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Mantendo a tradição da Loja 8 de maio, o VM Nilsomaro e sua
Administração organizaram a feijoada beneficente anual com grande sucesso.
A tarde do dia 18 de setembro, apesar de um pouco quente foi perfeita para que
a Família da 8
de

maio

recebesse
seus amigos
para celebrar
o

amor

ao

próximo,
através

da

doação

sob

suas

mais

diversas formas. Os apoiadores que possibilitaram a confecção das camisas, os IIr com
compra dos convites, as Cunhadas com a montagem do bazar, do quiosque dos docinhos
e a venda de tickets e os convidados que gastaram seus reais com alegria, pois sabiam que
o seu dinheiro seria bem empregado no auxílio aos desvalidos.
Comida, bebida, música e muita conversa embalaram a tarde daquilo domingo
que ficou marcado em nossos corações.
Relembre alguns momentos que marcaram aquela data, na Pag. 5
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes de outubro
Dia
01
02
04
10
11
12
14
16
22
29
30

31

Evento
Marina (Esposa do Ir Julio)
Casamento de Jacira com Ir
Joaquim
Maria Ismênia (Esposa do
IrOctavio)
Renata (filha do IrSilas)
Maria Eugênia (Esposa do Ir
Alexandre)
Ir Josué
Juliana (Filha do Ir Hamilca)
Ir Alexsander Mota
Sonia (Esposa do Ir Arthur)
Simone (Esposa do Ir Rangel)
Anna (Esposa do saudoso Ir
Atillio)
Sueli (Esposa do Ir Josué)
Jeane (Filha do IrJessé)
Felipe ( Filho do IrRodrigo)
Maria Zeni (Esposa saudoso Ir
Odir)

Momento de Sabedoria
O Tema é ... Fraternidade
“Você provavelmente já ouviu
alguém falar em um momento de sua
vida: Como “fulano” costuma ser
fraterno com as pessoas a sua volta. Mas
o que será que essa pessoa possui de
diferente, daquelas que são consideradas
não fraternas?
Muito simples de responder: ao
indivíduo que pratica a fraternidade
está sempre preocupado
com
seu
próximo ou semelhante e nesse aspecto,
não pode haver egoísmo dentro de seu
coração.
Já a pessoa conhecida por não
ser fraterna, normalmente só se preocupa
com ela e com seus amigos e familiares,
ignorando que o mundo é muito maior
que seu lar, pois envolve a todas as

