada Sueli, na entrega do
material as Cunhadas Graça, Guida, Marilene e Regina, mas o trabalho começou dois dias antes com
a montagem dos “Kits”, nas dependências do Condomínio Demerval de Souza Barros, quando várias
cunhadas cederam um pouco de suas horas de lazer em prol dos menos favorecidos.

Vista parcial do material para a montagem
dos “Kits”

As Cunhadas se preparando
para
distribuir
os
enxovais

Felizes por mais uma missão
cumprida.
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Loja 8 de Maio Elege Nova Administração
No dia 11 do mês
anterior, a Loja 8 de maio
elegeu o Ir Sergio Brabo de
Abreu para exercer o cargo de
Venerável Mestre para o
período de junho de 2015 a
junho de 2016.
Desde de já a " A
Vitória” deseja que a nova
administração obtenha pleno
êxito na condução do destino da nossa Loja,
mantendo-a ou elevando-a cada vez mais alto
no conceito da GLMERJ e de suas coirmãs
do Oriente do Rio de Janeiro.

Artigo do Mês
O Caminho do Sucesso
Robson Santiago, MI
Nas vésperas da posse de uma nova
administração,
uma
interrogação,
normalmente, assola em nossas mentes.
Como será o próximo ano? Como a
nova Administração se desempenhará da
missão de gerir o destino da Loja?
Em primeiro lugar não devemos nos
esquecer que nossa Loja não possui um grande
número de obreiros e como consequência as
mudanças serão poucas em termos de pessoal,
no máximo os IIr trocarão de função, sendo
portanto, a equipe praticamente a mesma.
Em segundo lugar devemos entender
que não existe fórmula para o sucesso, ou
melhor, o sucesso vem naturalmente se e tão
somente, o desempenho dos cargos for de
acordo com que preconiza nossos rituais.
Assim, no intuito de contribuir com a
nova administração relembramos alguns
pontos que julgamos merecedores de uma
atenção maior por parte dos IIr que
desempenharão cargos a partir do próximo
mês.
Venerável
Mestre: É o nosso líder.
Mas o que é liderar uma
Loja
Maçônica?
A
liderança é uma das
funções mais difíceis de

serem exercidas em qualquer atividade
humana e torna-se ainda mais difícil dentro de
uma loja maçônica, porque o Irque exerce
este cargo terá que liderar iguais, homens
livres e de bons costumes e com a mesma
formação sua.
Liderar uma Loja Maçônica é fazer
com que todos sigam na mesma direção na
busca de um objetivo comum.
Compete, então, ao VMeleger
qual será o objetivo que deva ser alcançado ao
final dos seus doze meses de sua gestão.
Deverá ter a sensibilidade de ouvir os anseios
de seus IIr e através da humildade, sensatez,
da confiança que irradia sob as asas da ética
eleger tal objetivo.
Assim agindo sem deixar que o poder
o torne autoritário ou impositivo o sucesso,
com certeza, baterá em sua porta.
Os Vigilantes junto com o
VMformam a tríade
que rege o destino da
Loja, logo devem envidar
todos os seus esforços no
auxílio do VMna
conquista do objetivo por
ele eleito.
Devem estar um
passo à frente do Venerável
para alertá-lo a tempo de
possíveis contratempo.
O futuro de uma
Loja em muito depende dos
VVig, pois sendo eles os
responsáveis pela instrução dos AApr e
CComp se não cumprirem bem sua função
contribuirão para no futuro a Loja esteja
composta
de
mestres
desinteressados,
despreparados transmitindo mau aos novos
iniciados, os poucos conhecimentos que
conseguiram adquirir.
O Orador, como guardião da lei deve
bem utilizar seu tempo
em
sua
constante
atualização da legislação
maçônica,
ser
um
estudioso
de
nossas
tradições e conhecedor da
ritualística praticada pelo
seu rito, para poder
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interferir no momento certo sempre que a lei
for ofendida.
O
Secretário
responsável
pela
correspondência (interna
e externa) da Loja,
confecção das atas e
demais contatos com o
mundo externo deve
procurar ser o mais fiel
possível na confecção dos balaústres; estar
sempre atento aos prazos de entrega de
documentos; estar atualizado com as novas
normas em implantação pela GLMERJ.
O Tesoureiro
tem
como
responsabilidade
o
controle das finanças da
Loja. Dessa maneira
deve
assessorar
o
VM na viabilidade
ou não da execução de
algum projeto, no que diz respeito à sua área
de atuação, tendo sempre em mente que
qualquer despesa extra deve ser submetida ao
plenário da Loja, pois os “metais” existentes
pertencem a todos os IIr e para tanto é
necessário a autorização da assembleia para a
realização da despesa.
O Hospitaleiro é
o nosso Assistente Social.
É sua responsabilidade
manter a Loja informada
sobre a situação do irmão
que sse encontra ausente
das reuniões. Para tanto
deve manter atualizado
um cadastro que permita
entrar em contato com o
irmão a qualquer momento. È ele que
coordena a ajuda aos que passam por
necessidade.

