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Mãe, um dia
Um dia, o Amor estendeu as mãos
para o nada e abriu o espaço...
Um dia, o Amor estendeu as mãos
para o homem e abriu-se o encontro...
Um dia, o Amor se tornou
vida de tua vida e eu existi...
Mãe, o céu sem confins revela-me teu amor...
A vastidão do mar fala-me da tua bondade...
As altas montanhas refletem teu heroísmo...
A profundeza dos vales espelha tua humildade...
A beleza das flores traduz teu caminho...
Tudo isso encerras dentro de teu grande coração...
E silenciosa, serena, sorrindo,
continuas labutando no cotidiano da vida.
Um dia, o Amor se tornou vida de tua vida
e eu existi.
Obrigado, Mãe!
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes de maio
Dia
02

04
05
08
13
14

15

18
21
23
26
27
28

30
31

Evento
Jane Machado Carrijo (Enteada do
Ir Levi)
Danielle M. de Lira (Filha do Ir
Caetano)
Casamento de Maria Helena e Ir
Paulo Moreira
Ana Maria (Esposa do Ir Marcio|)
Loja Oito de Maio
Isis Cristina S. Vaz (Esposa do Ir
Vantuir)
Janete M Carrijo (Esposa do Ir
Levi)
Rodrigo V. Rangel (Filho do Ir
Rangel)
Casamento de Anna e Ir Atílio
Casamento de Sueli e Ir Josué
Lenilson da Costa Louro( Filho do
Ir Levi)
Daniel C. da R. Lima (Filho do
Ir Jackson)
Casamento de Maria da Vitória e
Ir Alcindo
Casamento de Marlene e Ir Souza
Lima
Luiz Felipe M. Pereira (Filho do
Ir Joaquim)
Joana M.C.dos Reis (Esposa do Ir
Silas)
Ir Caetano
Marta M. de Souza (Filha do Ir
Souza Lima)
Casamento de Simone e Ir Rangel
Maria Luiza (Filha do Ir André)
Ana Paula F. Marotte (Enteada do
Ir Arthur)

Momento de Sabedorias

Carroça Vazia
"Certa manhã, meu pai, muito sábio,
convidou-me a dar um passeio no bosque e eu
aceitei com prazer.

Ele sentou numa clareira e depois de um
pequeno silêncio me perguntou:
- Além do cantar dos pássaros, você está
ouvindo
mais
alguma
coisa?
Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi:
- Estou ouvindo um barulho de carroça.
- Isso mesmo, é uma carroça vazia ...
- Como pode saber que a carroça está
vazia, se ainda não a vimos?
- Ora, é muito fácil saber que uma carroça
está vazia por causa do barulho.
- Quanto mais vazia a carroça maior é o
barulho que faz.
Tornei-me adulto, e até hoje, quando vejo
uma pessoa falando demais, gritando (no sentido
de intimidar), tratando o próximo com grossura
inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa
de todo mundo e querendo demonstrar que é a
dona da razão e da verdade absoluta, tenho a
impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo:
“Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela
faz..."

Dicas de Saúde

Regra simples para evitar problemas
cardíacos
Antes do banho, exercitar a panturrilha
(levantar o corpo na ponta dos pés), primeiro
rápido até esquentar as panturilhas e depois
uma sequência de 10 movimentos lentos.
Pronto. Esse exercício bombeia o
sangue para o coração, melhora os batimentos
cardíacos e evita obstrução das veias.
Nos primeiros 6 meses, se a pessoa
estiver com excesso de peso, ela emagrece da
cintura para baixo e, nos 6 meses seguintes,
da cintura para cima; depois de 2 anos, não
engorda mais e, além de tudo, diminui o risco
de uma cirurgia cardíaca.
Baixando a pressão
Ao perceber que a pressão subiu, coloque as
pernas dentro de um balde com
água muito gelada até os joelhos. Permaneça
nesta
imersão
por
20min.
Este processo fará com que o organismo, na
busca
de
aquecer
os
membros
inferiores, faça com que o acúmulo de sangue
na
cabeça
desça,
baixando
a
pressão.
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Fitoterapia

Espinheira Santa

Sinonímia:
cancerosa,
espinho-de-deus,
sombra-de-touro
Parte Utilizada:
folhas
Histórico:
A
espinheira-santa
tornou-se
conhecida no mundo médico em 1922 ,
quando o professor Aluizio França, da
faculdade de Medicina do Paraná, relatou o
sucesso obtido com ela no tratamento da
úlcera.
Mas muito antes disso, a planta já era
famosa na medicina popular por suas
propriedades curativas, e não só no combate
aos males do aparelho digestivo. Para se ter
uma idéia era utilizada como remédio
antitumor entre os índios brasileiros. No
Paraguai, a população rural a empregava
como contraceptivo. E na Argentina, como
antiasmático e anti-séptica.
Dados Ecológicos
Nativa da América do Sul, está
ameaçada de extinção, sua distribuição ficou
restr9itaà região sul do Brasil. Prefere climas
amenos.
Constituintes
Taninos,tterpenos (maytesina, entre
outros), Flavonóides, mucilagens, antocianos,
açucares livres.
Ação
Tonificante, antiúlcera, carminativa,
cicatrizante, anti-séptica, levemente diurética
e laxativa, auxiliando também na eliminação
dos gases intestinais.
Propriedades Farmacológicas
Sua propriedade tonificante se deve à
reintegração das funções estomacais por La
promovida. Provavelmente devido aos taninos

