
 A Fidelíssima 

Piratininga 162 anos. É um orgulho 
fazermos parte dessa institui-
ção sexacentenária. Fundada 
em 28 de agosto de 1850, a 
Augusta e Respeitável Loja 
Simbólica Piratininga 0140 “A 
Fidelíssima”, participou ativa-
mente dos acontecimentos 
paulistas e brasileiros. 
Em 1992 ganhou o título “A 
Fidelíssima” do Grande Oriente do 
Brasil, por nunca se esquivar de seus 
compromissos e pelas excepcionais 

provas de lealdade. Fato esse que nos 
inspirou a nomear nossa mais 
nova conquista – o nosso in-
formativo. Nas linhas e páginas 
seguintes contaremos um pou-
co mais sobre nossa história, 
missões e realizações. 
Dedicamos esse jornal a todos 
nossos irmãos que edificaram 
nossa Loja, desde sua funda-

ção em 1850, bem como nossas cu-
nhadas, sobrinhos e amigos. 
Boa leitura a todos!                RNR—AP 

Jovem aos 162 anos, nossa Loja Pi-
ratininga vem acompanhando o pro-
gresso e as velozes evoluções soci-
ais, administrativas e tecnológicas, 
sempre respeitando os princípios 
maçônicos. Em passado recente, 
fundou e vem sendo mantida e 
prestigiada a Loja Fraternidade Aca-
dêmica Piratininga, que já produziu 
obreiros úteis e dedicados, que vêm 
ocupando até mesmo cargos de re-
levância no GOSP. Fundou também 
a Fraternidade Feminina, que só nos 
tem sido motivo de orgulho por su-
as inúmeras e valiosas atividades. 
Não satisfeita, nossa  Loja fundou há 
poucos meses o Instituto Piratininga 
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destinado a promover, de forma pró-
pria e permanente, atividades de cu-
nho social e educacional, que já ini-
ciou suas atividades em julho, graças a 
convênio com SEBRAE. O Instituto, 
motivo de enorme entusiasmo, justifi-
cou a aquisição de imóvel vizinho, atu-
almente em reforma, destinado a a-
brigar sua sede e parte das atividades. 
Este informativo, de número “zero”, é 
outra prova de atualização, que justifi-
cará aos seus leitores a razão de nossa 
existência. Completando, adquirimos 
domínios para nossos sites, que pro-
varão nossa razão, nosso comprometi-
mento, nosso orgulho. Avante Pirati-
ninga.                                  EMMM—VM 

São Paulo, agosto de 2012                                                                    Ano I — nº1 

Em atendimento a antigo sonho de 
nossos obreiros, a ARLS Piratininga  
“A Fidelíssima”, por sua Sociedade, 
criou em 26/10/11 o Instituto Pirati-
ninga, mantido pela Associação Soci-
edade Maçônica Loja Capitular Pirati-
ninga. 
É uma instituição filantrópica, com 
finalidades eminentemente educati-
vas, sociais 
e culturais. 
De seus 
projetos em 
andamento 
se destaca o 
convênio 
firmado en-
tre o Insti-
tuto e o SE-
BRAE, em 
pleno anda-
mento e 
que já pro-
duziu 14 
aulas a público especialmente inte-
ressado em desenvolvimento pesso-
al, na busca de novas possibilidades 

profissionais, tendo como temas 
principais: 
• Planejando a abertura de sua 

empresa; 
• Aprender a empreender; 
• Processo de administração de 

estoque; 
• Empreendedor individual; 
• Importação; 
• Site empresarial – uma oportu-

nidade de 
negócios na 
internet. 
Cumpre-
nos ainda 
informar a 
recente a-
quisição do 
imóvel situ-
ado à Rua 
Genebra 
256, vizinho 
do Edifício 
Barão de 

Ramalho, destinado a acolher, como 
nova sede, o Instituto Piratininga. 
                                               OMC—MI 

“INSTITUTO PIRATININGA” 

....fiel ao Grande Oriente do Brasil desde os seus primórdios..... 

CARTA DO EDITOR 



Salve a ARLS Fraternidade Acadêmica Piratininga nº 2862 

A “Sociedade Maçônica Loja Capitu-
lar Piratininga”, com sede na cidade 
de São Paulo, à Rua 
Genebra, nº 278, 
7º andar, foi funda-
da aos 28 de agos-
to de 1850 e cons-
titui-se em uma 
Associação de cará-
ter beneficente e 
sem fins lucrativos. 
Além de mantene-
dora da ARLS Pirati-
ninga nº 140 “A 
Fidelíssima” e de 
seu patrimônio, mantém ainda, o 
seu “corpo filosófico”, o Sublime 
Capitulo Rosa Cruz Piratininga fun-
dado aos 28 de julho de 1852, a AR-
LS Fraternidade Acadêmica Pirati-
ninga nº 2862 criada para iniciar 