pessoas que conhecemos ou não, e que
podem estar precisando de nossa ajuda
naquele exato momento.
Então,
reflita
sobre
os
pensamentos abaixo:
“Não fortalecerás os fracos,
por enfraquecer os fortes. Não ajudarás
os assalariados, se arruinares aquele que
os paga. Não estimularás a fraternidade,
se alimentares o ódio.”
― Abraham Lincoln
“A fraternidade forçada destrói
a liberdade.”
― Frederic Bastiat
“Somente pela fraternidade a liberdade
será preservada.”
― Victor Hugo
“Fraternidade significa
entender que um grito de dor é igual em
todas as línguas, e o mesmo se aplica a
um sorriso.”
― Dadi Janki
A fraternidade é a face humana do amor
de Deus.”
― Carlos Mesters
“Seja generoso e fraterno, mas
não somente com aqueles que te são
caros, mas principalmente com aqueles
que não são teus amigos”
- Salete Dias
A vida para uma pessoa fraterna
sempre será repleta de amor e felicidade
íntima, pois sempre haverá alguém no
universo agradecido pela caridade
recebida”.
Salete Dias
Viver feliz requer um grande
senso de fraternidade, pois só
percebendo o próximo como amigo ou
irmão seremos capazes de ter esse
mesmo sentimento sempre voltado para
nós”.
Salete Dias
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TRABALHO DE AUMENTO DE SALÁRIO
Introdução
É tradição da Loja 8 de maio, na formação de novos mestres maçons, que ao
final de cada ciclo de instrução exija de seus AApr e CCompuma peça de arquitetura,
a qual chamamos de “Trabalho de Aumento de Salário”, como uma das condições para
serem elevados a um novo grau.
A Comissão Central1 é o órgão da Loja responsável por avaliar este trabalho e
concluir se o neófito está apto para prosseguir no seu processo de ascensão ao grau
superior.
Desenvolvimento
Visando orientar nossos AApr e CComp transcrevemos a seguir um extrato
do nosso Estatuto no que diz respeito à confecção do Trabalho de Aumento de Salário:
“ Art 31 – Um obreiro só poderá ser elevado ou exaltado, se além de satisfazer
as leis maçônicas, apresentar um trabalho escrito sobre o respectivo grau e do qual faça
defesa oral.
§ 1º - O trabalho escrito constará de no mínimo 3(três) e no máximo 10 (dez)
folhas.
§ 2º - O trabalho será dividido em 5 (cinco) partes, a saber:
1) Sumário – elemento obrigatório, cujas partes serão acompanhadas do
respectivo número inicial da página.
2) Introdução – parte inicial do texto, onde devem constar, a delimitação
do assunto tratado, objetivos das pesquisas e outros elementos
necessários para situar o tema do trabalho.
3) Desenvolvimento – parte principal do texto, que contém a exposição
ordenada e pormenorizada do assunto.
4) Conclusão – parte final do texto, que contém a exposição ordenada e
pormenorizada do assunto.
5) Bibliografia/Referências – os elementos essenciais são: autor (es),
título de parte, seguido da expressão IN da referência completa do
trabalho no todo .No final da referência deve-se informar a paginação
ou outra forma de individualizar a parte referenciada.
§ 3º - Na elaboração do referido trabalho contará o obreiro com a colaboração
direta de um Mestre, denominado Orientador, seu padrinho, o que não excluí a
participação de outro Mestre que queira colaborar.
§ 4º - Concluído o trabalho deverá o mesmo ser submetido à apreciação da
Comissão Central que no dia da apresentação fará comentários e emitirá parecer
conclusivo e justificado sobre a aprovação ou não. ”
A linguagem de um documento formal pode assustar um pouco, daí optamos por
tornar mais natural as condições citadas no Estatuto da Loja.
1

IrWalter de Souza Lima – Presidente, Ir Nelson de Souza Lima – Membro e Ir Robson Santiago Relator
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A Comissão Central da atual Administração seguirá a seguinte orientação:
Quanto ao §1º: reparem que o texto fala em folhas, isto implica que o Trabalho
deve ter no mínimo três folhas, mas escritas frente e verso. A presente comissão aceitará
o trabalho escrito apenas em um dos lados da folha, lembrando, que quanto mais se
escreve, maior é a chance de se cometer erros.
Quanto § 2º: 1) Sumário: se o trabalho for pequeno, (até 4 (quatro) folhas) a
Comissão Central dispensará o Sumário, já que será fácil encontrar em quatro folhas o
item que se quer, já ao contrário, um trabalho dez folhas...
2) Introdução – é o ponto em que o obreiro apresenta o tema para o leitor;
3) Desenvolvimento – é o trabalho em si. Aqui o obreiro desenvolve suas ideias,
apresenta evidências, etc;
4) Conclusão – como o próprio nome diz é aqui que o Ir tira suas conclusões à luz do
que foi explanado no Desenvolvimento;
5) Bibliografia/Referência – Nesta última parte são citadas as obras que foram
consultadas ao longo da confecção do trabalho, na seguinte sequência: Nome do autor, título da
obra, Editora e ano de publicação. Para a Internet o nome do site e o link para acessá-lo.
Referência: Se no corpo do trabalho, o obreiro decidiu por copiar um trecho de
determinada obra, deverá colocá-lo entre aspas (“”) e usar a expressão latina IN citando em
seguida a obra, na sequência informada na bibliografia (parágrafo anterior) e a página onde está
escrito.
A Escolha do Tema
O tema a ser abordado pelo Irmão é de livre escolha do mesmo e deve constar de uma
das sete instruções que recebeu ao longo do curso.
Não serão aceitos trabalho que tragam o sentimento individual do neófito, pois o mesmo
não dá oportunidade da Comissão avaliar se o Apr ou Comp entendeu o ensinamento contido
na matéria. Exemplo: O que entendi da minha Iniciação. Se o Apr entendeu que a sua iniciação
foi um teatrinho sem nexo, a Comissão fica impedida de avaliar qualquer conhecimento adquirido,
pois o mesmo foi de foro íntimo do iniciado.
Alertamos para tomarem cuidado para o “copiar e colar” da Internet. A Maçonaria
possui muitos ritos e o que é verdade para um pode não ser verdade para outro, induzindo o Ir
principiante a erro.
Época para a Apresentação do Trabalho de Aumento de Salário
Em nossa Loja, ao longo de cada curso (de Aprendiz e de Companheiro) o obreiro tem
a oportunidade de estudar cada uma das sete instruções três vezes. A primeira a Instrução é lida
em Loja, em outra ocasião a mesma instrução é comentada por um Mestre Maçom e por último o
Apr ou Conp é convidado a apresentar um pequeno trabalho (no máximo uma lauda)
mostrando o que entendeu da instrução.
Ao ser comentada a sétima e última instrução o VM fixará um prazo (não menor
que trinta dias) para que seja apresentado à Comissão Central o Trabalho de Aumento de Salário,
que por sua vez terá um prazo de quinze dias para apresentar seu parecer.
No decorrer da confecção do Trabalho de Aumento de Salário os AApr e CComp
podem e devem tirar suas dúvidas com os VVig de suas CCol e contar com seus padrinhos e
quaisquer MM como orientadores, para a confecção dos mesmos.
Conclusão
Acreditamos que com as orientações acima, nossos AApre CCompficam em
igualdade de condições para pleitearem ascensão a mais um grau maçônico, no que diz respeito
ao quesito Trabalho para Aumento de Salário.
A Comissão Central

