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O QUE É A ORDEM DEMOLAY?
A Ordem DeMolay é uma organização filosófica, fraternal e iniciática, para jovens do
sexo masculino com idade compreendida entre os 12 aos 21 anos. Foi fundada nos
Estados Unidos no dia 18 de Março de 1919 pelo Maçom Frank Sherman Land e é
patrocinada e apoiada pela Maçonaria, oficialmente desde 1921, que na maioria dos
casos cede espaço para as reuniões dos Capítulos DeMolay e Conventos da Ordem da
Cavalaria.
Há cerca de dois milhões de membros em todo o mundo e mais de 100 mil no Brasil. O
DeMolay que completa 21 anos de idade é denominado Sênior DeMolay e passa a
acompanhar os trabalhos da Ordem através da "Associação DeMolay Alumni". No Brasil,
somos distribuídos em mais de setecentos Capítulos, onde os milhares de DeMolays
regulares de todos os estados da federação se reúnem frequentemente e geralmente
aos sábados.
Para adentrar a Ordem DeMolay, o jovem precisa trazer consigo princípios básicos e
considerados pela Ordem de suma importância para a formação de qualquer homem ou
DeMolay. Para tornar-se digno de pertencer a esta organização o jovem deve praticar as
Sete Virtudes. E tendo em vista que esse jovem já é possuidor desses princípios, a
Ordem apenas o ajudará a moldar essas suas qualidades preparando-os para serem
verdadeiros líderes.

NO QUE SE BASEIA A ORDEM DEMOLAY?
Nosso principal propósito é a preparação de melhores cidadãos e a criação de líderes
através do desenvolvimento do caráter, enfatizando Sete Virtudes Cardeais: "amor
filial", "reverência pelas coisas sagradas", "cortesia", "companheirismo", "fidelidade",
"pureza" e "patriotismo".
Todo e qualquer Capítulo DeMolay está fundamentado nestas Sete Virtudes cardeais,
que a todo instante são cobradas dos jovens que se iniciam. Um jovem DeMolay tem a
obrigação de ter essas Sete Luzes fazendo parte de sua vida, somente diante dos outros
DeMolays, mas também em sua vida social e profissional. A Ordem tem a pretensão e
deseja, de forma alguma, tomar o lugar do lar, da igreja ou da escola. Pretendemos, na
verdade, através da busca pelo aperfeiçoamento, colaborar com um programa de
ensinamentos que visam formação da cidadania em seus membros.
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Porém, como em qualquer outra atividade, um membro somente perceberá os
benefícios da Ordem DeMolay na proporção de sua própria colaboração. Ao participar
ativamente da programação do Capítulo, ele verificará que o retorno material e
espiritual manifestar-se-á. Fará verdadeiras amizades e aprenderá a ter
responsabilidade e autoconfiança.

COMO FUNDAR UM CAPÍTULO DEMOLAY?
A criação de um Capítulo da Ordem DeMolay é uma tarefa muito importante para o
congraçamento da família e o aperfeiçoamento de nossa juventude. É necessário estar
devidamente seguro do sucesso e funcionamento do novo Capítulo.
Havendo interesse de se criar um Capítulo DeMolay, deve-se entrar em contato com o
Grande Capítulo Estadual/Distrital de sua Jurisdição, para que os procedimentos aqui
descritos sejam executados de acordo com os planos do Grande Capítulo
Estadual/Distrital. O Grande Mestre Estadual/Distrital representa o Supremo Conselho
da Ordem DeMolay para o Brasil é o responsáveis pela administração DeMolay na
Jurisdição para o qual for designado. Sua aprovação deve ser obtida para a criação de
um Capítulo DeMolay.
O Grande Capítulo Estadual/Distrital dará a necessária informação e assistência para a
criação de um Capítulo DeMolay. Existem outras fontes adicionais de informação, as
quais auxiliam as pessoas que estão interessadas nestas etapas.
Isto inclui: reuniões, consultas, correspondências com o Grande Mestre
Estadual/Distrital ou seus representantes, consultas ao Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para o Brasil e especialmente assistir a reuniões de um Capítulo DeMolay.
As etapas seguintes são de caráter geral, e indicadas para abranger a maioria das
situações. Além deste conjunto de procedimentos, oferecemos informações
suplementares que auxiliam para o perfeito encaminhamento da solicitação.

