A Emblemática Coluna da Harmonia
A Coluna da Harmonia, em uma Loja Maçônica é exercida por um só Irmão, o
Mestre de Harmonia. Em tempos idos a mesma era composta pelo conjunto
dos Irmãos músicos que contribuíam para o brilhantismo dos rituais e dos fes-
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tejos maçônicos. Com o avanço tecnológico, os músicos paulatinamente foram sendo substituídos pelos aparelhos eletrônicos, todos eles operados pelo
Mestre de Harmonia. O grande filósofo pré-socrático Pitágoras, utilizava-se da
Música para fortalecer a união entre seus discípulos, por entender que a mesma instruía e purificava suas mentes. Nota-se que entre os pitagóricos a MúsiPitágoras

ca era entendida como disciplina Moral e era cultuada por ser ela totalmente
baseada na matemática. O Aprendizado empírico não só nos é revelado atra-

vés dos sentidos pela contemplação das belas formas e da beleza das figuras, mas e também, pela audição
dos ritmos e das melodias que acalmam os ímpetos e as paixões. Logo, em uma Reunião Maçônica devemse executar músicas que melhor traduzam os sentimentos dos Irmãos em cada momento do ritual. A Música, caríssimos , promove a exaltação das faculdades intelectuais e espirituais do ser humano,
aperfeiçoando a sensibilidade dos Irmãos, lhes permitindo que vibrem em sintonia com os
acordes da Harmonia Universal cujas leis tudo governam, e pelas quais a Maçonaria busca o
aprimoramento Moral e espiritual da Humanidade.
Aproveito o ensejo para agradecer a todos os Irmãos pelo carinho e empenho em valorizar
esta Coluna objetivando sempre o engrandecimento de nossa Augusta e Respeitável Loja.
Mestre de Harmonia—Irmão Marco Antonio Brucoli

Palavra do Venerável
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 Já está disponível sinal de banda larga de internet via
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 A partir deste mês de abril, vamos começar a receber
 O sistema de ar condicionado em nosso salão de fesos boletos das mensalidades por email.
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tando 43,6%.
 O Portal da Piratininga já é uma realidade:
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A Fidelíssima
Rua Genebra, 278—7ºandar—Bela Vista— tel.: 3104-1545 e-mail: informativo@afidelissima.org.br
Elaboração: Com de Cultura da ARLS Piratininga “A Fidelíssima” nº 0140
Edição: Renato Rodrigues
Redação: Eurico Mattos
Colaboraram nesta edição: Perseo João Corsato e Roberto Mercante Jr.— MI

Nossa vida tem um ciclo natural. Do nascimento tão comemorado, motivo de imensa alegria e esperança,
ao entardecer, anoitecer e, para nós que ficamos, as trevas do final do ciclo.
Para nós, não para quem parte rumo ao abrigo do Grande Arquiteto do Universo.
Nossa presença, neste plano, permanecerá pelo nosso legado. Nossa ordem maçônica nos orienta para
que tenhamos uma conduta exemplar. Para que nossas atitudes se dirijam ao encontro de uma sociedade
melhor, mais justa, feliz e harmoniosa.
Assim agindo deixamos, àqueles que aqui ficam, um exemplo a ser seguido. Um norte a ser mantido e alcançado. Uma palavra a sempre ser considerada e respeitada.
Assim foi com o nosso tão querido estimado e respeitado irmão Manoel Augusto Simões. De vida maçônica exemplar, sua conduta no meio social foi sempre digna de referência. Na vida familiar, esposo e pai do
mais elevado quilate.
Suas manifestações sempre foram fortemente marcadas pelo equilíbrio, ponderação, compreensão, tolerância e maturidade. Suas posições, de irretocável bom senso, sempre foram uma luz a nos orientar.
Missão cumprida, seguiu seu destino para junto do Grande Arquiteto do Universo.
Restou a nós não apenas a saudade de sua companhia física, mas a alegria e a honra de termos sido agraciados com o privilégio de usufruir de seus ensinamentos, de suas luzes e de seu exemplo.
Obrigado irmão Manoel Augusto Simões por tudo o que nos brindou.
Obrigado Grande Arquiteto do Universo pela dádiva que nos proporcionou.
Eurico Marcus Marques Mattos
Venerável 2011/2013

