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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.
É uma Cerimônia Secreta ou Pública do Capítulo ou Convento, para homenagear Maçons, DeMolays,
ou ainda dignas pessoas da sociedade que tenham relevantes serviços prestados à Maçonaria, à Ordem
DeMolay, à família, à humanidade ou a pátria.
O Capítulo, tanto para a Cerimônia Secreta ou Pública, deverá iniciar e terminar os trabalhos em
conformidade com o Ritual do Grau Iniciático ou Monitor de Cerimônias Públicas.
A Cerimônia deve ser introduzida na Ordem do Dia pré-estabelecida. Antecipadamente, o Mestre
Conselheiro deve ter em suas mãos o “Curriculum Vitae” do homenageado (ou homenageados), sem o
conhecimento dos mesmos.
Para maior brilhantismo, a Cerimônia deve ser feita da maneira mais expressiva possível, em voz alta e
clara por parte de todos os participantes.
Esta cerimônia pode ser realizada em qualquer organização filiada à Ordem DeMolay, observando os
títulos dos Oficiais de acordo com as correspondências dos cargos.
A cerimônia será apresentada toda no singular, como se feita a somente um agraciado. No caso de
haver mais condecorados, os Oficiais deverão flexionar o texto para o plural.

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);
Primeiro Conselheiro (1C);
Segundo Conselheiro (2C);
Orador (Or);
Mestre de Cerimônias (MCer).

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
“Curriculum Vitae” do homenageado.
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CERIMÔNIA

MC

Irmão Mestre de Cerimônias, verifique a causa da imensa cintilação de luz em nossa
Sala Capitular.
O MCer levanta-se e percorre a Sala Capitular no Ocidente e retorna a seu
posto.

MCer

Irmão Segundo Conselheiro, tentei cumprir as ordens do Mestre Conselheiro e confirmo
que a cintilação de luzes em nossa Sala Capitular é tão grande que me ofuscou os olhos.

2C

De pé e em silêncio todos os presentes em minha fileira.
O 2C sai do seu lugar, vai até o Norte, depois caminha no sentido OcidenteOriente, retorna ao Sul pelo lado Oriental do Altar, e dali até seu posto.

2C

Irmão Primeiro Conselheiro, tentei cumprir a solicitação do Mestre de Cerimônias e
confirmo que a cintilação de luzes em nossa Sala Capitular é tão grande, que me
ofuscaram os olhos. Rogo e solicito a sua ajuda para esclarecer acontecimento de
tamanho encanto e beleza.
Todos na fileira do Sul, inclusive o 2C, permanecem de pé.

1C

De pé e em silêncio todos os presentes em minha fileira.
O 1C sai do seu lugar, percorre o Norte no sentido Ocidente-Oriente, passa ao
Sul pelo lado Oriental do Altar, e percorre no sentido Oriente-Ocidente, passa
ao Norte pelo lado Ocidental do Altar, e dali até seu posto.

1C

Mestre Conselheiro, tentei cumprir a solicitação do Irmão Segundo Conselheiro a fim
de que nosso Irmão Mestre de Cerimônias atenda sua ordem. No entanto, reafirmo que
a cintilação de luzes em nossa Sala Capitular realmente é muito grande, não me sendo
possível descobrir sua procedência. Creio que somente o Mestre Conselheiro,
observando de Oriente ao Ocidente, poderá decifrar o majestoso mistério. Rogo e
solicito a sua ajuda, Irmão Mestre Conselheiro.
Todos na fileira do Sul, inclusive o 1C, permanecem de pé.

MC

De pé e em silêncio todos os presentes que abrilhantam o Oriente.
Todos presentes no Oriente, inclusive o MC, se levantam.
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MC

Realmente, queridos Irmãos Mestre de Cerimônias, Segundo Conselheiro e Primeiro
Conselheiro, também o Mestre Conselheiro sente a perturbação de sua vista por ação da
luz intensa que brilha na Sala Capitular. Porém, graças à orientação de nosso Pai
Celestial, observando-se do Oriente ao Ocidente, verificamos que a grande cintilação de
luz provém de uma estrela de primeira grandeza, que brilha no firmamento da
(Maçonaria Universal / Ordem DeMolay / Sociedade) e que, para nossa alegria, emoção
e entusiasmo, encontra-se hoje entre nós, nesta Sala Capitular, irradiando a luz de
bondade, da espiritualidade, do amor e compreensão à juventude, servindo de salutar
exemplo a toda comunidade.
Trata-se do meu querido e digno ...................... (nome), a quem agradeço pela honrosa
presença, e para que todos tenham conhecimento de seus títulos, predicados e méritos
serviços prestados à comunidade, à Pátria e a humanidade.
Solicito ao Irmão Orador para que faça a leitura de seu “Curriculum Vitae”. Atenção!

MC
O Or faz a leitura do Curriculum Vitae do homenageado.
MC

Aplaudamos nosso homenageado e vamos meditar sobre os ensinamentos que sua vida
e obra nos oferece, para melhor desenvolvermos o objetivo da Ordem DeMolay na
formação de líderes e melhores cidadãos, dignos e futuros dirigentes de nossa Pátria.
A palavra é oferecida ao homenageado, e logo em seguida prossegue o trabalho
conforme Ordem do Dia ou na forma prevista de encerra.
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DIAGRAMA 1
SALA CAPITULAR
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