4

Enquanto a feijoada não era
servida, o VM Nilsomaro se “reunia”
com os MM II

O Mestre de Banquete
Hamilca, junto com as Cunhadas do
Departamento Feminino foram os
grandes responsáveis pelo sucesso
alcançado.

A Cunhada Zeni pronta
para a venda das tão desejadas
sobremesas.

Continua na Pag 6
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Artigo do Mês
Salmo 91
Estimado leitor!
Os comentários deste Salmo, encaminhados pela Cunhada Isis Cristina, são de
autoria de Joseph Murphy. Independente da religião que você pratique, o que aqui está
transcrito vale para todo aquele que acredita em um Ser Supremo, criador de todas as
coisas que existe e existirá até o fim dos séculos.
Saiba por que o Salmo 91 é o mais poderoso escudo de proteção que existe
Versículo 1: “O que habita no esconderijo do altíssimo repousará à sombra do onipotente”:
O lugar secreto é sua própria mente, onde você caminha e fala com a Presença e Poder Infinitos
dentro de si. É seu Eu Superior o Espírito Vivo, ou Deus, dentro de você. É chamado de lugar
secreto porque ninguém sabe o que você está pensando ou em que medita. Refugie-se com
frequência no pensamento e contemple a Presença de Deus dentro de você. Fazendo isto várias
vezes ao dia, diz-se que você habita no lugar secreto.
Repousar à sombra do Onipotente significa viver sob a ofuscante Presença de Deus e ser
por Ela (sombra) protegido. A palavra sombra é uma expressão oriental que indica segurança.
A palavra Onipotente significa que esta Presença que existe dentro de você é TodaPoderosa. Nada a Ela se opõe nem A desafia, e quando você se une a Deus, dá-se conta de que
para Deus tudo é possível. Todas as bênçãos da vida se destinam àqueles que têm por hábito
alinhar-se com o Infinito, pedindo paz, harmonia, diretrizes e toda sua fidelidade, lealdade e
devoção ao Deus Vivo que existe dentro de você, e todas as maravilhas acontecerão em sua vida.
Versículo 2: “Direi sobre o Senhor: ele é meu refúgio e minha fortaleza; é meu Deus, nele
confiarei”:
O Senhor significa EU SOU, ou a Presença de Deus dentro de você. Quando era criança,
você confiava em sua mãe, olhando dentro de seus olhos, lá havia amor. Deposite sua confiança
no oceano infinito de amor, que é Deus, dentro de você. É o seu Eu Superior, puro Espírito. Ao
afirmar a verdade deste segundo versículo, o escudo invisível de Deus o envolve, tornando-o
impermeável a qualquer mal. Confie no Infinito, sem se preocupar com as aparências, e encontrará
o caminho, a saída. Afirme com confiança: “Deus se preocupa comigo, Ele conhece e me revela
a resposta. ” Você deve, então, depositar sua confiança no amor de Deus, em vez do perigo ou
dificuldade iminente.
Versículo 3 e 4: “Certamente ele o livrará da armadilha do caçador de pássaros, e da peste
perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas estará seguro, pois sua verdade
será escudo e defesa”:
Esses versículos são bem explícitos e demonstram que você está protegido de qualquer
doença contagiosa, infecciosa ou epidêmica, além dos venenos morais. Além do mais, estará
também protegido dos vigaristas, ou do caçador de pássaros, que tenta montar uma armadilha
para roubar seus bens ou sua poupança por meio de negócios fraudulentos. Seu Eu Superior o
alertará e despertará para que não caia nas ciladas. O pássaro protege sua cria cobrindo-a com
suas asas; os filhotes ficam livres do perigo.
Versículos 5 e 6: “Não temerá o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste
que se espalha nas trevas, nem a destruição que grassa ao meio-dia”:
Você nunca deve ir dormir sem antes penetrar no espírito do perdão para si mesmo e todos
os outros. Liberte-os a todos em Deus e deseje-lhes as bênçãos da vida. Faça questão de dormir
em paz e despertar com alegria. Seu subconsciente amplifica tudo aquilo que você depositar nele.
Contemple as grandes verdades de Deus antes de dormir e repousará em paz e se sentirá
descansado e refeito pela manhã.
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A flecha que voa de dia e a destruição que grassa ao meio-dia se referem aos pensamentos
