LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO
(1912-1989)
O Maçom Luiz Gonzaga nasceu em Exu - PE, em 13 de Dezembro de 1912,
segundo filho do casal Januário e Santana. Januário ao ouvir o choro de seu filho;
comemorou com um tiro de bacamarte. O nome foi uma sugestão do padre e uma
homenagem por ter nascido no dia de Santa Luzia. Aos 7 anos já mexia na
sanfona do pai e aos 11 já acompanhava o pai nas festas. Aos 14 comprou a
primeira sanfona e passou a ajudar no orçamento da família. Nessa época já era
vaidoso com as suas roupas. Em 1930 já possuía boa fama como sanfoneiro e
seguiu para o Ceará, onde se alistou no Exército. Foi para São Paulo em 1939,
tocou no sul de Minas Gerais e ficou em definitivo no Rio de Janeiro. A partir de
1945 iniciou a gloriosa parceria com o advogado Humberto Teixeira que rendeu os
clássicos "Asa Branca", "No meu pé de serra" e um novo gênero: o Baião!
Alcançou o auge de sua carreira até 1954, sempre interpretando xaxado, xotes e
baião.
A partir do final da década de 70 e durante a década de 80 voltou a ser executado
e cultuado pelos grandes nomes da MPB em reconhecimento pela beleza, força e
importância do conjunto de sua obra. Entre 1980 e 198i percorreu o Brasil com o
show "A vida do viajante", na companhia do seu filho Gonzaguinha, outro
consagrado nome da MPB.
Em 03 de Abril de 1971, aos 59 anos, foi iniciado na ARLS PARANAPUAN N°
1447 (Rua Haia, 17 -Tauá/Ilha do Governador- RJ/Rito Moderno).
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Em parceria com o Ir:. Orlando Silveira Silva (ARLS ADONAI/RJ), compôs a
canção "Acácia Amarela" que foi gravada em 1982.
Partiu para o Or.'. Eterno em 02 de Agosto de 1989 em Recife/PE.
Em 1997 o GOB produziu o CD comemorativo do seu 175° aniversário de
fundação, para o evento "Compasso para o futuro". "Acácia Amarela" (3'55") é a
6° faixa deste CD, que conta com a participação da Orquestra Sinfônica Brasileira
e do Coral Baccarelli, com regência e arranjos do maestro Sérgio Kuhlmann.
Fonte: Boletim "O Templo" (N° O5 - jan/fev/00) da Loja "Indústria e Caridade" - N° 0049.
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