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EDITORIAL 
Apresentamos aos queridos leitores a EDIÇÃO Nº 32 – ABRIL 2020 do Informativo “O DEMOLAY”, órgão oficial do 
Capítulo Wolfgang Amadeus Mozart da Ordem DeMolay. Acompanhando os acontecimentos devido a PANDEMIA 
CORONA VÍRUS COVID 19, todas as atividades regulares do Capítulo foram suspensas, obedecendo as 
determinações do Supremo Conselho DeMolay Brasil. Quatro artigos para estudo e reflexão: “Meditação”;  
“ESOTERISMO DEMOLAY – “Os Calendários do Mundo” e “Melhor Alerta que vi sobre o Corona vírus” e “A Origem 
dos Seres Humanos – Textos Sumérios. ALEF SOLIVER, Sênior DeMolay conta uma impressionante experiência de 
vida na sua estada na Itália, centro mundial da Pandemia Corona vírus COVID-19. O PRESIDENTE DO CONSELHO 
CONSULTIVO E O MESTRE CONSELHEIRO do Capítulo apresentam suas mensagens dirigidas aos membros e 
amigos do Capítulo. Agradecemos aos nossos patrocinados, cuja participação têm tornado possível a edição deste 
Informativo, “CLD ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS”; “NILMOR SEGUROS” e “NOVA CONQUISTA CONSULTORIA 
EMPRESARIAL”. Que Deus, Nosso Pai Celestial nos abençoe e guarde neste momento que estamos vivendo. BOA 

LEITURA.  
 

 
 

NOTA: O EDITOR DO INFORMATIVO VIRTUAL “O DEMOLAY” É RESPONSÁVEL POR TODA A MATÉRIA 

PUBLICADA, RESERVANDO A SI A ESCOLHA DAS COLABORAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO. AS PUBLICAÇÕES 

ASSINADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES E NÃO REPRESENTAM, NECESSARIAMENTE, A 

OPINIÃO DESTE INFORMATIVO. NEM SEMPRE TEMOS O NOME DOS AUTORES DOS ARTIGOS, MAS NA MEDIDA 

DO POSSÍVEL, COLOCAREMOS O NOME DOS COLABORADORES, BEM COMO A FONTE MENCIONADA QUE 

ENVIOU MATÉRIA PARA A REPRODUÇÃO.  
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TIO LUIZ CARLOS GONZAGA – DEZ ANOS COMO LEGIONÁRIO DE HONRA  

 

 
2010 – 1º DE MAIO- 2020 

LEGIÃO DE HONRA DA 

ORDEM DEMOLAY 

 
 

MENSAGEM DO MESTRE CONSELHEIRO DO CAPÍTULO W. AMADEUS MOZART 

 

PEDRO HENRIQUE LYRA FONSECA  
Meus irmãos, sei que estamos passando por momentos difíceis que nunca 

imaginávamos que iríamos passar, no entanto devemos se manter forte, 

tomar muito cuidado com quem está perto de nós. Sei que nossos 

trabalhos ultimamente não estão sendo feitos, mas depois que passar 

toda essa situação voltaremos mais fortes do que nunca e mesmo que nós 

não estejamos juntos, nossas mentes devem estar uns com os outros e 

mandando boas energias para todos. Que nosso pai celestial esteja com 

vocês, muito obrigado.  
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MEDITAÇÃO 
É um momento reservado para a reflexão e o silêncio, fora da agitação e ruído da vida cotidiana. 
Dar uma pausa nos possibilita o retorno a um ponto central do ser. Em nosso mundo moderno, 
o ritmo de vida está cada vez mais acelerado e estamos perdendo contato com nossa verdadeira 
paz e poder interior. Quando não sentimos mais os pés no chão, podemos nos sentir 
impulsionados e puxados para diversas direções. 
É nesse ponto que começamos a experimentar estresse e uma sensação de estarmos sendo 
armadilhados. Essa sensação leva, gradualmente, a enfermidades, pois nossa saúde mental, 

emocional e física perde o equilíbrio.  
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SÊNIOR DEMOLAY, ALEF SOLIVER FALA SOBRE O COVID 19 DA ITÁLIA 

 

Alef, atualmente mora em Genova, Estado da Ligúria, Itália, onde 

70% da população é idosa, por isso há grande preocupação do 

governo italiano. Localizada a cerca de 2h40’ de Milão, Lombardia 

foco de transmissão do Covid19. Acredito que o pior já passou! 