e sugestões negativas que você ouve durante o dia, além das vibrações negativas da mentalidade
massificada na qual estamos todos imersos. Se você continuar orando, restará muito pouco espaço
em sua mente para estas sugestões negativas da mentalidade preconceituosa que penetram em
todos nós.
A destruição do meio-dia representa os problemas diurnos, dificuldades e empecilhos de
que você tem conhecimento, bem como problemas financeiros ou conflitos emocionais com os
outros. Você sabe que invocando a Presença Infinita e Benéfica, Sua lei e ordem, obterá resposta,
trazendo ao seu ambiente harmonia e paz.
O terror noturno e a peste que se espalha nas trevas podem se referir aos conflitos ocultos
em seu subconsciente, moléstias iminentes, ou às atividades de pessoas que tentam abalá-lo
agindo às ocultas. Você é aconselhado a não temer, porque a sabedoria do mais profundo de sua
mente lhe revelará qualquer dificuldade oculta, vinda de qualquer fonte.
Versículos 7 e 8: “Mil cairão do seu lado, e dez mil à sua direita, mas nada o atingirá”:
Isto significa que você pode desenvolver imunidades contra qualquer mal. Você fica
inundado de Deus e recebe anticorpos Divinos. A níveis mentais bem elevados, certas pessoas
descobriram que não eram tocadas em meio a uma saraivada de balas. Muitos também
descobriram a imunidade contra o fogo quando seus aviões se incendiavam e eles não eram
atingidos. O fogo queima, mas a níveis de consciência mais elevados não queima.
Os milhares de pensamentos negativos que nos bombardeiam a cada dia não podem
perturbar ou danificar o homem que caminha com Deus e fala com Deus, e que se dá conta de
que, devido à Presença de Deus dentro dele, não pode ser atingido, não pode ser ferido, nem pode
sofrer.
Deus em você é onipotente, eterno, supremo, e a única realidade. Muita gente imagina
o perigo ou os desastres em visões interiores e fantasiosas. Temem a doença, acidentes, velhice,
e perdas de todos os tipos. Medo e ansiedade são formas de perversidade. Ressentimento, raiva e
má-vontade são estados emocionais que se expressam sob a forma de sofrimento e carência. Veja
apenas o que é agradável e as coisas boas de contar. Aquilo que você perceber em espírito e aceitar
em sua mente acontecerá na sua experiência, e você será abençoado.
Versículos 9 e 1O: “Porque fez do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo, sua habitação,
nenhum mal o atingirá, nem qualquer praga chegará a sua casa”:
Esta é uma promessa muito bela e bem definida. Mostra que você será sempre protegido,
dirigido e observado pela magia do amor de Deus. Pensando frequentemente que Deus o ama,
guia e dirige, que cuida de você, estará fazendo do Altíssimo sua habitação, porque lembra a si
mesmo, constantemente, que o amor de Deus o envolve, encerra e circunda.
Portanto, estará sempre imerso na Sagrada Onipresença e nenhuma dificuldade o atingirá.
Isto está determinado de maneira clara e definitiva. Resultados, situações e experiências se
seguem ao seu pensamento e imaginação normais. Seu estado mental sempre se manifesta na tela
do espaço. Habitando as grandes verdades deste Salmo, você pode desenvolver imunidades contra
qualquer perigo
Versículo 11 e 12: “Pois Ele encarregará seus anjos de protegê-lo, para guardá-lo em todos
os caminhos. Eles o levarão pela mão, para que não tropece nas pedras.”
Este texto magnífico toca no coração a melodia de Deus. Conscientize-se do significado
destas promessas. Os anjos representam os mensageiros de Deus, impulsos de inspiração que
agem dentro de você; idéias espontâneas que trazem luz à sua mente, revelando-lhe a resposta;
sopros interiores do Espírito; e advertências internas que o guiam e guardam. Encare os anjos
como diretrizes Divinas, que o conduzem em todos os seus encargos, na escolha de sua comida,
companhias, meios de expressão, investimentos e todas as outras fases de sua vida. Em outras
palavras, você estará salvaguardado em todas as suas jornadas e tarefas.