Carta do editor
A acácia, árvore sagrada dos egípcios e adotada pelos judeus, era a matéria-prima para a produção
de artigos sagrados no Egito, adotada pela sua alta densidade e durabilidade, não sofrendo ataque
de insetos. Sua goma (conhecida popularmente como “goma arábica”) era utilizada nas cerimônias
sagradas de mumificação.
De sua madeira foram feitos vários objetos sagrados, como no tabernáculo, nos altares e na arca da
aliança.
Uma das principais lendas egípcias, a lenda de Osíris, também envolve essa linda árvore. Seth odiava
Osíris, que era tido como sábio e poderoso, então resolveu matá-lo. Ele fez um belo caixão com as
exatas medidas de Osíris e convidou as pessoas para um jogo: aquele que se encaixasse perfeitamente no caixão, ganharia o mesmo de presente. Logicamente, quando a vez de Osíris chegou, o caixão
era perfeito e Seth e seus cúmplices trancaram Osíris dentro do caixão e o jogaram no rio. Sua mulher, Isis, o procurou por muitos dias. O caixão havia encalhado e sobre ele havia brotado uma… acácia. A acácia serviu de indicação para que Isis encontrasse o corpo de Osíris. Por essa lenda, Osíris é
considerado o deus da morte e da imortalidade da alma.
Daí vem o significado da imortalidade e o uso do ramo da acácia em cerimônias fúnebres de maçons.
Nosso querido irmão Manoel Simões foi homenageado dessa maneira por nós no dia 14/03.
A Acácia que está na foto em frente ao edifício Barão de Ramalho, infelizmente sucumbiu às fortes
chuvas e ventos da cidade de São Paulo em fevereiro, mas fica sua memória registrada em nosso informativo, assim como as saudades que já sentimos do nosso querido irmão Manoel Simões.
Boa leitura a todos!!!
RNR-CP

A juventude e a Maçonaria
A maçonaria tradicional sempre contou com
obreiros mais “maduros”, em seus quadros.
Isso porque, em outras épocas, os maçons
necessitavam não só de sua experiência profissional, mas também, de uma maior experiência de vida.
A questão preocupante era de como jovens
maçons, no início de sua vida profissional, assim como no início de sua vida pessoal adulta,
poderiam arcar com os inevitáveis custos e a
dedicação a uma loja maçônica. Surgiu, então, na Loja Piratininga, capitaneada pelo saudoso Irmão Rubens Barbosa de Mattos, a
ideia de uma Loja tradicional “patrocinar” a
fundação de uma oficina exclusivamente voltada para o desenvolvimento do jovem maçom. Criaram-se, a partir de então, as Lojas
“Fraternidades Acadêmicas” a partir do
exemplo pioneiro da Fraternidade Acadêmica
Piratininga.
A concepção da “Fraternidade Acadêmica Piratininga” iniciou-se em meados de 1994,
com o apoio da Loja Piratininga, 0140 – “A
Fidelíssima” que formalmente aprovou a criação da mencionada Loja, a qual surgiu em 21
de abril de 1995. “A Fidelíssima” também cedeu seu templo para as sessões da Fraternidade Acadêmica que, atualmente, ocorrem
toda segunda segunda-feira de cada mês.
Busca-se, com a fundação das “Fraternidades Acadêmicas” a prática de uma Maçonaria moderna em
que os jovens são instados a lutar pelo aperfeiçoamento da humanidade por meio dos princípios que
sempre nortearam a Ordem Maçônica.
Desde o começo, vislumbrou-se que o meio acadêmico era terreno fértil para alcançar esses jovens.
Muitos maçons são professores universitários e, dentro do ideal maçônico, começaram a prestar
atenção em seus alunos. A partir dessa análise e, de forma informal, selecionavam alguns dos melhores para compor os quadros das Fraternidades.
Os critérios adotados não se resumiam somente a observar jovens que se destacavam pelas suas notas mas, também, aqueles que se destacavam pela liderança e atitude demonstrada perante os seus
pares e professores. Para esses jovens é oferecido, além dos mistérios, simbolismos e ritualística maçônica, sobretudo, a possibilidade da convivência em ambiente selecionado e a construção de grandes amizades.
Assim se formou e, a cada dia se desenvolve, em crescimento constante e trabalho exemplar, a Fraternidade Acadêmica Piratininga.
FAOA - M
M

