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Trabalho solidário é ajudar quem precisa

dos objetivos primordiais de nossa querida Ordem é
fornecer subsídios para que a Filha de Jó aprenda falar em
público , um bicho papão que faz arrebentar as bases de
qualquer um: desde uma iniciática Filha de Jó ao mais
renomado e experiente profissional.

Por muito tempo pensei no que deveria ser dito ou feito... nesta ação do fazer, o

Segundo a ciência, falar bem não é um dom Divino. É sim, o

vida.

trabalho de um bom treinamento. É como nadar bem,
saltar,escrever e ler bem,ou andar de bicicleta. Exige muito
treinamento.Nesta linha,como futuras profissionais liberais
vocês irão precisar dessa arte, para que não passem os
dissabores de muitas que não tiveram esta oportunidade.

melhor representante é o trabalho. Muito já foi dito, por pessoas renomadas e
nitidamente reconhecidas por seus trabalhos. Vale à pena também ler o que esses
renomados pensadores, cientistas, cidadãos, diziam sobre o trabalho.

Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua
Confúcio

Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho.
Clarice Lispector

Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem

Desse modo minhas caras Filhas de Jó, lembrem-se antes de

a ele.

tudo, que vocês estão aqui é para aprenderem. Estão entre
pessoas amigas,colegas e irmãs de Ordem, logo, não tenham
medo de errar.

Eu acredito demais na sorte. E tenho constatado que, quanto mais duro eu trabalho,

Então para dar o seu recado, seja natural, fique à vontade e não
numa atitude desleixada. Mantenha sempre uma certa postura,
pois falamos também com o corpo, além das palavras. De
qualquer maneira, eis mais algumas observações interessantes
que constituem a base de uma boa oratória: a)olhe para o
público (olho no olho) e jamais abaixe os olhos ou eleja um ou
dois ouvintes; B)fale com a voz pausada(nem tão rápido, nem
tão lento); C) a fala deve ser clara e harmoniosa, dinâmica e
sedutora (há truques para isto); D) enfim, exercite os gestos, os
movimentos e a respiração.

Assim, minhas queridas sobrinhas vamos treinar e aprender!E
toda vez que houver oportunidade, dê o “seu plá”!Nunca se
furte ou se omita! Tenha sempre em mente:
“Estamos aqui para aprender”!”

Um abração do Tio Bernardino!

Henry Ford

mais sorte eu tenho.

Thomas Jefferson

Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele.
Buda

Não

posso imaginar que uma vida sem trabalho seja capaz de trazer qualquer
espécie de conforto. A imaginação criadora e o trabalho para mim andam de mãos
dadas; não retiro prazer de nenhuma outra coisa.

Sigmund Freud

Ninguém pode chegar ao

topo armado apenas de talento. Deus dá o talento; o
trabalho transforma o talento em gênio.
Ana Pavlova

Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los.
Platão

Tenha

em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas
gerações. Receba essa herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente,
deposite-a nas mãos de seus filhos

Albert Einstein

Tomem como exemplo, as dicas e os ensinamentos destes personagens históricos.
Sigam seus exemplos sobre o trabalho, pautando uma vida honesta, simples e
sincera, com atitudes honestas e de boa vontade. Realizadas, não porque alguém
pediu, mas porque foi vista a necessidade de algo ser feito. Que o Pai Celestial
abençoe e inspire a todas em mais um dia de muito trabalho.

Marco Antonio
Guardião Associado

Teatro em BH - 2010

Festival do
Sorvete
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Nova Tríade – XVII gestão

Homenagem tia Pinheiro

Iniciação – 12/jun

Posse tia Sanderli

Notícias do Bethel

Com

Filantropia
Filantropia é conosco mesmo!!!

o lucro de nosso Festival de Sorvetes compramos
cobertores para nossa Campanha do Agasalho. Sem alardes
e sem tocar trombetas os distribuímos aos mais carentes.

