LUTO !!!
Partiu para o Oriente Eterno

Está de luto.

O MI PAULO MELLO dos
Santos

A Loja 8 de Maio

Nosso Irmão partiu para o Oriente Eterno. Seguiu na nossa frente como que
preparando o caminho para que, na nossa hora, tudo esteja justo e perfeito.
Assim era o Ir⸫ Paulo sempre ajudando a quem viesse bater em sua por ta, sempre
pronto para a dar um conselho profissional pelo simples prazer de ajudar ao próximo. Por anos
seguidos foi o contador oficial da loja resolvendo todos os problemas legais na sua área
profissional.
À frente da administração da Loja 8 de maio, de junho de 2004 a junho de 2005, teve
uma atuação marcada pela união e a harmonia, fazendo a nossa Loja uma das mais respeitadas
da Grande Loja.
Havia algum tempo que a doença lhe consumia, mas mesmo debilitado não deixava
de comparecer às nossas reuniões, sempre preocupado em dar seu exemplo aos mais novos.
E assim o GADU, em sua imensa sabedoria, chamou-o para compor mais uma Loja
no Oriente Eterno, loja onde só os iluminados têm assento, loja onde só aqueles que
entenderam e praticaram a verdadeira maçonaria tem ingresso permitido pelo Guardo Templo
Celestial.
Resta-nos agora, seguir seu exemplo, honrar seu avental e rogar ao GADU que lhe
conceda um lugar de destaque aonde quer que ele esteja.
Meu querido irmão, Missão Cumprida, descanse em paz!
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Mensagens em homenagem ao Ir Paulo Mello
A morte não é nada. Eu somente passei
para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são
vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo.
Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem
comigo como vocês sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo no mundo das
criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir
daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam,
pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome
seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de
nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou
tristeza.
A vida significa tudo o que ela sempre
significou, o fio não foi cortado. Porque eu estaria
fora de seus pensamentos, agora que estou apenas
fora de suas vistas?
Eu não estou longe, apenas estou do outro
lado do caminho… Você que aí ficou, siga em frente,
a vida continua, linda e bela como sempre foi.

Estava escrito! Entre tantas pessoas no mundo, eu fui o escolhido para ser seu irmão.
Hoje, você não está mais entre nós, mas nunca me esquecerei do seu rosto, do seu sorriso e do
seu jeito fraterno de encarar a vida. Tudo o que me ensinou está guardado na mente e no
coração e será levado comigo para o resto da minha vida, até o dia de nos encontrarmos
novamente.
Adaptado de Autor Desconhecido

Eu nunca irei superar a partida do meu irmão. Faz pouco tempo que ele se foi e hoje
a saudade está ainda mais forte aqui dentro.
Sempre irei guardar nossas lembranças bem no fundo do meu coração e nunca me
esquecerei de todos os momentos que passamos juntos. Sinto falta até dos momentos tristes,
irmão, porque tudo isso fazia parte da nossa amizade.
Se puder me ouvir, saiba que estarei sempre pensando muito em você.
Nunca me esquecerei de você, meu amigo, meu parceiro, meu irmão!
Adaptado de Autor Desconhecido
“O sentimento é que a saudade que sentimos será eterna, mas sabemos que um dia
iremos nos reencontrar,”Autor Desconhecido
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