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De
Março

Nossa homenagem a quem com
sabedoria, força e beleza tem a capacidade
de transformar nosso dia-a-dia em uma
vida de pura felicidade.
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes do mês de Março
Dia
03
04

06
07
08
09
12
14

15

16
17
18
19
20

23
30

Evento
Gabriel (Filho do Ir Leandro)
Maria das Graças M.de Lira (Esposa
do Ir Caetano);
Patrícia A. Soares (Filha do Ir
Vilanova)
Layce (Filha do Ir Claudio Afonso)
Marcelle ( Esposa do Ir Flavio)
Dia Internacional da Mulher
Vilma N. da S.Sá (enteada do Ir
Octavio)
Rogério (Filho do Ir Araguari)
Ir Souza Lima
Casamento de Alessandra e Ir
Alexsander
Vitor M.N.da Silva (enteado do
IrOctavio)
Ruth P. B.de F. Oliveira (Filha do
IrHegler)
Ir Flávio
Kyria V. R. Azevedo( Filha do
falecido Ir Gilberto/Guida)
Casamento de Graça e Ir Caetano
Ir Oppenheimer
Ir Rangel
Katia e André G. de Andrade
(Filhos do Ir Andrade)
Julio M.T. Nunes (filho do IrJulio)
Ir Alexsander
Ir Vantuir

Momento de Sabedoria
Frases que se aplicam ao Brasil atual
1.
“Não devemos julgar os
programas sociais por quantas pessoas estão
neles, mas por quantas estão saindo.”
2.
“O melhor programa social é o
emprego.”
3.
“As melhores mentes não estão
no governo. Se alguma estivesse, a iniciativa
privada iria roubá-la.”
4.
“A política é supostamente a
segunda profissão mais antiga. Vim a perceber
que tem uma semelhança muito grande com a
primeira.”

5.
“A visão de um governo sobre a
economia pode ser resumida em frases curtas:
se a coisa se move, taxe-a; se continuar em
movimento, regule-a; se ela parar de se mover,
subsidia.”
6.
“Como
você define um
comunista? Bem, é alguém que lê Max e Lênin.
E como você define um anticomunista? É
alguém que entende Max e Lênin.”
7.
“Estamos caminhando para o
socialismo, um sistema que, como se diz, só
funciona no Céu, onde não precisam dele e no
inferno, onde ele já existe.”
8.
“Recessão é quando o seu
vizinho perde o emprego. Depressão é quando
você perde o seu.”
9.
“Contribuinte é um cara que
trabalha para o governo sem ter que prestar
concurso.”
10.
“O Governo é como um bebê:
um canal alimentar com grande apetite numa
ponta e nenhum senso de responsabilidade na
outra.”
( Compilado por Geraldo Samor)

VOCÊ SABIA ?
Estamos acostumados a ouvir o
IrWalter de Souza Lima exclamar ao final
intervenções a expressão “Paz e Luz”, que
ficou como uma marca registrada não só dele
como também da Cunhada Marlene. No artigo
abaixo ele nos explica o sentido da expressão.
Aos simpatizantes da expressão “Paz e
Luz”, nosso irmão Wagner Borges, apresenta o
interessante
e
belo
texto
recebido
espiritualmente de Ramatís.
SAUDAÇÕES ESPIRITUAIS
Por Wagner Borges

“A educação terrestre recomenda,
corretamente, que ao nos dirigirmos a uma
pessoa, com uma finalidade específica, em
primeiro lugar devemos cumprimentá-la
atenciosamente, manifestando gentileza e
interesse em estabelecer uma boa relação.
Por isso o convencionalismo social da
humanidade
criou
os
tradicionais
2