Nesse momento de pandemia eu vivi cenas de filmes de terror, algo 

que eu jamais imaginara viver. Eu vim para Itália porque amo a 

língua e a cultura Italiana, desde a minha primeira vez aqui em 

2012 quando estudei em Milão sonhava em morar aqui e pensava 

como isso seria maravilhoso.  
Escolas, Universidades, Igrejas e muitos comércios fechados, fomos postos em quarentena (um tipo de 

cárcere privado na minha opinião).  Todos os dias na TV, boletim de mortes, cenas fortes que me tiraram 

o sono. Publicamente as autoridades de saúde não disseram nada, porém a certo ponto idosos maiores 

de 80 anos e com problemas de saúde não seriam atendidos nos hospitais sendo priorizado os mais 

jovens. 

No pico das mortes alguns cemitérios já não suportavam mais receber cadáveres, e muitos corpos foram 

cremados sem a possibilidade de velório, ou cerimônia religiosa.  

Meu vizinho faleceu alguns dias atrás, mas não por Covid19, porém nesse período o corpo dele ficou 

dentro de casa cerca de 48 Horas até vir o serviço funerário, não havia lugar nos necrotérios para mais 

um corpo. Uma ambulância veio até nosso prédio e fez o laudo, após a funerária preparou o corpo e já o 

retirou da casa dentro do caixão. (Estava lacrado). A família não pode fazer velório ou qualquer despedida 

religiosa, apenas se reuniram na rua em frente à casa e viram sair o caixão, de máscaras e com luvas se 

despediram de seu ente querido....  

Digo aos meus irmãos DeMolay e meus tios que estou bem, “restoacasa" Sinto saudades de todos!!!  

 

 CAPÍTULO WOLFGANG AMADEUS MOZART 16/660 – 57ª GESTÃO ADMINISTRATIVA - 1º SEMESTRE 
20209: Mestre Conselheiro, Pedro Henrique Lyra Fonseca; Primeiro Conselheiro, Pedro Augusto de Lima 
Almeida; Segundo Conselheiro, Raphael Pereira Nunes; Tesoureiro, André Lopes Rocha; Mestre de 
Cerimônias, José Vitor dos Santos; Primeiro Diácono, Henrique Seiji Eto Trindade; Segundo Diácono, 
Matheus Santiago; Primeiro Mordomo, Gustavo Lopes Rocha;  Segundo Mordomo, Adilson Amonrá dos 
Santos Ferreira; Orador, Leonardo Walter; Escrivão, Davi Rissoli Antero Loureiro; Sentinela, Matheus 
Panteri Moreno; Capelão, André Felipe Jorge Rachid; Porta Bandeira, Kalel Pereira Lima; Hospitaleiro, 
Raul Simplício Diniz; Primeiro Preceptor, Leandro Martins Camargo Bueno;  Segundo Preceptor, Vinicius 
Villardi Janoti;  Terceiro Preceptor, Nikolas Magalhães Dahora; Quarto Preceptor, César Catosso; Quinto 

Preceptor, Wilker Stoianov Martins; Organista, a definir.  

 

 
 
================================================================================================== 

                     INFORMATIVO “O DEMOLAY” – ANO IV – EDIÇÃO Nº 32 |ABRIL 2020   



 
 

6 

 
OITO TIPOS DE CALENDÁRIOS USADO PELO MUNDO 

A Etiópia e Coreia do Norte são os dois únicos países do mundo que têm calendários próprios.  
Desde os primórdios da agricultura e do convívio social, o ser humano sente a necessidade de contar, 
cronologicamente, os dias. Os calendários que tiveram mais aceitação e são usados até hoje combinam ciência e 
religião, o que não é novidade cristã. Os maias utilizavam a combinação ciclo solar-deuses para marcar o tempo 
milênios antes da criação do Calendário Gregoriano, o que utilizamos até hoje. 
Conheça abaixo as especificidades e peculiaridades de oito calendários usados atualmente, em diversas partes 
do mundo: 

                                                                              Calendário Gregoriano 

 

