
 

      FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DOSUL     
 

                     LOJA MAÇÔNICA LUZ NO HORIZONTE Nº 2038 
 

                           União e solidariedade nos fazem crescer!!! 
 

Safira 
Ano II – Edição 04 – Maio/Junho/2008 

(veículo da Associação Feminina – Luz no Horizonte) 
 

Caríssimas cunhadas da Fraternidade Feminina da Loja Luz no Horizonte, é com 
grande satisfação que me dirijo a todas vocês com orgulho, para inicialmente agradecer, 
com a graça de Deus, por podermos continuar apoiando o jornalzinho. 

Temos como destaque nesta edição, acontecimentos importantes para o conhecimento 
de todas as associadas, quais sejam: 

 
1 - MAÇONARIA APRESENTA PLANO DE COMBATE À DENGUE 
 
No Dia D de Combate à Dengue, comemorado todo dia 7 de cada mês, o Governo do 

Estado de Goiás recebeu o apoio de mais uma entidade para a luta 
contra a dengue. Na manhã da quarta-feira, 7 de maio, representantes 
da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás e do Grande Oriente do 
Estado de Goiás apresentaram ao governador Alcides Rodrigues, à 
secretária estadual interina de Saúde, Maria Lúcia Carnelosso e a 
representantes de entidades ligadas à saúde e à sociedade civil o 
projeto Maçonaria Contra a Dengue. A solenidade ocorreu no auditório do Palácio Pedro 
Ludovico. 

Na ocasião, o grão-mestre da Grande Oriente do Estado de Goiás, Eurípedes Barbosa 
Nunes; entregaram ao governador o plano de ações para a mobilização da sociedade no 
combate à dengue. A ação busca conscientizar as famílias, as pessoas  nos ambientes de 
trabalho e nas escolas. Para isso, a maçonaria vai contar com o 
apoio de suas 227 lojas em todo o Estado, com cerca de 8.500 
membros. O projeto será coordenado pelos maçons José Caetano 
de Brito Júnior e Amarildo Gonçalves Pires. 

Em seu discurso, o grão-mestre Eurípedes Barbosa Nunes 
falou sobre dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
sobre a dengue, o histórico da doença e comentou sobre os 
números do mal em nível nacional e mundial. Ele destacou que para vencer a dengue é 
necessário fortalecer o envolvimento da sociedade em geral e de diversas entidades. 
“Sabemos que a dengue é fruto de um desequilíbrio ecológico. O acúmulo de lixo e o 
aquecimento global propiciam a proliferação da doença”, justificou. 

O governador Alcides Rodrigues agradeceu o apoio da maçonaria, destacando a 
importância que esta entidade secular tem na sociedade, pelo seu foco na educação e      na  
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solidariedade. Ele lembrou ainda que não interessa ao Estado camuflar dados ou esconder 
da sociedade as informações sobre a dengue, que é uma doença que vem afetando vários 
Estados brasileiros. 
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VOS IRMÃOS 

A nossa família de Luz no Horizonte recebeu quatro novos 
cunh

3 - GRÃO-MESTRE GERAL RECEBE HOMENAGENS 

 Soberano Irmão Laelso Rodrigues - Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do 
Bras

Wan

 sessão festiva, o Eminente Irmão Barbosa N
hom

os 
que 

o: 
www

4 – CRESCE A FAMÍLIA MAÇÔNICA DE LUZ NO HORIZONTE 

elly e o cunhado Raimundo estão mais radiantes do que nunca. Após irem à 
mate

 – NOTA DE FALECIMENTO 

 com tristeza que perdemos no mês passado o nosso cunhado José Aprígio, (peixe). 
E neste mês de maio o pai do nosso cunhado Abel Tolentino de O. Junior, senhor Abel 
Tolentino. 

2- LOJA LUZ NO HORIZONTE RECEBE QUATRO NO

ados, sendo o cunhado João Ramos de Campos no dia 
28/02/2008, e os cunhados Aládio Martins da Costa, Edon João 
da Silva e Thiago Kotnik Peixoto Alves no dia 23/05/2008. As 
fotos destes eventos foram publicadas no site do Grande Oriente 
(www.gobgo.org.br) 

 
O
il, atendendo a um convite feita por Irmãos da Loja Maçônica Luz no Horizonte, 

visitou na quinta-feira, dia 17/04/08 pela 43º os maçons do Estado de Goiás. 
Devido ao grande número de irmãos presentes, o Irmão 
derlan Procópio da Silva - Venerável-Mestre, realizou a 

sessão festiva no templo nobre do palácio  maçônico do Grande 
Oriente do Estado, sendo  que no final dos trabalhos, o 
Soberano Irmão Laelso Rodrigues recebeu uma estatua de São 
Francisco de Assis, ofertada pelos Irmãos da Loja Luz no 
Horizonte 2038. 