cumprimentos. “Bom dia”, “Boa noite”,
“Como vai ?”, “Tudo bem ?”, “Tudo azul ?”,
“Olá”, e outros.
As saudações, em sua base, são positivas.
Carregam em seu bojo uma atmosfera
benéfica, se forem proferidas com real
sentimento de amistosidade.
Porém, em sua grande maioria, os homens
cumprimentam-se maquinalmente e, por vezes,
até irritadamente, traduzindo na saudação o
seu desequilíbrio interior e projetando
inconscientemente, por meio desta, a sua
energia
negativa,
muito
embora,
aparentemente, a pessoa esteja sorrindo e
mostrando-se atenciosa.
Como o corpo físico, devido às suas
vibrações lentas, não reflete o que a
consciência manifesta em seu corpo mental,
constituindo-se em uma verdadeira máscara
densa, as pessoas não notam, muito embora
pressintam, que a outra pessoa não está bem.
Ao deixar o corpo físico, por ocasião da
projeção temporária1, que ocorre no sono
comum, ou por ocasião da projeção final,
chamada morte, a consciência manifesta-se
através do corpo astral2 e está desvestida da
sua “máscara de carne”, que disfarçava na
vigília física os seus sentimentos e
pensamentos.
É nessa hora que se pode ver o nível real
da pessoa, pois cada um leva para fora do
corpo a sua atmosfera real, plasmada
indelevelmente em seu veículo astral, retrato
vivo do seu “hálito espiritual”.
Logo ninguém muda ao sair do corpo.
Não é melhor nem pior que ninguém, está
apenas fora do corpo. As qualidades e vícios
são os mesmos.
Baseado nisso, nas escolas espirituais do
“Astral” costuma-se usar o binômio “Paz e
Luz” como saudação fraterna.

1

Projeção da Consciência –
é a capacidade
parapsíquica – inerente a todas as criaturas, que consiste
na projeção da consciência para fora do seu corpo físico.

“Paz” significa equilíbrio emocional e
“Luz” significa equilíbrio energético.
A reunião de “Paz e Luz” como saudação
espiritual é simplesmente a síntese, em apenas
duas palavras, de um potencial mantrânico que
reflete o equilíbrio espiritual.
Portanto, essa saudação possui uma
egrégora positiva, que é evocada no momento
do cumprimento e que manifesta em sua
essência o desejo de viver em “Paz” e de
brilhar na “Luz”. Como espírito equilibrado do
Bem.
Paz e Luz”!”
Ramatis3
(Recebido espiritualmente por Wagner
Borges – Texto extraído do livro “Viagem
Espiritual-Vol I – Wagner Borges - Editora
Zennex – 1993.)

Artigo do Mês

No apagar das luzes de 2014, a Loja
8 de maio iniciou três candidatos, hoje
nossos novos IIr. “A Vitória” que procura
acompanhar as atividades da Loja, nos
próximos números privilegiará os seus
espaços com matérias do Grau Um, de
interesse dos AApr.
Mas, também, não vamos esquecer
dos nossos fiéis leitores e vez por outra
publicaremos matéria de interesse dos
demais graus, sempre com o cuidado para
não divulgar aquilo que não deva ser do
conhecimento dos AApr ou dos nãoiniciados.
Planejamos começar abordando o
tema Iniciação, onde nosso propósito será
mostrar aos novos AApr o que a
Maçonaria pretende quando nos submete a
todos aqueles procedimentos. Primeira
lição: Em Maçonaria nada se faz sem uma
razão de ser. Em tudo existe um objetivo a
ser atingido.

2

Corpo astral – do latim, astrum – estrelado – expressão
usada pelo grande alquimista Paracelso, no séc. 16, na
Europa, e por diversos ocultistas e teosofistas
posteriormente. – Corpo espiritual.

