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SINDICÂNCIA

A Sindicância é um importantíssimo trabalho, realizado
extra-muros maçônicos.
Muito embora aos padrinhos ou apoiadores, caiba a
responsabilidade pela apresentação; na prática, os
sindicantes são os avalistas do candidato. A Loja vota
pelas informações que deles recebem.
Amizade, simpatia ou quaisquer sentimentos contrários,
além de contaminar a sindicância, são elementos que
corrompem o critério dos avaliadores.
Portanto, são absolutamente proibidos no trabalho
realizado pelo sindicante.
Seja um eficiente, faça com eficiência.

Consiste em INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA:
‘‘Negligenciar nas sindicâncias concorrentes à admissão
de profano prestando informações inverídicas ou
ocultando fato ou circunstância de que tenha ciência,
visando a possibilitar a admissão de quem não possua
qualidade para ingressar na ordem.’’
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ADMINISTRAÇÃO BIÊNIO 2015/2017
Relação de Cargos e Obreiros
Venerável Mestre

DIRCEU GONÇALVES DE LIMA

229 900

1º Vigilante

JORGE MANOEL BARBOSA

156 085

2º Vigilante

GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

156 622

Orador

CARLOS LOPES DA SILVA

131 704

Orador Adjunto

JORGE GOMES RODRIGUES

194 291

Secretário

LAURO CASTELO B. JUNIOR

270 903

Secretário Adjunto

NELSON PEREIRA

280 205

Tesoureiro

LUIZ FERNANDO S. BRÍGIDA

229 902

Tesoureiro Adjunto

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA

262 721

Chanceler

LEVI CONDOR PAUBEL

274 148

Chanceler Adjunto

GUILHERME RIBEIRO MENDES

262 722

Deputador Federal

FERNANDO B. DE A. FILHO

162 821

Dep. Federal Suplente

EVANYR SEABRA NOGUEIRA

103 544

Deputado Estadual

JOÃO ROBERTO R. DE OLIVEIRA

216 617

Dep. Estadual Suplente FRANCISCO CARNEVALI JUNIOR

143 918

Mestre de Cerimônias

KLEBER LUIZ BORDONI PEREIRA

218 435

Hospitaleiro

CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA

262 718

1º Diácono

OSNY PACHECO FILHO

166 754

2º Diácono

ELMER AUGUSTO VIEIRA

213 616

1º Experto

LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO

243 021

2º Experto

ALEXANDRE MARTINS COELHO

186 778

Porta Bandeira

JOSÉ ANTONIO DA SILVA

103 029

Porta Estandarte

EVANYR SEABRA NOGUEIRA

103 544

Porta Espada

CARLOS LOUREIRO AMARANTE

156 087

Arquiteto

EDSON FORTES RANGEL

119 995

Cobridor Interno

ÉRICO SANT'ANNA VILELA

227 554

Cobridor Externo

SIDNEI DE SOUZA VALLADÃO

157 578

Mestre de Harmonia

LUIZ DE SOUZA

162 248

Mestre de Harmonia Adj. RICARDO TEIXEIRA FERNANDES

259 042

Mestre de Banquetes

119 995

EDSON FORTES RANGEL

Biblioteca-Museu

CARLOS LOUREIRO AMARANTE

156 087

Web Master

NELSON PEREIRA

280 205
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BOLETIM “O CAYRÚ”
Redator
CARLOS LOUREIRO AMARANTE
Assistente de Redator NELSON PEREIRA
Secretário/Revisor
LEVI CONDOR PAUBEL

156 087
280 205
274 148

COMISSÕES PERMANENTES
Admissão e Graus
ÁLVARO FRANCISCO CANASTRA
JOSÉ ANTONIO DA SILVA
WILSON CRUZ ALVES

095 811
103 029
186 777

Finanças
NILSON PINTO MADUREIRA
PAULO CESAR ALVES BERNACCHI
ÉRICO SANT'ANNA VILELA

123 072
162 249
227 554

Beneficência
GILSON LÉO
JOSÉ RODRIGUES
CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA

099 300
086 130
262 718

DEPARTAMENTO FEMININO
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
TESOUREIRA

NINA ZANDER LIMA
ROSA RUBINSTEIN DE SOUZA
MARIA APARECIDA M. RODRIGUES

REPRESENTANTE DA LOJA
INSTITUTO CONS. MACEDO SOARES

WILSON CRUZ ALVES

NOSSO LEMA: UNIÃO, VOLTA... CAYRÚ!
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PALAVRAS DO VENERÁVEL MESTRE
Cumpri a Missão
Não subestime a capacidade dos outros, sua surpresa pode ser grande!