Maçonaria contra as Drogas
Lei seca (Lei 11.705, 19/06/08), modificando o Código de
Trânsito Brasileiro) é uma denominação popular dada à proibição oficial de fabricação, varejo/comercialização, transporte, importação ou exportação de bebidas alcoólicas. Beber e
não dirigir.
1. Qual é o seu objetivo? Diminuir os acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados. O consumo de bebidas alcoólicas é uma das principais causas de acidentes
automobilísticos no país.
2. Qual a principal mudança da Lei Seca em relação à legislação anterior? Antes, para que um motorista fosse considerado embriagado, bastava que um policial detectasse nele
sinais de bebedeira. A Lei Seca alterou essa regra ao estabelecer um nível preciso de álcool no sangue, a partir do qual o
motorista abordado pela autoridade policial passa a ser considerado técnica e legalmente bêbado - 0,6 grama de álcool
por litro de sangue, o equivalente a três latas de cerveja.
3. Penalização:
Conduzir veículo sob efeito de álcool (de 0,05 - alteração
CONTRAN-29/01/13 a 0,29 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões)- Artigo 165 do CTB - Penalidades e Medidas: Infração – gravíssima - Penalidade - multa R$ 1.915,40 e suspensão do direito de dirigir por 12
(doze) meses - Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e
recolhimento do documento de habilitação. Conduzir veículo (mais de 0,3 mg de álcool por litro de ar
expelido dos pulmões) - Artigo 306 do CTB - Penalidades e Medidas: Além das penalidades da infração de
trânsito para o artigo 165 (anterior) – Penas: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
Fonte - http://portal.mj.gov.br.
Paulo Cezar Neves, MM

Instituto Piratininga
O Instituto Piratininga, por seus diretores, informa que está em fase adiantada de andamento o processo pelo qual receberemos em doação, 30
equipamentos de informática com os quais implantaremos cursos de informática destinados à formação de mão de obra para população carente.
As doações anunciadas estão sendo promovidas pelo SEBRAE em decorrência do êxito obtido nos últimos projetos desenvolvidos em conjunto com
esta organização.
OMC-MI

Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul
Comemorando as aniversariantes de janeiro e fevereiro, demos início às atividades deste ano.
Todas as quartas-feiras, a partir das 17:00 horas, estaremos agora nos reunindo com uma extensa programação, intensificando nossa oficina de artesanato com bordados xadrez, crochê, apliquê, pathwork,
pinturas, confecção de biojóias, etc.
Como sempre fazemos, as peças serão doadas às entidades, nossas assistidas, como a Associação de
Combate ao Câncer, Hospital do Rim, Casa da Criança Transplantada, Asilo Dona Adelaide, Asilo São Vicente, Projeto Coração Família, dentre outras.
Diversas palestras educativas e culturais terão seus temas e datas definidos.
Promoveremos ainda passeios, visitas e atividades culturais.
Não deixem de participar de nossas ações sociais pois além do convívio fraterno, trazendo e trocando
experiências, ao mesmo tempo estaremos nos divertindo e construindo um mundo melhor.
Contamos com Você.
Abraços,
Nasceu em 15/04 as 11:14 hs na
Etles Maziero
Presidente

maternidade Pro Matre Paulista em
São Paulo a mais nova integrante da
família Piratininga!
Bem vinda nossa querida sobrinha
Manuela, que trará muitas alegrias
aos papais Fernando Okubo e Raquel Andrade!

Tolosa - Saúde, Força e União para a Maçonaria Paulista

Em 1951, Tolosa recebe a Comenda de
Benemérito da ordem. Em 1954, é
agraciado, pelo Ilustre Conselho Federal
da Ordem, com a
Cruz do Mérito Maçônico. Seu retrato é
inaugurado no edifício sede do GOSP em
27 de setembro de
1957.