O Calendário Gregoriano foi promulgado pelo Papa Gregório 
XIII, em fevereiro de 1582. O marco inicial é o nascimento de 
Jesus Cristo, no ano 0 a.C. O uso internacional deste 
calendário não tem motivações religiosas. Como a Europa era 
a maior exportadora de cultura na Idade Média, 
convencionou-se usar a marcação de dias estabelecida no 
Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. É 
um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo 
solar. Como o ciclo solar tem 365 e 6 horas, estas horas que 
“sobram” são acumuladas por quatro anos até serem 
suficientes para acrescentar um dia num ano, o chamado ano 
bissexto, que tem 366 dias. De acordo com o calendário 
Gregoriano, estamos no ano de 2017. 

                                              Calendário Juliano 
O Calendário Juliano foi implementado pelo imperador romano 
Caio Júlio César, em 46 a.C. É basicamente o calendário romano, 
utilizado até então, com algumas alterações. O imperador pediu 
para que novo calendário fosse criado porque as festas em 
comemoração às flores, que deveria acontecer em março – 
primeiro mês do ano, à época –, contraditoriamente aconteciam 
no inverno. Assim, o astrônomo Sosígenes sugeriu que os meses 
Januarius e Februarius passassem a ser os primeiros do ano e que 
os meses Unodecembris e Decembris foram criados para encerrar 
o ano. O calendário Juliano está sempre 13 dias atrás do 
Gregoriano e ainda é usado por alguns cristãos ortodoxos.  

 

                                                                                                                          Calendário Chinês 

 

O Calendário Chinês é lunissolar, ou seja, leva em consideração os 
ciclos do Sol e da Lua. É o mais antigo registro cronológico que se 
tem registro em toda a história, tendo começado nos primeiros anos 
de governo do imperador Huang Di, também chamado de 
Imperador Amarelo, que reinou na China entre 2697 a.C. a 2597 a.C. 
Além de contar o tempo em anos, o calendário também considera 
ciclos. Cada ciclo tem doze anos, que recebem os nomes dos animais 
do horóscopo chinês: Boi, Cão, Carneiro, Cavalo, Coelho, Dragão, 
Galo, Macaco, Porco, Rato, Serpente, Tigre. Desde o dia 18 de 
fevereiro de 2017, no calendário Gregoriano, o calendário chinês 
está no ano da Cabra de 4715. 
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                                        Calendário Judaico 
O Calendário Judaico foi estabelecido pelos hebreus na 
época do Êxodo, aproximadamente no ano 1447 
a.C. Também é lunissolar, já que leva em consideração o 
ciclo lunar e o ciclo solar, fazendo com que os anos se 
alternem entre doze e treze meses. É usado pelo povo de 
Israel há mais de três milênios para a determinação de 
datas festivas, aniversários, mortes e serviços religiosos. 
 Atualmente, está no ano 5781 = (2020 + 3761) 

 

                                                                                                             Calendário Islâmico 

 

O Calendário Islâmico também é conhecido como calendário hegírico, 
por ter seu marco inicial na Hégira, a fuga do profeta Maomé da cidade 
de Meca para Medina, no ano de 622 d.C. É um calendário lunar, 
composto por doze meses de 29 ou 30 dias, formando um ano de 354 ou 
355 dias. Os muçulmanos ortodoxos celebram datas religiosas e festivas, 
como mês do Ramadã ou o Ano Novo Islâmico, de acordo com este 
calendário. O calendário islâmico está, atualmente, no ano 1437. 

                      Calendário Juche (Coreia do Norte)  
Este calendário é utilizado somente na Coréia do Norte, 
que segue a ideologia Juche, uma mistura de marxismo, 
leninismo e kimilsunismo (as ideias de Kim Il-sung, 
primeiro-comandante do país). Os meses, semanas e dias 
têm a mesma marcação do calendário Gregoriano. A 
contagem cronológica do Calendário Juche começou em 
1912, ano do nascimento de Kim Il-Sung, cultuado quase 
como uma divindade no país. Os anos anteriores ao 
nascimento do ex-comandante são grafados com o 
número, precedido da expressão a.J.  
Atualmente, o calendário Juche está no ano 105. 