jovens acadêmicos, a Fraternidade 
Feminina “Cruzeiro do Sul”, entida-

de direcionada às 
atividades benefi-
centes e culturais 
das “cunhadas” e 
mais recentemen-
te, o Instituto Pira-
tininga, instituição 
filantrópica, com 
finalidades emi-
nentemente edu-
cativas, sociais e 
culturais, que me-
diante o estabele-

cimento de convênios com entida-
des públicas ou privadas, visa de-
senvolver seus propósitos. Caro lei-
tor, assim é a nossa querida ARLS 
Piratininga, formada por PARTES 
que fazem o TODO.        MAB – MM 

Aos 11 de outubro de 1995, foi funda-
da a Fraternidade Feminina Cruzeiro do 
Sul da Loja Piratininga. Essa iniciativa 
possibilitou excelente integração entre 
nossas cunhadas, que se encontravam 
anteriormente apenas 2 vezes ao ano, 
sem na prática, se relacionarem.  
Como consequência tornou-se rotina 
às quartas-feiras, onde se encontram 
para as mais variadas atividades cultu-
rais, com aulas de artesanato, pales-
tras, passeios, jornal informativo inter-
no e atividades beneficentes, envol-
vendo inclusive as nossas cunhadas 
viúvas. 
Nossas festividades tornaram-se des-
contraídas e nossas cunhadas, acima 
de tudo, mais amigas. 

É sabido, 
i n c l u s i v e , 
que resul-
tou também 
em melhor 
frequência 
na Loja Pira-
tininga, pois o incentivo a nossos ir-
mãos aumentou com o ânimo de nos-
sas cunhadas que se reúnem mesmo 
em dias de Sessões de Capítulo e de 
Diretoria. 
Muitas das ações da Fraternidade Fe-
minina envolvem os Irmãos, como pas-
seios, teatro, palestras e até mesmo 
visitas e viagens de final de semana, 
contribuindo para uma maior e melhor 
harmonia em Loja. 

As PARTES que fazem o TODO... 

Por tudo que temos e somos, damos graças ao Grande Arquiteto do Universo! 

MÚSICA NA A.∙.R.∙.L.∙.S.∙. PIRATININGA Nº140  “A FIDELÍSSIMA”. 

A MÚSICA é Arte e como tal utiliza os sons como matéria 
prima para transmitir aos seres da natureza, em especial 
aos homens, o sentido do belo.Todos nós sentimos e inva-
riavelmente mudamos o nosso comportamento conforme 
o estímulo sonoro presente no ambiente que estamos. Em 
nossa Oficina trabalhamos de forma a estruturá-la para 
que haja um ambiente propício ao desenvolvimento moral 
e espiritual. Assim, visando estabelecer a harmonia no 
ambiente, mesmo antes do início dos trabalhos, o Mestre 
de Harmonia faz com que a música ecoe de maneira que 
ao adentrar no Templo, os Irmãos já sintam as vibrações 

positivas que certamente irá predispô-los ao Ambiente Maçônico. Pode-
mos então concluir que a essência de uma Sessão Maçônica não está res-
trita somente aos cumprimentos ritualísticos, mas e também, pelo embe-
lezamento musical através de músicas inerentes e adequadas aos traba-
lhos da cada Sessão.                                                                          MAB — MH 

A 
 Fraternidade Acadêmica Piratininga foi idealizada 
pelo irmão Rubens Barbosa de Mattos com o esco-

po de recrutar jovens universitários para a Ordem Maçô-
nica. O seu ideal era compor uma Loja essencialmente 
formada por acadêmicos, diferentemente das Lojas Uni-
versitárias que giravam em torno de uma faculdade, ou 
de uma universidade específica. 

E 
m 21 de abril de 1995, foi fundada a Fraternidade Acadêmica Piratinin-
ga, patrocinada pela Loja Piratininga, sendo a primeira Fraternidade A-

cadêmica do Grande Oriente de São Paulo / Grande Oriente do Brasil. Vale 
lembrar que todos os Irmãos da Loja Piratininga à época, participaram como 
membros fundadores. Hoje, o GOSP abriga exatamente 28 Lojas Acadêmicas. 
A frequência de suas reuniões de trabalho também é diferenciada. 

O 
 objetivo desse tipo de oficina é proporcionar aos mais jovens discutir 
maçonaria a seu modo, sob uma vigilância distante da Loja Mater. 

A 
tualmente a Fraternidade Acadêmica tem em seus qua-
dros cerca de trinta e cinco irmãos, sendo que desde 

2003 a diretoria da Loja é totalmente formada por Mestres 
Maçons iniciados na própria Oficina.                                           


