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EDITORIAL
Com este número estamos
iniciando nosso décimo sexto ano de
existência.
Durante todo esse tempo
procuramos manter sempre o mesmo
formato em nossas edições. Quando
completamos dez anos solicitamos aos
nossos
leitores
que
propusessem
mudanças, como uma maneira de melhor
atender seus anseios. Não obtivemos
sucesso.
Passaram-se mais cinco anos e
coincidência ou não, chega à Loja o Ir
Sodré e propõe uma nova capa. Vários
irmãos contribuíram com modificações
do projeto original e finalmente
chegamos a um projeto definitivo que foi
colocado em votação a mudança ou não,
na edição de maio.
Como o leitor já deduziu nossos
leitores optaram pela mudança.
Esperamos que os nossos
leitores se acostumem com o novo visual.
Aproveitamos para agradecer
aos IIr da Loja 8 de Maio pelo
incentivo que nos têm dado para
continuar este trabalho que é da Família
da 8 de Maio, cabendo a nós apenas
reunir as matérias e publicar.

8 de Maio Tem
Novo Venerável
Mestre
Em
concorridíssima
reunião ocorrida na manhã de 27
de junho, nas dependências do
Condomínio Maçônico Demerval
de Souza Barros, o Ir Sergio
Brabo de Abreu foi investido e
deu posse à nova administração
que norteará os destinos da Loja 8

O VM Sergio Brabo ladeado por seu
Past Master Ir Josué

de Maio até Junho de 2016.

O Editor
A cerimônia ritualística teve como
Mestre Investidor o Mestre
Instalado Robson Pereira Santiago, que ao final da cerimônia agradeceu o privilégio e a
honra de exercer tão relevante função.
Continua na Pag. 6
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes de Julho
Dia
02
03
06

Evento
Leonardo (filho do IrAlexsander)
Vanessa (Esposa do IrClaudio)
Casamento de Joana e Ir Silas
Fernanda (Filha do Ir Rangel)

07

Casamento de Cleide e Ir Nilsomaro

08

Jose Carlos (Enteado do Ir
Octavio)

09

Marlene (Esposa do Ir Souza
Lima )
Casamento de Marcelle e Ir Flavio
Claudio (Filho do Ir Rangel)

12
14
16
17
20
21
22

Marcelle (Filha do Ir Caetano)
Alexandre (Filho do Ir Andrade)
Carla (Filha do Ir Paulo Mello)
Casamento de Jane e IrJessé
Sandra (Esposa do
IrOppenheimer)
Marcio (Filho do Ir Robson)
Ir Arthur
Leila (Esposa Ir Hegler)
Wallacce (Filho do Ir
Oppenheimer

25

Ir Levi

28

Casamento de Vanessa e Ir
Claudio Affonso
Casamento de Elvira e Ir Vilanova

30

Momento de Sabedoria
Lógica simples para comentário em Loja

Aproveitamos este diagrama
de caráter geral e que achamos de “grande

profundidade”, como diria nosso Ir Nelson,
para particularizá-lo para as nossas reuniões
maçônicas.
A característica toda particular
de uma Loja Maçônica, é reunir homens
livres e de bons costumes, que seu
regulamento os considera iguais, mas que,
muitas vezes no calor das emoções, os leva a
falar o que não devia ou falar de modo
considerado ofensivo para quem escuta.
Assim meus IIr meditem sobre a “lógica”
exposta no início desta seção.
A cada etapa você deve se
questionar...então,
Vamos lá!
O que você vai comentar
precisa mesmo ser dito?
Devemos
considerar que um assunto trazido em Loja
aberta é para ser considerado por todos os
participantes e todos tem o direito de dar a
sua opinião. Obter-se unanimidade é quase
impossível, sempre haverá vencidos e
vencedores e consequentemente uma Loja
“rachada”. Se o assunto trará mais
malefício do que benefício NÃO precisa
ser dito então GUARDE PARA VOCÊ;
mas se for ao contrário, isto é, se ele é útil,
na sua ótica, uma premissa deve ser levada
em conta: útil para quem? A Loja deve
prevalecer sobre o Ir, ou seja o assunto deve
contribuir para o progresso da Loja e não para
satisfazer um ou outro Irmão. Assim se NÃO
for útil GUARDE PARA VOCÊ, do contrário
mais uma pergunta se impõem: pode ofender
alguém?
Diariamente
lamentamos
a
existência de mais uma vítima de bala perdida
na nossa violenta cidade. O mesmo pode ocorrer
na loja, quando fazemos um pronunciamento
sem estar atento se o mesmo irá ofender a
alguém. Caso positivo GUARDE PARA VOCÊ,
senão tenha certeza que o fato ou o ato que
gerou seu pronunciamento é real, se não tem
certeza GUARDE PARA VOCÊ, mas se é real a
última e mais importante questão deve ser
analisada: você gostaria que o assunto em que
você está envolvido fosse tratado em público?
Se a resposta for afirmativa ENTÃO
COMENTE! Mas se você ficaria ofendido ou
mesmo o constrangido GUARDE PARA
VOCÊ.
Tenha sempre em mente, se o
assunto vai trazer desarmonia para a Loja,
GUARDE PARA VOCÊ !
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Na tarde/noite de 13 de junho – Dia de Santo Antônio – o Departamento
Feminino Flor de Maio organizou, no Condomínio Demerval de Souza Barros, mais um
evento de sucesso.
Procurando ser fiel a tradição com a maioria vestida a caráter, vivemos
momentos inesquecíveis embalados por uma festa junina com comidas típicas, muita
música nordestina, dança da quadrilha e casamento caipira.

