CERIMONIAL

CONGRESSO REGIONAL

INSTRUÇÕES GERAIS
Este cerimonial se divide em duas partes, a parte informal (abertura oficial do evento) e a
parte formal (posse das Lideranças eleitas e encerramento do evento).
Se o Evento Regional se tratar de um encontro apenas informal, o MCR poderá fazer uso do
encerramento á sua escolha, incluindo a oração final para reflexão e despedida das comitivas.
Visa oficializar o cerimonial de eventos da Ordem DeMolay do Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para o Brasil, servindo de referência para os eventos e facilitando o trabalho das
lideranças Juvenil e Adulta de quaisquer jurisdições.
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1ª PARTE – INFORMAL
CERIMONIAL DE ABERTURA DO CONGRESSO REGIONAL
INSTRUÇÕES GERAIS
É impreterível que a abertura, bem como o encerramento, sejam realizados pela Liderança
Juvenil: Mestre Conselheiro Regional.
Não há necessidade de formalidades e disposição espacial como em um templo utilizado pelos
Capítulos, nem mesmo os trajes são obrigatórios, é somente um cerimonial curto de abertura
do evento, dentro dos padrões da Ordem DeMolay.
As bandeiras devem estar colocadas alinhadas e à direita da mesa diretora.
Caso utilizado o púlpito deverá ser colocado à esquerda da mesa diretora.
O uso do Malhete é opcional para a abertura.
Os cargos requeridos na abertura são exemplificações para uma melhor padronização.
Alterações podem ser feitas conforme a necessidade e presença de autoridades.
Esse cerimonial pode ser o usado para qualquer evento regional, não se limitando somente ao
Congresso Regional.

CARGOS REQUERIDOS
Mestre Conselheiro Regional (MCR);
Mestre Conselheiro do Capítulo sede (MC);
Oficial Executivo Estadual (OER);
Presidente do Conselho Consultivo do Capítulo sede (PCC).
Antes de realizar a cerimônia é importante que todos estejam sentados
em seus lugares. O MCR já estará sentado ao centro da mesa
acompanhado das demais autoridades supra citadas.
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CERIMONIAL
MCR

Bom dia (tarde ou noite) meus queridos Irmãos, Tios, Tias, amigos e
convidados. É com muita honra que lhes dou as mais cordiais boas vindas a
mais um grandioso evento da Ordem DeMolay ...................... (Paulista,
Pernambucana, Etc). É com grande alegria que iniciamos hoje o ......................
(nome do evento regional) da ...................... Região Administrativa do Grande
Capítulo do Estado de ...................... neste ano de ...................... . Antes de
iniciarmos nossos trabalhos e atividades gostaria de nomear os Irmãos e Tios
que me acompanham nesta mesa diretora: Tio ...................... (nome), Oficial
Executivo da ...................... Região Administrativa do Estado de ......................,
Tio ...................... (nome completo), Presidente do Conselho Consultivo do
Capítulo ...................... e Irmão ...................... (nome completo), Mestre
Conselheiro do Capítulo ......................, sede deste evento.
Neste momento convoco a todos a se colocarem em pé para que juntos
entoemos o Hino Nacional Brasileiro.

MCR
Execução do Hino Nacional Brasileiro.
MCR

E como nenhuma deliberação deve ser iniciada sem a supervisão e bênção de
nosso Pai Celestial, solicito ao Irmão ...................... (MC) que nos guie em
oração.

MCL

Meus irmãos, fechemos nossos olhos, abaixemos nossas cabeças e juntos nos
coloquemos em oração.

MCL

Pai nosso, como filhos humildes e compreensivos invocamos Vossas bênçãos
para este dia que passaremos juntos como Irmãos e amigos. Dia de reflexões,
de convivência, de deliberações e decisões em prol de nossa grande Ordem.
Momentos de respeito e compreensão uns para com os outros, de mudanças e
de novos aprendizados. Iluminai nossos corações para que possamos buscar a
sabedoria em nossas reflexões e guie-nos pelo caminho da bondade e da justiça
para que possamos deliberar o futuro da Ordem DeMolay. Dai aos nossos
líderes sensatez para que possam nos representar com sabedoria, humildade e
tolerância e sempre lembrar de Ti nas horas das provações e decisões. Que
possamos trilhar o caminho do bem a fim de sermos melhores filhos, amigos
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leais, jovens cidadãos de nossa grande nação, dignos dos elogios de todos os
homens de bem. Amém.
Todos

Amém.

