INSTALAÇÃO
GRANDE MESTRE ESTADUAL

INSTRUÇÕES GERAIS
Os investidos devem ser orientados de antemão sobre como deverá agir.
O Grande Mestre Estadual, Grande Mestre Estadual Adjunto e Segundo Grande Mestre
Estadual Adjunto a serem instalados, não deverão portar nenhum tipo de colar, comenda ou
joia.
Como meio de simplificar a cerimônia, tomamos como padrão a nomenclatura de Grande
Mestre Estadual, a sigla GME. No entanto, para o Distrito Federal, entende-se como
necessária a adaptação para o termo Grande Mestre Distrital e a sigla para GMD.
O Grande Mestre Estadual a ser investido deve ter em mãos um exemplar do Estatuto do
Grande Capítulo no qual será empossado.

CARGOS REQUERIDOS
Grande Mestre Estadual Instalador (GMEI);
Mestre de Cerimônias (MCer);
Capelão (Cap).

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
7 candelabros com 7 velas ou lâmpadas;
Bíblia Sagrada sobre o Altar;
Bandeira Nacional;
Livros escolares;
Estatuto do Grande Capítulo.
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GMEI

Em nome e por autoridade do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o
Brasil e em virtude dos poderes que me encontro investido, declaro
oficialmente aberta a Cerimônia de Instalação dos Oficiais do Grande Capítulo
do ........................... .

GMEI
GMEI

Meus Irmãos, sobrinhos e convidados, estamos aqui reunidos para a Instalação
o novo Grande Mestre Estadual do nosso Grande Capítulo para a gestão que se
segue, assim como Grande Mestre Estadual Adjunto e o Segundo Grande
Mestre Estadual Adjunto. Irmão Mestre de Cerimônias, leia o nome dos eleitos
e em seguida, conduza-os ao Altar de Juramentos, onde, uma vez assumimos
nossos votos solenes.
O MCer conduz os eleitos a dois passos diante do lado ocidental do
Altar, voltado para o Oriente, deixando-os em formação de triângulo,
com o GME eleito a frente, GMEA mais para trás direita e o 2GMEA a
sua esquerda, e permanece ao lado deles.

GMEI

Aqui estão, diante desta assembleia estadual, aqueles que foram eleitos para
assumirem a direção do Grande Capítulo do .......................... . Não seria
adequado ler o currículo de suas brilhantes carreiras na Ordem, tampouco seria
prudente dar-lhes congratulações antecipadas, pois há muito trabalho pela
frente e muitas serão as provações. Fiquemos atentos às palavras do Capelão,
enquanto ele profere a leitura das inspiradoras lições presentes na Bíblia
Sagrada. Capelão cumpra o seu dever.

GMEI
Todos se levantam.
O Cap ajoelha-se sobre ambos os joelhos e coloca suas mãos sobre a
Bíblia.
Cap

“Não julgueis para não serdes julgados. Pois com o julgamento com que julgais
sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos.”
“Melhor é o longânimo do que o valente; e o que domina o seu espírito do que
o que toma uma cidade.”
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“Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam.
Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se
grande entre vós, seja aquele que serve”.
O Cap volta ao se lugar de origem. Alguns momentos de silêncio
absoluto.
O GMEI se aproxima do lado oriental do Altar, de espada em punho,
colocando-se entre os sete candelabros.
GMEI

Assim é a verdade: confiamos a vocês não uma honraria, mas uma obrigação.
Vocês deverão servir ao Grande Capítulo e a nossa Ordem pela causa e triunfo
do bem nos corações dos homens, até que o bom tempo de Deus conceda esta
mesma oportunidade para outros e vocês retornem para as mesmas fileiras de
onde saíram. Mestre de Cerimônias, apresente o Grande Mestre Estadual eleito
para instalação.

MCer

Tenho o prazer de apresentar o Irmão (ou Tio) .........................., eleito Grande
Mestre Estadual para a gestão seguinte.

GMEI

Irmão .........................., Grande Mestre Estadual eleito, o que você tem em
mãos?

GME

O estatuto de nosso Grande Capítulo.