Ao lado nosso VM Josué
acompanhado da Cunhada Sueli e do
Orador, Ir Nilsomaro e Cunhada
Cleide.

O ponto alto foi a participação
espontânea dos presentes e como nada foi
ensaiado, a alegria foi o motor que movimentou

todas as atividades. As Cunhadas dando
o tom de alegria que seria dominante
durante todo o evento.

Ficamos honrados com a
presença dos nossos sobrinhos da
Ordem DeMoley, do Capítulo
Louis Gordon Lower que ao final
de seus trabalhos regulares se
integraram perfeitamente ao nosso
ambiente
familiar
bem
demonstrando
o
importante
trabalho que irmãos e sobrinhos
realizam
naquela
entidade
paramaçônica.
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Comida foi o que não
faltou, caldo verde, mocotó,
caldinho de feijão e de galinha,
sopa de ervilha, bolo de fubá, de
aipim, pé de moleque, paçoca
canjiquinha...

Os voluntários para dançar a
quadrilha foram tantos que precisou de
um maior espaço.

Mas os desafortunados
não foram esquecidos. O
ingresso para tanta diversão foi
uma lata de leite em pó. O
montante recolhido, convertido
em
reais,
foi
de
aproximadamente R$ 1500,00.
O VM recebendo mais uma doação
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imde semana de 19,20 e 21 de junho, um grupo de cerca de trinta pessoas
integrantes da Família da 8 de Maio reuniu-se no Hotel Fazenda Rio dos Frades, situado
na Estrada Teresópolis-Friburgo, para mais uma rodada de confraternização.

Chegamos meio desanimados devido ao
frio e a chuva que não davam trégua, mas o calor
humano foi decisivo para logo a alegria começar
a
predominar
no
nosso
meio.

O sábado chegou e como sempre um
grupo de Cunhadas deslocaram-se para Friburgo
para “pequenas” compras, enquanto que os IIr
ficavam tentando resolver os problemas do Brasil
e do Mundo.
Quando estávamos quase chegando a uma
solução, alguém lembrou que as Cunhadas já deveriam ter
chegado.
TelefoneMomento em que os IIr discutiam a Política
mas
daqui,
Externa Brasileira, em especial as relações do Brasil com
telefonemas de lá...
Cuba.
chegamos à conclusão que nossas queridas Cunhadas
tinham perdido a entrada do Hotel! Após algumas dicas
tudo
ficou
resolvido.

O
ponto alto do
passeio foi a
festa junina
no sábado à
noite,
mas
convenhamos
a da 8 de
Maio
foi
melhor.
Agradecemos ao Ir Hamilca, “Mestre de
Excursão”, que mais uma vez nos proporcionou a
oportunidade de estreitarmos nossos laços de amizade e desfrutarmos momentos
inesquecíveis passados com a Família da 8 de Maio.
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8 de Maio Tem Novo Venerável Mestre –
Continuação
A manhã festiva começou com um lauto
café da manhã, preparando os IIr e Cunhadas
para a longa
jornada.

Terminada a sessão ritualística a Loja foi
aberta às Cunhadas e convidados em geral, ocasião
em que foram presenteadas com flores a Cunhada
Arlete, presidente do Departamento Feminino Flor
de Maio que tomará posse no próximo 6 de julho,
data da reunião daquele departamento e a Cunhada
Sueli, presidente que passará o comando do
Departamento Feminino um dos esteios da Loja 8
de Maio.

Momento emocionante foi a
apresentação da Cerimônia das Luzes,
pelos jovens DeMoley, do Capítulo Louis
Gordon
Lower.
Esta
entidade
paramaçônica
tem
por
finalidade
aprimorar a educação dos jovens
tornando-os melhor filho, melhor
cidadão, melhor amigo e um líder
para a sociedade.

Seguindo a mais pura
tradição o evento terminou em um
ágape fraternal
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