
 

 

CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA CASA DAS ESTRELAS 

2 de março de 2019 

Histórico da Casa das Estrelas – Centro de Apoio a Pacientes com Câncer em Barretos 

No ano de 2009, houve uma tentativa de unificação e canalização da filantropia do Grande Capítulo 

e dos Capítulos do Estado de São Paulo para um objetivo em comum, na Gestão “Integrar para 

Fortalecer”, da Digna Grande Matriarca Maria Eliza de Castilho Manfré e Digno Grande Patriarca 

Célio José de Morais. Motivados por uma homenagem que os irmãos Cleude Aparecida de Castro 

Dutra Cunha e Ramilo Dutra da Cunha haviam recebido da Prefeitura de Ilha Solteira pela prestação 

de serviços voluntários de acolhimento a irmãos em tratamento no Hospital do Câncer de Barretos, 

para lá rumaram e, acompanhados pelo casal, procuraram a “Casa do Maçom” naquela cidade, 

com a proposta de adquirir ou construir um apartamento na própria instituição maçônica, para alojar 

membros da Estrela do Oriente que necessitassem de assistência. Após analisá-la, a diretoria da 

entidade informou a sua inviabilidade, visto não estar prevista em seu estatuto, o que encerrou o 

assunto, entristeceu e frustrou as expectativas dos proponentes.  

Passado o tempo, em final de novembro de 2012, com o Grande Capítulo mais estruturado por um 

novo Estatuto, a então Grande Matriarca Adjunta, próxima na linha sucessória e potencial futura 

Grande Matriarca, Rogéria Azevedo Souza Pontes com seu marido, o irmão Wlamir Pontes, 

visitaram Barretos para expor aos irmãos Cleude e Ramilo, a ideia de construir um Centro de Apoio 

a Pacientes com Câncer próprio naquela cidade, voltado para os membros da Ordem da Estrela do 

Oriente e seus familiares. Esse propósito foi considerado excelente pelos irmãos que se 

propuseram a ajudar e, nesse mesmo dia, ao regressarem para Birigui onde residem, procuraram 

a PGM Maria Eliza para discorrer sobre essa intenção, usando então a irmã Rogéria as seguintes 

palavras: “caso eleita, nós não vamos construir um apartamento em Barretos, vamos construir uma 

casa inteira! ”  

A PGM colocou-se também à disposição para abraçar a causa e, a partir desse momento, o 

universo conspirou a favor daquilo que deveria ser feito. 

Em dezembro desse ano, uma boa parte da diretoria do Grande Capítulo rumou para Jaboticabal 

para assistir ao escrutínio das eleições e, após seu final, a proposta da futura Grande Matriarca foi 

submetida a apreciação dos eleitos, tendo enorme receptividade. 

No mês de janeiro de 2013, a irmã Rogéria, convidou a diretoria do Grande Capítulo, as Past 

Grandes Matriarcas e Past Grandes Patriarcas, para uma reunião em Birigui, na qual explanou a 

ideia, recebendo o apoio geral.  

Após a cerimônia de sua posse, em março de 2013, na cidade de São Pedro, a Digna Grande 

Matriarca Rogéria, acompanhada do Digno Grande Patriarca Armando da Silva Filho, também um 

incentivador e entusiasta desse empreendimento, fez uma apresentação áudio visual do projeto e 

da planta arquitetônica elaborada voluntária e graciosamente pelo irmão André Ponciano, de 



 

Barretos, para uma atenta plateia composta de membros da Ordem e convidados que ficaram muito 

entusiasmados e estimulados com o intento. 

Iniciou-se então uma fase de intensa procura de uma área adequada e, encontrou-se um terreno 

em área nobre, praticamente ao lado da Casa do Maçom, localizado na principal avenida de acesso 

ao Hospital do Câncer. 

Após negociações, esse terreno com 772 m² foi adquirido no mês de abril de 2013, usando-se para 

tal, um aporte de recursos em forma de empréstimos junto a membros da diretoria do Grande 

Capítulo e outros que abraçaram a causa, como o casal Ida e Ary Sofia de Birigui que emprestaram 

a metade do valor do terreno, sem prazo para pagamento nem juros, bem como, preciosas 

doações, inclusive anônimas. 

Concomitantemente a essa compra, também foi adquirido um carro para a realização de uma “ação 

entre amigos”, com a finalidade de quitar todas as dívidas.  

Uma nova fase então se descortinou, com a realização de inúmeros eventos (leilão de gado, 

jantares, almoços, bailes, festas, ações entre amigos e outros) tanto pelo Grande Capítulo, como 

por todos os Capítulos Associados, irmanados nesse ideal. 

A participação efetiva dos Capítulos desde o início, foi fundamental para o projeto; sem ela, nada 

teria sido possível. 

Em setembro do mesmo ano, foi lançada a pedra fundamental da construção em tocante cerimônia 

e, após a preparação do terreno, terraplanagem e assentamento de estacas, contando para isso 

com a ajuda de muitos que o fizeram sem custo, finalmente, em janeiro de 2014, iniciou-se a 

construção.  