Este momento pode ser reservado aos informativos do evento, como
uma Ordem do Dia. Espaço para divulgações, explicações, etc.

MCR

Eis que chegamos a mais este ...................... (nome do evento regional) da
...................... Região. Muitas decisões nos aguardam, muitas mudanças nos
esperam, muitos desafios encontraremos, muitas atitudes e ações devem ser
tomadas, muitas escolhas devem ser feitas, só assim nossos objetivos serão
alcançados. De sermos melhores homens e melhores cidadãos. Que possamos
aproveitar ao máximo este momento juntos, para que levemos mais que
brindes ou histórias deste Evento Regional, que possamos levar cada vez mais
amigos, cada vez mais irmãos, para que trilhemos mais histórias e mais
conquistas, por um país mais justo e melhor. Em nome e por autoridade do
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, e em virtude dos poderes
que me encontro investido como Mestre Conselheiro Regional da
...................... Região Administrativa do Grande Capítulo do Estado de
...................... declaro oficialmente abertos os trabalhos do ......................
(nome do evento regional).

MCR
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2ª PARTE – FORMAL
CERIMONIAL DE ABERTURA DO CONGRESSO REGIONAL
INSTRUÇÕES GERAIS
É impreterível que a abertura, bem como o encerramento, sejam realizados pela Liderança
Juvenil: Mestre Conselheiro Regional.
Os assentos ao lado do Mestre Conselheiro Regional, devem ser ocupados por iguais entre
maçons e DeMolays, alternando os lados a medida em que forem chamados. A composição da
mesa começa pelas pontas, pelas autoridades de menor nível hierárquico. Próximo ao centro
da mesa sentam-se as autoridades de maior nível hirárquico. Autoridades não ligadas à Ordem
DeMolay também podem ser convidadas a sentarem-se à mesa, sendo as primeiras a serem
nomeadas. Há de se observar que a mesa precisa ficar em equilíbrio, com número iguais de
pessoas em cada um dos lados. Ao centro da mesa, senta-se o Mestre Conselheiro Regional
que dirigirá a sessão.
Este cerimonial pode ser realizado em qualquer ambiente, não se esquecendo de reservar
espaço para os itens obrigatórios, previstos pela ritualística da Ordem DeMolay.
Tanto a abertura quanto o encerramento podem ocorrer como uma cerimônia pública. Em
sequência à abertura deve ser realizada a Ordem do Dia do Evento Regional.
As bandeiras devem estar colocadas alinhadas e à direita da mesa diretora.Caso utilizado o
púlpito deverá ser colocado à esquerda da mesa diretora.
Recomenda-se veementemente a realização da cerimônia de encerramento logo após as
solenidades do cerimonial do evento regional, mesmo com o evento seguindo no dia seguinte.
NC: Entende-se como lados de orientação, direita e esquerda, a partir
do ponto de vista de quem estiver na mesa diretora dos trabalhos.

CARGOS REQUERIDOS
Mestre Conselheiro Regional (MCR);
Capelão (Cap);
Diácono (Diac);
Mestre de Cerimônias (MCer);
Organista (Org).
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CHECK-LIST

ITENS OBRIGATÓRIOS
a) Candelabros com as sete luzes simbólicas;
b) Bíblia Sagrada;
c) Malhete para a mesa de autoridades;
d) Bandeira Nacional;
e) Coroa da Juventude.
f) Bandeira Estadual do Estado sede para eventos estaduais ou regionais;
g) Livros Escolares;
h) Altar;
ITENS OPCIONAIS
a) Toalha com emblema para o altar;
b) Assentos para autoridades não ocupantes da mesa de autoridades;
c) Marcador para o Livro Sagrado;
d) Pulpito para Mestre de Cerimônias;
e) Pedestal para bandeiras.
f) Bandeira DeMolay;
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CERIMÔNIA DE ABERTURA
O MCer se movimenta até o lado Oriental do altar, bem em frente à
quarta vela.
MCer