3

Ramatís – Rama-Tys ou Swani Sri Rama-Tys é o
nome atribuído por diversos médiuns a um espírito que
seria o autor/inspirador de dezena de obras escritas por
eles: Hercílo Maes e Wagner Borges entre outros
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Continua na Pag. 4
Iniciação – Momentos Iniciais
Robson Santiago, MI
É chegado o grande dia e o candidato
é levado para o local onde será iniciado. Lá
chegando, o
candidato
é preparado
materialmente, ficando a preparação espiritual
por conta do candidato.
Chamamos de preparação espiritual o
estado de consciência de que deve estar
imbuído o candidato, de que está plenamente
convencido de que a partir daquela data sua
vida terá nova feição, se aceitar e praticar os
ensinamentos recebidos na cerimônia de
iniciação; é aceitar um novo estado de
consciência que começará a ser obtido quando
passar pela Câmara de Reflexões, culminando
com o recebimento da Luz.
A preparação material cabe ao Ir
Experto. Vejamos alguns desses quesitos e
suas interpretações simbólicas.
Ao chegar no local da iniciação o
candidato tem seus olhos vendados e a partir
se momento dependerá de um guia para todas
as atividades que irá desenvolver. Qual a
interpretação simbólica?
O ritual no ensina que os olhos
vendados são o símbolo da ignorância em que
se encontra o candidato antes de receber os
ensinamentos maçônicos. Nós vemos muito
mais do que isso!
Escrevemos linhas atrás sobre a
preparação espiritual que ficaria a cargo do
candidato. É nesta ocasião que o Ir Experto
verifica se foi bem feita esta preparação,
através do comportamento do candidato, se ele
de fato confia em seu guia ou se mostra
desconfiado, temeroso do que pode lhe
acontecer daí em diante.
Mas o que a Maçonaria quer é dar ao
candidato a oportunidade de refletir como será
a sua vida futura se após receber os
ensinamentos maçônicos optar para voltar ao
estilo da vida que tinha anteriormente à sua
iniciação, isto é voltar ao mundo das trevas, da
ignorância e dos vícios.
Continuando a preparação material do
candidato, o Ir Experto recolhe todos os seus

“metais” (joias, dinheiro, tudo que possua
valor material) e os deixa sob a guarda do Ir
Tesoureiro. Isso é feito com o intuito de
mostrar ao candidato que dali para frente seus
bens materiais nada valem para adquirir tudo
aquilo que a Maçonaria pode lhe proporcionar.
Na próxima etapa da preparação o
Ir Experto desnuda o lado esquerdo do peito
do candidato, bem como sua perna direita até a
altura do joelho, sendo o sapato direito
substituído por uma alpargata ou chinelo.
O peito esquerdo desnudo deve
lembrar ao candidato que o lado esquerdo do
peito – local do coração, que abriga todos os
sentimentos – estando “desprotegido” deixa à
mostra seus mais íntimos sentimentos e os
mesmos não podem turvar sua visão interior e
impedir o reconhecimento da verdade que a
Ordem está prestes a lhe mostrar; usando
alpargatas ou chinelos o candidato indica aos
assistentes que está despido de qualquer
orgulho e seguirá humildemente seu guia.
Tomadas todas essas medidas o
candidato está pronto para iniciar a cerimônia
de Iniciação, então é levado à Câmara de
Reflexão, sua primeira prova.
Mas isso é assunto para o próximo
número.

Indicação do Candidato oficial da Loja
Na reunião de 23 de fevereiro, o
Conselho de Mestres Instalados da Loja 8 de
maio escolheu, por
unanimidade,
o
IrSergio Brabo de
Abreu como candidato
oficial da Loja para as
eleições de Venerável
Mestre para o período
de junho de 2015 a
junho de 2016.

Desde já “A
Vitória” coloca suas páginas à disposição do
candidato Oficial e a qualquer outro irmão
que queira concorrer com o Ir Sergio
Brabo.
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Recordar é Viver
Ao findar de 2014 tivemos dois importantes eventos na nossa Loja.
Começamos com a cerimônia de iniciação do novos IIr Alexandre, Alexsander e Bruno,
no dia 8 de dezembro.
Os mestres da Loja, bem
como “A Vitória” depositam todas as
suas esperanças na dedicação dos
novos irmãos para dar continuidade à
pujança de nossa sacrossanta
Instituição.

Bruno

Alexandre

Alexsander

No final de semana seguinte tivemos a tradicional confraternização de fim de ano, desta feita
no Salão de Festa cedido pelo IrCaetano. As fotos a seguir bem demonstram o clima de
descontração e alegria reinante na ocasião.

Os IIr reunidos, depois de
muito esforço para a foto
tradicional.
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Já com as Cunhadas foi mais fácil.
Destacamos na 1ª fila a pequena
Sophia, filha do Casal Priscilla e Ir
Flavio, digna representante da nova
geração da Família da 8 de Maio.

Momento de
descontração, com as Cunhadas
aproveitando a música ao vivo.

Mas nem tudo foi diversão.
Mesmo neste momentos de pura
alegria e felicidade não nos
esquecemos dos abandonadas pela
sorte e cada participante do
encontro levou um lata de leite em
pó cujo o montante foi doado a um
orfanato.
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