continua
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Versículo 13: “Com os pés esmagará leões e cobras; sim, leões ferozes e cobras venenosas”:
Ao começar a rezar e usar este Salmo, estará demonstrando sua fé em Deus e atirando seu
amor até o Infinito. Enquanto perseverar, o dia nascerá para você e todas as sombras se dissiparão.
Na Bíblia, o “nome” de uma coisa significa a sua natureza. A natureza da Inteligência Infinita é
a resposta. Ela responde ao seu pensamento. Deus é tudo que existe. Além de ser voltado para a
resposta.
Deus é todo-poderoso, toda sabedoria, amor ilimitado, harmonia absoluta, paz absoluta,
é onisciente e onipresente. “Conhecer” todos estes atributos, potências e qualidades de Deus é
colocar-se no Alto, acima de seus problemas, e libertar-se devido à sua compreensão e profunda
conscientização. Contemplar a Deus em ação significa harmonia e paz em tudo que o cerca. Você
se torna aquilo que contempla; assim todas as suas dificuldades desaparecem.
Versículo 15 e 16: “Quando me invocar, eu lhe responderei; estarei com ele na hora da
dificuldade; vou libertá-lo e honrá-lo. Eu lha darei a satisfação de ter uma longa vida, e
demonstrarei minha salvação”:
Só a Inteligência Infinita conhece a resposta. Ao se voltar para Aquele Que É Todo
Sabedoria, Ele se voltará para você. Segundo a lei da relação recíproca, Ele responde conforme a
natureza de seu pedido. Você pode ter resposta para todos os problemas, receber diretrizes na hora
da perplexidade, obter vitória em todos os desafios, e penetrar no triunfo espiritual.
A vida longa prometida é uma vida de felicidade, onde você se liberta, se sente útil e
contente. Deus é Vida, e é sua vida agora. Você viverá para sempre. Primeiro ponha Deus em sua
vida, e Deus lhe mostrará a estrada da vida, e todos os seus caminhos serão caminhos na alegria,
e todas as suas estradas serão estradas de paz.
FONTE: LIVRO ” CANÇÕES DE DEUS” – Joseph Murphy

Feijoada - Continuação

Ah, Não! Fila ....

Valeu a pena esperar!
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