Benedito Pinheiro Machado Tolosa nasceu em Botucatu, SP, em 12 de novembro de 1895. Já em 1921,
Tolosa formou-se em Medicina pela USP, tornando-se Prof. de Medicina e Obstetrícia renomado entre a
comunidade médica, desde então. O aprendiz Benedito Tolosa foi Iniciado na ARLSPiratininga, aos
36 anos de idade e exaltado a Mestre Maçom em 04 de fev. de 1925. Irmão dedicado e prestimoso, passou
ao primeiro quadro da Sociedade em 13 de junho de 1925, exercendo o cargo de Orador adjunto de 1926 a
1931. (e, depois, entre 1934 e 1935). Em 1932 , foi eleito Orador da Loja e, já em 1933, foi alçado ao cargo
de Venerável Mestre da ARLS Piratininga, cargo
para o qual foi reeleito em 1934. Enquanto isso, no
mundo profano, foi Eleito Presidente da Seção de Obstetrícia e Ginecologia da Associação Paulista de Medicina e, no mesmo ano, fundou a Pró-Matre Paulista.
Em 12 de janeiro de 1935, Tolosa recebe a Patente do
Grau 33 do REAA sendo novamente eleito Venerável Mestre da ARLS Piratininga, de 1937 a
1953. Ainda em 1937, concomitantemente, passa a ocupar interinamente, o Grão Mestrado do Grande Oriente
de São Paulo.
Em 1940, tivemos um período de inatividade maçônica,
pois em 10 de novembro de 1937 foi decretado o Estado
Novo no Brasil e em decorrência, já no dia 25 do mesmo
mês, o governo aconselhou o fechamento de todas as
instituições sociais brasileiras, inclusive a maçonaria.
Benedito Tolosa é eleito Grão Mestre Adjunto do Grande Oriente de São Paulo, em 1941, e aclamado Grão
Mestre do GOSP, em 1942. Sua posse se deu a 10 de outubro daquele ano.
A reabertura das Lojas deveu-se à atitude destemida de Benedito Pinheiro Machado Tolosa que, como
Grão Mestre em exercício, uma vez que o Grão Mestre José Adriano Marrey Júnior estava licenciado, compareceu perante as autoridades policiais a serviço da ditadura e assumiu, desassombradamente, o compromisso de responsabilidade pessoal pela manutenção da ordem, o que fez com que fossem autorizados os
trabalhos maçônicos.
Em 1946 decidiu pela construção do edifício sede do Grande Oriente de São Paulo, em terreno doado por
sua Loja mãe, a ARLS Piratininga, situado a Rua São Joaquim 457 (foto ao lado).
Benedito Tolosa, Venerável Mestre da Loja Piratininga, promove uma sessão de adoção de Lowtons, em 23
de agosto de 1950, como parte dos festejos comemorativos do centenário de fundação de nossa Loja.
Em 1951, com a elevação do prestigio da maçonaria brasileira na França, na Itália e na Inglaterra Tolosa
promoveu, já em 15 de novembro de 1952, a assinatura de importante tratado de amizade entre as Grandes Lojas e o Grande Oriente de São Paulo. Em 1953, sentindo perspectivas sombrias sobre o Grande Oriente do Brasil, viajou ao Rio de Janeiro onde, após varias reuniões, suas sensatas observações foram acolhidas, resultando na triunfante eleição do irmão (Almirante) Benjamim de Almeida Sodré.

Ainda mais uma vez,
Tolosa recebe o primeiro malhete da
Loja Piratininga entre
1955 e 1958, período
no qual acumulou ambos os cargos, na Loja Piratininga e no GOSP.
Em 25 de janeiro 1955 inaugurou oficialmente o Edifício Sede do Grande Oriente de São Paulo, na Rua São
Joaquim, N° 457 bairro da Liberdade, nesta Capital. Em 1957 apresentou proposta de unificação da Maçonaria em nossa Pátria. A unificação não foi conseguida, mas a união continua cada vez maior.
Em todos esses anos, o valoroso irmão não usufruía dos intervalos das aulas que ministrava na universidade, prolongando seus ensinamentos para alegria dos alunos mais interessados. Contribuiu para a literatura
médica com seus trabalhos reproduzidos na “Revista de Ginecologia e Obstetrícia”, entre elas, sua vitoriosa tese de doutoramento intitulada “Cesárea Extra-Peritoneal”.
Em 9 de dezembro de 1957, o então Grão-Mestre do GOSP, Benedito Pinheiro Machado Tolosa, diante da
necessidade de se proceder reparos, limpeza geral e pintura parcial do Edifício-Sede do Grande Oriente de
São Paulo, emitia o Ato No. 146, estendendo as “Férias Maçônicas” até 18 de janeiro, (antes, terminavam
dia 6). Nos dois anos seguintes, pelo mesmo motivo, elas foram estendidas até ao dia 20.
Tolosa permaneceu no cargo de Grão Mestre do Grande Oriente de São Paulo por 18 anos, até seu falecimento, em 9 de abril de 1960, sendo velado no Edifício-Sede e sepultado com o fitão do Grau 33 do RE
AA, uma vez que não queria ofícios religiosos, de quaisquer espécies.
Pouco depois, ainda em abril de 1960, o instituto Histórico e Geográfico de São Paulo deliberou concederlhe a Medalha Marechal Rondon. Infelizmente, a morte o impediu de receber o merecido galardão.
Em 03 de maio de 1961, a Sociedade Piratininga presta-lhe homenagem, dando seu nome ao Salão Nobre
do Prédio da Praça da Sé.
Em 19 de novembro de 2004 foi homenageado pela Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras do Estado do Rio de Janeiro (AMACLERJ), como Patrono da Cadeira de N° 10.
PJC-MM
Bibliografia e Ilustrações: “Biblioteca Ramon Roca Dordal da Loja Piratininga”
1) Benedito Tolosa: Um Marco da Maçonaria Paulista – Joaquim da Silva Pires.
2) Grande Oriente de São Paulo 75 anos síntese de sua História – José Castellani e Cláudio Ferreira:

