XXV Congresso Nacional da Ordem DeMolay

Veja
o
vídeo
https://www.facebook.com/fernando.redecolmeia/videos/232006
990809431/
Dia 08/09/2018 (sábado) das 8h às 17h, Organizador de 25º Congresso
Nacional e 39º Congresso Estadual Paulista da Ordem DeMolay, o Capítulo
Estrella D´Oeste que foi fundado em novembro de 1985, completa neste
ano de 2018 33 anos de história e fidelidade ao Supremo Conselho da
Ordem DeMolay para o Brasil, nesses anos o Capítulo já teve a
oportunidade de sediar diversos eventos dentro da Ordem, Congresso
Regional, Estadual, Nacional e Jogos DeMolays, o Capítulo conta com o
apoio da centenário Loja Maçônica Estrella D´Oeste que nos patrocina
nesses 33 anos de Ordem na cidade de Ribeirão Preto, XXV Congresso
Nacional da Ordem DeMolay, 06:00 ás 08:30 – café da manhã, Escola “Dom
Luiz do Amaral Mousinho” – Rua Tamandaré, 353, 09:00 ás 09:30 –
abertura do XXV Congresso Nacional da Ordem DeMolay, Theatro Pedro II,
09:45 ás 11:15 – Painel: “DeMolays na política – das salas capitulares para
os desafios da sociedade” com a presença dos irmãos: Vicente Minguili –
Prefeito de Pederneiras-SP, Sérgio Del Bianchi Júnior – Prefeito de Espírito
Santo do Pinhal-SP Álvaro Azevedo – Vereador de Nova Lima-MG, Bruno
Orlandi – Vereador de Santos-SP, Renato Shishido – Secretário de Obras de
Vinhedo-SP Alisson Diego – Secretário de Governo de Itaúna-MG Theatro
Pedro II, 11:15 ás 12:00 – Bate-papo com o Grande Mestre Nacional, Ir.’.
Diogo Bazanella, Theatro Pedro II, 12:00 ás 13:30 – almoço e
confraternização, Escola “Dom Luiz do Amaral Mousinho” – Rua
Tamandaré, 353, 13:45 ás 15:15 – Assembleia Geral do Supremo Conselho
da Ordem DeMolay para o Brasil, Theatro Pedro II, 15:15 ás 15:45 –
Palestra com tema a definir, Theatro Pedro II, 16:00 ás 16:30 – Stand up
comedy – Roberto Edson, Theatro Pedro II, 16:00 ás 17:30 – Torneio