GMEI

O qual é a vontade de todos os nossos Irmãos. Coloque-o aberto, na altura do
seu coração, pGMEIs é ali que a Fraternidade deve habitar.
O GME abre o Estatuto, em posição de leitura para si, na altura do
peito.
O GMEI coloca a lâmina de sua espada sobre o Estatuto e pressiona
sua ponta contra o coração do GME.

GMEI

Deponha a sua mão direita sobre esta lâmina, símbolo da vigilância no
cumprimento da lei.
O GME coloca a mão direita sobre a lâmina da espada, continuando a
segurar o Estatuto com a mão esquerda.
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GMEI

Meu Irmão .......................... , nesta situação eu sou a voz de nosso povo. Em
nome da confiança de todos os Irmãos presentes e ausentes, você promete
cumprir zelosamente todas as leis de nossa Ordem, obedecer às ordens
emanadas pelo Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil,
consciente de que não trabalha por glorificação própria, mas para que os nossos
filhos vivam em um mundo melhor?

GME

Eu prometo.

GMEI

Pois que assim seja! Esta assembleia é testemunha de seus votos, e o Pai
Celestial, que vê no segredo, será o árbitro de sua consciência! Que Ele o ajude
no cumprimento do dever.

GMEI

Ajoelhe-se sobre ambos os joelhos.
O GME se ajoelha.

GMEI

Convoco a todos os ex-Grandes Mestres Estaduais a permanecerem em volta
do Irmão ............................ .
Feito.

GMEI

Quando se sentir preparados para assumir essa obrigação, levante-se como
Grande Mestre Estadual do Grande Capítulo do Estado ............................ .
O GMEI ajuda o GME a se erguer, enquanto os demais ex-Grandes
Mestres Estaduais colocam o colar sobre seu ombro.
O GMEI lidera uma salva de palmas para o GME. O MCer conduz o
GME para o oriente.

GMEI

Mestre de Cerimonias apresente o Grande Mestre Estadual Adjunto e o
Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto, eleitos para Instalação.

MCer

Grande Mestre Estadual Instalador, tenho o prazer de apresentar o Irmão (ou Tio)
.........................., eleito Grande Mestre Estadual Adjunto e o Irmão (ou Tio)
.........................., eleito Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto, para o
período administrativo seguinte.
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GMEI

Irmão .......................... ,você foi eleito por seus Irmãos ao segundo cargo mais
alto do Grande Capítulo do .........................., e será o seu dever presidi-lo na
eventual ausência do Grande Mestre Estadual. É necessário, portanto, que esteja
plenamente qualificado a preencher não somente o seu posto particular, mas
também o seu superior imediato.

GMEI

Irmão .........................., o cargo de Segundo Grande Mestre Estadual Adjunto
é um cargo de dignidade e honra. Os membros de nossa ordem expressaram a
confiança que em você depositam quando você foi por eles eleito para este
cargo. Com todo entusiasmo, você deve cooperar com os demais membros da
Diretoria Executiva Estadual, conforme preveem nossos regulamentos, pois
sua capacidade e eficiência darão a melhor prova de seu zelo e interesse em
nossa ordem.

GMEI

Irmãos ajoelhem-se sobre ambos os joelhos.
Feito.

GMEI

Irmãos Grandes Mestres Estaduais Adjuntos, vocês prometem fielmente
auxiliar o Grande Mestre Estadual em seus esforços, a fim de promover os
interesses de nossa Ordem e do Grande Capítulo?

Adjuntos

Sim, prometemos!

GMEI

Agora vocês levantarão confirmando seus compromissos.
O GMEI ajuda o GMEA e 2GMEA a se erguerem, enquanto os demais
ex-Grandes Mestres Estaduais colocam o colar sobre seus ombros.
O GMEI lidera uma salva de palmas para o GMEA e 2GMEA. O MCer
conduz os novos Grandes Mestres Estaduais Adjuntos para os seus
lugares no Oriente. O GMEI dirige ao Oriente.
Os demais ex-Grandes Mestres Estaduais voltam para seus lugares.
A palavra poderá ser concedida ao GME para que faça seu discurso de
posse.

GMEI

Declaro os trabalhos de instalação dos Oficiais da liderança adulta deste
Grande Capítulo encerrados.
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GMEI
GMEI

Retorno o malhete, símbolo de Liderança, para que o Mestre Conselheiro
Estadual possa dar continuidade aos trabalhos.
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