presentes um potente efeito antiúlcera
gástrica. Esta ação ocorre também, pelo
aumento do volume e pH do conteúdo
gástrico.Tem ainda poder cicatrizante sobre
a lesão ulcerosa.
Pela sua ação anti-céptica paralisa
rapidamente as fermentações gastrintestinais.
Certas hepatotapias tem como causa
perturbações intestinais, nestas a espinheira –
santa age corrigindo o funcionamento
intestinal.
Nas gastralgias acalma rapidamente as
dores não diminuindo a sensibilidade do
órgão, mas estimulando ou corrigindo a
função desviada.
Em estudos de atividade mutagênica,
demonstrou resultados negativos em teste
mutagênicos e citotóxicos, o que garante a
sua segurança de uso.
Contraindicação/
Efeitos
colaterais/
precauções
Não deve ser administrado a crianças.
Em mulheres que amamentam por haver
redução da secreção láctea.
As pesquisas realizadas até o momento
demonstram não haver efeitos colaterais.
Apesar
de
raros,
casos
de
hipersensibilidade
podem
ocorrer.
Recomenda-se nestes casos descontinuar o
uso e procurar orientação médica.
Em pesquisas realizadas a ingestão do
dobro da dose usualmente empregada não
causaram nenhum efeito tóxico agudo ou
prolongado.
Modo de Usar
Infuso: para 1000 ml de água tomar 3
xícaras ao dia
Pó: 400mg/dose, 3gr de pó 1 a 2 vezes
ao dia.

Fonte: Fundação Herbarium de Saude e
Pesquisa.
( Colaboração da Cunhada Marlene Souza
Lima)
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As Sessões Magnas
Está se tornando tradição na Loja 8 de Maio, concentrar as sessões magnas de iniciações no
período próximo à data de seu aniversário. Este ano não foi diferente. O período das sessões magnas
começou a 24 de abril com a cerimônia de Elevação dos IIr Marcio e Evandro.

Foi
uma
cerimônia
de
ritualística perfeita que deu aos
iniciandos a oportunidade de entrarem
em contato com os novos mistérios,
que a partir de agora terão que
desvendar, através do estudo dos
símbolos e alegorias que lhes serão
mostrados ao longo das sete
instruções que terão no Grau de
Comp M .
Esperamos que os novos
CComp tenham o mesmo sucesso
que obtiveram no Grau de Apr M .

O dia 30 de abril foi destinado a iniciar três
novos membros na Maçonaria Universal. Os
candidatos Leandro Mesquita de Almeida, Mario
Giuseppe Consonni, Taj din Yuossef El Avi, após
passarem pelo crivo de nossas sindicâncias
submeteram-se à cerimônia de Iniciação ao Grau de
Apr M .

Ir Tajdin

Ir Mario

Ir Leandro

Ao término da cerimônia ritualística foi
servido um coquetel aos presentes, ocasião em que
o Departamento Feminino deu as boas vindas às
famílias dos novos AApr .
Ao lado a Cunhada Anna Consonni,
presidente do Departamento Feminino Flor de
Maio junto aos novos membros da Família da 8 de
Maio.
Chegamos ao grande dia, o dia esperado por todas as administrações, o aniversário da
fundação da Loja e as comemorações do Dia das Mães. Este ano, a atual administração optou por
realizar as comemorações na própria segunda-feira, 9 de Maio, dada a proximidade do dia do
aniversário da Loja.
Continua na Pag. 6
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Artigo do Mês
As Iniciações
Robson Santiago,M I
A Loja 8 de Maio, a partir do fim de
abril iniciou seu período de iniciações, que
marcam a entrada de novos membros na
Maçonaria ou a ascensão a um novo grau
iniciático.
Nos Graus Simbólicos as iniciações
são três: a primeira – a recepção a um novo
membro da Maçonaria Universal – a
chamamos simplesmente Iniciação e o
iniciado recebe o título de Apr M ; a
segunda, quando o Apr M sobe o primeiro
degrau da escada do conhecimento maçônico
chamamos de Elevação, e o iniciado passa a
ter o título de Comp M ; a terceira e última
do simbolismo é chamada de Exaltação e o
iniciado recebe o título de M M .
O presente artigo tem por finalidade
mostrar aos não-iniciados e aos novos
AApr M um pouco do que
a nossa
Venerável Ordem prega e como instruiu seus
membros
na
difícil
tarefa
do
autoaperfeiçoamento.
A Iniciação
É começo de uma vida nova.
Explicamos: Primeiro é preciso que se
entenda o significado da palavra “Iniciação”
que deriva do latim” initiare”, que por sua
vez tem sua origem em “Initium” . Deste
modo a palavra iniciação pode ser entendida
como iniciar um novo estado, um novo modo
de vida.
A venda nos olhos com que é realizada
toda a Iniciação representa as trevas em que
se encontrava o candidato, que vivendo em
um mundo de vícios, preconceitos e uma
moral deturpada, decide por “morrer” para
esta vida e “renascer” para uma vida melhor,
iniciar um novo modo de vida em que as
virtudes serão exaltadas e exercidas. Como?
Através dos ensinamentos contidos nos
símbolos e alegorias da cerimônia de
iniciação e nas demais instruções dos três
graus simbólicos.
O Ir:.Oswald Wirth escreveu: "A
iniciação maçônica tem como objetivo