Nacional de Ritualística, Loja Maçônica Estrella D’Oeste – Rua Duque de
Caxias, 260, 19:00 às 21:00, Theatro Pedro II, Lideranças que tomarão
posse do SCODB para 2019: Grande Mestre Nacional – Guilherme Santos,
Grande Mestre Adjunto – Renato Shishido, Mestre Conselheiro Nacional –
João Guilherme Schott, Mestre Conselheiro Nacional Adjunto – Hugo
Ribeiro Camboim, estando presentes as autoridades DeMolay, o Grande
Mestre Nacional, Ir.’. Diogo Pigozzi Bazzanella, o Grande Mestre Nacional
Adjunto, Ir.’. Guilherme Santos, o Mestre Conselheiro Nacional, Sob.’.
Guilherme Cardoso, o Mestre Conselheiro Nacional Adjunto, Sob.’. João
Guilherm Schott, os Grandes Mestres Estaduais: da BA Washington Farias
de Cerqueira, do MT Djoni Carlo Demozzi, do MS Paulo José Leme, de MG
Francisco André Silva Martins, da PB José Afonso de Sá Oliveira, do PR
Rafael Posse, do PE Victor Hugo de Menezes, do PI Salomão Cury-Rad Oka,
do RJ o Adjunto Cristiano Heitor, do RS Jorge Garcia e seu Adjunto Jorge
Delbin, de RO Nadicleiton Silva Soares, de SC Diego José Rosa, e de SP
Cesar Antonio Picolo e seu Adjunto Sérgio José Fernandes, e os Mestres
Conselheiros Estaduais da Ordem DeMolay: da BA Matheus Felipe de Moura
Campos, do MT Gabriel Augusto de Almeida, do MS Eduardo Gibo Neto e
seu Adjunto Bruno Candia Dalla Nora, de MG Gabriel Campos Pereira dos
Santos e seu Adjunto Eduardo Barbosa Fernandes, da PB Yves Clemente
Dantas Reis, do PR Leopholdo Hideki Ishibashi e seu Adjunto Renan Luis
Zys, de PE Pedro Henrique de Souza Sales, do PI Itamar da Silva Andrade
Filho, do RJ Hugo Frazão, do RS Emanoel Ferreira, de RO Matheus de Lima
Neves, de SC Leonel Stella e seu Adjunto Silney de Aquino, de SP Bruno
Balzanelli Picolo e seu Adjunto Daniel Bocca Mancini; e as autoridades
maçônicas, GRÃO-MESTRE ESTADUAL – PI ANTONIO JOSÉ SOARES DIAS
REPESENTANDO O GMG, GRÃO-MESTRE ESTADUAL – GO JOÃO BATISTA
MACHADO, GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJ – MS FLORIANO IMADA, GRÃOMESTRE ESTADUAL – MT ANTONIO FRANCISCO DOS PASSOS, GRÃOMESTRE ESTADUAL – PR LUIZ RODRIGO LARSONS CARSTEN, GRÃOMESTRE ESTADUAL – RS JOSE FERNANDO CLEMENTEL DE FRAGA, GRÃOMESTRE ESTADUAL – SC ADALBERTO EYNG, NILSON BEZERRA
REPRESENTANTE GRÃO-MESTRE ESTADUAL – ES HELIO SOARES DA
LUZ SODRÉ, CARLOS DIOGO REPRESENTANTE GRÃO-MESTRE ESTADUAL –
PB, Fernando Colacioppo Secretário Geral de Comunicação e Informática
Adj. do Grande Oriente do Brasil, Secretários Gerais, entre outras
autoridades.

A Ordem DeMolay é uma sociedade discreta criada por Frank Sherman Land
a partir princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos, para
jovens do sexo masculino com idade compreendida entre os 12 e os 21
anos incompletos. É uma organização para-maçônica fundada nos Estados
Unidos, em 18 de Março de 1919, pelo maçom Frank Sherman Land
patrocinada e mantida pela Maçonaria[carece de fontes], oficialmente desde
1919, que na maioria dos casos cede espaço para as reuniões dos Capítulos
DeMolays e Priorados ou conventos da Ordem da Cavalaria - denominações
das células da organização.

A Ordem é inspirada na vida e morte do nobre francês Jacques DeMolay,
23º e último Grão-Mestre da Ordem dos Templários, morto em 18 de março
de 1314 junto a 3 de seus preceptores por contestar as falsas acusações de
prática de diversas heresias como infidelidade à Igreja, sodomia, adoração
de ídolos etc. Pode-se acreditar que o motivo de tais acusações fosse a
ambição do Rei Filipe IV, o Belo e o Papa Clemente V, pelas posses da
Ordem dos Templários, pois em caso de prisão, os bens do acusado
passariam a pertencer ao Estado francês.
A Ordem DeMolay possui cerca de 4 milhões de membros em todo o
mundo[2] e mais de 200 mil no Brasil. O DeMolay que completa 21 anos de
idade, é denominado Sênior DeMolay, perde seu direito a voto e o de
ocupar cargos efetivo e passa a poder acompanhar os trabalhos do Capítulo
através da "Associação DeMolay Alumni". No Brasil, a Ordem é distribuída
em mais de setecentos e noventa capítulos, sendo que os milhares de
DeMolays regulares de todos os Estados da federação se reúnem
frequentemente.
No mundo, a Ordem DeMolay pode ser encontrada em vários países,
estando presente na Argentina, Aruba, Países Baixos, Alemanha, Austrália,
Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, França, Guam,
Itália, Japão, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.
Ordem DeMolay no Mundo
No dia 8 de abril de 2008, o Estado de São Paulo estabeleceu o Dia do
DeMolay, através da Lei Estadual nº 12.905, a ser comemorado anualmente
no dia 24 de março (um fato que deve ser levado em consideração é que
embora a Ordem DeMolay tenha sido criada no dia 18 de março de 1919, a
sua comemoração é feita seis [06] dias depois, a fim de que a data possa
coincidir com o martírio de Jacques de Molay). Em 19 de janeiro de 2010,
foi promulgada a Lei Federal nº 12.208 que instituiu o dia 24 de março
como o Dia Nacional do DeMolay, seguindo o exemplo paulista, sendo que a
escolha da data marca o falecimento de Jacques de Molay, herói e mártir
que inspirou o nome da Ordem.