Logo após a unes Grão-Mestre Estadual, 
enageou o Soberano Irmão Laelso Rodrigues, pela visita a Goiás, com uma placa 

afixada no rol de entrada do bloco administrativo do GOEG, tendo os seguintes dizeres: 
"Há homens que são bons por natureza, nascem assim, pacíficos, bondosos, há outr
se tornam bons por educação e formação. Aprendem a ser bons. Há, no entanto outros 

que são biologicamente bons. A bondade está na essência de sua vida biológica. Esses, 
nem que queiram ser maus, não conseguem. Assim é o nosso irmão Laelso Rodrigues." 

Para ver as fotos deste evento visite o site do Grande Oriente: No endereç
.gobgo.org.br 
 

 
K
rnidade, na segunda feira (19/05). A chegada de Rian foi super-tranqüila. Ele mama e 

dorme bem. (Espero mesmo de todo coração...) Só berra quando está com fome. A família 
está cada vez mais completa. Parabéns a Família Pereira da Silva Filho. 
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 frente. 

Wanderlan e Vanderlúcia estão com um novo barzinho, próximo a residência dos 
mesm

 Lúcia do José Vitorino mostra talento na arte com gesso, pintura e caixas 
decoradas. Convida a todos para conhecerem o ateliê em sua residência. 

 cunhada Vera Barbosa, primeira-dama do Grande Oriente e presidente da 
Frate s para participarem da festa junina 
do Grande Oriente, no dia 07 de junho a partir das 18:00 horas no estacionamento do 
Gran

unina e tradições 

Origem da festa junina, história, tradições, festejos, comidas típicas, quermesses, dança da 
quadrilha, influência france estas no Nordeste, dia de 
Santo Antônio, São João e São P úsicas 
típica

brasileira. A tradição de festejar o 
dia d

 quanto o carnaval 
isputa com Caruaru, 
ou a sua disposição 

 
Aos familiares os nossos pêsames e que Deus abençoe dando força e coragem para 

seguirem em
 
6 – NOVO PONTO DE ENCONTRO 
 
 
os com bebidas e petiscos saborosos. 

 
7 – ATELIÊ DOS VIEIRA 
 
A

 
8 – FESTA JUNINA NO GRANDE ORIENTE 
 
A
rnidade Feminina Cruzeiro do Sul, convida a todo

de Oriente. Vamos festar pessoar!!!!!!!! 
 

História da Festa J

sa, portuguesa, espanhola e chinesa, as f
edro, as simpatias de casamento e crendices populares, m

s da época, os balões. 

O mês de junho é marcado por fogueiras, danças, comidas típicas e 
muitas bandeirinhas em todo o país, apesar das peculiaridades e 
características próprias de cada região 

e São João veio de Portugal. As comemorações se iniciam no dia 
12/06, véspera do Dia de Santo Antônio e terminam no dia 29, dia de São 
Pedro. O auge da festa acontece entre os dias 23 e 24, o Dia de São João 
propriamente dito. A quadrilha é uma dança francesa que surgiu no final do 
século XVIII e tem suas raízes nas antigas contradanças inglesas. Ela foi 
trazida ao Brasil no início do século XIX, passando a ser dançada nos 
salões da corte e da aristocracia. Com o passar do tempo, a quadrilha 
passou a integrar o repertório de cantores e compositores brasileiros e torn
caráter popular. No Nordeste, as Festas Juninas são eventos tão grandes
carioca. A festa de Campina Grande, na Paraíba, atrai milhares de pessoas e d
em Pernambuco, o título de maior São João do Mundo!!! O Prato Feito coloc
tudo que precisa para fazer seu próprio Arraia: as danças, o folclore e o mais importante, as 
receitas!!! Divirta-se nessa grande festa do nosso folclore com a família e amigos. Você vai curtir 
muito! 

