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A Loja 8 de
Maio
nº
87
encontra-se um pouco
mais vazia com a
Consonni para o
partida do Ir Attilio
Oriente Eterno, ocorrida
na madrugada do
dia 21 de agosto de 2016.
Sua chegada no
Plano Celeste vai
fortalecer a “filial” da
Loja Oito de Maio
composta dos saudosos
IIr
Agton,
Chrisman, Gilberto, Odir,
Paiva, Reynaldo e
Sebastião.
A entrada do
Ir Attilio na
Maçonaria só se deu,
quando já tinha 65
anos de idade, mas sua
trajetória maçônica
foi intensa, mercê de sua
dedicação
e
seriedade com as coisas
da Maçonaria que
em 2010 o levou a
assumir o cargo de
Venerável Mestre da Loja
8 de Maio.
Foi
como
MI que o Ir
Attilio mais se destacou em nossa loja, através de suas intervenções oportunas, seu senso
de julgamento, amor fraterno e acima de tudo sua humildade.
Imigrante italiano, chegou em nossa terra com apenas 18 anos, vindo da Cidade
de Bergamo, região da Lombardia, justamente onde os Mestres Comancinos iniciaram
suas atividades.
Como relatamos acima , o Ir Attilio saiu da mesma região onde os mestres
Comancino saíram para construir importantes edifícios por toda Europa, mas em vez de
se radicar em um próspero país europeu veio para o Brasil, para exercer sua profissão na
área de equipamentos pneumáticos.
Em 1958, fundou sua fábrica de equipamentos pneumáticos na qual esteve à
frente até os últimos dias de sua passagem por este Plano de Existência.
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Como Venerável Mestre da Loja 8 de Maio Noº 87 foi a estrela guia que orientou
os IIr do Quadro com seu exemplo, seu amor fraterno, e senso de justiça que fizeram
com que ao final de seu mandato a Loja estivesse mais unida e forte.
O Ir Attilio, contribuiu com a “A Vitória” traduzindo importantes artigos de
nossos irmãos italianos, entre os quais, um que falava sobre Mestres Comancinos, que
uma corrente de historiadores maçônicos dá como precursores da Maçonaria Operativa.
“ A Vitória” como última homenagem ao Ir e colaborador transcreve a seguir
o texto de autoria do IrCarlos Brasílio Conte, rogando ao GADU que reserve
um lugar especial em Seu reino para o Ir Attilio Consonni.
“ Por meio das lagrimas...enxergamos Deus com mais nitidez.
Um ente querido foi chamado ao Oriente Eterno... e inconsoláveis ficaríamos
se não acreditássemos na sua imortalidade e existência do Grande Arquiteto do
Universo, o Supremo Árbitro dos Mundos...
Apaguemos, então, de nossas mentes, o Esqueleto da Morte...
A morte não é o esqueleto ... e menos ainda o Fantasma Negro com a foice...ou
a alfanje...apoiado ao ombro.
A morte é, isto sim, um anjo mensageiro de Deus... que vem libertar nossa
alma da prisão do corpo físico, para conduzi-la às Serenas Mansões do Infinito, sob a
luz brilhante da eternidade...
“Na casa de meu pai há muitas moradas”, disse o Mestre...
Recordemos, então, nossos entes queridos que partiram...não como mortos,
mas sim como seres espirituais vivendo em outras dimensões, habitando os Céus ou
reencarnando na Terra ... respeitadas as crenças pessoais de cada um.”

Lembra-te de teu Criador nos dias de tua Mocidade, antes
que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais
dirás: Não tenho neles prazer;
E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus,
que o deu.
Eclesiastes 12, 1 e 7

2