CONSIGA UM CORPO PATROCINADOR
A primeira coisa que é necessária é encontrar um Corpo Patrocinador para o Capítulo,
que deve estar enquadrado nas seguintes categorias:
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a. Somente Lojas Maçônicas regularmente constituídas por obediência maçônica
reconhecida e enquadrada nos termos da legislação do Supremo Conselho da
Ordem DeMolay para o Brasil poderão patrocinar um capítulo DeMolay.
b. Uma junta patrocinadora pode ser formada por dois ou mais grupos Maçônicos,
tais como, duas ou mais Lojas Simbólicas ou qualquer outra combinação, desde
que pertençam a mesma jurisdição do Grande Capítulo Estadual/Distrital.
c. O Grande Mestre Estadual/Distrital, ou seu representante legal, terá prazer em
ajudar, oferecendo um programa informativo para melhor esclarecimento dos
Maçons à respeito da Ordem DeMolay.
d. Qualquer que seja o Corpo Patrocinador, o mesmo nomeia um mínimo de 06
(seis) Maçons para servirem no “Conselho Consultivo”.
e. Ao concordar com o patrocínio de um Capítulo, os Oficiais, os Membros da
Organização Maçônica e do Conselho Consultivo, aceitam as seguintes
responsabilidades:
1. Providenciar local apropriado para as reuniões do Capítulo, de
preferência um Templo Maçônico.
2. Manutenção do Conselho Consultivo composto de 06 ou mais Maçons.
3. Supervisão do Capítulo através do Conselho Consultivo.
4. Conduzir o desenvolvimento do Capítulo, a manutenção e ampliação de
seu quadro.
5. Assistência ao Capítulo e seus Membros, onde e quando necessitarem.
f. Cada Membro do Conselho Consultivo deve ser um Maçom regular, porém não
necessariamente ser Membro do Corpo Patrocinador. Um Sênior DeMolay
(DeMolay que completou 21 anos), pode servir no Conselho Consultivo, porém
não na condição de Presidente.
g. As indicações para o Conselho Consultivo estão sujeitas à aprovação do Grande
Mestre Estadual/Distrital, e ele pode remover ou substituir os Membros de um
Conselho Consultivo a qualquer tempo. O período de mandato de um Conselho
Consultivo é de 01 (um) ano. O Conselho Consultivo elege o seu Presidente, o
qual deve ser Mestre Maçom. A cada um dos Consultores do Conselho
Consultivo é dada a responsabilidade em uma área especifica como: Ritual,
Esportes, Finanças, Atividades Sociais, Serviço Cívico, Relações Humanas etc.

ESCOLHA UM NOME PARA O CAPÍTULO
Um Capítulo não pode ter nome de uma pessoa viva, e o nome escolhido deverá ser
aprovado pelo Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.
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A Jurisdição territorial de um Capítulo deve coincidir com os limites da Jurisdição
Estadual/Distrital, Municipal ou Distrital na qual está localizado, a não ser que a
Jurisdição do Capítulo tenha sido determinada pelo Grande Capítulo.
A maioria dos Capítulos novos recebe o nome da Cidade onde estão localizados. Se for
um segundo Capítulo, em Cidade onde o nome da mesma já foi utilizado anteriormente,
então, pode-se escolher o nome de eminentes Maçons já falecidos, nomes históricos ou
alusivos a Cidade, Estado ou Nação. Um nome deve ser escolhido cuidadosamente, pois
permanecerá para sempre junto ao Capítulo.

PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS
O Corpo Patrocinador deverá realizar uma reunião para oficializar a decisão de
patrocínio ao Capítulo DeMolay e a escolha dos Maçons para comporem o Conselho
Consultivo. Deverá ser confeccionada uma Ata sucinta da reunião relatando tais
decisões, e em especial o nome e o endereço do Corpo Patrocinador. A reunião deverá
ser Presidida pelo Presidente do Corpo Patrocinador ou um representante legal da
Ordem DeMolay.
Após a reunião, uma cópia da Ata deverá ser enviada ao Grande Capítulo
Estadual/Distrital com os seguintes documentos preenchidos:
Decisão de Patrocínio e Solicitação de Carta Constitutiva: este formulário informa,
dentre outras coisas, a decisão de patrocínio, o nome do Corpo Patrocinador, o nome
do Capítulo DeMolay e o pedido da expedição da Carta Constitutiva. Junto a esse
formulário deverá ser enviada uma Taxa correspondente (veja a taxa com seu GCE).
Formulário de Conselho Consultivo (SISDM): este formulário deverá ser enviado ao
Grande Capítulo Estadual/Distrital com os dados dos membros do Conselho Consultivo
eleitos pelo Corpo Patrocinador para trabalhar pelo Capítulo DeMolay. Junto a esse
formulário deverá ser enviada uma Taxa correspondente (veja a taxa com seu GCE) por
integrante do Conselho Consultivo.
Todos os pagamentos devem ser enviados ao Grande Capítulo Estadual/Distrital da
Jurisdição, que aprovando o pedido, envia a documentação para a sede do Supremo
Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.
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Após esses procedimentos, a Carta Constitutiva é expedida e enviada ao Grande
Capítulo Estadual/Distrital, para entrega ao Corpo Patrocinador na ocasião da Instalação
do Capítulo. A responsabilidade geral do Corpo Patrocinador junto com as informações
adicionais sobre os vários Consultores do Conselho Consultivo e dos jovens DeMolays
estão incluídas no Estatuto e no Regulamento Geral do Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para o Brasil.

INSTITUÍDO O CAPÍTULO
SELEÇÃO DE MEMBROS - O número de membros para o funcionamento de um Capítulo
é de no mínimo 23 (vinte e três). Um candidato deve ter completado seus 12 anos de
idade e não poderá ter completado 21 anos. Um jovem candidato à Ordem DeMolay
não precisa ser parente ou ter qualquer relação com um Maçom ou com a Maçonaria. O
Conselho Consultivo relacionará e aprovará as propostas para admissão dos candidatos.
Muitas vezes um Capítulo novo poderá ter membros DeMolays transferidos de outro
Capítulo para fazer parte do novo Capítulo.
Deve-se estar seguro de que haja um número suficiente de futuros candidatos para o
sucesso do novo Capítulo.
TAXAS DE INICIAÇÃO, INICIAÇÃO AO GRAU DEMOLAY E CAPITAÇÃO ANUAL (CID –
Carteira de Identidade DeMolay) - Todos os iniciados devem pagar as Taxas de
Iniciação, Iniciação ao Grau DeMolay e Capitação Anual, cujos valores deverão ser
obtidos junto ao Grande Capítulo Estadual/Distrital.
OBSERVAÇÕES: No caso de Instalação de novo Capítulo, havendo as Cerimônias de
Iniciação e Iniciação ao Grau DeMolay, a Taxa de Iniciação ao Grau DeMolay não é
cobrada.
INICIAÇÃO DO PRIMEIRO GRUPO - Devem ser feitos preparativos para que algum
Capítulo envie seus Oficiais para iniciar os novos membros. Se isso não for possível, o
Conselho Consultivo pode iniciar estes membros usando o Ritual de Trabalhos Secretos,
comunicando-lhes os sinais, toques e palavras de passe. Imediatamente após a
iniciação, os nomes dos iniciados devem ser cadastrados no SISDM e efetuado o
recolhimento das respectivas taxas.
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SELEÇÃO DOS OFICIAIS DO CAPÍTULO - A primeira Administração do Capítulo deve ser
selecionada pelo Conselho Consultivo ou eleita pelos candidatos. Nos casos locais onde
candidatos se conheçam entre si, preferencialmente é melhor que elejam seus próprios
Oficiais. Os Oficiais devem ser instalados por uma Equipe Instaladora de outro Capítulo
DeMolay.