     

ou-se uma dança de 
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CURIOSIDADES: juninas 

Simpatias 
1- Sabedoria da bananeira: 
Na noite de São João, de 23 para 24, deve-se enfiar uma faca virgem (nova) no tronco de 
uma bananeira. No dia seguinte, de manhã bem cedo, retire a faca que nela aparecerá o 
nome do(a) futuro(a) noivo(a).  
 
2-Papéis mágicos:  
Na noite de São João, escreva em pequenos papéis o nome de vários(as) pretendentes. 
Enrole-os e jogue-os em uma bacia ou copo d'água. O papel que se desenrolar primeiro 
indicará o nome do(a) futuro(a) companheiro(a).  

MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO 

A pergunta do Joãozinho - Autor: Gabriel Álvaro Batista 

A professora diz ao Joãozinho que num  quantos  arame estão 5 pássaros e pergunta
pássaros restam após um deles ser alvejado por um tiro. 

O Joãozinho responde que não resta nenhum porque os outros fogem. A professora diz que 
a resposta correta é 4, mas que ela gostou do raciocínio empregado. 

Joãozinho então pergunta se a professora pode responder-lhe qual de 3 mulheres que estão 
tomando sorvete, na casquinha, numa sorveteria é casada. Sabendo-se que uma lambe o 
sorvete, outra da bocada e a terceira chupa o sorvete. Após o embaraço inicial a professora 
responde que aquela que chupa o sorvete é a casada.  

Joãozinho diz que a resposta correta é que a mulher casada é aquela que usa aliança no 
dedo anular da mão esquerda, mas que ele também gostou do raciocínio empregado. 

Gosto de gente com a cabeça no l údo interno, idealismo nos olhos e 
dois pés no chão da realidade.  

des, gosta de amigos, cultiva flores, ama os animais.  

REFLEXÃO 

GOSTO DE GENTE! 

ugar, de conte

Gosto de gente que ri, chora se emociona com uma simples carta, um telefonema, uma 
canção suave, um bom filme, um bom livro, um gesto de carinho, um abraço, um afago.  
Gente que ama e curte sauda
Admira paisagens, poeira; e escuta.  

Gente que tem tempo para sorrir bondade, semear perdão, repartir ternuras, compartilhar 
vivências e dar espaço para as emoções dentro de si, emoções que fluem naturalmente de 
dentro de seu ser! 

Gente que gosta de fazer as coisas que gosta, sem fugir de compromissos difíceis e 
inadiáveis, por mais desgastantes que sejam.  
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pre aprender, 
esmo que seja de uma criança, de um pobre, de um analfabeto.  

os e fazendo redentores suas lágrimas e sofrimentos. Gosto muito de gente assim.... 

 

Gente que colhe, orienta, se entende, aconselha, busca a verdade e quer sem
m

Gente de coração desarmado, sem ódio e preconceitos baratos. Com muito AMOR dentro 
de si.  

Gente que erra e reconhece, cai e se levanta, apanha e assimila os golpes, tirando lições 
dos err
e desconfio que é deste tipo de gente que DEUS também gosta. 

 
RECEITA FÁCIL 

Pé-de-moleque 
 

S:                         
o de açúcar 

tes, menos o leite condensado. Leve ao fogo mexendo até 
 o leite condensado e continue mexendo, até que forme bolhas e 

OSTAS 
 

3. Trazer profissionais de psicologia para trabalhar dinâmicas em grupos. 
aúde da mulher. 

 

IVERSÁRIANTES 

1/mai Benedito Rodrigues Neto Irmão   

INGREDIENTE
 copo american

                    
1
500g de amendoim cru 
1 colher de sopa de margarina sem sal 
1 lata de leite condensado. 
MODO DE PREPARO: 
 

enMisture todos os ingredi
erreter o açúcar. Coloqued

fique um creme bem grosso. Desligue e continue mexendo para que fique macio e claro. 
Quando começar a endurecer, coloque em forma untada com margarina. Corte em pedaços 
depois de quase frio. 
Rendimento: 25 pedaços
 
ESPAÇOS PARA PROP

1. Visitar creches; 
2. Organizar cursos de artesanato; 

4. Profissionais da s

 
AN

 
MAIO 

 