Município Ribeirão Preto

Ribeirão Preto (pronúncia em português: [ʁibejˈɾɐ̃w ˈpɾetu]) é um
município brasileiro no interior do estado de São Paulo, Região Sudeste do
país. Pertence à Mesorregião e Microrregião de Ribeirão Preto, localizandose a noroeste da capital do estado, distando desta cerca de 315 km. Ocupa
uma área de 650,916 km², sendo que 127,309 km² estão em perímetro
urbano.[11] Sendo a cidade-sede da Região Metropolitana de Ribeirão
Preto (RMRP), sua população foi estimada pelo IBGE em 694 534
habitantes em 2018. Entre os 30 maiores municípios brasileiros, a

população ribeirão-pretana foi a sexta com maior taxa de aumento
populacional (1,3%). Portanto, cresceu o dobro da capital paulista, maior
cidade do país e bem mais que a média (0,86%) do Brasil.[12][13]
A sede tem uma temperatura média anual de 23,2 °C e na vegetação
original do município predomina a mata Atlântica. Com 99,7% de seus
habitantes vivendo na zona urbana, o município contava em 2009 com 95
estabelecimentos de saúde (SUS). O seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é de 0,800,[9] considerando-se assim como elevado em
relação ao país, sendo o vigésimo segundo maior do estado.[14] Várias
rodovias ligam Ribeirão Preto a diversas cidades paulistas, tais como a
Rodovia Anhanguera e a Rodovia Cândido Portinari, havendo ainda
disponibilidade de ferrovias e um aeroporto, o Doutor Leite Lopes.
Ribeirão Preto foi fundada em 1856, neste período a região recebia muitos
mineiros que saíam de suas terras já esgotadas para a mineração e
procuravam pastagens para a criação de gado. No começo do século XX, a
cidade passou a atrair imigrantes, que foram trabalhar na agricultura ou
nas indústrias abertas na década de 1910. O café, que foi por algum tempo
uma das principais fontes de renda, se desvaloriza a partir de 1929,
perdendo espaço para outras culturas e principalmente para o setor
industrial. Na segunda metade do século XX foram incrementados
investimentos nas áreas de saúde, biotecnologia, bioenergia e tecnologia
da informação, sendo declarada em 2010 como "polo tecnológico". Essas
atividades atualmente fazem com que Ribeirão Preto tenha o 24º maior
PIB brasileiro.[15]
Além da importância econômica, o município é relevante centro de saúde,
educação, pesquisas, turismo de negócios e cultura do Brasil. O Parque
Prefeito Luiz Roberto Jábali, o Parque Maurílio Biagi e o Bosque-Zoológico
municipal, configuram-se como importantes áreas de preservação
ambiental, de recreação e passeios, enquanto que a Choperia Pinguim, o
Teatro Pedro II e o Estúdios Kaiser de Cinema, são relevantes pontos de
atividades culturais e de visitação por turistas. A cidade possui dois
grandes eventos(feiras), a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto e a
tradicional e famosa Agrishow, que movimentou em 2018, mais de R$ 2,7
bilhões, atraindo público (nacional e internacional) de 159 mil
visitantes.[16]. Segundo pesquisa da Urban Systems e Sator, Ribeirão
Preto foi considerada a 19º cidade brasileira e 6º no estado de São Paulo,
com o maior potencial de desenvolvimento em 2016.[17] Segundo o IPC
Maps 2017, Ribeirão Preto ocupa a 15ª posição no ranking nacional de
potencial de consumo e o 4º lugar no ranking estadual. Em 2016, a cidade
estava na 20ª posição no ranking nacional e no 6º lugar no ranking
estadual.[18]
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Só os administradores escrevem, não tem bom dia, boa tarde nem boa noite, só
noticias maçônicas, desde que não comprometam seus segredos.
No WhatsApp/Telegram da Rede Colmeia Informativo diariamente é publicado:
noticias, pílula maçonica do Ir.’. Alfério Di Giaimo, Datas Comemorativas e eventos
maçônicos grandes no Brasil.
Grupo informativo maçônico, não é para fazer discussão - postagens das 6 ás meia
noite, fora deste horário só notícias urgentes.
www.redecolmeia.com.br
Rede&Blog Colmeia é a rede que permite você
conhecer mais irmãos.
Na rede se troca informações e se confraterniza, segredo é de boca para o ouvido.
Obs.: Não precisa se inscrever nos vários grupos, a noticia é a mesma em todos.