Meus irmãos, tios, tias, amigos e convidados, mais um grandioso evento da
Ordem DeMolay está prestes a começar. Um evento direcionado ao
crescimento espiritual, moral e intelectual irá tomar conta da cidade de
......................, tendo como protagonistas e realizadores estes jovens que aqui
estão. São eternos aprendizes da vida em busca de um futuro melhor e mais
digno aos olhos de todos os homens de bem. Em nome do Mestre Conselheiro
...................................... (nome do Mestre Conselheiro do Capítulo sede) do
Capítulo .......................................... (nome do Capítulo), número .............. do
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, nós vos damos as mais
cordiais boas vindas ao ...................... (nome do evento regional).
E para tomarem seus lugares à mesa diretora convido as seguintes autoridades:
A quantidade e as autoridades é controlada pela organização do
evento. Apresentamos uma instrução de como devem ser chamadas.

MCer

Tio ...................... (nome completo), ...................... (cargo que ocupa
atualmente ou o que representa dentro do evento).
Irmão ...................... (nome completo), ...................... (cargo que ocupa
atualmente ou o que representa dentro do evento).
As autoridades devem ocupar os lugares da mesa da ponta para os
centros, alternando-se os lados. Deve-se tomar o cuidado para que
mulheres não fiquem sentadas em um das pontas da mesa.

MCer

E, para presidir os trabalhos deste ...................... (nome do evento), convido o
Irmão ................................. Mestre Conselheiro Regional da ........... (número
da Região) do Estado de .......................... e seus Oficiais.
Os Oficiais entram e se colocam ao lado ocidental do altar onde se
ajoelham de forma usual.

MCR

Amém

CERIMONIAL

CONGRESSO REGIONAL

Todos os Oficiais se levantam. O MCR é escoltado pelo MCer até seu
posto. MCer ocupa seu posto.
MCR
Os Oficiais ocupam seus lugares e se sentam.
MCR

Saudações a todos! Em nome da Ordem DeMolay do Estado de ......................
e representando meus irmãos de toda a ...................... Região Administrativa
do Estado de ...................... dou-lhes as mais cordiais boas vindas a essa
comunidade de jovens dedicados e determinados que lutam, dia após dia,
contra todas as tentações da juventude, almejando um horizonte melhor para as
gerações futuras. Apesar de termos sinais secretos, palavras e modos de
reconhecimento, não possuímos mistérios para o mundo no que diz respeito às
nossas finalidades. Em nossas vidas diárias procuramos colocar em prática os
ensinamentos propostos pelo Tio Frank Sherman Land, fundador da Ordem
DeMolay no mundo e trazidos ao Brasil pelo Tio Alberto Mansur. Cada
DeMolay traz dentro de si o brilho de cada uma das sete virtudes cardeais, aqui
representadas por estes sete candelabros. Sendo assim convido o Irmão
Diácono para que diante do Altar, possa nos iluminar com as luzes eternas de
um DeMolay.
O Diac se movimenta em direção a vela 1, acende-a e então acende as
outras em ordem numérica, atravessando entre o Altar e o Oriente
enquanto faz isso. O MCR começa o discurso seguinte assim que o
Diac acender a vela 1. O MCR e o Diac coordenam discurso e ações,
de modo que a vela 7 seja acesa no momento em que o MCR concluir
sua fala.

MCR

Nossos antepassados bem sabiam que a liberdade religiosa, representada pela
Bíblia Sagrada, a Liberdade Civil, representada pela bandeira de nossa pátria e
a Liberdade Intelectual, representada pelos livros escolares, deviam sempre
andar juntas para que pudessem ser efetivas. Em torno desses baluartes a
Ordem DeMolay coloca sete luzes, simbolizando as sete virtudes cardeais de
um DeMolay: Amor Filial, Reverência Pelas Coisas Sagradas, Cortesia,
Companheirismo, Fidelidade, Pureza, e Patriotismo. Assim como as luzes
desses Candelabros se espalham pela ....... Região do Estado de ......................,
possam elas brilhar diante dos homens a fim de que eles possam ver nossos
bons trabalhos e glorificar o Pai que está no céu. Irmão Diácono, abra a Bíblia
sagrada sobre o Altar, e deposite sobre ele os Livros Escolares.
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MCR
O Diac ajoelha-se sobre ambos os joelhos e abre o Livro Sagrado.
Levanta e deposita os livros escolares no canto noroeste do Altar.
Enquanto o Diac abre a Bíblia Sagrada e deposita os Livros Escolares
sobre o Altar, o MCR pronuncia suas palavras.
MCR