 

                                                                                                                          Calendário Etíope 

 

A Etiópia é um país no extremo leste africano, localizado na região 
conhecida como Chifre Africano. A nação também tem um 
calendário próprio, que começa no dia 11 de setembro do 
Calendário Gregoriano. O Calendário Etíope é uma variação do 
Calendário Juliano e tem doze meses de 30 dias e um mês com 
apenas seis dias. Outra curiosidade é que a primeira hora do dia, 
de acordo com o horário etíope, é o nascer do sol. 
O ano de 2016 do calendário Gregoriano corresponde ao ano 2008 
do calendário Etíope. 

Calendário Maia 
O famoso e apocalíptico Calendário Maia divide-se em dois: o 
tzolk’in e o haab’. O tzolk’in era um calendário de 260 dias 
divididos em 20 meses, utilizado para marcar rituais e datas 
festivas ou religiosas. O calendário haab’ era utilizado no 
cotidiano maia, além de servir para marcar as estações para 
uso na agricultura. Era composto por dezoito meses de vinte 
dias e um período de cinco dias conhecido como Wayeb’, em 
que os maias acreditavam que os portais entre os mundos dos 
vivos e dos mortos se dissolviam e toda a sorte de coisas ruins 
poderia acontecer. 
O haab’ ainda é utilizado por algumas sociedades maias 

modernas no interior da Guatemala.   
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 MELHOR ALERTA QUE LI ATÉ AGORA SOBRE CORONAVIRUS  

 
A Johns Hopkins University (EUA) divulgou as seguintes informações e 
recomendações para evitar o CONTÁGIO pelo coronavírus: 

 
01) O vírus NÃO é um organismo vivo, mas uma 
molécula de proteína (DNA) coberta por uma camada 
protetora de lipídios [gorduras] que, se absorvida pelas 
células da mucosa ocular, nasal ou bucal, altera seu 
código genético [mutação] e os converte em células 
multiplicadoras e atacantes. 
02) Como o vírus não é um organismo vivo, mas uma 
molécula de proteína, ele NÃO é morto, mas decai por 
si próprio. O tempo de desintegração depende da 
temperatura, da umidade e do tipo de material em que 
é encontrado. 
03) O vírus é muito frágil; pois a única coisa que o 
protege é uma fina camada externa de gordura. É por 
isso que qualquer sabão ou detergente é o melhor 
remédio, porque a espuma QUEBRA A GRAXA [por isso 
que é preciso esfregar tanto: por pelo menos 20 
segundos ou mais, e fazer muita espuma]. Ao dissolver 
a camada de gordura, a molécula de proteína se 
dispersa e se decompõe sozinha. 
04) O CALOR derrete a gordura, portanto usa-se água 
acima de 25 graus para lavar as mãos, roupas e tudo 
mais. Além disso, a água quente produz mais espuma, 
o que a torna ainda mais útil. 
05) O ÁLCOOL ou qualquer mistura com álcool superior 
a 65% dissolve qualquer gordura, especialmente a 
camada lipídica externa do vírus.  
06) Qualquer mistura com 1 parte de ÁGUA SANITÁRIA 
e 5 partes de água dissolve diretamente a proteína, 
decompondo-a por dentro. O Peróxido de Hidrogênio 
[H2O2 ou ÁGUA OXIGENADA] ajuda muito depois de 
sabão, álcool e cloro, porque dissolve as proteínas do 
vírus, mas é preciso usá-lo puro, o que machuca a pele. 
07) Bactericidas são INÚTEIS: o vírus não é um 
organismo vivo como bactérias, portanto não pode ser 
"morto” com antibióticos [já que não está vivo], mas 
sua estrutura é desintegrada rapidamente com tudo o 
que foi dito acima. 
08) NUNCA agite tecidos, lençóis ou roupas usadas ou 
não. Colado em uma superfície porosa, o vírus é muito 
inerte e desintegra-se em até 4 horas [em cobre, 
porque é naturalmente antisséptico; e em madeira, 