A oportunidade de editar o derradeiro Boletim O Cayrú, no
limiar da conclusão de nossa Administração nos traz a oportunidade
de um balanço do que se fez e do agradecimento a quem nos ajudou
a fazer.
O grande desafio foi buscar o equilíbrio nas ações
enfrentadas. A condução harmoniosa do grupo não é tarefa fácil, o
convívio cotidiano leva à confiança e esta, por via de regra, conduz à
harmonia.
O apoio torna-se fundamental nas tomadas de decisões,
ainda mais quando se conquista através do diálogo e da
participação. Tudo que transcendeu o poder discricionário daquele
que dirige, foi discutido e aprovado por maioria.
Decisões no campo administrativo legal, foram adotadas
com a anuência das Assembléias, para tal convocadas legalmente e
democraticamente debatidas, sempre discutidas, adredemente,
em reuniões dos membros da Administração.
A depuração do Quadro era reivindicação antiga e relegada
sempre a segundo plano. Adotamos como lema de nossa salutar
convivência - "sermos obreiros úteis e dedicados" e assim atingimos
a meta a tanto reivindicada.
Nosso maior desafio a reengenharia financeira para que
pudéssemos resolver as demandas materiais que se nos
apresentaram. Encaramos com denodo. Desta forma vencemos o
que mais nos afligia a tempos, a edificação de um novo telhado
sobre o nosso Salão de Festas, realizamos, concluímos...
Edificamos uma nova Secretaria, com copa, banheiro e um
moderno Arquivo para abrigar todo o acervo de nossa centenária
Loja Maçônica, com isso demos dignidade aos que nos prestam
serviços administrativos relevantes.
Alocamos o Departamento Feminino em uma sala privativa,
onde ele poderá se organizar com seus mimos e seus acervos.
Cumprimos a risca as imposições ritualísticas de nossa
Organização, fomos diligentes.
Não há trabalho inacabado, nem placa a ser inaugurada. Há
muito trabalho a ser feito para o engrandecimento da nossa Cayrú.
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Urge que se modernize ações e procedimentos, não se pode
virar as costas para os problemas que batem às nossas portas.
Somos grandes à medida que enfrentamos nossos problemas com
grandeza proporcional.
E, por fim, editamos o livro: Centro de Estudos Maçônicos
Cayrú 762 - Trabalhos Grau de Aprendiz, elaborado por seis
autores. Será a grande efeméride e coroação de tudo que
realizamos nesta Administração, escrevendo, com certeza, uma
página ímpar na história de nossa Cayrú.
Portanto, selamos aqui o nosso profundo agradecimento aos
Irmãos que sempre nos apoiaram e em particular aos membros da
Administração que nunca negaram irrestrita compreensão e
solidariedade aos anseios do Venerável Mestre. Nosso profundo e
eterno Muito Obrigado.
Dirceu Gonçalves de Lima
Mestre Instalado - CIM 229900
Venerável Mestre - Administração 2015/2017

“Com as pedras que você encontrar no caminho, seja
delicado, apanhando-as.
Se não der para levá-las nos ombros como irmãs, deixe-as
para traz , como amigas.”
Anônimo

‘‘O idiota se acha sábio. Um sábio sabe que é um idiota.’’
Shakespeare
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MENSAGEM DO DEPARTAMENTO FEMININO
Dizer obrigada, às vezes não é suficiente para agradecer.
Estou agradecida a vocês cunhadas, principalmente, as cunhadas,
Rosa e Aparecida.
Não sei neste instante como retribuir por todo apoio e
carinho que me foi dado à frente do Departamento Feminino.
Agradeço muito à vocês, por estarem ao meu lado em todos
os momentos, sejam quais foram as circunstâncias.
Jamais esquecerei as palavras confortadoras.
Muitas coisas aprendi com vocês.
Devemos vencer nossos obstáculos, pois Deus sempre está
do nosso lado.
O que seria de nossos momentos felizes se não existissem os
tristes?
Muito obrigada,
Nina Zander Lima

DIA DAS MÃES
Uma das épocas mais importantes do ano está chegando: o
dia das Mães! Nossas Mães são pessoas guerreiras que quando o
assunto é nos ajudar, elas fazem das tripas coração. Elas nos
carregam na barriga por nove meses e no coração pela vida toda,
além de se preocupar com cada um de nossos passos. E o dia delas
está chegando!
O dia das Mães começou a ser comemorado na Grécia antiga.
O dia das Mães como conhecemos é bem mais recente. Ele
foi criado pela ativista Anna M. Jarvis que, após perder sua Mãe,
entrou em uma depressão profunda. Com isso, intitulou um dia para
que não só sua Mãe, mas todas as Mães do mundo fossem
reconhecidas e homenageadas.
No Brasil a comemoração do dia das Mães foi oficializada em
1932 pelo então presidente Getúlio Vargas.
Giuliana Flores
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À FAMÍLIA CAYRÚ 762
Conta a lenda que um homem, ao encontrar-se com Deus,
queixou-se dos sofrimentos, das privações, das dificuldades, da
falta de amor entre as pessoas, enfim, queria uma cruz mais leve,
cansado que estava de carregar um fardo tão pesado.
Deus então mandou que ele a depositasse junto as outras e
caminhasse escolhendo uma que lhe parecesse melhor.
Experimentou várias e a cada uma, sentia-a mais pesada. Algumas
até lhe pareceram insuportáveis. Finalmente encontrou uma que lhe
pareceu mais suave. Verificou então que era a sua própria cruz.
O término de mais um ano deve ser para nós uma
oportunidade de reflexão, mas ao contrário do homem da lenda,
devemos nos deter primeiro em relembrar todas as coisas boas que
nos foram dadas, as dificuldades que superamos, a alegria que nos
vem dos amigos, dos filhos e familiares. Lembrar também o
privilégio da inteligência, da capacidade de prover o próprio
sustento e dos que dependem de nós, finalmente a alegria de
podermos, sem barreiras raciais, ideológicas ou religiosas, nos
reunirmos, a cada semana, buscando o aprimoramento pessoal e
um mundo melhor para nossos descendentes.
Vamos verificar, como aquele homem, que o lado negativo de
nossa existência é bem menor do que pensamos e que, se
comparados, nossos problemas são insignificantes diante daqueles
a quem temos obrigação de ajudar.
É tempo de Amor, de altruísmo, de perdão de humildade,
principalmente de dar graças. É tempo também de planos, de
propósitos, de decisões e mudanças. Tempo de cobrirmos nossas
omissões, com atitudes firmes e decisivas, envolvendo mudanças
para melhor.
E nesse espírito, queremos que a Loja Cayrú 762, em 2017,
supere-se a si própria em realizações positivas no espírito fraternal e
no mútuo socorro. Que voltemos renovados, dispostos a
empreender mais esforços no trabalho e aceitando-nos como somos
e não como gostaríamos que os outros fossem.
Finalizando, desejamos que a paz do Natal e a vibração de
um Novo Ano perdurem em cada um de nós e entre as nossas
famílias.
.
Ir . . Álvaro Francisco Canastra
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COMO QUERO A MINHA LOJA MAÇÔNICA
Não quero mais uma Loja Maçônica. Quero uma Loja que seja
um Estado de Espírito.
Quero um Centro de Solidariedade, onde todos sofram as
aflições e comemorem o justo regozijo de cada Irmão.
Quero um Templo Azul, ungido pelo Orvalho de Hermon,
onde cada Irmão possa chorar quando quiser e possa sorrir com os
olhos, o coração franqueado à compreensão e a razão predisposta
ao diálogo.
Quero ver todos os meus Irmãos, todos os dias, ouvir idéias e
críticas às minhas idéias.
Quero divergir e, assim, convergir no mesmo ideal.
Não quero apenas mais uma Loja Maçônica. Quero uma Loja
Livre, que ajude a Libertar.
Quero uma Loja Igual, onde todos, realmente, se Igualem.
Quero uma Assembléia onde possa debater com a Liberdade
e a Simpatia que estão ausentes no Mundo Profano.
Quero uma Oficina onde todos aprendam juntos a
compreender os desígnios do GADU.
Não desejo apenas uma Loja onde sempre prevaleça a
vontade de ALGUNS. Quero uma Loja onde a maioria RESPEITE as
convicções da minoria, onde se cultive a Fraternidade, sinônimo de
AMOR, sem condições e PERDÃO sem restrições.
Quero uma Loja dedicada à construção de um TEMPLO
diverso do Templo Profano: um Templo mais Amigo, mais Piedoso e,
sobretudo, mais Justo.
Não desejo uma Loja de Elite, insensível e presunçosa. Quero
uma pequena Comunidade, onde todos sejam líderes de suas
próprias crenças, onde cada Irmão perdoe os defeitos alheios na
mesma proporção em que lhes são desculpados os próprios senões.
Não desejo uma Loja, onde todos cumpram seus deveres
somente porque a Lei o exige. Quero uma Loja de Cargos
Simbólicos, onde não haja apenas contribuintes, aonde todos
venham pelo puro prazer de vir, uma Loja que faça parte da vida, do
credo e do modo de ser de cada IRMÃO.
Quero uma Loja de Maçons que mereçam a caridade que
fazem a si próprios e ao próximo, porque ninguém é, ainda, uma
PEDRA POLIDA.
Quero uma Loja de APRIMORAMENTO ESPIRITUAL.
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Quero uma Loja onde o SEGREDO não precise ser JURADO e,
continue SEGREDO.
Não quero apenas mais uma Loja Maçônica. Quero uma Loja
de pequenas dimensões e grandes obras, onde, um dia, possa fazer
do meu FILHO, meu IRMÃO.
LOUVADA SEJA A MAÇONARIA QUE NOS FEZ IRMÃOS.
LEVI CONDOR PAUBEL
CIM no. 274.148

