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Iniciação na Assembleia Amor Perfeito
Na data de 01 de outubro, sob o Malhete da
Ilustre Preceptora Alexia Lima Dantas de Souza, a
Assembléia Amor Perfeito no 01 realizou uma
belissima Cerimonia de Iniciação de sete novos
membros para a Ordem Internacional do Arco Iris
para Meninas, entre elas as Sobrinhas da
Guardiões da Liberdade Beatriz Ramos Camilo,
Bruna Debatin Furquim, Renata Conti Baldovi e
Sabrina Debatin Furquim. Parabens à Amor
Perfeito pelos trabalhos e às Iniciaticas pelo
ingresso na Ordem.

Fundado o Capitulo Justiça e Disciplina de MRA :
Em 04 de outubro foi realizada a Sessão de Fundação do
Capitulo Justiça e Disciplina no 98, subordinado ao Supremo
Grande Capítulo de Maçons do Real Arco do Brasil. Após a
bela cerimonia conduzida pelo Sumo Sacerdote Alexandre
Attard, o Companheiro Diogo realizou a leitura de um belo
trabalho sobre o Grau de MdM. A Guardiões da Liberdade
esteve presente, prestigiando os trabalhos e incentivando aos
Irmãos daquela Oficina a continuar no caminho do estudo e
aperfeiçoamento do Rito de York. O Capitulo Justiça e
Disciplina se reunirá toda primeira terça-feira do mês.

Charge:

Pílula Maçônica
A Morte de São João
São João é o Patrono da Maçonaria. Não se
deve confundir com Padroeiro. A Maçonaria é
uma entidade filosófica e filantrópica, que visa
também o aperfeiçoamento espiritual do
homem. Caso fosse Padroeiro, seríamos
voltados para uma religião e a Maçonaria não
está voltada à nenhuma religião.
João Batista era considerado um homem santo
e extremamente respeitado, fazia pregações
em praça pública, fazendo críticas à Herodes e
afirmando que seu casamento era ilícito, posto
que tomara como esposa a cunhada, mulher
de seu meio-irmão (Felipo) e casando com ela,
mandara matar seu meio-irmão.
Apesar de diversas mensagens de Herodes e
até mesmo ter falado pessoalmente com João,
este continuava a fazer suas pregações críticas.
Herodíades (esposa de Herodes), pediu a
condenação à morte de João inúmeras vezes,
no entanto este tinha receio de prendê-lo, já
que ele era tido como um homem santo e
extremamente respeitado pelo povo.
Entretanto chegou o dia propício. Herodes, por
ocasião do seu aniversário, ofereceu um
banquete aos seus magnatas, oficiais e às
grandes personalidades da Galileia. E a filha de
Herodíades entrou e dançou. Seu nome Salomé
e tinha só 15 anos. Agradou a Herodes e aos
convivas. Então o rei disse à moça:
_Peça-me o que bem quiseres e te darei.
E fez um juramento:
—Qualquer coisa que pedires te darei, até a
metade de meu reino.
Ela saiu e perguntou a mãe:
— Que peço?
E ela respondeu:
— A cabeça de João Batista.
Voltando logo, apressadamente, à presença do
rei, fez o pedido:
—Quero que agora mesmo, me dês num prato
a cabeça de João Batista.
O rei ficou profundamente triste. Mas por
causa do juramento que fizera e dos convivas,
não quis deixar de atendê-la.
Para a Maçonaria, a tradição de invocar esse
Santo como Patrono, teria a postura de
despertar a sua mediação para a realização da
transmutação do caráter profano do
recipiandário para o estado de consciência
superior que caracteriza o iniciado na
Maçonaria.
http://omalhete.blogspot.com.br/
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Aniversariantes do mês de outubro:
A ARLS Guardiões da Liberdade parabeniza seus familiares pela passagem de seu aniversário:
Irmãos:
Armando Domingos Bonano (11)
Deodato Donizete de Oliveira (15)
Casamentos:
Itamar Antonio Bento e Adriana Vieira (20 – 10 anos)
Fernando Ap. Camilo e Jeane Ramos M. Camilo (31 – 18 anos)
Que o Grande Arquiteto do Universo derrame suas Bênçãos sobre estes nossos entes queridos,
enchendo-os de Saúde, Paz e Felicidades.