porque remove toda a umidade e não o deixa 
desprender, desintegrando-se], 3 horas (tecido e 
material poroso), 72 horas (plástico), 48 horas (metal) 
e 24 horas (papelão)... Mas se você o sacudir ou usar 
um espanador, as moléculas do vírus flutuam no ar por 
até 3 horas e podem se assentar no nariz. 
09) As moléculas virais permanecem muito estáveis no 
FRIO externo ou artificial, como geladeiras, 
refrigeradores e condicionadores de ar em residências 
e carros. Elas também precisam de UMIDADE para 
permanecer estáveis e, principalmente, a ESCURIDÃO. 
Portanto, ambientes desumidificados, secos, quentes e 
iluminados as degradam mais rapidamente. 
10) A LUZ ULTRAVIOLETA [UV] em qualquer objeto que 
possa conter o vírus a quebra sua proteína. Por 
exemplo, para desinfectar e reutilizar uma máscara é 
perfeita. Porém, deve-se ter cuidado, pois também 
quebra o colágeno [que é uma proteína] na pele, 
causando eventualmente rugas e câncer de pele. 
11) O vírus NÃO pode passar por uma pele saudável. 
12) O vinagre NÃO é útil porque não quebra a camada 
protetora de gordura. VODKA [40% de álcool] ou 
qualquer bebida com teor de álcool inferior a 65% não 
têm efeito sobre o vírus. LISTERINA [que é um 
enxaguante bucal com 65% de álcool´] é mais eficaz, 
caso não tenha outra opção. 
13) Quanto mais o espaço é limitado, MAIOR a 
concentração do vírus. Portanto, quanto mais aberto 
ou naturalmente ventilado, MENOS risco de contágio. 
14) Deve-se lavar as mãos ANTES e DEPOIS de tocar em 
mucosas [boca, nariz e olhos], comidas, fechaduras, 
maçanetas, interruptores, controles remotos, TVs, 
telefones e celulares, relógios, computadores, mesas 
de trabalho, etc.  E ao usar o BANHEIRO. 
15) Deve-se sempre UMIDIFICAR as mãos secas, por 
exemplo, lavando-as bastante, porque as moléculas 
podem se esconder em microrrugas ou pequenos 
cortes. Quanto mais denso o HIDRATANTE, melhor. 
Também é importante manter suas UNHAS curtas, para 

que o vírus não se esconda lá!   
 

Fonte [em inglês]: https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=154625138 
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A ORIGEM DOS SERES HUMANOS - TEXTOS SUMÉRIOS  

 
Monstro do caos e o deus do sol sumérios. Imagem: Wikipédia 

 
A Suméria, ou “terra dos reis civilizados”, floresceu na Mesopotâmia, hoje o Iraque moderno, por volta de 
4.500 AEC. Os sumérios criaram uma civilização avançada com seu próprio sistema de linguagem e escrita 
elaboradas, arquitetura e artes, astronomia e matemática. 
O sistema religioso dele era complexo, composto por centenas de deuses. De acordo com os textos antigos, 
cada cidade suméria era guardada por seu próprio deus; e enquanto os humanos e deuses costumavam viver 
em harmonia, os humanos serviam aos deuses. 
O mito da criação suméria pode ser encontrado em uma tábua em Nippur, uma antiga cidade mesopotâmica 
fundada em aproximadamente 5.000 AEC. 
A criação da Terra (Enuma Elish) de acordo com os tabletes sumérios começa assim: 

Quando na altura o céu não foi nomeado, 
E a terra por baixo ainda não tinha nome, 

E o primitivo Apsu, que os gerou, 
E o caos, Tiamut, a mãe de ambos. 
As suas águas estavam misturadas, 

E nenhum campo foi formado, nenhum pântano foi visto; 
Quando dos deuses ninguém foi chamado à existência, 
E nenhum tinha nome, e nenhum destino foi ordenado; 

Então foram criados os deuses no meio do céu, 
Lahmu e Lahamu foram convocados a existir… 

A mitologia suméria afirma que, no início, deuses como os humanos governavam a Terra. Quando chegaram 
à Terra, havia muito trabalho a ser feito e esses deuses trabalhavam o solo, cavando para torná-lo habitável e 
extraindo seus minerais. 
Os textos mencionam que em algum momento os deuses se revoltaram contra o trabalho que eles faziam. 

Quando os deuses como os homens… 
Aborreceram-se do trabalho e sofreram a portagem 

O esforço dos deuses foi grande, 
O trabalho era pesado, a angústia era grande. 