2/mai Moisés Rezende  Bueno Sobrinho Ir∴  Jaime 
3/mai Hugo de Paula Mundim Sobrinho ∴ Luiz Carlos Ir
4/mai Gabriel Lobo Bernardes Sobrinho Ir∴ Euclides 
6/mai Florinda Aparecida Vilela de Souza Cunhada Ir∴ Marcus Vinícius 
6/mai Nagib de Paula Sahb Novaes Irmão   
6/mai Anna Claudia Ribeiro Rocha Vidal Sobrinha Ir∴  Cláudio 
7/mai Elaine Rocha Ozias Araújo Cunhada Ir∴ Ronaldo 
7/mai Lúcia Rosa Borges Cunhada ∴  Miguel Leite Ir.



    
9/mai Miguel Leite Borges Irmão   

10/mai Yvete de Moraes Narciso Borges  Cunhada Ir∴ Heliomar 
12/mai uclides Bernardes Pinto mão E Ir   
17/mai Thainara Coimbra Felisberto a  Ricardo Felisberto Sobrinh Ir∴
18/mai Ângela Marianne Teixeira de Sá Sobrinha Ir∴ Domingos 
19/mai Maria Auxiliadora B. I. Valadares a  José Maria Sobrinh Ir∴
19/mai Marina Bento Silva Vieira Cunhada Ir∴ Lione 
20/mai Marilene Rezende Bueno Sobrinha Ir∴  Jaime 
20/mai Maria Afonso da Serra Lima (Graça) Cunhada Ir∴ Leomar 
21/mai Sinedia Batista de Jesus Cunhada Ir∴  Abadio 
25/mai Clayton Ruben de Menezes nezes Sobrinho Ir∴ Luiz Me
26/mai Êgon Castro Azevedo Sobrinho Ir∴ Domingos Vieira 
30/mai Adércio Batista de Souza Irmão           
31/mai  Isabela Jaquinta M. M. Soares Sobrinha Ir∴  Juan 
31/mai Everton de Faria Novais Irmão   

 
UNHO 

gues a r∴ Willian Afonso 
J

2/jun Divina Valéria Cruz Rodri Cunhad I
2/jun Maria Cornélia dos S. C. Cardoso  Cunhada Ir∴ Helênio 
2/jun Heitor Carritilha Cardoso Sobrinho Ir∴ Helênio 
5/jun Camilla Carritilha Cardoso Sobrinha Ir∴ Helênio 
5/jun Marianna  de Moura Novais Sobrinha Ir∴   Everton 
5/jun Bárbara Elisa Soares Barbosa Sobrinha Ir∴ Barbosa 
7/jun Maria Regina Barros Cunhada Ir∴  Paulo Rogério 
7/jun Gaspar Paula de Jesus Irmão   
8/jun Vanderlúcia Mendes de P. Procópio n Cunhada Ir∴ Wanderla
9/jun Helen Cristina Paula de Sá  Sobrinha Ir∴ Domingos 

1 osa 0/jun Waldiney Ferreira Barb Irmão   
1  1/jun Endrigo Régio Viana Ribeiro  Sobrinho Ir∴ Antônio José
1  3/jun Bruna de Paula Mundim  Sobrinha Ir∴ Luiz Carlos
14/jun Everton  de Moura Novais Neto o   Everton Sobrinh Ir∴
14/jun Natalia Jaquinta M. M. Soares Sobrinha Ir∴  Juan 
15/jun Celma Coimbra da Silva Cunhada Ir∴ Ricardo Felisberto 
17/jun Daniel Afonso Cruz Sobrinho Ir∴ Willian Afonso 
19/jun Jorge Ricardo P. Teixeira de Sá  Sobrinho Ir∴ Domingos 
19/jun Marlene Gonçalves  El Marouni Cunhada Ir∴  Assaad 
20/jun Nathalia de Paula Silva Sobrinha Ir∴ Luiz Carlos 
20/jun Maria  Neusa de Castro Azevedo ieira Cunhada Ir∴ Domingos V
21/jun Maria D’Aparecida  Maximiano osa Mãe Ir∴  Rui Barb
25/jun Kelly Candida C. de Azevedo Andrade Sobrinha Ir∴ Cirilo Vieira 
28/jun Eduardo Alencar Alberto Sobrinho Ir∴ Leomar 
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   Dia  29  Jun  é   São  Pedro  e  vai  ter  fogueira  de  3 paus    
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