Coluna de Harmonia
Caríssimos Irmãos,
A Coluna de Harmonia da ARLS Piratininga nº 0140 - A Fidelíssima, nestes últimos anos tem se dedicado a levar aos Irmãos e leitores do nosso “Informativo”, a importância da Música para o desenvolvimento
do Ritual e à manutenção ou à movimentação adequada da Egrégora da Loja.
Nesta Coluna temos salientado o aspecto
filosófico-metafísico da aplicação da Harmonia em nossas Sessões. Sabemos que
a Harmonia é o campo que estuda as relações de encadeamentos de sons simultâneos, aos quais denominamos acordes
e que obedecem a uma série de normas
que se originam nos processos composicionais praticados pelos compositores,
da tradição europeia, entre os períodos
dos séculos IX e XX. Por tudo isto, podemos afirmar que a Música tem acompanhado as nossas Sessões e tem contribuído para o desenvolvimento intelectual
dos nossos trabalhos.
Aproveitando o ensejo venho, com
imensa satisfação, convidar todos os Irmãos da nossa Augusta Loja, assim como, os nossos Irmãos da ARLS
Fraternidade Acadêmica Piratininga, para
participarem do “Tempo de Estudos” dos
dias 11 e 18 de dezembro, onde o tema
“A Música” será abordado nos aspectos
“Arte e Ciência” e também, no seu aspecto “Polifônico Instrumental”.
A todos, um Feliz Natal e um 2014 com muito Amor e Prosperidade e, obviamente, com muita Música.
harmonia@piratininga.org.br
Marco Antonio Brucoli — M H

O Anel do Barão

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

São Paulo, dezembro de 2013

Ano II nº 1

Palavra do Venerável
Como nos diz o texto Bíblico: “Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria...”
Ao darmos o primeiro passo, na iniciação Maçonaria, abandonando a ignorância do mundo profano,
comprometemo-nos com dois aspectos filosóficos intransponíveis: cultivar as virtudes e combater os vícios.
Meus irmãos, a virtude está na máxima do Grande Mestre: “Ama ao teu próximo como a ti mesmo”.
O amor, sem qualquer embargo, é a maior das virtudes, e não só isso, ele é a base de todas as outras
virtudes conhecidas pela consciência do homem vivente.
É evidente. Aquele que ama o próximo, não o engana. Pratica a virtude da honestidade. Aquele que
ama o próximo respeita os seus sentimentos e não lhe repudia os seus ideais. É tolerante e compreensivo.
No espírito, desenvolvemos a virtude através do aprendizado constante que dilata nossa inteligência
a novos horizontes, expandindo-nos a sapiência através de nossa capacidade de compreender o micro e o
macrocosmo. A prudência, por sua vez, é o indispensável componente cultural que nos preserva de muitos
vícios e nos guia com segurança ao encontro de nossas mais justas aspirações.
O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os Universos, os governa e fecunda; o amor é o olhar do Criador, do Grande Arquiteto.
Não se designe com tal nome, a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Esta não passa de uma
imagem, de um grosseiro simulacro do amor.
O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração;
é o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade; é a manifestação, na alma, de
uma força que nos eleva acima da matéria, até alturas divinas, unindo todos os seres e despertando, em
nós, felicidades íntimas que se afastam extraordinariamente de todas as volúpias terrestres.
Meus irmãos, estamos chegando a mais um final de ano, neste natal vamos deixar o amor inundar
nossos corações a ponto de compartilhar com nossos familiares, tanto os carnais quanto os por afinidade,
nossos mais sinceros sentimentos de Paz e Harmonia.

O anel do Barão é feito em ouro e prata, cravejado com 8
pedras de diamante, lapidados com técnica do século XVIII,
contendo no centro uma pedra de rubi, todas elas de forma irregular. Encontra-se exposto no museu da Faculdade de Direito
do Largo S. Francisco, SP, junto a uma placa indicando que foi
restaurado pela Loja Piratininga.
Foto feita pelo irmão Osmar Machado
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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
Colaborou nesta edição: Osmar Machado e José Carlos Hoenen