Salve os novos Guardiões!!!
Apresentação de uma peça teatral
em BH – Um show!
Efusivamente estendemos nossos parabéns Foram cinqüenta(50) para a creche Luz aos Pequeninos,
novos Guardiões, que prazerosamente vinte(20) para o Albergue Municipal e outras
Por ocasião do II Encontro Estadual das aos
conduzirão nosso Bethel com as bênçãos de Entidades.Redistribuímos também roupas de camas e
Fraternidades Femininas Cruzeiro do Sul
em BH, realizado nas instalações do SESC
– Venda Nova, apresentamos uma peça
teatral conjuntamente com os primos
Demolays do Capítulo Harmonia e Paz
para as tias e convidados que participavam
do evento.

agasalhos. Assim, fizemos a nossa parte.

nosso Pai Criador!

Nominalmente

Valeu, irmãs!!!

eles são: tia Maria Helena,
tio Giovane Sartori, tia Maria José Moraes,
Vem aí,
aí, A Tarde das Tortas!!!
Tortas!!!
tio Delci S. Couto, tio Marco Antonio Léllis,
tio F. Bernardino, tio Geraldo Amaral, tia Iremos realizar no dia 28 de agosto próximo, no Real
Vânia Amaral e tia Márcia Bretas.
Esporte Clube, nosso grande parceiro, a nossa maior festa
Felicidades,meus
caros
gastronômica: “A Tarde das Tortas-VI”. Serão servidas
Foi sensacional! Espetacular! Chique pra
tios e tias!!! tortas doces e salgadas adoidadas! Então meninas, vamos
caramba!Fomos
aplaudidíssimos
do
literalmente meter as mãos nas massas! Vamos fazer uma
começo ao fim da encenação! E também
festa muibacana, ok? Nesse pressuposto mais um recadinho
Ilustres
visitas!
elogiadíssimos!
do tio que vocês conhecem bem: “ Não se galga uma
Valeu irmãs e primos!!!
Mais uma vez o tio Amintas Xavier montanha somente a contemplando!!!”
(Soberano Grão-Mestre do GOB –MG) e o
Falou?!!!
Grandes Lojas em festa!
festa!
tio Vicente Pinto (Coordenador Geral)
a Loja Harmonia. Vieram
Nova tríade para a próxima gestão (XVII)!
Parabenizamos os tios Buião, Javier , visitaram
homenagear os tios Bernardino, Zé Geraldo e
Pedrinho, Álvaro e José Carlos,
Zé Mário como citamos acima.Segundo As irmãs Milena Amaral (HR), Rita Mara (1ªP), Paula
respectivos veneráveis das Lojas Lauro
alguns tios, foi uma solenidade pra lá de Bretz (2ªP), Marina Soares (G), e Fernanda Guimarães (DC),
Sodré, Príncipe de Conde , Luz do Vale,
terão a grata missão de dirigir o destino do nosso Bethel no
prazeirosa!Voltem sempre tios,
Mauro Gonçalves de Queiróz e União e
vocês são pessoas segundo semestre deste ano. Desejamos-lhes que conduzam
Paz, recentemente eleitos e instalados.
encantadoras! nosso Bethel com muito tino, paciência, trabalho e
Desejamos-lhes que realizem uma bela
tolerância. Nosso Bethel está praticamente todo renovado.
gestão! Felicidades!
Não se esqueçam que “Os rios só chegam aos seus destinos
M
ais
uma
volta
cronológica,
Irmãs!
Contem conosco!
porque sabem contornar os obstáculos”!
No dia 23 de junho, completamos mais um Que o Pai Celestial
Tia Pinheiro foi homenageada! ano de reinstalação em nosso Oriente. São
seja o guia de vocês!
oito
anos
de
profícuo
trabalho
em
favor
dos
A Câmara Municipal de João Monlevade desfavorecidos e de muita aprendizagem.
O IV Festival de Sorvetes
através de um projeto da vereadora
Dulcinéia Caldeira, homenageou tia Também na ajuda da formação do caráter, Realizamos com grande sucesso nas instalações do Real
Pinheiro (Maria Aparecida Pinheiro) com da personalidade, da elevação moral e Esporte Clube, no dia 27 de março, nosso sensacional evento
o diploma de Honra ao Mérito. Foi linda a espiritual de quase uma centena de jovens! do primeiro semestre : O Festival de Sorvetes
festa! Parabéns tia Pinheiro,
Nesse átimo de tempo, nós rejubilamos com IV.Salientamos que o lucro advindo é para compra de
você merece! suas vitórias e sentimos com seus percalços.
cobertores de nossa promoção filantrópica,
que
Enfim, nossa maior alegria é saber que elas denominamos, Campanha do Agasalho. Foi uma festa
Iniciações, a perenidade de um serão cidadãs em toda sua plenitude. Que alegre, de alto astral e maneira, onde todas as irmãs e
galgarão os mais altos postos na carreira que Conselho se esmeraram em servir aos nossos clientes,
Bethel!
sempre com um sorriso e presteza. Sabemos que eles
Estamos de parabéns irmãs!
Nosso Bethel, no dia 12 de junho de 2010 escolherem!
estavam ali ajudando-nos a ajudar. É isso aí irmãs!
Que o Pai Celestial
esteve em festa! Numa bela, alegre e
Vocês são maravilhosas!
esteja sempre conosco!
prazerosa
Cerimônia
de
Iniciação
recebemos seis amigas (e irmãs) que
Viva tia Sanderli!
Apresentação na Colônia Santa
doravante farão parte de nossa Ordem.
Estendemos nossas congratulações à tia Sanderli pela sua
Luiza de Marilac
Foi um evento pra lá de maneiro!Nossas
eleição a presidente da Associação Feminina Luz e
irmãs
estiveram
impecáveis
na No mês de março nossa visita à Colônia Harmonia, da Loja Luz do Vale.Auguramos uma baita e
Ritualística! Como também na Cerimônia Luiza de Marilac, entidade que visa a feliz gestão! Esperamos que conjuntamente com as tias Ana
Pública para os convidados e familiares recuperação de pessoas do sexo feminino Regina Bretz e Márcia Bretas, da Fraternidade Feminina
das iniciadas. Sejam bem-vindas ao Bethel (ex-consumistas de drogas ilícitas) foi para Cruzeiro do Sul, da Loja Harmonia, possam realizar um belo
as irmãs: Clara Domingues, Flávia uma simples, porém objetiva apresentação de trabalho em prol dos necessitados. Há muito que fazer. De
Ordem
às
internas,
alguns qualquer maneira lembramos Fernando Pessoa: “Tudo vale
Domingues, Lorena Rícieri, Laura Diniz, nossa
representantes do grupo de voluntários da a pena, quando a alma não é pequena”! Receba
Letícia Dias e Letícia Simões!
Que o Pai Celestial
Arcelor Mittal e à Irmã Cecília, gerente da humildemente nosso apoio tia Sanderli!
esteja sempre com vocês! instituição.
Bola pra frente tias!

Comemoração dos vovôs!

Foi pra lá de chique

a festa feita pelas tias
da Fraternidade Feminina da Loja
Harmonia para comemorar os aniversários
dos velhinhos do Asilo Lar São José.

A

tia Ângela com sua acordeom fez a
maior muvuca...Rolou bolo doado por Tia
Maria Helena (Guardiã do Bethel),
refrigerantes e salgadinhos! A irmã
Priscila nos representou.
Muito bem tias!

Foi

uma cerimônia comovente, bonita e
tocante. Elas ficaram admiradas e
emocionadas com o desempenho de nossas
Irmãs. Algumas chegaram às lágrimas.
Ficaram encantadas com nossos paramentos!
Como poderiam garotas tão novas realizar
e dizer tão belas coisas? Externaram elas
depois da apresentação.

O GOB homenageia tios da Loja Harmonia

Os

tios Francisco Bernardino, José Geraldo Cota e José
Mário Estrela, foram alvos de homenagens pelo Grande
Oriente do Brasil – GOB. Eles receberam os títulos de
Benemérito das Ordem (os dois primeiros) e Grande
Benemérito da Ordem (José Mario). Eles foram agraciados
pelo soberano Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil –
Os visitantes da Arcelor que conheciam Minas Gerais, Amintas de Araújo Xavier e seu coordenador
alguns pais de nossas irmãs enviaram e-mails geral Vicente Pinto.Estas comendas são por longos serviços
felicitando-as.
Após,
foi
àquela prestados a Maçonaria Universal. Vocês são merecedores e
dignos destas distinções, queridos tios!
confraternização fotográfica!
É isso aí irmãs!

Parabéns!