O Arquiteto responsável pela
montagem do Templo, sem sua correta atuação
a reunião não acontecerá ou se desenvolverá
em meio a inúmeras falhas
ritualísticas.
O Bibliotecário
sua principal atividade é
manter a biblioteca da
Loja em dia e em ordem,
ajudando aos irmãos a
encontrar a fonte de consulta mais indicada
para o estudo que estiver realizando.
O Cobridor Externo, nosso sentinela
avançada. É ele o primeiro a garantir que
nossos trabalhos não sejam assistidos por
curiosos ou irmãos não autorizados.
O leitor deve ter reparado que
começamos pelas funções mais importantes e
demos
um
salto
para
as
menos
importantes....... Será? É claro que esse arranjo
foi proposital para tentar provar a tese do
nosso Ir Haroldo que no início de cada
Administração afirma que “Não existe cargo
mais importante que o outro. O Irmão é que
faz o cargo ser importante”
A administração de uma loja
maçônica é feita por um colegiado, vários
irmãos atuando cada um na sua função, mas
com um objetivo único eleito pelo Venerável
Mestre que é porta-voz desse grupo. Neste
sistema não cabe um cargo ser mais
importante que o outro, pois se um falhar toda
a máquina fica comprometida.
Concluímos então, que para que o
sucesso seja alcançado ao final do mandato,
basta que ao longo de todo o período
estejamos preocupados apenas no bom
desempenho de nossa função. Assim fazendo,
naturalmente o sucesso chegará e será
creditado não somente ao Venerável Mestre,
mas à toda sua Administração.

Aniversário do Irmão Caetano
No último dia 27 de maio o Ir Caetano completou 65 anos de idade.
A idade já era motivo mais do que suficiente para ser comemorada, mas a Cunhada Graça
queria dividir com os amigos a alegria da convivência com um ser humano para lá de especial.
Pai amoroso, marido dedicado e um parceiro que sempre soube respeitar o espaço de cada
uma dentro de seu “reino”. É..., cada uma, pois ele é o rei de um reinado de quatro mulheres
maravilhosas ( esposa e três filhas).
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Querido com é, fazendo amigos por onde passa, a Cunhada Graça teve dificuldade em reunir
seus amigos, para um almoço no domingo 31, para comemorar com uma festa surpresa seus 65 anos,
sem que Ir Caetano suspeitasse do que estava por acontecer. Foi uma tarde de grande alegria para
todos e de muita felicidade para a família do Ir Caetano.
Selecionamos três momentos relacionados com a família maçônica:

As Cunhadas posaram ao lado
do Ir Caetano, registrando o
momento para a posteridade.

Os convidados da Família Caetano de Lira

O Ir Caetano com os
IIr que puderam lá comparecer.
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