FUNCIONAMENTO DO CAPÍTULO
Quando as etapas precedentes tiverem sido realizadas, o Capítulo DeMolay estará
existindo e funcionando.
Um Capítulo para sobreviver e funcionar deve receber uma atenção constante,
dedicada e interessada por parte dos Maçons que são patrocinadores e daqueles que
ocupam cargos no Conselho Consultivo.
Usem muito e aproveitem as publicações e serviços encontrados no Supremo Conselho
da Ordem DeMolay para o Brasil, assim como o auxílio e conselhos de seu Grande
Mestre Estadual/Distrital e seus representantes. Não hesite em se comunicar com
qualquer um deles se você necessitar de informação ou assistência.

ITENS NECESSÁRIOS PARA A FUNDAÇÃO DE UM CAPÍTULO
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

ESSENCIAL

01

Coroa da Juventude (com almofada)

Sim

01

Joia para Mestre Conselheiro

Não

23

Jóias para os Oficiais do Capítulo

Sim

23

Capas para os Oficiais do Capítulo

Não

23

Rituais do Grau Iniciático

Sim

23

Rituais do Grau DeMolay

Sim

05

Monitor de Cerimônias Públicas

Sim

02

Manual de Práticas Ritualísticas

Sim

01

Bíblia Sagrada

Sim

03

Malhete

Sim

07

Candelabros de uma só vela

Sim

01

Sacola do Tronco da Solidariedade

Não
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01

Estandarte do Capítulo

Não

01

Bandeira Nacional

Sim

01

Bastão para o Mestre de Cerimônias

Não

01

Livro Escolar

Sim

AUXÍLIO PARA FUNDAÇÃO
Com o objetivo de facilitar a instalação ou reinstalação de um Capítulo DeMolay, o
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil fornece, de forma GRATUITA, os
seguintes itens, quando da fundação ocorrer a regularização de no mínimo 23
membros:
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