Anu, o deus dos deuses, concordou que seu trabalho era muito pesado. Seu filho Enki, ou Ea, propôs criar um 
homem para suportar o trabalho, e assim, com a ajuda de sua meia-irmã Ninki, ele o fez. Um deus foi morto, 
e seu corpo e sangue foram misturados com barro. A partir desse material foi criado o primeiro ser humano, 

à semelhança dos deuses. 
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Vocês massacraram um deus em conjunto. 

Com a sua personalidade 

Eu removi o seu trabalho pesado 

Impus o teu trabalho ao homem. 

No barro, Deus e homem 

Serão ligados, 

A uma unidade reunida; 

De modo que até ao fim dos dias 

A Carne e a Alma 

Que num deus amadureceram… 

Que a alma de um parentesco de sangue seja amarrada. 

Este primeiro homem foi criado no Éden, uma palavra suméria que significa “terreno plano”. No Épico de 
Gilgamesh, o Éden é mencionado como o jardim dos deuses e está localizado em algum lugar na Mesopotâmia 
entre os rios Tigre e Eufrates. 
Inicialmente, os seres humanos foram incapazes de se reproduzir por si próprios, mas mais tarde foram 
modificados com a ajuda de Enki e Ninki. Assim, Adapa foi criado como um ser humano totalmente funcional 
e independente. Esta ‘modificação’ foi feita sem a aprovação do irmão de Enki, Enlil, e um conflito entre os 
deuses começou. Enlil tornou-se o adversário do homem, e a tábua suméria menciona que os homens serviam 
aos deuses e passavam por muitas dificuldades e sofrimentos. 
Adapa, com a ajuda de Enki, ascendeu a Anu, onde não soube responder a uma pergunta sobre “o pão e a 
água da vida”. As opiniões variam sobre as semelhanças entre esta história da criação e a história bíblica de 

Adão e Eva no Éden.  
https://socientifica.com.br/2019/07/17/a-origem-dos-seres-humanos-de-acordo-com-os-antigos-textos-sumerios/ 

 

AÇÃO ENTRE AMIGOS DEMOLAY 
Caros IIRR e Sobrinhos, desejamos e esperamos que todos estejam bem, com muita saúde e paz, vocês 
queridos e estimados Sobrinhos e vossos familiares. 
Há quase dois meses, estamos distantes fisicamente, porém, as razões pelas quais nos distanciaram são as 
mesmas que nos unem, através das nossas orações, saudades, estudos e reflexão. 
O Capítulo, voltando às suas atividades regulares, após as deliberações em níveis legal e da medicina, 
esperamos que sejam cada vez mais concorridas e muito mais do que isso, que a todos nós ensinem. 
Neste momento, o Conselho Consultivo, continua com as suas atividades, mas ansioso pelo retorno à 
normalidade, ou seja, apoiar e incentivar os Sobrinhos e aprender com eles. 
Ressaltamos que, no final da gestão anterior, foi realizado um jantar beneficente, com massas e na ocasião 
realizamos o lançamento de uma rifa,  sendo os prêmios: uma TV Samsung Smart 32” e uma camisa oficial do 
Sport Club Corinthians Paulista, autografada pelo elenco de futebol profissional, cujo sorteio estava previsto 
para 21/03 p.p. e que pela pandemia do Covid-19, os sorteios pela Loteria Federal, da Caixa Econômica, foram 
suspensos, cujas informações detalhadas encontram-se no site: caixa.gov/loterias, no qual consta que o novo 
calendário para os sorteios, serão publicados no mês de julho p.f., assim sendo, o sorteio da nossa rifa ocorrerá 
na primeira data prevista no referido calendário. 
O nosso espírito solidário, nos motiva cada vez mais a cuidar daqueles que mais precisam e o valor arrecadado 
com essa rifa, parte será destinada à filantropia com a organização e realização dos nossos Sobrinhos e 
lembramos que, há bilhetes à disposição de mais idealistas, apenas nos contatem, os aguardamos. 

Pedimos ao nosso Pai Celestial, que a todos ilumine e guarde.  
 

