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Nossa Loja comemorou o Dia dos
Pais com uma semana de antecedência,
com um Churrasco, no Condomínio
Demerval de Souza Barros.

.

Com a adesão da maioria dos IIr,a
Família da 8 de Maio, pôde estreitar
ainda mais os laços de fraternidade que
nos une.
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes do mês de agosto
Dia
02
05
14

15
17
18
27
28

Evento
Ir Renato
Ir Fabrício
Ir Bruno
Departamento Feminino Flor
de Maio
Edite (Esposa do Ir Viana)
Carlos ( Filho do Ir Renato)
Patrick (Enteado do Ir
Linduarte)
Anna Carolina ( Filha do Ir
Célio)
Luiz (Filho do Ir Octavio)
Manuela (Filha do Ir André
Soares

Momento de Sabedoria
Nicolau Maquiavel
Reconhecido
como fundador
do pensamento e
da
ciência
política
moderna pelo
fato
de
ter
escrito sobre o
Estado e o
governo como
realmente são e
não como deveriam ser.
Os recentes estudos do autor e da
sua obra admitem que seu pensamento foi
mal interpretado historicamente
Desde as primeiras críticas, as
opiniões acumularam-se, de forma que o
adjetivo maquiavélico, criado a partir do

seu nome, tomou o significado de
esperteza, astúcia, aleivosia, maldade.
FRASES DE MAQUIAVEL
Sobre os “fins”
Os fins justificam os meios.
Sobre beneficiar a todos
Nada faz o homem morrer tão
contente quanto o recordar-se de que
nunca ofendeu ninguém, mas, antes,
beneficiou a todos. O homem que tenta
ser bom o tempo todo está fadado à
ruína entre os inúmeros outros que não
são bons.
Sobre tratar bem ou aniquilar
Note-se que é preciso tratar
bem os homens ou então aniquilá-los.
Eles se vingarão de pequenas injurias,
mas não poderão vingar-se de agressões
graves; por isso só podemos injuriar
alguém se não temermos sua vingança.
Sobre Guerra justa
Justa, verdadeiramente, é a
guerra quando necessária e piedosas as
armas quando apenas nas armas repousa
a esperança.
Sobre Escravidão
Como é perigoso libertar um
povo que prefere a escravidão!
Sobre Mudança
Uma mudança sempre deixa o
caminho aberto para outras.
Sobre Profetas
Todos os profetas armados
venceram, e os desarmados foram
destruídos.
Sobre Preconceitos
Os preconceitos têm mais raízes
do que os princípios.
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Você Sabia?
A Origem da Expressão Mineira “Uai”
Uai é uma interjeição utilizada
particularmente no estado de Minas Gerais
com o significado de dúvida, espanto ou
surpresa.
Saulo Santiago, de Brasília, DF,
traz a seguinte contribuição sobre a
origem da expressão popular “UAI", dos
mineiros.
Segundo o odontólogo, Dr. Sílvio
Carneiro e a professora Dorália Galesso
foi o presidente Juscelino Kubitschek que
os incentivou a pesquisar a origem. Depois
de exaustiva busca nos anais da
Arquidiocese de Diamantina e em antigos
arquivos do Estado de Minas Gerais,
Dorália
encontrou
explicação
provavelmente confiável.
Os Inconfidentes Mineiros,
patriotas, mas considerados subversivos

Pai...
“Este Homem que eu admiro
tanto, com todas as suas virtudes e também
com seus limites.
Este Homem
com olhar de menino,
sempre pronto e atento,
mostrando-me
o
caminho da vida, que
está pela frente.
Este Mestre
contador de história traz
em seu coração tantas
memórias, espalha no
meu caminhar muitas esperanças, certezas
e confiança.
Este Homem alegre e brincalhão,
mas também, às vezes, silencioso e

pela Coroa Portuguesa, comunicavam-se
através de senhas, para se protegerem da
polícia lusitana. Como conspiravam em
porões e sendo quase todos de origem
maçônica, recebiam os companheiros com
as três batidas clássicas da Maçonaria nas
portas dos esconderijos. Lá de dentro,
perguntavam: - Quem é? E os de fora
respondiam : "UAI" - as iniciais de União,
Amor e Independência. Só mediante o uso
dessa senha a porta seria aberta aos
visitantes.
Conjurada a revolta, sobrou a
senha, que acabou virando costume entre
as gentes das Alterosas. Os mineiros
assumiram a simpática palavrinha e, a
partir de então, a incorporaram ao
vocabulário quotidiano, quase tão
indispensável como tutu e trem. Uai, sô ...
"Esta matéria foi publicada no Jornal
"Correio Braziliense", de Brasília-DF".

pensativo, Homem de fé e grande luta,
sensível e generoso.
O abraço aconchegante a me
acolher, este Homem,
meu Pai com quem
aprendo a viver.
Pai,
Paizinho,
Paizão...
meu velho, meu
grande
amigão,
conselheiro e leal
amigo: infinito é teu
coração.
Obrigado,
Pai por orientar o meu caminho, feito de
lutas e incertezas, mas também de muitas
esperanças e sonhos”.
(Autor Desconhecido)
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Artigo do Mês
“ Se queres gozar a vida, prepara-te para
a morte”
Reflexões sobre a vida após a morte
Robson Santiago, MI
A nossa doutrina nos ensina que
a Iniciação maçônica é a morte simbólica
do homem para dar ensejo ao nascimento
de um homem melhor, voltado para uma
vida sem vícios e preconceitos.
Uma das condições para que um
candidato seja iniciado na Maçonaria é que
ele acredite em uma vida após a morte,
uma vez que a doutrina maçônica está
baseada nessa premissa. À Maçonaria
pouco importa como se dá essa nova vida
se por ressurreição, reencarnação, etc, pois
depende da convicção religiosa de cada
um e a Maçonaria aceita a todas as
religiões.
A Morte
Quando o homem teve a
percepção do que seria a morte?
Se o Homem de Cro-Magnon –
nosso ancestral direto – tivesse
considerado sua morte como
algo real, não teria enfrentado
de igual para igual os grande e
ferozes animais cuja carne lhe
era imprescindível para a sua
alimentação.
Somente
quando
surgiu a noção de família e ele
perdeu um ente querido foi que
o homem teve a consciência da
mortalidade e chorou sua
perda.
A
maneira
que
encontrou para se consolar foi
imaginando que haveria uma nova vida
após aquela morte física.
Até os dias de hoje o homem
sofre a angustiada incerteza do que será
dele após sua morte corporal. Mas um
ambicioso estudo científico realizado por
pesquisadores da Universidade de