23

Ritual do Grau Iniciático

01

Coroa da Juventude

01

Joia para Mestre Conselheiro

23

Jóias para os Oficiais do Capítulo

02

Manual de Práticas Ritualísticas

23

PIN do Supremo Conselho

03

Monitor de Cerimônias Públicas

01

Marcador de Bíblia
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CHECK-LIST PARA FUNDAÇÃO
Conversar com o Grande Mestre Estadual/Distrital ou seu representante sobre a
criação de um Capítulo DeMolay.
Procurar outros Maçons interessados.
Conseguir um Corpo Patrocinador e, em seguida, preencher o Formulário de
“Decisão de Patrocínio e Solicitação de Carta Constitutiva”.
Selecionar o Conselho Consultivo e preencher o Formulário do Conselho
Consultivo.
Fazer Ata sucinta de Fundação, relatando as decisões e em especial,
esclarecendo a data de Fundação, o nome e o endereço do Corpo Patrocinador.
A reunião deve ser presidida pelo Presidente do Corpo Patrocinador ou por um
representante legal da Ordem DeMolay.
Enviar todos os documentos para o Grande Capítulo Estadual/Distrital.
Verificar os materiais e publicações recebidas e relacionar qualquer suprimento
adicional necessário.
Organizar uma campanha para conseguir candidatos, esquecendo que não é
obrigatório ser filho ou parente de Maçons, escolhendo e aprovando no mínimo
23 candidatos.
Conseguir que um Capítulo DeMolay realize as Cerimônias dos Graus Iniciático e
DeMolay e dê posse aos Oficiais do Capítulo.
Receber a Carta Constitutiva do Grande Mestre Estadual/Distrital em seguida à
iniciação de no mínimo 23 novos membros.
Preparar um Estatuto para o Capítulo, e seu Regimento Interno.
Iniciar o funcionamento do Capítulo de acordo com o Estatuto do Supremo
Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e Regulamentos da Jurisdição.
Programar a primeira reunião de Planejamento para o Capítulo e fazer uma lista
de atividades em perspectiva.
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ORIENTAÇÕES FINAIS
Deve-se manter um canal de fraternidade com os Capítulos DeMolays mais próximos,
para que estes auxiliem nas reuniões ritualísticas e também nos processos
administrativos. O Conselho Consultivo escolhido deverá visitar outros Capítulos
DeMolays e Conselhos Consultivos para aprender mais sobre as funções e obrigações de
um membro do Conselho.
Cada DeMolay e cada membro do Conselho Consultivo deve estudar os Rituais, o
Estatuto e Regulamento Geral do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, a
fim de que durante as reuniões possam dar ao Capítulo as devidas instruções.
E é muito importante visitar e receber visitas de outros Capítulos, pois fortalece a
fraternidade e aprimora a ritualística.
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MAIORES INFORMAÇÕES
Para maiores informações sobre como fundar um Capítulo da Ordem DeMolay em sua
cidade, entre em contato diretamente com o Supremo Conselho da Ordem DeMolay
para o Brasil:
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL
Rua México, 41 – sala 1008 – Centro – Rio de Janeiro – 20031-905
E-mails: secretaria@demolay.org.br – gmn@demolay.org.br
Telefones: (21) 2456.8927 – (21) 2456.8145
Facebook: facebook.com/scodb
Twitter: @scodb

Seja Bem Vindo ao
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil!!
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Fundado e Instalado no dia 12 de Abril de 1985

DECISÃO DE PATROCÍNIO E SOLICITAÇÃO DE CARTA CONSTITUTIVA
Ao Grande Mestre e Membros do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.
Irmãos
ficou resolvido que

(nome completo do Corpo Patrocinador)
Localizado a:

(endereço)

(Cidade)
sendo um Corpo Maçônico regular e reconhecido por:

(Estado)

(CEP)

(Nome da Potência Maçônica)
Desejando empregar nossos melhores esforços na promoção e difusão dos princípios e objetivos da Ordem DeMolay, em seu
trabalho em favor da juventude, concordamos em patrocinar o Capítulo denominado:

(Nome Completo do Capítulo)
Localizado em:

(Cidade)

(Estado)

(País)

Em nome do Conselho Consultivo e dos membros do mencionado Capítulo prometemos que sendo a Carta Temporária condedida,
este Capítulo será patrocinado e mantido de acordo com os Estatutos do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e
que as autoridades e dirigentes da Ordem DeMolay serão reconhecidas e suas diretrizes e decisôes legais obedecidas fielmente.
Indicamos para membro do Conselho consultivo deste Capítulo as pessoas relacionados no certificado que anexamos, assegurando
que todos são membros em pleno direito da Fraternidade Maçônica.
Portanto, respeitosamente requeremos vosso deferimento a esta decisão de Patrocínio e Solicitação de Carta Temporária para o
Capítulo da Ordem DeMolay

Remetendo a importância de R$

para pagamento da referida Carta Constitutiva.
Cidade

Data

Assinatura
Nome
(Presidente do Corpo Patrocinador)
Assinatura
Nome
(Secretário do Corpo Patrocinador)
(Endereço do Secretário)
Assinatura
Nome
(Oficial Executivo Regional)
APROVADO EM:
Solicito que a Carta Constitutiva deste Capítulo seja providenciada:
Assinatura
Nome
(Carimbo do Corpo Patrocinador)

(Grande Mestre Estadual)