                                    
                      1 TELEVISOR SANSUNG HD LED 32”                                                                       1 CAMISA DO CORINTHIANS  

  ========================================================================================================= 
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         CONSELHO CONSULTIVO DO CAPÍTULO WOLFGANG AMADEUS MOZART 
 

 
 
 

   REUNIÕES DO CONSELHO CONSULTIVO  
Conselho Consultivo do Capítulo Wolfgang Amadeus Mozart realiza mensalmente, nas primeiras quintas-
feiras de cada mês, suas reuniões, na residência do Tio Maçom Luiz Carlos Gonzaga, sito à Rua 
Malacacheta, 89 – Jardim Jaú / Penha de França, sob a presidência do sob a presidência do tio maçom 
Esmeraldino José Gonçalves Pereira, todas primeiras quintas feiras de cada mês.  
NOTA: Devido a Pandemia Corona vírus – “COVID-19”.  todas as reuniões serão retomadas a partir do 
início das atividades regulares do Capítulo Wolfgang Amadeus Mozart, quando apresentaremos o 

Calendário das reuniões do Conselho devidamente atualizado.   

                                                
CONSELHO CONSULTIVO – GESTÃO 2020 
Presidente, Tio Maçom Esmeraldino José Gonçalves Pereira; Consultor, André Gustavo Jorge Rachid; 
Editor de “O DeMolay”, Tio maçom, Luiz Carlos Gonzaga; Conselheiros: Tios Maçons: Fábio Rodrigues de 
Oliveira, João José de Jesus Coelho, Maurício Pereira Nunes e Roberto Antônio Delgado. Sêniores 
DeMolay: Alef Soliver, Antônio José Moreira Neto, Gabriel Kaique Castro de Mello e Márcio Roberto de 

Oliveira Júnior.   
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      NOVA CONQUISTA CONSULTORIA EMPRESARIAL                                                           

                           CONTABILIDADE                                                                                                                                                                                                        

                                  CRC/SP nº 2SP022.443/O-7 

     Contabilidade 
Escrituração Fiscal 
Assessoria Fiscal                                                                         Rua Doutor Pelágio Marques, 420-A 
Certidões Negativas                                               Vila Matilde – São Paulo – SP – CEP: 03512-010 

Cobranças                                                        tel.: (11) 2651-3100/2651-1196 – nova.conquista@uol.com.br 

Folha de Pagamento                                                                             site: www.novaconquistacontabil.com.br 
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EXPEDIENTE  
 

 

 

 
DEMOLAY PEDRO HENRIQUE LYRA FONSECA  

Mestre Conselheiro da  55º Gestão do Capítulo 
Wolfgang Amadeus Mozart da Ordem DeMolay 

E-Mail: pedrohenrique.simone@gmail.com; 
Celular: 55 11 99319.0061 - whatsApp 

 

 

 
                DEMOLAY LEONARDO CLESTON DE SOUZA MARIZ 

Redator do Informativo “O DeMolay” 
Membro do Capítulo Wolfgang Amadeus Mozart  

E-mail: leonardocleston17@gmail.com; 
Celular: 55 11 96087.9282 

 
                                

 

 
TIO MAÇOM ESMERALDINO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA 

Presidente do Conselho Consultivo do Capítulo 
Wolfgang Amadeus Mozart da Ordem DeMolay 

E-Mail: esmeraldino@acmsaopaulo.org; 
Fones: 55 11  2472.5600 

Celular: 011 99497.4141 - whatsApp 
 
 

                         

 
 

TIO MAÇOM ANDRÉ GUSTAVO JORGE RACHID 
Consultor do Conselho Consultivo do Capítulo 

Wolfgang Amadeus Mozart da Ordem DeMolay 
E-Mail: ag.rachid@uol.com.br; 

Celular: 55 11 99394.1278 - whatsApp 
Comercial: 011+2413.4949 | Residêncial:  011+2098.3638 

 

                       

 
        TIO MAÇOM ROBERTO SAMORINHA PELLEGRINI 
  Venerável Mesttre da ARLS Penha de França, 393 – GLESP 

E-mail: robertopelle111@gmail.com; 
Celular: 011 94641.1175 - whatsApp 

Comercial:  011 2641.2680 
Residencial: 011 3539.5962 

 
 

                     

 
 

TIO MAÇOM LUIZ CARLOS GONZAGA 
Past Oficial Executivo SP e Legião de Honra 

Membro do Conselho Consultivo do Capítulo W.A.Mozart 
Editor do Informativo “O DeMolay” 
E-mail: lc.gonzaga@terra.com.br; 

Celular: 011 9.9915.4873 – whatsApp  

Residencial: 011 3294.7096  
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