Assembleia Amor Perfeito realiza Festa de Halloween
No dia 28 de outubro a Assembleia Amor Perfeito no 01, pertencente à Ordem Internacional do
Arco Iris para Meninas, sob o Malhete da Ilustre Preceptora Alexia Lima Dantas de Souza e suas
Obreiras, realizaram uma maravilhosa e assustadora festa de Halloweem, no Clube dos Oficiais da
PM – Barro Branco. Vestidas a caráter, as meninas e seus convidados se divertiram muito,
dançando ao som da banda The Midlouds, formada por nossos Sobrinhos De Molay e também ao
som de DJ.
Parte da renda obtida será destinada às instituições UIPA e Pet Feliz, que acolhem e cuidam de
animais abandonados.

Espaço Família – Parábola
Espere o Barro Secar
Certa vez uma menina ganhou um brinquedo
no dia do seu aniversário.
Na manhã seguinte, uma amiguinha foi até sua
casa para fazer-lhe companhia e brincar.
Mas a menina não podia ficar com a amiga,
pois tinha que sair com a mãe.
A amiga pediu que a menina a deixasse ficar
brincando com seu brinquedo novo até que ela
voltasse.
Ela não gostou muito da ideia, mas por
insistência da mãe, acabou concordando.
Quando retornou para casa, a amiguinha já não
estava lá e tinha deixado o brinquedo fora da
caixa, todo espalhado e quebrado.
Ela ficou muito brava e queria ir até à casa da
amiga para brigar no mesmo instante.
Mas a mãe ponderou:
– Você se lembra daquela vez que um carro
jogou lama no seu sapato?
- Ao chegar em casa você queria limpar
imediatamente aquela sujeira, mas sua avó não
deixou.
-Ela falou que você deveria primeiro deixar o
barro secar. Depois, ficaria mais fácil limpar…
E prosseguiu dizendo:
– Com a raiva é a mesma coisa.
- Deixe a raiva secar primeiro, depois ficará
bem mais fácil resolver tudo.

Calendário Maçônico:













04/10 – Ata da 17ª Sessão do GO Brasileiro presidida por Ledo. Juramento e Posse de D.
Pedro como GM do GO Brasileiro (1822);
06/10 – Iniciado Hermes da Fonseca, futuro presidente do Brasil (1886);
09/10 – Nasce Jose do Patrocínio (...) figura máxima do abolicionismo, principalmente
através do seu jornal A Gazeta da Tarde (1853);
11/10 – Ata da 19ª Sessão do GO Brasileiro, presidida por D. Pedro. Assuntos
Administrativos. Foi a ultima das Sessões do Grande Oriente Original (1822);
12/10 – Bula Apostolicae, do Papa Pio IX condenando a Maçonaria (1869);
13/10 Nasce Thomas Smith Webb, ritualista americano, cujo Monitor forma a base de
todos os rituais usados pelas Grandes Lojas americanas (1771);
17/10 – Decreto do GO Brasileiro “reconhece, consagra, autoriza e incorpora” o Rito
Brasileiro (1916);
20/10 – Jose Bonifacio e seus correligionários são exilados por D. Pedro (1823);
20/10 – Fundação da Ordem Internacional das Filhas de Jó por Ethel Mead Wick em
Omaha, Nebraska, EUA (1922);
21/10 – Instigado por Jose Bonifacio, D. Pedro suspende os trabalhos do GO Brasileiro
(1822);
25/10 – Bilhete de D. Pedro a Ledo mandando abrir os trabalhos do GO Brasileiro na 2ª
feira seguinte, dia 28. Não foi possível pela perseguição de Jose Bonifacio (1822).
26/10 – O Grande Oriente Brasileiro teria dois sucessores: o Grande Oriente Nacional
Brasileiro da Rua do Passeio, instalado em 24 de junho de 1831 e o Grande Oriente do
Brasil, de Jose Bonifacio, reinstalado em 23 de novembro de 1831, que acabaram por se
fundir em um só: Grande Oriente do Brasil (1861};

Mais tarde, a campainha tocou.
Era a amiga trazendo um brinquedo novo…
Disse que não tinha sido culpa dela, e sim de
um menino invejoso que, por maldade, havia
quebrado o brinquedo quando ela brincava
com ele no jardim.
E a menina respondeu:
– Não faz mal, minha raiva já secou!
Moral da História:
Discussões no dia a dia, nos relacionamentos e
no trabalho podem levar as pessoas a ter
sentimentos de raiva.
Segure seus ímpetos, deixe o barro secar para
somente depois limpá-lo.
Assim você não corre o risco de cometer
injustiças.