iluminar os homens, afim de ensinar-lhes a
trabalhar utilmente, em plena conformidade
com as finalidades mesmas de sua
existência.”
O iniciado maçônico alcança esta
iluminação através de três fases distintas e
sucessivas: a primeira, a descoberta da Luz ( o
candidato é iniciado e torna-se Apr M ); a
segunda, através de uma nova iniciação tornase Comp M e trabalha para absorver o
máximo de Luz até tornar-se uma fonte de luz
e calor. Este é momento da terceira fase e uma
nova iniciação faz do Comp M
um
M M cuja a missão é propagar a Luz de
que é possuidor.
Já PAUL NAUDON, em "La FrancMaçonnerie", referindo-se à iniciação
simbólica diz que seu objetivo é “conduzir o
indivíduo ao Conhecimento por uma
iluminação interna” e que isso só é alcançado
através do estudo dos símbolos. E vai mais
além, afirma que “os verdadeiros segredos da
Maçonaria são aqueles que não se dizem ao
adepto e que ele deve aprender a conhecer
pouco a pouco soletrando os símbolos".
IIr Apr M recém iniciados aí
está a sua grande missão conhecer e aprender
o significado de cada simbolo.
A Elevação
Passado o primeiro ano de estudos e
após cumprirem diversas tarefas é chegado o
momento em que o Apr M vê seu esforço
recompensado através de sua primeira
“promoção” dentro da Ordem.
A Elevação como o próprio nome
sugere indica que alguém que ainda precisa
ser conduzido teve seus méritos reconhecidos
e pode dar um passo adiante.
Na Maçonaria indica que o Apr M
está agora preparado para uma mudança
profunda em seu plano de estudo. Até agora
os ensinamento levados ao Apr estavam
concentrados no plano material, através da
iniciação ao Segundo Grau o iniciado entra
em contato com o plano espiritual aonde
daqui para frente irá desenvolver seus
estudos.
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.
O grande trabalho do Comp M é “conhecer-se a si mesmo” e assim ficar em condições de
responder a pergunta que atormenta o homem através dos tempos: “o que somos?” Para isso o Comp M
tem que dedicar seus esforços em desvendar os mistérios da natureza, que envolve o estudo da filosofia e das
ciências materiais e ocultas.
Exaltação
Percorrido o longo caminho das sete instruções, quando desvendará os mistérios dos números 4,5 e
6, do microcosmo e do macrocosmo é chegada a hora da terceira e última iniciação do simbolismo – a
Exaltação – ocasião em que o iniciado recebe o título de Mestre Maçom.
Toda iniciação ao grau de M M é calcada na lenda de Hiram, uma mistura de fatos históricos e
lendários onde a Maçonaria transmite seus ensinamentos filosóficos e sociais, tendo como idéia central a
vida após a morte. Daí a necessidade do candidato à maçonaria acreditar em um Princípio Criador (Deus) e
da existência de uma vida após a morte, pois de outra maneira o iniciado não poderia ser alçado ao Terceiro
Grau, interrompendo sua caminhada iniciática.
Cinco instruções ainda são necessárias para que, no Rito Escocês Antigo e Aceito – REAA –
praticado na 8 de Maio, o iniciado maçônico tenha sua instrução concluída.
Queridos leitores esta é uma pálida visão do que um iniciado maçônico pratica ao longo do seu
período formal de estudo. Vale dizer que aquele que realmente permite que a Maçonaria incorpore em suas
vidas não para nunca de estudar, porque o iniciado maçônico está constantemente se aperfeiçoando, através
da livre investigação da verdade.♣

Sessões Magnas – Continuação da Pag. 4
A entrada dos convidados no Templo
Homenagem à todas as mães na pessoa da
Presidente do Departamento Feminino Flor de Maio

O Início do Jantar servido após a cerimônia no
Templo Tiradentes.
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