INSTALAÇÃO

CONSELHO CONSULTIVO

INSTRUÇÕES GERAIS
É recomendável esta cerimônia seja feita por ocasião da Instalação dos Oficiais do Capítulo,
ou assim que for possível executá-la, após o dia 1º de Janeiro de cada ano.
Os membros do Conselho Consultivo devem ser orientados de antemão que o juramento será
lido pelo Oficial Instalador e que eles apenas o escutam, e que ao fim do juramento lhes será
questionado se prometem ou não, o que deverão responder em voz alta.
Recomenda-se que o Oficial Instalador seja o Oficial Executivo Regional ou o representante
do Grande Capítulo Estadual. Na ausência destes, poderá ser o atual Presidente do Conselho
Consultivo ou um maçom representante do corpo patrocinador.
CARGOS REQUERIDOS
Oficial Instalador (OI);
Mestre de Cerimônias (MCer).
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
7 candelabros com 7 velas ou lâmpadas;
Bíblia Sagrada sobre o Altar;
Bandeira Nacional;
Livros escolares;
Folha de papel com os nomes dos membros do Conselho Consultivo a serem instalados, de
posse do maçom que será questionado pelo OI.
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CERIMÔNIA
OI

Irmãos e convidados, estamos aqui reunidos para a Instalação o Conselho
Consultivo do Capítulo ...................... da Ordem DeMolay para o presente ano.
Mestre de Cerimônias, apresente os Consultores nomeados diante do Altar.
O MCer conduz os Consultores para diante do Altar, voltados para o
Oriente, e permanece ao lado deles.
O OI dirige-se a seguir, de preferência, ao presidente do corpo
patrocinador do Capítulo, ou a outro maçom presente:

OI

Irmão ......................, por gentileza, leia os nomes daqueles que foram
recomendados e designados pelo corpo patrocinador para servirem o Conselho
Consultivo deste Capítulo no corrente ano.
Feito.

OI

Irmãos e amigos, estes são dedicados homens que acreditam sinceramente na
juventude de nossa comunidade. Estes Consultores sabem que nossos rapazes
são jovens de reputação ilibada, cidadãos corretos, responsáveis, que
preservarão nossa rica tradição nacional e permanecerão cultivando o interesse
humanista e a vida centrada em Deus, pois isso é o que tem feito a grandeza de
nossa Nação. Estes homens oferecerão muito de seu tempo em seus dedicados
serviços a este Capítulo. Suas vidas são repletas dos ideais da Ordem DeMolay
e da Maçonaria, e eles são exemplos vibrantes de um servir leal e eficiente.
Cada um de vocês, Consultores, tem um dever particular e uma atividade
especial para a qual foram designados. Peço-lhes fidelidade e diligência no
cumprimento de suas obrigações, para que este Capítulo seja bem-sucedido no
serviço a Deus, à Pátria e à Humanidade, e para que seus membros tenham
exemplos dignos de serem imitados.

OI
Todos se levantam.
O OI dirige-se para o lado oriental do Altar dos Juramentos, diante dos
Consultores.
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Consultores, coloquem a mão direita sobre o coração (feito) e permaneçam em
silêncio.
“Na presença de Deus Todo-Poderoso e destas testemunhas aqui reunidas, eu
solenemente prometo me esforçar, dando o melhor de mim para guiar e
aconselhar os Oficiais e membros deste Capítulo, conforme os ideais e
princípios da Ordem DeMolay.
Eu prometo que, em meu trabalho de Consultor, observarei verdadeira
fidelidade ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e ao
Grande Capítulo Estadual (ou Distrital).
Eu prometo que, com relação a todos os membros da Ordem DeMolay, estarei
sempre ciente de que eles trazem para mim o precioso presente de sua
confiança, um presente que somente pode ser recebido com paciência,
compreensão e amor.”
Vocês solenemente assim prometem?

Consultores Eu prometo.
O OI permite que os Consultores abaixem a mão e retorna
diretamente ao seu posto.
OI
Todos se sentam, exceto o OI, os Consultores e o MCer.
OI

Que cada um de vocês seja inspirado pelos nobres objetivos desta grande
Ordem. Que vocês demonstrem aquele entusiasmo que leva o trabalho sério e
devotado rumo ao sucesso. Que vocês sigam os passos de nosso fundador,
Frank Shermann Land, ajudando os jovens a serem melhores cidadãos e
líderes que estabelecerão um mundo melhor no futuro. Mestre de Cerimônias,
conduza os Consultores aos seus devidos lugares.
O MCer conduz os Consultores e retorna ao seu lugar.

OI
O OI poderá fazer seus agradecimentos e retorna o malhete ao MC.
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