A Rede Colmeia não se responsabiliza pelos Zap´s e sites que estão linkados na
nossa rede.

http://fineconddgn.com.br/

http://www.matsukura.com.br/
PILULA MAÇÔNICA Nº 121

Similaridade entre Templo Maçônico e o planeta Terra
É sabido que no nosso planeta Terra, para se determinar com exatidão um
determinado ponto sobre sua superfície, utilizamos de um sistema de
coordenadas geográficas denominadas Longitude e Latitude. E, importante,
considera o planeta como se fosse uma esfera perfeita.
Assim, existe uma rede de círculos que passam pelos dois pólos do planeta
(longitudinais – são os meridianos) e outra rede de círculos paralelos ao
Equador (latitude). Assim, a partir dele, o Equador terrestre, contam-se as
latitudes (paralelos), em graus, em direção aos pólos.
Nas posições equivalentes a 23° e 27’ para o norte e para o sul,
encontramos, respectivamente, o Trópico de Câncer e o Trópico de
Capricórnio.
O Templo Maçônico, que simbolicamente, é representação da Terra,
também possui essas linhas. As duas Colunas Vestibulares, J e B, no REAA,
marcam a passagem, ao Norte (à esquerda de quem entra) do Trópico de
Câncer e ao sul (à direita de quem entra) do Trópico de Capricórnio.
A linha central, da porta em direção ao Trono, é a Linha do Equador.
É costume no Rito citado acima que um Irmão quando cruza, no Ocidente,
a Linha do Equador, fazer uma leve saudação com a cabeça ao “Delta
Sagrado”, representação simbólica do GADU.
A saudação é feita ao GADU e não ao Venerável Mestre, ao contrário do que
muitos Maçons pensam.
Ir.'. Alfério Di Giaimo Neto.
http://redecolmeia.wordpress.com/2006/12/03/deixe-sua-mensagem3/#comment-3584
Newsleter cadastrando seu email, você fica por dentro de nossas noticias.
Datas Comemorativas 12/09
Dia da Revolução Popular da Etiópia
Dia do Operador de Rastreamento
Dia Nacional da Recreação
São Silvino
Aconteceu...
12/9/2008 Dia do Operador de Rastreamento
12/9/1992 Abimael Guzmán, fundador e líder do Sendero Luminoso, é capturado
em Lima
12/9/1968 A Albânia é expulsa do Pacto de Varsóvia
Este foi um acordo militar entre as potências comunistas da Europa, e ela foi
expulsa depois de romper com a União Soviética e aproximar-se da China.
12/9/1912 A "Capela Sistina da Pré-História" é descoberta na França
O sítio arqueológico ficava dentro de uma caverna com 1.500 desenhos feitos mais
de 17 mil anos antes.
1297 - O Tratado de Alcanizes define a fronteira entre Portugal e Castela.
1309 - Casamento do infante D. Afonso, futuro rei D. Afonso IV de Portugal com
Beatriz de Castela
1670 - Foi comprado o terreno para a construção da Sinagoga Portuguesa de
Amsterdão.
1720 - Criação da Capitania de Minas Gerais.
1814 - The Star-Spangled Banner, o hino americano, é composto por Francis Scott
Key.