FELIZ NATAL E UM ANO NOVO CHEIO DE REALIZAÇÕES E PAZ ! Gilberto Teixeira - VM

Carta do editor—Fraternidade entre os irmãos
Nesses últimos meses, fomos abençoados com vários eventos e comemorações na “família” Piratininga.
Começando com 163.o aniversário de nossa Loja, com uma Sessão Magna perfeita, seguido pelo almoço
entre os irmãos com as deliciosas paellas feitas pelo nosso valoroso irmão Marcio Simões.
A Fraternidade Feminina também exerce um papel fundamental unindo as cunhadas e fortalecendo os irmãos a comparecerem às sessões. Aliás, nunca presenciei uma sessão com menos de 70% dos irmãos. Ninguém quer faltar! No copo d’agua as brincadeiras e piadas
Também tivemos vários eventos organizados brilhantemente pelas nossas cunhadas: Passeio à Holambra e
a ida ao Teatro para assistir ao espetáculo do Rei Leão seguido de uma maravilhosa pizza.
Bem, todos poderão apreciar nas próximas páginas as imagens que falam por si só! Estamos recheados de
fotos que ilustram o nosso ambiente harmonioso e agradável.
SALMO 133
“OH! COMO É BOM E AGRADÁVEL VIVEREM UNIDOS OS IRMÃOS!
É COMO O ÓLEO PRECIOSO SOBRE A CABEÇA, A QUAL DESCE PARA A BARBA, A BARBA DE ARÃO E DESCE PARA A GOLA DE SUAS VESTES.
É COMO O ORVALHO DO HERMON, QUE DESCE SOBRE OS MONTES DE SIÃO.
ALÍ ORDENA O SENHOR A SUA BENÇÃO E A VIDA PARA SEMPRE.”
Renato N. Rodrigues MM

A primeira sede da Loja Piratininga testemunha
a história da Avenida São João
A história da avenida São João remonta a 1651. Naquele ano, os
paulistanos Henrique da Cunha Gago e Cristóvão da Cunha solicitaram
à Câmara Municipal a doação de
terrenos na área delimitada pelos
ribeirões Anhangabaú e Yacuba.
Nascia, assim, uma tosca trilha de
terra batida que fazia a ligação,
dessas propriedades, com a chamada colina histórica de São Paulo.
Com o passar do tempo, esse rústico caminho passou a ser conhecido
como "ladeira do Açu", numa abreviação de Yacuba. A ladeira iniciava
-se no antigo largo do Rosário - atual Praça Antônio Prado - e terminava nas proximidades do largo do
Paiçandu. Desse ponto em diante,
ela transformava-se na "Estrada de
Jundiaí", caminho muito utilizado
por tropeiros que seguiam em direção ao interior do Estado. Para
transpor o ribeirão Anhangabaú,
existia uma ponte conhecida como
"Ponte do Açu". Por isso a Ladeira
do Açu era também conhecida como "ladeira da Ponte do Açu". E
como ladeira do Açu, a São João
permaneceu durante todo o século
XVIII.
E por que São João? De fato, tratase de uma homenagem a São João
Batista, considerado o "protetor
das águas" na tradição católica.
Buscando as raízes dessa homenagem, verificamos que os cursos d'água que cruzavam a antiga "ladeira" eram
considerados perigosos para os antigos paulistanos: Yacuba ou Açu, significa em Tupi "Água Envenenada"; esse
córrego margeava o atual edifício dos Correios e desaguava no Anhangabaú, que, também no Tupi, significa
"Águas Assombradas" ou Águas do Diabo". Não obstante a questão do perigo das águas, devemos nos lembrar
que as encostas do vale do Anhangabaú, no final do século XVIII e início do século XIX, eram uma região de matas, local onde se escondiam assaltantes e escravos fugidos.
Por tudo isso, as procissões em homenagem a São João Batista tinham, como roteiro certo, uma passagem pela
Ladeira do Açu. A tradição tomou vulto e a ladeira passou a ser conhecida como "ladeira de São João Batista".
Em 28/11/1865, o vereador Malaquias Rogério de Salles Guerra sugeriu que a ladeira "da ponte do Açu" fosse
denominada como "ladeira de São João". Mais tarde, ela se transformou em rua e, depois, em avenida São João.
Entre 1910 e 1937, sucessivas reformas, alargamentos e prolongamentos foram realizados. Numa de suas últimas reformas, entre as décadas de 80 e 90, a construção do novo "vale do Anhangabaú" alterou o seu início,
dando origem ao "Boulevard São João".

A descontração entre os irmãos, cunhadas e sobrinhos marcou a festa dos 163 anos de nossa Loja.