A Ordem DeMolay não prega nenhuma religião ou credo e sim respeita toda e
qualquer crença, entretanto para ser aceito em nossas fileiras o jovem deve crer
na existência de um único e poderoso ser supremo ao qual damos o nome de
Pai Celestial, que nos guia em nossas vidas diárias e ilumina nossos caminhos
que trilhamos no dia a dia. Por isso colocamos sobre o Altar a Bíblia Sagrada,
que é símbolo da Liberdade Religiosa. Também acreditamos no dever de
termos uma vida intelectual e cultural sempre ativa, apoiando sempre as
escolas públicas, berço dos direitos da cidadania e da livre consciência, por
isso colocamos sobre o Altar os Livros Escolares, que são símbolos da
Liberdade Intelectual.
Após o MCR terminar sua fala o Diac se dirige ao seu posto.

MCR

Muitos patriotas dedicaram e sacrificaram suas vidas ao defender os interesses
de nossa nação. Talvez nunca sejamos chamados a defender nossa pátria nos
campos de batalha, porém é através de pequenas ações diárias que
determinaremos o futuro que nós, e todos os homens de bem, almejamos para o
nosso país. Meus irmãos, tios, tias, amigos e convidados, permaneçamos
firmes em atenção e saudação à bandeira de nossa pátria. Em sinal de nossa
fidelidade, cantemos juntos o Hino Nacional.
Todos se voltam em posição de saudação para a bandeira nacional –
que deve estar desfraldada em lugar destacado.
Com a execução do Hino Nacional pelo Org após a fala do MCR.
Após o término todos se posicionam e o MCR segue com a cerimônia.

MCR

Como nenhum grande empreendimento deve começar sem que se peça a
benção de Deus Todo Poderoso, voltemos nossas atenções ao Capelão
enquanto ele nos guia em oração. Irmãos Oficiais me acompanhem no Altar.
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O Cap, conduzido pelo MCer, se dirige ao lado ocidental do altar.
Assim que o Cap e o MCer deixarem os seus postos o MCR, seguido
ou não por outras autoridades juvenis, dirige-se para o lado oriental do
Altar.
MCR

Abaixemos nossas cabeças em sinal de respeito.
O Cap se ajoelha, seguido pelo MCR e demais próximos ao Altar que
se distribuem igualmente ao lado direito e esquerdo. O MCer
permance de pé.

Cap

Pai Celestial, derramai suas bênçãos sobre todos nós que aqui nos reunimos,
para que sempre tenhamos força para fazer a vossa vontade e trilhar sempre o
caminho do bem. Abençoai os pais e mães de todo o mundo. Que possamos
buscar a sabedoria sendo sempre verdadeiros e justos para com todos.
Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em meio a tantos Irmãos
e que assim possamos sempre nos reunir sendo melhores filhos e homens
dignos de sermos chamados DeMolay. Iluminai nossos caminhos e guiai
nossos passos em busca de um horizonte melhor e que levemos para o mundo
o valor destas sete chamas, símbolos da grandeza de cada jovem DeMolay,
entregando ao mundo grandes lições através de nossas ações a cada novo dia.
Amém!

Todos

Amém.
Todos se levantam assim que o Cap se levantar. O MCer conduz o
Cap de volta a seu posto. Assim que Cap e MCer saírem do Altar,
todos retornam aos seus lugares.

MCR

Em nome e por autoridade do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o
Brasil, e em virtudes dos poderes de que me encontro investido como Mestre
Conselheiro Regional da ...................... Região Administrativa do Estado de
......................, declaro os trabalhos do ...................... (nome do evento
regional) devidamente abertos.

