RECEPÇÃO

GRANDE MESTRE ESTADUAL

INSTRUÇÕES GERAIS
O Altar, os assentos e os postos dos Oficiais e as cadeiras para os membros devem ser arrumados de
acordo com a Sala Capitular indicada no Diagrama 1.
Esta cerimônia é feita apenas para se receber um Grande Mestre Estadual dentro de sua própria
jurisdição. Ela pode ser usada em reuniões do Capítulo ou em cerimônias abertas, se o Grande Mestre
julgar apropriado. Quando esta cerimônia for empregada em outro grupo além de um Capítulo (como
um Preceptório da Legião de Honra, uma Corte de Chevaliers, etc.), os termos correspondentes devem
ser utilizados no lugar de “Capítulo”, “Mestre Conselheiro”, “Mestre de Cerimônias”, etc.
NC: Como a maioria dos Capítulos DeMolays no Brasil se reúne em Templos
maçônicos com uma única porta de entrada, como os Templos para o Rito
Escocês Antigo e Aceito, tomamos os Diagramas Adaptados do Ritual como
padrão para os Diagramas aqui apresentados.

CARGOS REQUERIDOS
Mestre Conselheiro (MC);
Mestre de Cerimônias (MCer);
Auxiliar de Ordens (Aux);
Segundo Diácono (2D)
Grande Mestre Estadual (GME).

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
Malhete sobre a mesa do Mestre Conselheiro;
Malhete para o Auxiliar de Ordens.
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CERIMÔNIA
O Aux já deve estar do lado de fora da Sala Capitular. Ele dá cinco batidas na
porta, agrupadas da seguinte forma:
Aux

** ** *

2D

(Levantando) Irmão Mestre Conselheiro, há um aviso indicando que o Grande Mestre
Estadual espera do lado de fora da Sala Capitular.

MC

Irmão Segundo Diácono, atenda ao aviso.
O 2D abre a porta. O Aux entra. A porta continua aberta. O Aux se movimenta
da porta até um ponto diante do Altar.

Aux

Irmão Mestre Conselheiro, tenho a honra de anunciar que o Tio ...................... (nome),
Membro do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e Grande Mestre
Estadual de ...................... (nome do estado), espera fora da Sala Capitular com o
propósito de fazer uma visita fraternal a este Capítulo.
O MCer se levanta. Simultaneamente, o Aux vira-se para o Norte. O MCer vai
até o Aux, toma-lhe o braço e ambos vão diretamente à antessala. Logo após,
retornam imediatamente à Sala Capitular com o GME entre eles.
O 2D, que estava próximo à porta aberta, fecha a porta depois da entrada e
volta ao seu lugar.

MC
Todos se levantam.
O GME, o Aux e o MCer vão a um ponto central no Oriente, pelo Norte. Em
seguida, o MC se coloca entre o MCer e o GME, formando uma linha simples
através do Oriente, estando na ordem (de Norte a Sul): MCer, MC, GME, Aux.
Todos devem estar voltados para o Ocidente.
Aux

Irmão Mestre Conselheiro, Irmãos e Tios, apresento-lhes o Tio ...................... (nome),
Membro do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, Grande Mestre
Estadual de ...................... (nome do estado).
Após os irmãos saudarem o GME, o MC lhe dá as boas-vindas com suas
próprias palavras e o convida a sentar-se a sua direita.

RECEPÇÃO

GRANDE MESTRE ESTADUAL

O Aux pode ir para o Oriente, atrás deles, ou para qualquer lugar da Sala. O
MCer volta ao seu posto e vira-se pra o Ocidente.
MC

Tio ......................, em sinal de nossa lealdade e devoção à Ordem DeMolay, ao seu
Supremo Conselho, aos princípios e preceitos ensinados por nosso Ritual e aos votos
que prestamos, eu lhe ofereço o malhete e a presidência.

GME
Todos se sentam.
O GME pode continuar no posto e presidir a reunião ou devolver o malhete ao
MC. O GME pode também, a qualquer momento dos trabalhos, assumir a
presidência. Quando o GME preside, todos os procedimentos estão sob seu
controle até que devolva a presidência ao MC.
Se ele desejar se retirar antes do encerramento do Capítulo, o Aux vai a um
ponto central no Oriente e diz:
Aux

Irmão Mestre Conselheiro, Irmãos, Tios e Convidados, o Grande Mestre Estadual está
por se retirar da Sala Capitular.

MC
Todos se levantam.
O GME, escoltado pelo MC, desce até onde está Aux. MCer se juntam a eles,
formando uma fila na seguinte ordem (de Norte a Sul): Aux, GME, MC, MCer.
O MC dá um passo para trás. Os outros se viram para o Sul e vão juntos à
porta, que é aberta pelo 2D.
Conforme eles saem, o MC volta ao seu posto e vira-se ao Ocidente. O MCer
volta ao seu posto e vira-se ao Ocidente.
MC
Todos se sentam.
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DIAGRAMA 1
SALA CAPITULAR
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