1847 - Fundação do Liceu Nilo Peçanha em Niterói.
1878 - A Pensilvânia é o segundo estado a ratificar a Constituição Americana.
1936 - Inaugurada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
1943 - Segunda Guerra Mundial: Benito Mussolini é resgatado numa ousada
operação dos pára-quedistas alemães comandados pelo austríaco Otto Skorzeny
(Operação Eiche).
1948 - Inaugurado em Campinas, o Estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso,
pertencente à Associação Atlética Ponte Preta.
1948 - Elvis Presley muda-se com sua família para Memphis.
1953 - Casamento do então senador John Kennedy com Jacqueline Bouvier.(ver
Jacqueline Kennedy)
1972 - Costa Gomes é chamado para exercer o cargo de chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, em substituição do general Venâncio Deslandes.
1978 - Decreto regional sanciona a Bandeira da Madeira.
1980 - Kenan Evren substitui Ihsan Sabri Çaglayangil na presidência da Turquia.
1981 - Inaugurado o Memorial JK em Brasília.
2002 - Sérgio Vieira de Mello é nomeado Alto Comissário das Nações Unidas para
os Direitos Humanos.
2007 - Sismo de magnitude 7.9 na escala Richter abala a Indonésia.
2007 - Led Zeppelin anuncia sua volta aos palcos trinta anos depois da morte de
John Bonham.
2008 - Metallica lança o álbum Death Magnetic.

Temos livres para Locação de Templos: Quarta,
Sextas-feiras e sábado com desconto especial, temos
Restaurante Árabe no complexo.
Os Templos estão localizados na Zona Oeste de São Paulo, no bairro
da Pompeia, com Desconto nos dias citados, para ver a localização e
as fotos www.complexooliva.com.br; Contato pelo Cel. (11)
994289973 Ir.’. Humberto Oliva.

Aluga-se Templo em São Paulo/SP na Rua Bárbara Heliodora,
307 - Pompéia - São Paulo/SP.
http://www.complexooliva.com.br/ / e-mail para contato: humbertooliva@uol.com.br
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Seja nosso apoiador coloque seu link aqui

www.redecolmeia.com.br Rede&Blog Colmeia é a rede que permite você conhecer
mais irmãos.
Na rede se troca informações e se confraterniza, segredo é de boca para o ouvido.

Google+ = https://plus.google.com/u/0/100024764349723941798 / Facebook =
https://www.facebook.com/fernando.redecolmeia
Twitter = https://twitter.com/redecolmeia / YouTube = http://www.youtube.com/redecolmeia
Instagram = http://instagram.com/redecolmeia/ / Blog = http://redecolmeia.wordpress.com/
Site da Rede Colmeia http://www.redecolmeia.com.br - e-mail redecolmeia@gmail.com
A Rede Colmeia não se responsabiliza pelos e-mal's e sites que estão linkados na nossa rede.

Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link “www.redecolmeia.com.br” ou as ferramentas
oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos da Rede Colmeia estão protegidos pela legislação
brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação,
eletrônico ou impresso, sem autorização da Rede Colmeia (falecom@redecolmeia.com.br). As regras têm
como objetivo proteger a Rede Colmeia na qualidade de seu jornalismo. Se precisa copiar trecho de
texto da Rede Colmeia para uso privado, por favor logue-se como assinante ou cadastrado
http://www.redecolmeia.com.br/portal/newsleter.htm.