MCR
NC: Neste momento deve ser inserida a cerimônia para a qual foi
realizada o evento. (Exemplo: Eleição, Encontro Ritualístico
Regional, Celebração Regional, etc)
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CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
MCR

Nada a mais havendo a tratar, procederei ao encerramento. Meus Irmãos, ao
término desta jornada tive a oportunidade de compartilhar com vocês as lições
do companheirismo, em cada lar e lugar que estive. Pude contar com o apoio e
a amizade de inúmeros jovens DeMolays que me acolheram por onde passei.
Nada foi mais importante que ser um DeMolay. Tudo isso e muito mais eu
aprendi e levo comigo para a minha vida a fim de que eu seja de fato um
cidadão de bem. O Companheirismo que nos une não se resume em palavras e,
por isso, antes de concluir nossos trabalhos peço que voltemos nossa atenção
ao Capelão que reportará nossos pensamentos ao Pai Celestial, agradecendo
pela fraternidade compartilhada, guiando-nos em oração.

MCR
O Cap, conduzido pelo MCer, se dirige ao lado ocidental do altar.
Assim que o Cap e o MCer deixarem os seus postos o MCR, seguido
ou não por outras autoridades juvenis, dirige-se para o lado oriental do
Altar.
MCR

Abaixemos nossas cabeças em oração.
O Cap se ajoelha, seguido pelo MCR e demais próximos ao Altar que
se distribuem igualmente ao lado direito e esquerdo. O MCer
permance de pé.

Cap

Pai Celestial, nós que estamos prestes a encerrar este evento, agradecemos
pelas inúmeras dádivas que neste dia recebemos. Pedimos a determinação de
fazermos o bem todos os dias, mesmo que o mundo esteja ruindo à nossa volta
e que as tentações procurem nos levar para caminhos distintos, desta forma
nunca esqueceremos dos nossos objetivos e jamais deixaremos de lutar pela
causa DeMolay. Contai com cada um de nós como defensores da Vossa
palavra e caminho. Agraciai nossos líderes com serenidade e sabedoria para
que conduzam nossa Ordem rumo a um destino seguro e sempre em harmonia.
Perdoe-nos pelos momentos em que não agimos como Tua vontade e, por isso
dai-nos o discernimento. Guiai e protegei os nossos passos quando nos
perdermos nas sombras da dúvida e da incerteza, que possamos, através de sua
luz, encontrar o caminho da verdade e da justiça. Que tenhamos força para
disseminar Tua Glória em nossas futuras jornadas fazendo com que a luz das
sete virtudes prevaleçam sobre a escuridão e levem a visão de um futuro
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melhor a todos os homens. Não para nós, Senhor, não para nós, mas para
Glória de Teu Nome. Amém!
Todos

Amém.
Todos se levantam assim que o Cap se levantar. O MCer conduz o
Cap de volta a seu posto. Assim que Cap e MCer saírem do Altar,
todos retornam aos seus lugares.

MCR

Irmão Diácono, apague as sete chamas simbólicas de nossas virtudes, na
certeza de que elas sempre permanecerão acessas em nossos corações. Feche a
Bíblia Sagrada sobre o altar e retire os Livros Escolares.
O Diac cumpre seu dever no altar, voltando ao seu posto. Fica a
critério do MCR convidar, ou não, todas as autoridades da mesa a
empunharem o malhete para o encerramento formal do evento.

MCR

Meus Irmãos, provemos a todos os homens que as nossas cerimônias não são
fórmulas vazias, mas que estamos dedicamos a propósitos dignos que
conduzem à boa cidadania e à admiração de todos os homens de bem. Que
possamos levar o brilho das sete virtudes cardeais a cada lar, a cada escola, a
cada lugar desta Região, cada lugar do Estado de ...................... e que elas
possam iluminar a vida daqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que
possamos retornar em paz e em segurança aos nossos lares e que façamos valer
os nossos juramentos sendo melhores filhos, melhores homens, jovens
cidadãos de nossa grande nação e que sejamos dignos dos elogios de todos os
homens de bem. Neste momento declaro o ...................... (nome do evento
regional) da ...................... Região Administrativa do Estado de ......................
encerrado.

MCR
Ao término todos os presentes estão livres para sua retirada.
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