Durante 2014, a obra cresceu desde fundação até a laje do primeiro pavimento, com o 

acompanhamento constante do engenheiro responsável André Ponciano, do topógrafo Porfírio de 

Freitas, da atual DGM Cleude e do irmão Ramilo sob a supervisão geral da DGM Rogéria. 

A Gestão a seguir, “Só o Amor Constrói” da Digna Grande Matriarca Júlia Celina Machado e Digno 

Grande Patriarca João Alves de Magalhães Neto, deu continuidade a construção em 2015 e 2016. 

Essa administração também se dedicou a essa nobre causa, promovendo muitos e diferentes 

eventos para a arrecadação de recursos, bem como, “ações entre amigos” com carros como 

prêmio, erguendo assim as paredes da edificação. 

Em 2017 na Gestão “Força, Esperança e Fé”, a Digna Grande Matriarca Cleude Aparecida de 

Castro Dutra Cunha, profundamente familiarizada com a obra que acompanhou desde o início e 

contando com o apoio incondicional e a participação do Digno Grande Patriarca Walter Procópio, 

promoveu uma cruzada para arrecadação de fundos e divulgação do projeto em todo o país e 

também no estrangeiro. 

Foram providenciados carnês de doação voluntária e realizada uma campanha para o patrocínio 

dos apartamentos. A empreitada foi um sucesso, com o Capítulo Trioeste nº 15 de Birigui 

patrocinando o primeiro apartamento, acompanhado pelos Capítulos: São Paulo nº 1 de São Paulo, 

Aldebran nº 18 de São Paulo, Ideal e Trabalho nº 26 de Praia Grande e Rosa de Saron nº 41 de 

Limeira. Recebeu ainda, dentro do universo da OEO, um patrocínio internacional através da Past 

Grande Matriarca da Bolivia, Franky de Avilés e seu marido Past Grande Patriarca Jorge de Avilés 

(in memoriam).  



 

A família maçônica, sensibilizada pela grandeza da obra, igualmente participou dessa empreitada, 

através da Grande Assembleia da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, Lojas Maçônicas 

e Entidades Paramaçônicas de Limeira, Loja Maçônica El Alcazar de Praia Grande, bem como uma 

empresa de iniciativa privada, a Realen Folheados de Limeira. 

Temos a fé que nos dá a certeza de que muitos mais virão, a seu tempo. 

Paralelamente, muitos eventos continuaram a realizados, tanto pelo Grande Capítulo como pelos 

Capítulos que destinaram os recursos para a construção. 

Com a obra prosseguindo em ritmo acelerado, tornou-se necessário pensar-se em seu 

funcionamento, continuidade, sobrevivência futura e garantia de seu patrimônio. 

Para tanto, foram realizadas três Assembleias Gerais. Na primeira, a de reforma do Estatuto do 

Grande Capítulo, previu-se a possibilidade de a Instituição manter fundações; na segunda, 

aprovou-se a doação do terreno e a transformação do Centro de Apoio a Pacientes com Câncer 

em uma fundação que passou então a chamar-se “Fundação Casa das Estrelas” e, finalmente, na 

terceira, foi aprovado o Estatuto da Fundação.  Em todas, a presença dos votantes foi superior ao 

quórum exigido e as decisões foram unânimes, demonstrando o alto grau de comprometimento dos 

Capítulos de São Paulo para com a obra. 

De 2017 a 2019, após a conclusão das paredes, a construção evoluiu para a fase de cobertura, 

instalações elétricas e hidráulicas, pesquisa de materiais, reboque, pintura e acabamento em geral. 

Foi mobilizada uma força tarefa composta por todos os envolvidos diretamente, dado o volume de 

trabalho a ser feito. Destaque-se aqui, o trabalho realizado pelas comissões através dos irmãos: 

João Antonio Junior, Jorge Alberto Martins, Luiz Otávio Manfré, Neusa de Freitas Custódio, Ramilo 

Dutra da Cunha, Wlamir Pontes e, o suporte e a colaboração recebidos da Casa do Maçom, do 

Capítulo Força e Esperança nº 2, da Loja Maçônica Renovadora e demais Lojas de Barretos que 

foram indispensáveis; sem eles, o trabalho teria sido ainda mais árduo. 

A “Casa das Estrelas” foi o ponto alto das apresentações realizadas na Grande Assembleia Trienal 

em Orlando-Florida, por tratar-se da obra de maior porte na jurisdição mundial do Grande Capítulo 

Geral. 

Finalmente, nesta data de 2 de março de 2019, serão inaugurados 11 apartamentos, fruto do 

trabalho conjunto e coeso de todos aqueles que unidos “arregaçaram as mangas e foram à luta” 

Esta Casa das Estrelas, onde existe amor em cada detalhe da construção, constitui-se o patrimônio 

material, espiritual e moral de todos e de cada um dos membros da Ordem da Estrela do Oriente 

que tem o dever de zelar pela sua continuidade, finalização e funcionamento.  

E que assim seja para sempre! 
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