Southampton, na Inglaterra, encontrou a
primeira prova de que existe vida depois
da morte. A pesquisa foi baseada em dois
mil casos de pessoas que sofreram paradas
cardíacas, e observou que 40% dos que
sobreviveram relataram ter experimentado
alguma consciência entre o momento de
sua morte clínica e o reinício do
funcionamento do coração. Um dos
testemunhos mais impactantes foi o de um
homem de 57 anos, que descreveu ter
visto, estando fora de seu corpo, os
médicos que o reanimavam – e certos
detalhes
do
depoimento
foram
confirmados pelos profissionais que o
atenderam,
enquanto
ele
estava
clinicamente morto. Neste e em muitos
outros casos ocorreu o fato surpreendente
da consciência ter se mantido por, no
mínimo, três minutos depois do coração
parar, enquanto o cérebro costuma morrer
após 20 ou 30 segundos.
Esse estudo abre caminho para
futuras investigações, que poderão dar
novas revelações sobre a transição da vida
para a morte.

A Preparação Maçônica para a
Morte
O primeiro contato que o ainda
candidato tem com a doutrina maçônica,
com respeito à morte é na Câmara das
Reflexões, mesmo antes de ser iniciado.
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Ela é o local que a Maçonaria coloca à
nossa disposição, para que reflitamos
sobre os mistérios da vida e da morte. Os
símbolos que adornam a câmara obriganos a analisar a ideia do princípio e do fim
de nossa própria existência.

O
modo
como
somos
introduzidos na câmera, vestidos apenas
com as nossas vestes, sem portar nenhum
objeto de valor, nos remete aos tempos em
que o homem era puro, sem vaidades.
O
enigmático
VITRIOL1
alquímico nada mais é que um convite à
procura do Eu mais profundo, da própria
alma humana, no silêncio e na meditação.
Os demais símbolos lá existentes
seguem a mesma linha de questionamento,
ou seja o que acontecerá após a nossa
morte?
É quase unânime a primeira
conclusão de que o tempo de que
dispomos neste plano é primordial para
que comecemos uma nova vida (em outro
plano) em melhores condições do que as
atuais. Não há sentido em se desejar uma
nova oportunidade nas mesmas condições
anteriores.
As religiões monoteístas, cada
uma sua maneira, proclamam que o
homem surgiu de um Ser Superior e para
ele deve voltar. Então devemos aproveitar
o tempo, neste plano, para nos
aperfeiçoarmos e ficarmos em condições
de ascender até Ele.
E qual será o caminho para esse
aperfeiçoamento?
Eles são vários e a escolha
depende de cada um, pois não há um
melhor do que o outro. Quem torna o
caminho fácil ou difícil de trilhar é o
próprio viajante.

Ainda como não iniciado eu já
seguia um caminho que acreditava me
tornaria um homem melhor, preparandome para uma vida futura após a morte
física, baseado na doutrina da religião que
abracei.
Ao ser iniciado na Maçonaria ela
me mostrou um outro caminho para
alcançar o mesmo objetivo, mas agora
baseado na fé e na razão. Escolhi, então, o
caminho proporcionado pela Maçonaria.
Explico: viver uma vida
tomando
decisões
levando
em
consideração apenas a fé, poderia me
tornar um fanático, transformando uma
virtude (fé) em vício (fanatismo); por
outro lado, se minhas decisões fossem
tomadas levando em consideração apenas
a razão poderia tornar-me um ser sem
emoção, sem amor ao próximo. Deste
modo não há como negar a afirmação do
Ritual de Aprendiz, em sua Pag. 111, que
cita: “... a Maçonaria é aquela que melhor
prepara o homem para alcançar o domínio
da paz, da ordem e da felicidade.”,
condições almejadas para o ser que quer se
aproximar da perfeição e assegurar um um
melhor lugar, no novo plano de existência.
A Câmara de Reflexões, pelas
suas características, deveria ser aberta aos
iniciados de tempo em tempo, pois suas
características são propícias para reflexões
profundas não só sobre a vida e a morte,
mas também sobre nossa existência no
plano terrestre.
E você, meu querido leitor, já
escolheu seu caminho para a busca do
aperfeiçoamento?
Se já entrastes para a Maçonaria,
permitistes que a Maçonaria entrasse em
você?
Fonte: A Imortalidade da Alma,
José Schlosser, Editora “ A Trolha”, 2001.
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Visita o interior da terra e retificando
encontrarás a pedra oculta.
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OH! Quão bom e
agradável é ser
servido pelo Ir
Souza Lima

As Cunhadas homenagearam os IIr
com uma dança coreografada na hora pela
Cunhada Jane.

A festa continuou com um animado
baile.
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