Capítulo Janaúba nº 140

No sábado dia 07/05/2016, o Capítulo Janaúba nº 140 da Ordem DeMolay teve a honra de
admitir mais 6 forasteiros as suas fileiras, assim mais 6 famílias convidadas a fazerem parte
dessa grande fraternidade juvenil.

"Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Nenhum amor pode ser maior
que este, o de sacrificar a própria vida por seus amigos."

Na ocasião tivemos a cerimônia das Luzes apresentada brilhantemente pelo Irmão Wagner
Gabriel, logo em seguida tivemos a cerimônia das Flores apresentada pelos Irmãos Tomaz
Henrique e Daniel Marques em homenagem as mães.

"Mãe, três letras apenas, as desse nome bendito… Também o céu tem três letras e nelas cabe
o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disse nunca há de ser tão grande como o
bem que ela nos quer.
Palavra tão pequenina… Bem sabem os lábios meus que és
do tamanho do céu e apenas menor que Deus!"

O Capítulo foi premiado com a medalha comemorativa de 30 anos do Supremo Conselho da
Ordem DeMolay para o Brasil - SCODB -, além do reconhecimento do trabalho das Lojas
Patrocinadoras, ARLS's "Fraternidade e Justiça" nº226, COMAB; "Deus Paz e Liberdade"
nº1795, GOB; "União do Vale do Gorutuba" nº115, GL, em manterem este Capítulo durante os
seus 25 anos de funcionamento em prol da sociedade.

Tivemos também a sagração de dois valorosos Irmãos ao Grau de Chevalier. Somando 9
Chevalier's no Capítulo.

"Trata-se de um prêmio dado ao jovem que desempenhou relevantes serviços e trabalhos em
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sua atividade na Ordem."

Após todas as homenagens durante a sessão nesse dia tão especial para o Capítulo Janaúba
nº140 pois estava festejando nesse ano de 2016, os 25 anos de atividade, todos os pais e
convidados se dirigiram ao Clube Maçônico ABIP, onde tivemos uma grande confraternização,
com um grande buffet, fazendo assim o estreitamento dos laços de amizade e fortalecendo
ainda mais a nossa fraternidade.

Na confraternização tivemos a entrega dos diplomas a todos os Mestre Conselheiros que
presidiram o Capítulo até o ano de 2016, além da entrega de um novo colar de Mestre
Conselheiro doado pelo Irmão/Tio Alexandre Matos, sênior DeMolay deste Capítulo.

Parabéns Capítulo Janaúba nº140!!!

Parabéns a todos que construiram e todos que mantém essa causa até hoje!!!

PARABÉNS!!!!!

#25ANOS

Registramos na ocasião a presença dos Capítulos "Porteirinha"nº 507, "Mato Verde"nº 598,
"Salinas"nº 250, "Esperança e Liberdade"nº 388, "Reinaldo Rodrigues dos Santos"nº 560,
"Moises Soares de Oliveira"nº 483, "Manhumirim"nº 499, "Atalaia do Norte"nº 482; das
lideranças Irmão João Guilherme Secretário Estadual de Comunicação, Irmão Atila Vieira Mestre Conselheiro Estadual, Tio Alexandre Matos - Oficial Executivo 1ª Região, Tio Hiran
Camargo - Oficial Executivo 10ª Região, Tio Diogo Castro - Grande Tesoureiro Estadual.

Agradecemos a atenção dado ao Capítulo nessa data tão importante.
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E por fim um pequeno vídeo com algumas fotos dos muitos momentos vivenciados por seus
membros durante os 25 anos.

#CapítuloJanaúba140 #Região10 #GCEMG #SCODB

#SomosTODOSoGrandeCapitulo #eufaçoparte

#PARABÉNS

FOTOS
{gallery}2016-maio-capitulo-janauba-140{/gallery}
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