Osmar Machado - MCCAdj

Mensagem da Fraternidade Feminina
AVÓS, O MÁXIMO!!!
(Texto de uma neta, lido nas Bodas de Ouro dos avós).
Perguntaram a uma menina de nove anos o que ela gostaria de ser quando crescesse. Ela respondeu:
- Eu gostaria de ser avó!
Ao ser interrogada sobre o porquê dessa ideia, ela completou: - Porque os avós escutam, compreendem. E, além do
mais, a família se reúne inteirinha na casa deles.
E a menina continuou:
- Uma avó é uma mulher velhinha que não tem filhos. Ela gosta dos filhos dos outros.
Um avô leva os meninos para passear e conversa com eles sobre pescaria e outros assuntos parecidos.
Os avós não fazem nada, e por isso podem ficar mais tempo com a gente. Como eles são velhinhos, não conseguem
rolar pelo chão ou correr. Mas não faz mal.
Levam-nos ao shopping e nos deixam olhar as vitrines até cansar.
Na casa deles tem sempre um vidro com balas e uma lata cheia de suspiros.
Eles contam histórias de nosso pai ou nossa mãe quando eram pequenos, histórias da Bíblia, histórias de uns livros
bem velhos com umas figuras lindas.
Passeiam conosco mostrando as flores, ensinando seus nomes, fazendo-nos sentir seu perfume.
Avós nunca dizem "depressa, já pra cama" ou "se não fizer logo, vai ficar de castigo".
Quase todos usam óculos e eu já vi uns tirando os dentes e as gengivas.
Quando a gente faz uma pergunta, os avós não dizem: "menino, não vê que estou ocupado?" Eles param, pensam e
respondem de um jeito que a gente entende.
Os avós sabem um bocado de coisas. Eles não falam com a gente como se nós fôssemos bobos. Nem se referem a
nós com expressões tipo "que gracinha!", como fazem algumas visitas.
O colo dos avós é quente e fofinho, bom de a gente sentar quando está triste.
Todo mundo deveria tentar ter um avô ou uma avó, porque são os únicos adultos que têm tempo para nós.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nós da Loja Piratininga vibramos para que os avós “Etles e Eurico” tenham sempre o colo quente e fofinho para o
querido LUCAS que veio encantar ainda mais a família Mattos. (texto enviado pela cunhada Iná Rodrigues)

Mensagem da Fraternidade Acadêmica
O ANO DA FRATERNIDADE ACADÊMICA
O ano de 2013 foi intenso! É lugar comum dizermos que o tempo está passando muito rápido. Está mesmo!
Neste ano, fizemos a progressão justa de alguns dos obreiros que assim alcançaram novos degraus: Os irmãos
Danilo Galdino e Rodrigo Garcia de Almeida e Vinicius Said Fernandes que alcançaram a plenitude de seus direitos e
deveres. Parabéns de toda nossa oficina! Tivemos, ainda, um reforço de peso para as nossas colunas, com dois novos
membros – os irmãos Amadeu e Daniel. Deles, esperamos muita dedicação, estudo e trabalho.
Pudemos contar com o apoio da cunhada Etles e do irmão Eurico, na Campanha do Agasalho, realizada neste
último inverno. Com a colaboração de ambas as lojas, foram entregues centenas de peças de roupas à Entidade Cruz de
Malta na Zona Sul de São Paulo. Na ocasião, estiveram presentes o V M Fabio Leite e a cunhada Silmara.
Também, participamos mais ativamente nos trabalhos da Loja Piratininga, com sessões conjuntas, auxiliando
nos trabalhos, como na posse do novo V M Gilberto e até, em alguns momentos mais tristes, como nas Pompas Fúnebres dos irmãos William Reston e Manuel Simões, pai do irmão Marcio.
Contamos com tempos de estudo muito profícuos ao longo do ano, destacando-se, entre outros, apresentação
sobre a Coluna da Harmonia, feita pelo irmão Marco Antonio Brucoli, palestra sobre a informatização da Piratininga,
proferida pelo irmão Gilberto e o estudo sobre o Sistema Eleitoral Brasileiro do irmão Luis Alexandre Lima Lentisco.
Tivemos como ponto alto, desses últimos 12 meses, o estreitamento das relações entre as lojas Fraternidade
Acadêmica – N.2862 e a Piratininga – N. 140 A Fidelíssima. As lojas, em algum momento, estiveram um pouco mais distantes mas, esse terreno foi estreitado nos últimos anos, com os trabalhos realizados pelos irmãos Flavio e Eurico e consolidados na atual gestão dos irmãos Fabio e Gilberto. As duas lojas ganham força e vigor para que os novos trabalhos
sejam ainda mais frutíferos.
Que venha 2014, mesmo sendo um ano rápido, que seja aproveitado, em cada minuto, pelos nossos irmãos e
cunhadas, para seu crescimento pessoal, para fazer o bem e para o fortalecimento de ambas as lojas e da Maçonaria.

VM Fabio Leite

Passeio para Holambra—24/09/2013

Muita alegria e confraternização entre os irmãos, cunhadas e sobrinhos!!

Filiação dos irmãos Humberto, Gilberto, Leôncio e Roberto na Fraternidade Acadêmica Piratininga.
VM Fabio ao centro.

Loja Piratininga—comemoração dos 163 anos