SESSÃO MAGNA DE INICIAÇÃO DA LOJA CAYRÚ
11/04/2017
Aos onze dias do mês de abril do
corrente ano, houve a última Iniciação
da atual Direção da Loja Cayrú,
realizada em Sessão Magna do
Candidato "ADEMIR BRANDÃO SILVA",
incorporando-se ao quadro de Obreiros
dessa Oficina. À cerimônia estiveram
presentes vários Irmãos de Outras
Oficinas, entre eles alguns de seus
companheiros de Trabalho.
.
Ao Ir. . Ademir só nos resta
agradecer pela escolha da nossa Loja e
augurar por seu progresso na Ordem
Maçônica.

9

VOCÊ CONHECE A AMAZÔNIA AZUL?
Todos conhecem a Amazônia, marcada pela verde floresta
que recobre quase a metade do nosso território. Mas o que é a
Amazônia Azul? Esse termo foi empregado pela primeira vez em
2004 pelo Almirante de Esquadra Guimarães Carvalho, então
Comandante da Marinha, quando comparou a área, riquezas e
biodiversidade da Amazônia com a área marítima sob a
responsabilidade do Brasil – a Amazônia Azul. Nossa área oceânica
é quase tão grande quanto a floresta amazônica com
aproximadamente 4,5 milhões de Km². Para entendermos melhor,
existem duas faixas principais adjacentes entre si e à costa
brasileira: o mar territorial e a zona econômica exclusiva, que
quando somadas perfazem a área azul brilhante ilustrada na Figura
1 com uma distância da costa de mais de 200 milhas náuticas (quase
400 Km).
Os limites das Águas Jurisdicionais Brasileiras nos garantem
direitos econômicos, porém explicitam a séria contrapartida na
assunção de deveres de ordem política, militar, ambiental e de
segurança pública sobre a referida área. É imprescindível a ação de
presença dos meios navais, como mostrada na Figura 2, para
reprimir os crimes nacionais e transnacionais na Amazônia Azul.

Figura 1

Figura 2

Ilustração da Amazônia Azul

Fragata ‘‘Defensora’’
Realizando patrulha naval

Toda essa nossa riqueza precisa de uma permanente
vigilância e controle marítimo. E cabe à Marinha do Brasil a
fiscalização do cumprimento das leis e regulamentos na Amazônia
Azul. A sua importância estratégica no Atlântico Sul e o direito
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exclusivo do Brasil na exploração dos seus recursos existentes, fazse mister uma Marinha capaz de impedir a sua utilização por parte
de outros países de maneira não autorizada. Muitos de nós não
temos a ideia dessa grandeza. Apenas para exemplificar, temos que:
- Aproximadamente 95% do comércio exterior, seja de importações
ou de exportações, ocorrem pelo mar;
- A produção média de petróleo no Brasil é de 2,23 milhões de barris
por dia (91% do total produzido), sendo que mais da metade é
proveniente da camada pré-sal;
- A produção média de gás natural nas plataformas é de 80,5
milhões m³/dia (73% da produção nacional);
- Na pesca, estima-se que, até 2020, a produção mundial cresça
40%, atingindo 140 milhões de toneladas; e
- O turismo e o lazer também são segmentos em que a Amazônia
Azul se destaca. Com um litoral vasto e diversificado, a costa
brasileira favorece tanto aos cruzeiros nacionais quanto
internacionais, além de ser excelente para esportes aquáticos.
Obviamente, qualquer modelo de vigilância e fiscalização
para a “Amazônia Azul” passa pelo adequado aparelhamento e
treinamento de pessoal da Marinha do Brasil, cuja efetivação desse
binômio é primordial no contexto geopolítico atual, não somente
para proteção dos interesses nacionais, mas também para
promover o comércio e a segurança contra o terrorismo
internacional.
Por fim, evocamos as palavras do Almirante Roberto de
Guimarães Carvalho:
“Toda riqueza acaba por se tornar objeto de cobiça, impondo
ao detentor o ônus da proteção”.
.
Ir. . Érico Sant' Anna Vilela
CIM: 227554
REFERÊNCIAS:
Brasil. Ministério da Defesa. Amazônia Azul. Brasília, 2016.
Disponível em:
< https://www.marinha.mil.br/content/amazonia-azul-0 >. Acesso
em 20 fev. 2017.
Brasil. Ministério de Minas e Energia. Petrobras atinge produção 1
bilhão de barris de petróleo no pré-sal. Brasília, 2016. Disponível
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em:
< h t t p : / / m m e . g o v. b r / w e b / g u e s t / p a g i n a - i n i c i a l / o u t r a s noticias/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/petrobrasatinge-producao-1-bilhao-de-barris-de-petroleo-no-presal;jsessionid=38FCB1C9D45433ECA9A323C7F261A901.srv155>
Acesso em: 19 fev. 2017.
CHAVES JUNIOR, Sergio Fernando de Amaral. Sistema de
Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz): o passo inicial para o
efetivo controle da área marítima brasileira. Orientador: Cel. Eng.
Aer. Carlos Alberto Gonçalves de Araújo. 2013. 51 f. Monografia
(Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia) – Escola Superior de
Guerra, Rio de Janeiro, 2013.

A IMPORTÂNCIA DOS OCEANOS
Os oceanos têm uma grande importância ecológica,
econômica, política e sociocultural. São eles responsáveis pelo
regulamento do clima, proporcionam alimentação, lazer, transporte
e geram renda. Por conta disso, os oceanos são fundamentais para a
sobrevivência. Dia 8 de junho é comemorado o dia Internacional dos
Oceanos, da espécie humana e de todos os seres vivos do planeta.
As algas marinhas produzem cerca de 55% do oxigênio do
planeta, concorrendo até com a máxima que diz ser a Amazônia o
"pulmão do mundo".
O oceano e a humanidade estão fortemente interligados,
pois dos oceanos obtemos alimento, medicamentos e recursos vivos
e não vivos. Os oceanos criam empregos, produzem economia para
o país, e desempenham um importante papel na segurança
nacional. Por eles são realizados importantes deslocamentos
intercontinentais dos navios levando e trazendo os materiais de
consumo do nosso dia a dia.
Infonet/Georiomar
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O VALIOSO TEMPO DOS MADUROS
Mário de Andrade
Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para
viver daqui pra frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais
passado do que futuro.
Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de
jabuticabas. As primeiras , ele chupou displicente, mas percebendo
que faltavam poucos, rói o caroço.
Já não tenho tempo para lidar com a mediocridade. Não
quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me
com invejosos tentando destruir o que eles admiram, cobiçando
seus lugares, talentos e sorte.
Já não tenho tempo para admirar melindres de pessoas, que
apesar da idade cronológica, são imaturos .
Detesto fazer acareação de desafetos que brigam pelo
majestoso cargo de secretário geral do coral. As pessoas não
debatem conteúdos, apenas rótulos.
Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero a
essência , minha alma tem pressa...
Sem muitas jabuticabas na bacia , quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se
encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não
foge de sua mortalidade...
Só há que caminhar perto de coisas e pessoas de verdade.
O essencial faz a vida valer a pena.
E para mim basta o essencial!
Colaboração de
Wilson Cruz Alves

‘‘Pessoas inteligentes aprendem também com seus
inimigos.’’
Aristófanes
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POEMA DA PROSPERIDADE
Nem a tristeza, nem a desilusão, nem a incerteza, nem a
solidão.
Nada me impedirá de sorrir.
Nem o medo, nem a depressão, por mais que sofra meu
coração.
Nada me impedirá de sonhar.
Nem mesmo o desespero, nem mesmo a descrença, muito
menos o ódio ou alguma ofensa.
Nada me impedirá de Viver.
Em meio as trevas, entre os espinhos, nas tempestades e nos
descaminhos.
Nada me impedirá de crer em DEUS.
Mesmo errando e aprendendo, tudo me será favorável. Para
que eu possa evoluir, preservar, servir, cantar, agradecer, perdoar,
recomeçar...
Quero viver o dia de hoje como se fosse o primeiro.
Quero viver o momento de agora, com se ainda fosse cedo,
como se nunca fosse tarde. Quero manter o otimismo, quero
conservar o equilíbrio, fortalecer minha esperança, recompor
minhas energias , para prosperar na minha missão e viver alegre
todos os dias.
Quero caminhar na certeza de chegar, quero lutar na certeza
de vencer, quero buscar na certeza de alcançar, quero esperar para
poder realizar os ideais do meu ser.
Enfim
Quero dar o máximo de mim, para viver intensa e
maravilhosamente.
Todos os dias de minha vida.
Autor Desconhecido

“Quem muda com a fortuna, confessa não a merecer.”
Ápio Claudio
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UM MINUTO A MAIS !
Um minuto a mais...
Mudança de Vida.
A vida muda em um minuto apenas.
Em um minuto apenas DEUS providencia o socorro.
Pode ser um coração atento, uma mão amiga, um pedaço de
papel impresso caído na calçada. Papel que o vento não o levou para
longe.
Um minuto apenas e o amor volta e a esperança renasce.
Um minuto apenas e o Sol rompe as nuvens clareando tudo.
Não se desespere, espere, o socorro chega.
Um minuto apenas...
O panorama se modifica. A vida refloresce.
Tenha paciência, não se entregue à desesperança. Aguarde.
Enquanto você sofre DEUS providencia o auxílio.
Aguarde, um minuto apenas, sessenta segundos.
Uma vida. Um minuto a mais.
Em um minuto apenas, a misericórdia divina se derrama
cheia de bênçãos nas vielas escuras dos passos humanos, corrige,
saneia, repara transformando-as em estradas luminosas no rumo
da vida maior.
Colaboração Glorinha Martiniano

“Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença
sem se sentir melhor e mais feliz.”
Madre Teresa de Calcutá

“Adote o ritmo da Natureza o segredo dela é a paciência”
Emerson

“Aprenda como uma das primeiras obrigações a dominar-se.”
Pitágoras
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A ARTE DE DIZER AS COISAS
Certa vez um sultão sonhou que havia perdido todos os
dentes. Ele acordou assustado e mandou chamar um sábio para
que interpretasse o sonho.
- Que desgraça , senhor! Exclamou o sábio. Cada dente
representa a perda de um parente de vossa majestade!
- Mas que insolente , gritou o sultão. Como se atreve a dizer
tal coisa?!
Então, ele chamou os guardas e mandou que lhe dessem cem
chicotadas. Mandou também que chamassem outro sábio para
interpretar o mesmo sonho.
E o outro sábio chegou e disse:
- Senhor, uma grande felicidade lhe está reservada! O sonho
indica que ireis viver mais que todos os vossos parentes!
A fisionomia do sultão se iluminou e ele mandou dar cem
moedas de ouro ao sábio.
Ao sair do palácio , um cortesão perguntou ao sábio:
- Como é possível? A interpretação que você fez foi a mesma
do seu colega, entretanto, ele levou cem chicotadas e você, moedas
de ouro!
- Lembre-se sempre amigo, respondeu o sábio, TUDO
DEPENDE DA MANEIRA DE DIZER AS COISAS... E esse é um dos
grandes desafios da humanidade. É daí que vem a felicidade ou a
desgraça, a paz ou a guerra.
A verdade deve ser sempre dita, não resta a menor dúvida,
mas a forma como ela é dita... é que faz a diferença.
“A VERDADE DEVE SER COMPARADA A UMA PEDRA
PRECIOSA. SE A LANÇARMOS NO ROSTO DE ALGUÉM, PODE FERIR,
PROVOCANDO REVOLTA, MAS SE A ENVOLVEMOS NUMA DELICADA
EMBALAGEM E A OFERECERMOS COM TERNURA, CERTAMENTE ELA
SERÁ ACEITA COM MAIS FACILIDADE.”
Parábolas: A arte de dizer as coisas
Autor Desconhecido
“Jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições de
sua vida, pois das nuvens mais negras cai a água mais límpida e
fecunda.”
Provérbio Chinês
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O PODER DA FÉ
O poder crucial da fé para facilitar a atuação da mente sobre
a matéria. O efeito placebo gera um benefício em torno de 30%
devido a crença do paciente que o está recebendo; um remédio que
poderá curá-lo mesmo que se trate de uma substância sem efeito. É
a maneira como ela, a FÉ, interfere na saúde das pessoas.

INFORMAÇÃO
Todos os objetos existentes no universo físico são feitos de
átomos. Os átomos por sua vez são feitos de prótons, elétrons
nêutrons que são partículas. Sobre as partículas ainda nada
sabemos, o que descobrimos é que cada partícula está conectada
com toda as outras neste imenso Universo. Elas estão todas
interconectadas no nível mais profundo.
Eben Alexandre III

VOCÊ SABIA
A razão de algumas expressões usadas por nós têm origens
bem interessantes, vejamos então:
‘‘Jurar de pés juntos’’
A expressão surgiu através das torturas executada pela
SANTA INQUISIÇÃO, nas quais o acusado de Heresias tinha as mãos
e os pés amarrados juntos e eram torturados até dizer a suposta
verdade. Até hoje o termo é empregado para expressar a veracidade
de algo que uma pessoa diz ou praticou. É o famoso pau de arara.

O CACHIMBO DA PAZ
Os cachimbos da paz fumados pelos índios pele vermelha, da
América do Norte, eram obrigatoriamente fabricados com barro
extraído duma região que jamais tivesse sido teatro de guerras,
conflitos ou disputas. Era assim um cachimbo realmente feito com
barro da paz...
Do livro de Edgar de Carvalho
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SANTA SARA KALI
Santa Sara (Kali) Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Santa Sara Kali é a padroeira dos roma (ciganos).
O seu nome, tal como o de Sara no Antigo Testamento, pode
ser um nome hebraico que indica uma mulher de alta sociedade, que
algumas vezes é traduzido como “princesa” e outras “senhora”. Já o
epíteto Kali deve significar ‘‘negra’’, da língua indiana sânscrito, por
sua tez ser escura. Seu culto se liga ao das Virgens Negras.
As lendas a identificam como a serva de uma das três
mulheres de nome Maria que estavam presentes à crucificação de
Jesus. E algumas lendas dizem que ela era filha de Jesus e Maria
Madalena.
Algumas falam que seria serva e parteira auxiliar de Maria, e
que Jesus, por ela tê-lo trazido ao mundo, lhe teria uma alta estima.
Seu centro de culto é a cidade de Saintes-Maries-de-la-Mer,
na França, onde ela teria chegado junto com Maria Jacobina, irmã de
Maria, mãe de Jesus, Maria Salomé, mãe dos apóstolos Tiago e João,
Maria Madalena, Marta, Lázaro e Maxíminio. Eles teriam sido
jogados no mar em um barco sem remos nem provisões e, Sara teria
rezado e prometido que se chegassem a salvo em algum lugar ela
passaria o resto de seus dias com a cabeça coberta por um lenço.
Eles depois disso chegaram a Saintes-Maries, onde algumas lendas
dizem, foram amparadas por um
grupo de ciganos.
A imagem de Santa Sara
fica na cripta da igreja de Saint
Michel, onde estariam
depositados seus ossos.
Sua imagem é coberta
de lenços, sendo ela uma
p r o t e t o ra d a m a t e r n i d a d e .
Mulheres (romi) que não
conseguem engravidar e
mulheres que pedem por um
bom parto, ao terem seus
pedidos atendidos, depositam
aos seus pés um lenço (diklô).
Centenas de lenços se acumulam
aos seus pés.
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Sara (Antigo Testamento) esposa de Abraão e mãe de Isaac.
Estéril até idade avançada teve seu filho por uma dádiva de Deus.
O dia 25 de maio é consagrado a Santa Sara padroeira dos
Ciganos que a festejam nesta data.
Na cripta subterrânea da Basílica de Santa Maria Madalena,
encontra-se a estátua de uma adolescente “negra” (Santa Sarah).
CONSIDERAÇÕES SOBRE O POVO CIGANO
Como o Povo Cigano, não tem até os dias atuais, uma
linguagem escrita, fica quase impossível definir sua verdadeira
origem. Portanto, tudo o que se disser sobre a origem do Povo
Cigano, será baseado em conjecturas, similaridades ou suposições.
A hipótese mais aceita é que o Povo Cigano teve seu berço na
civilização da Índia antiga, num tempo que também se supõe, como
muito antigo, talvez dois ou três milênios antes de Cristo. Comparase o sânscrito, que era escrito e falado na Índia (um dos mais antigos
idiomas do mundo), com o idioma falado pelos ciganos e
encontraram um sem-número de palavras com o mesmo
significado.
Outros pontos também colaboram para que esta hipótese
seja reforçada, como a tez morena comum aos hindus e ciganos, o
gosto por roupas vistosas e coloridas, e princípios religiosos, como a
crença na reencarnação e na existência de um Deus Pai e Absoluto.
Blog Ishani D.D. Miranda
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CIÚMES
Por que sentir ciúmes dos meus versos,
se os fiz há tanto tempo, antes de ti?
Agora estes amores, já dispersos,
são sombras de um passado que esqueci!
Atravessei momentos tão diversos...
Nem sei se mais chorei ou se sorri!
Esqueça os meus amores submersos.
Importa-me somente estar aqui.
Vivamos o presente, enquanto o temos.
Sem rusgas e sem mágoas, nos amemos.
Pra que pensar se tive outras mulheres!
Tão curtas nossas vidas, tão pequenas...
Mas se por ser poeta me condenas,
Então rasgue os meus versos se quiseres!
Tom Madureira

AS PEDRAS
O distraído nela tropeçou;
O bruto a usou como um projétil;
O empreendedor, usando-a, construiu;
O camponês, cansado da lida, dela fez assento;
Para as crianças foi brinquedo;
Drummond a poetizou;
Com ela Davi matou Golias;
O artista fez dela a mais bela escultura...
Em todos os casos, a diferença não era a pedra...mas sim o
homem!
Seja a diferença, sempre que uma pedra surgir na sua frente.
Antônio Pereira
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GRAAL OU SANTO GRAAL
Alguns
autores
admitem que o significado
místico do GRAAL é a união
entre o EU SUPERIOR e o EU
INFERIOR, como modo
necessário à iniciação nos
verdadeiros mistérios da Loja
Branca. Tão misterioso objeto é
mencionado em diversos graus.
SANTO GRAAL é um
Talismã lendário que assumiu
diversas formas segundo as
várias lendas. A versão mais
comum identifica-o
como o
Cálice (KRATER) que JESUS
teria usado na ceia com os seus discípulos e no qual JOSÉ DE
ARIMATÉIA teria recolhido o seu sangue quando ferido pela lança do
centurião. Nos séculos XII e XIII, numerosos romanos de cavalaria,
narraram as atribulações, na busca do GRAAL. Em 1182 CHRETIEN
DE TROYES, compôs o 1º poema PERCIVAL ou Le Conte du Graal,
obra continuada por outros quatro poetas cujo total soma 63.000
versos. Entre 1183 e 1199, Robert de Boron retomou a Lenda,
inspirando inúmeros romances em prosa. Richard Wagner compôs
duas Óperas (Lohengrin em 1848 e Percival em 1882) baseadas na
versão alemã de Wolfran von Eschenbach, do início do século XIII.
PERCIVAL - cavaleiro lendário do ciclo do Rei Artur, que encontrou o
Santo Graal - é o herói da ópera de Wagner.
LOHENGRIN - Herói lendário, germânico, dedicado ao serviço
do SANTO GRAAL.
Wikipédia, a enciclopédia livre
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A GLÓRIA E A DERROTA SÃO PASSAGEIRAS
Um rei, já idoso, pressentindo que não viveria por muito mais
tempo, resolveu chamar seu único filho que o sucederia no trono.
Tirou do seu dedo um anel e deu ao filho dizendo:
- Meu filho, quando você for rei, leve sempre com você este
anel. Nele está escrito algo muito importante para a sua vida.
Quando estiver em glória ou dor, retire-o do dedo e leia o que está
escrito nele.
O tempo passou. O rei morreu. O filho passou a reinar em seu
lugar, sempre usando o anel, conforme o pai havia recomendado.
Passado algum tempo, surgiram conflitos com o reino vizinho
que acabou numa terrível guerra.
À frente de seu exército, o jovem rei partiu para enfrentar o
inimigo. Em plena batalha, seus companheiros lutavam
bravamente: mortos, feridos, tristeza, dor, e o rei se lembrou do
anel. Então o tirou do dedo e leu finalmente o que estava escrito.
“Isto também passará!”
E o jovem rei continuou na luta. Perdeu batalhas, venceu
outras tantas, mas no final, se saiu vitorioso.
E voltou ao seu reino como um verdadeiro herói. E, neste
momento ele se lembrou de seu velho e sábio pai. E mais uma vez
tirou o anel e leu: “Isto também passará!”
Lição da vida:
Tudo em nossa vida, mesmo as coisas que não nos agradam,
são necessárias, para nos dar equilíbrio. Mas sendo boas ou não,
sempre passam.
Do livro Lições de Vida

É tão bom aprender algo com alguém que se confia. E,
principalmente quando esse alguém é o nosso PAI.

‘‘O importante não é vencer é convencer.’’
Sylvio Claudio
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TUDO DEPENDE DE MIM!!!
Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que
o relógio marque meia noite. É minha função escolher que tipo de dia
vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo... ou agradecer
às águas por levarem a poluição.
Posso ficar triste por não ter dinheiro... ou me sentir
encorajado por administrar minhas finanças, evitando o
desperdício.
Posso reclamar sobre minha saúde... ou dar graças por estar
vivo.
Posso me queixar dos meus pais, por não terem me dado
tudo que eu queria... ou posso ser grato por ter nascido.
Posso reclamar por ter que ir trabalhar... ou agradecer por ter
trabalho.
Posso sentir tédio com as tarefas da casa... ou agradecer a
Deus por ter um teto para morar.
Posso lamentar decepções com amigos... ou me entusiasmar
de fazer novas amizades.
Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por
ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para
ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma.
“TUDO DEPENDE SÓ DE MIM”
Charles Chaplin

“Ao conquistares novos amigos, não te esqueças dos velhos.”
Terêncio
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HOMENAGEM PÓSTUMA
.
Sapientíssimo Ir. . Eduardo Lourenço
Iniciado em 23 de março de
1954 por indicação de Osmane Vieira de
Resende, ocupava a posição de 1º
DECANO da Loja CAYRÚ 762.
Concluindo assim sua passagem por
esse Orbe.
Com rara e ampla capacidade
desempenhou um trabalho profícuo em
.
atendimento aos IIr. .
Chamado ao O.E. em 10/01/2017, é
chegado o momento de reverenciá-lo e
agradecê-lo por todo seu incessante
.
trabalho em prol dos IIr. . da Ordem e da
Cayrú 762.
.
Descansa em paz e OBRIGADO IIr. .
.
Ir. . José Nunes de Matos
Em 18/03/1978, por intermédio
.
do Ir. . Manoel Faria, ingressava na
.
Cayru 762 esse valoroso Ir. . Homem
tranquilo sempre disposto a ajudar,
muito contribuiu para a filantropia. Ao
ICMS quando ainda funcionava o
internato, mandou confeccionar as suas
expensas roupa para as meninas e
nunca deixou de ajudar à instituição. É
com “Cayrús” como este que a loja
dispõe para fazer filantropia. Esse
laureado Cayrú após concluir seu
estágio neste mundo , foi requisitado
para o O.E. em 11/01/2017.
Descansa em paz e OBRIGADO IIr...
Nota da Redação
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Inauguração da nova sede da OAB-RJ no Méier
A 55º Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional do Rio
de Janeiro, por meio do seu
presidente Jorge Gomes Rodrigues e
diretoria, inaugurou no dia 30 de
março de 2017, às 19 horas, sua nova
sede situada à Rua Manuela Barbosa,
nº 40, Méier - RJ.
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AS NOTAS MUSICAIS
As notas musicais são sinais convencionais que servem para
representar, por escrito, os sons musicais. São sete sinais cada um
com sua forma especial: semibreve, mínima, semínima, colcheia,
semicolcheia, fusa, e semifusa. Segundo a ordem enumerada, cada
nota tem um valor duplo da que lhe segue. Assim a semibreve vale
duas mínimas e a mínima vale duas semínimas etc.
O monge beneditino GÚI de AREZZO, que viveu no século XI,
deu a denominação às sete notas musicais: DÓ-RÉ - MI- FÁ- SOL- LÁ
– SI. As seis primeiras notas foram tiradas de uma estrofe do HINO
DE SÃO JOÃO, acompanhadas sempre da primeira sílaba de cada
verso:
- UT queant laxix
- Resonare fibris
- Mira gestorum
- Famulti tuorum
- Solve polluti
- Labii reat
- Sanete Joannes
Durante muito tempo a sétima nota foi chamada 'B'. No
século XIII foi substituído pela sílaba “SI” (abreviatura de SÃO
JOÃO). Também a primeira nota foi chamada de 'UT'. No século
XVIII, todavia, adotou-se no estudo do SOLFEJO a sílaba “DÓ”, por
ser menos surda e mais sonora no canto das notas.
Do livro de Edgar de Carvalho
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QUADRO DE OBREIROS
PADRINHOS

TÍTULOS

076 241 JOAQUIM ALVES PEREIRA

27/10/1964

MÁRIO DA SILVA PEREIRA DO CARMO

RM - CPI

2

076 257 ISAC GELMAN

27/12/1964

LADISLAU BISCKOP

RM - CPI

3

086 130 JOSÉ RODRIGUES

17/03/1968

PACHE DE FARIAS

4

095 811 ÁLVARO FRANCISCO CANASTRA

04/09/1971

ANTÔNIO DELACIO FILHO

RM - CPM

5

099 300 GILSON LÉO

09/12/1972

ADALBERTO DELICATO

RM - CPM

6

109 427 DANIEL FERREIRA BRITO

22/06/1974

JOSÉ FRANCISCO QUEIROZ

RM - CPM

7

103 029 JOSÉ ANTONIO DA SILVA

10/09/1974

NILTON BORGES DA SILVA

RM - CPM

8

103 544 EVANYR SEABRA NOGUEIRA

09/11/1974

JOSÉ MARIA LEÃO

RM - CPM
EM - CPM

CIM Nº

NOME DO IRMÃO

DATA DE

1

Nº

INICIAÇÃO

BM

9

106 623 MARCUS LOPES BITTENCOURT

24/10/1975

WILSON DE ALMEIDA GUIMARÃES

10

111 450 ADYLSON ALBUQUERQUE ENNES

17/09/1977

WALDIR JACINTO DE ARAÚJO

EM - GB

11

114 554 IBIS AJORIO

10/10/1978

WALDIR JACINTO DE ARAÚJO

EM - EDM - MMDM I

12

119 195 EDSON FORTES RANGEL

04/12/1979

CARLOS DE SANT' ANA

RM - EDM

13

122 696 FERNANDO CONDE SANGENIS

17/12/1980

BENEDITO FERREIRA DE SOUZA

EM - EDM

14

123 072 NILSON PINTO MADUREIRA

10/03/1981

CARLOS DE SANT' ANA

EM - EDM

15

131 704 CARLOS LOPES DA SILVA

24/11/1982

ÁLVARO FRANCISCO CANASTRA

16

157 578 SIDNEI DE SOUZA VALADÃO

22/12/1984

PEDRO LIMA DE ARAÚJO

RM - GB

17

143 918 FRANCISCO CARNEVALI JÚNIOR

17/10/1985

CELESTINO GOMES C. BRANDÃO

EM - GB

18

147 696 ARNALDO DA PENHA ROSA

26/05/1986

ELY ORTIZ CORRÊA

EM - GB

19

156 622 GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

17/09/1988

IVAN CARNEIRO

20

156 087 CARLOS LOUREIRO AMARANTE

18/10/1988

URIEL PEDRAS DE ATHAYDE

EM - BM

21

156 084 RAYMUNDO DOS SANTOS MAIA

18/10/1988

OSMAR CARVALHO NOGUEIRA

EM - BM

22

156 085 JORGE MANOEL BARBOSA

26/11/1988

DINAJAR DE OLIVEIRA E SILVA

23

162 821 FERNANDO BENÉVOLO DE A. FILHO

01/12/1989

LUIS CARLOS DALTRO

24

162 247 ISÁQUE RUBINSTEIN

07/08/1990

SYLVIO CLAUDIO

RM - BM

25

162 248 LUIZ DE SOUZA

07/08/1990

SYLVIO CLAUDIO

EM - BM

26

162 249 PAULO CESAR ALVES BERNACCHI

07/08/1990

ONOFRE NAMORATO

EM - BM

27

166 754 OSNY PACHECO FILHO

19/11/1991

CARLOS LOUREIRO AMARANTE

28

174 226 RUY DE OLIVEIRA E SILVA

27/07/1993

CARLOS LOUREIRO AMARANTE

29

186 778 ALEXANDRE MARTINS COELHO

02/07/1996

SYLVIO CLAUDIO

30

186 777 WILSON CRUZ ALVES

02/07/1996

JOSÉ CARNEIRO BESSA

31

223 619 LOURIVALDO COSTA CAVALCANTI

17/10/1996

RUI BELINELLO

32

194 291 JORGE GOMES RODRIGUES

17/03/1998

URIEL PEDRAS DE ATHAYDE

33

198 523 DALCKSON AUGUSTO VIEIRA

15/12/1998

RUBENS AUGUSTO VIEIRA

34

213 616 ELMER AUGUSTO VIERA

19/02/2002

DALCKSON AUGUSTO VIEIRA

35

213 617 JOÃO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA

19/02/2002

RALF GOULART CAMPOS

36

218 435 KLEBER LUIZ BORDONI PEREIRA

18/02/2003

SYLVIO CLAUDIO

37

227 554 ÉRICO SANT' ANNA VILELA

16/11/2004

ELVANDRO DE AZEVEDO BURITY

38

229 900 DIRCEU GONÇALVES DE LIMA

03/05/2005

RUY DE OLIVEIRA E SILVA

39

229 902 LUIZ FERNANDO SANTA BRIGÍDA

03/05/2005

PAULO CESAR ALVES BERNACCHI

40

243 021 LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO

05/06/2007

GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

41

259 042 RICARDO TEIXEIRA FERNANDES

09/02/2010

DIRCEU GONÇALVES DE LIMA

42

262 718 CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA

02/10/2010

IBIS AJORIO

BM

BM
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QUADRO DE OBREIROS
DATA DE

NOME DO IRMÃO

PADRINHOS

Nº

CIM Nº

43

262 720 IBSEN NUNES AJORIO

02/10/2010

ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA

44

262 721 JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA

02/10/2010

DIRCEU GONÇALVES DE LIMA

45

262 722 GUILHERME RIBEIRO MENDES

02/10/2010

JORGE GOMES RODRIGUES

46

270 903 LAURO CASTELO BRANCO JÚNIOR

29/11/2011

GEORGE PACHECO CORRÊA

47

274 148 LEVI CONDOR PAUBEL

12/06/2012

JOÃO LOPES NETO

48

280 205 NELSON PEREIRA

07/05/2013

LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO

49

285 048 FELIPE BOTTINO MENARIO

22/01/2014

JAIR MAZZINI

50

291 961 JOSÉ AMÉRICO LIMA CERQUEIRA

31/03/2015

LAURO CASTELO BRANCO JUNIOR

51

291 962 FERNANDO DE PAULA DA SILVA PEREIRA

31/03/2015

ELMER AUGUSO VIEIRA

52

295 481 LUCIANO VANDRÉ PEREIRA CUNHA

20/10/2015

LEVI CONDOR PAUBEL

53

299 842 DEMÉTRIUS DE LUNA LOPES

14/06/2016

GLEINER DE OLIVEIRA COSTA

11/04/2017

IBIS AJORIO

54

INICIAÇÃO

ADEMIR BRANDÃO SILVA

TÍTULOS

TÍTULOS DE COMPETÊNCIA DO GOB
COMENDA D. PEDRO I

50 ANOS DE ATIVIDADES

CPI

CRUZ DA PERFEIÇAO MAÇONICA

40 ANOS DE ATIVIDADES

CPM

ESTRELA DA DISTINÇAO MAÇONICA

35 ANOS DE ATIVIDADES

EDM

GRANDE BENEMERITO DA ORDEM

30 ANOS DE ATIVIDADES

GB

BENEMERITO DA ORDEM

25 ANOS DE ATIVIDADES

BM

EMERITO

EM

REMIDO

RM

MEDALHA DE MERITO DIREÇAO MAÇONICA GRAU I

MMDM I

TÍTULOS DE COMPETÊNCIA DA LOJA
ESTRELA DE MERITO CAYRU

25 ANOS

CRUZ DE DISTINÇAO CAYRU

15 ANOS

GRATIDAO CAYRU

CRITERIO
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Rua Ana Barbosa, 16 - Sobrado - Méier - RJ
CEP: 20735-120
(21) 2597-7644 / 2269-1895
lojacayru@cayru.com.br
Reuniões às terças-feiras
Às 19:30h

Visite o nosso site
www.cayru.com.br
www.cayru.com
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