MENAGEM ÀS MÃES

Com uma sessão aberta ao
público em geral, a Loja 8 de maio
comemorou seus trinta e seis anos de
fundação. Na ocasião, como é tradição na
loja, além de seu aniversário foi
comemorado também, o Dia das Mães.

A Cunhada Ana Olívia representando todas
as mães

Após abertura dos trabalhos o
VM Araguary Carvalho Filho solicitou a
entrada dos convidados e passou a
homenagear as mães com uma cerimônia
simples, mas bonita, sendo a parte mais
tocante, como sempre, a cerimônia das rosas.
Materializando o carinho e o
apreço que a Loja tem pelas Cunhadas do
Departamento Feminino Flor de Maio o
VM entregou um mimo à todas as
Cunhadas.
Na segunda parte da reunião foi
comemorado os trinta e seis anos de fundação
da Loja 8 de maio.
Encerrando a reunião no Templo
Tiradentes, foi feita a Saudação ao Pavilhão
Nacional.
Em seguida o VM Araguary
convidou os presentes para um ágape fraternal
no salão de festas do Condomínio Demerval de
Souza Barros.
Continua nas Pag, 2 e 6

Entre os avanços e os recuos
da vida, as curvas e os obstáculos, os
caminhos em linha reta e as inesperadas
mudanças de direção, é maravilhoso saber
que existe tamanha constância e
segurança na minha vida – você, querida
mãe!
Você é a compaixão do meu sofrimento,
o riso da minha alegria, o conforto da
minha ansiedade e a sabedoria da minha
inexperiência.
Eu te amo muito, minha querida mãe!
Chamar você de mãe é um orgulho e um
privilégio sem par. Você é uma mãe
completa, que gerou e criou com amor,
paciência, retidão e sabedoria.
Você é um exemplo de mãe, de mulher,
de pessoa. Você é uma inspiração, não
apenas para mim como para todos os que
conhecem você, e homenagear você com
total correção será sempre impossível,
pois nada haverá nunca que eu possa
fazer para lhe retribuir tudo o que você já
fez por mim.
Autor Desconhecido
Nossa homenagem às Mães da Família
da 8 de maio
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Momento de Sabedoria
Nesta edição rendemos nosso tributo ao filósofo iluminista Voltaire – Jean
François Marie Arouet – nascido em 1694 e falecido em 30 de maio de 1778.
“Uma palavra mal colocada estraga o mais belo pensamento.”
“A falsa ciência cria os ateus, a verdadeira faz o homem prostrar-se diante da
divindade.”
“O trabalho espanta três males: o vício, a pobreza e o tédio.”
“Uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas.”
“Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir.”
“A primeira lei da natureza é a tolerância – já que temos todos uma porção de
erros e fraquezas.”

A entrada dos convidados no Templo
Tiradentes

O VM Araguary entrega o
presente à Presidente do
Departamento Feminino Ana
Olívia

Continua na Pag.6
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Artigo do Mês
Os Instrumentos do Aprendiz Maçom
Ir Robson Santiago, MI
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Na primeira instrução que é
ministrada ao Apr M após sua
iniciação, lhe é ensinado, entre outras
coisas, que os seus instrumentos de
trabalho são a Régua, o Maço e o Cinzel,
que lhes são apresentados.
À primeira vista pode causar
estranheza que nos tempos atuais, em uma
loja maçônica haja espaço para o uso de
tais instrumentos. De fato não há! Todo
ensinamento maçônico é transmitido
através de simbolismo.
Em um templo maçônico
encontramos diversas figuras pintadas em
suas paredes, como o Sol, a Lua, um olho
inscrito em um triângulo, etc, todos
trazendo em si uma gama de ensinamentos
que a medida que o iniciado cresce dentro
da Maçonaria vão sendo assimilados.
Essa caminhada começa aqui
estudando o simbolismo da Régua, do
maço e do Cinzel.
E porque estes instrumentos
foram escolhidos para serem usados pelo
Apr?
Nos primórdios, nossa Ordem
reunia construtores, desde o “arquiteto”
que projetava a obra até os “peões” que
materializavam aquilo que estava na
“prancheta do mestre da obra”. Esse grupo
de trabalhadores passou para a história
como Maçons Operativos. A eles
devemos grandes construções da Era
Medieval que até hoje encantam nossos
olhos, pela beleza e sua perenidade, sendo
talvez a mais emblemática a Capela de
Rosslyn, na Escócia, com sua Coluna do
Aprendiz e outros símbolos maçônicos.
O início da construção se dava
com o preparo do material a ser
empregado, na época a pedra e cabia ao
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Apr, recebida a pedra bruta, transformála em blocos de tamanho e formato certo
para seu emprego na construção. Para isso
faziam uso da régua para medir e o cinzel,
para cortar a pedra com o auxílio dos
golpes do maço.
Como passar dos séculos as
técnicas de construção evoluíram e os
trabalhadores em pedra foram perdendo a
importância e abandonando a maçonaria
Operativa. Para se manter ativa, a
sociedade que guardava os segredos da
construção, passou a admitir livres
pensadores (filósofos, alquimistas, rosacruzes) que na época eram perseguidos.
Assim
a
Maçonaria
Operativa
transformou-se
em
Maçonaria
Especulativa ou dos Aceitos. Seus
membros passam a construtores sociais e
os antigos instrumentos de trabalho
herdados dos Operativos passam a ter um
significado simbólico, na construção do
Edifício Social.
E é isso que, guardado o sigilo
que prestamos em juramento, passaremos
a descrever, como auxílio ao novo Apr
de nossa Loja, na construção de seu
Templo Interior.
A Régua de 24 polegadas
A régua de que trata nossos
rituais é uma régua medindo 24 polegadas.
Sim,
polegadas,
unidade
de
medida
padrão na época medieval e ainda adotada
por alguns países europeus e parte dos
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Estados Unidos da América. Ela tem um
simbolismo antiquíssimo bem anterior ao
aparecimento da Maçonaria Operativa.
Uma versão inglesa antiga da Bíblia
aparece o termo “vara de medir” que
podemos considerar como a precursora da
nossa régua sempre usada, através dos
tempos, para medir. Seu simbolismo
seguiu o mesmo caminho, agora nos
ensinando a dividir as 24 horas do dia com
critério, com uma porção para trabalho
uma para descanso, e uma para reflexão
espiritual.
Consta de um velho ritual inglês
o seguinte:
“..............................................
Resp: A Régua de 24 polegadas
representa as 24 horas do dia.
Mestre: Como você gasta suas
horas?
Resp: Seis horas para o trabalho,
seis horas para servir a Deus, seis horas
para servir aos amigos ou Irmãos e seis
horas para repousar e recuperar as
energias, sem prejuízo para mim mesmo
ou para a minha família.”
O Maço
É tão antigo quando a régua,
sendo os primeiros feitos de um pedaço de
pedra amarrado com cipó a um cabo de
madeira,
À época dos Maçons Operativos
o maço era utilizado junto com o cinzel
(próximo
instrumento a ser
abordado) para
esquadrejar
a
pedra
bruta
transformando-a
em pedra cúbica,
nas
medidas
necessárias à sua aplicação.

É a força aplicada pelo maço
que irá fazer o cinzel executar sua
missão. Mas não uma força aleatória,
mas sim uma força dirigida e controlada,
daí ser o maço o símbolo da força de
caráter, a serviço da razão e da
inteligência.
O Cinzel
É instrumento afiado em uma
das pontas, destinado a dar forma à pedra
bruta, o que é conseguido com auxílio do
maço atuando sobre ele. Por ser capaz de
alterar a forma foi adotado como símbolo
da razão e da inteligência.
Importante lembrar que o maço
e o cinzel precisam trabalhar juntos,
porque toda obra concebida necessita de
uma força de vontade inquebrantável,
bem dirigida, para que a razão e a
inteligência deem forma material àquilo
que o cérebro arquitetou.
Os esotéricos afirmam que o
maço representa o espírito que atua sobre
a matéria (cinzel).
A construção do Templo
Interior depende do empenho de cada
obreiro. A Maçonaria fornece as
ferramentas (simbólicas) e a matéria
prima (ensinamentos), mas cabe a cada
um o uso judicioso de cada instrumento
de trabalho e na medida certa de cada
matéria prima que lhe for entregue.
Com o emprego da inteligência,
da razão e da força de vontade para
prosseguir na missão, ele (Templo)
crescerá sólido e belo pronto para abrigar
o GADU.

Comprometimento individual a um
esforço conjunto – isso é o que faz um time
funcionar, uma sociedade funcionar. (Vince
Lombardi)
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Parabéns à Família 8 de maio!
Será que podemos classificar este grupo heterogêneo como Família.?
Encontramos nos dicionários um número variado de definições para o que seja
família. Listamos a seguir duas que nos parece justificam o emprego da palavra para definir
o agrupamento de pessoas ligadas à loja maçônica 8 de maio.
1. Conjunto de pessoas que partilham objetivos e valores. Ajudam-se não só nos
bons momentos, mas também nos maus;
2. Um grupo de amigos que mantém estreitos laços entre si e que costumam se
chamar de irmãos, ainda que não exista um laço consanguíneo, ligados unicamente pelo amor
que nutrem entre si.
A Família 8 de maio é um subconjunto da Família Maçônica Universal que
congrega todos os maçons espalhados pelo mundo e seus agregados. Melhor explicando são
homens (Iniciados na maçonaria) que partilham objetivos e valores ( primeira definição) e
por extensão suas esposas e filhos que vivem sob a orientação destes iniciados. Ou seja,
Assim como a Família 8 de maio está inserida na Família Maçônica Universal, Cunhadas,
sobrinhos e sobrinhas estão inseridas na Família 8 de maio.
Uma das características mais marcantes desta sociedade (sociedade maçônica)
é o socorro que seus integrantes prestam entre si, quando necessário, justo e honesto.(Ainda
primeira definição).
A segunda definição é autoexplicativa, isto é, parece ter sido feita tendo a
maçaria como modelo.
Do exposto até aqui podemos concluir que não erramos ao cumprimentar a
Família da 8 de maio.
Mas será que estamos preenchendo todos os requisitos previstos para uma
família? Esta é uma pergunta para ser respondida após uma boa reflexão.
A Família 8 de maio está reunida no Departamento Feminino Flor de Maio,
um dos alicerce da nossa Loja e que tem ajudado a colocá-la em posição de destaque junto à
maçonaria fluminense, através de suas ações de benemerência e participação nos eventos da
Grande Loja.
Em todo grupo heterogêneo, vez por outra pode surgir um desencontro, mas
nós como integrantes de uma sociedade maçônica temos o dever de buscar a harmonia, usar
da tolerância para manter cada vez mais unida nossa família, como tem sido feito até agora,
razão maior do sucesso alcançado pela Loja 8 de maio.
É com orgulho que saldamos
Parabéns Família 8 de maio!
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A foto oficial dos trinta e
seis anos de
fundação da Loja

O Departamento Feminino rodeado pelos
irmãos.

O ágape
fraternal
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