REPRESENTANTE DEMOLAY

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.
Recomenda-se que esta cerimônia seja apresentada por Representantes DeMolay. Entretanto, outros
DeMolays Ativos podem atuar, se necessário.

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
Chanceler (Chanc);
Mestre de Cerimônias (MCer);
O Chanc senta-se no lugar do Mestre Conselheiro do Capítulo.
O MCer senta-se no lugar do Mestre de Cerimônias do Capítulo.

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
Bíblia aberta sobre o Altar;
Flor branca com uma fita púrpura amarrada, sobre a mesa do Chanceler, para cada Irmão designado à
honraria;
Colar e certificado de Representante DeMolay separado próximo ao Altar;
Livros escolares sobre o canto nordeste do Altar;
Malhete para o Chanceler.

PALAVRA DE PASSE
A palavra de um Representante DeMolay é pronunciada “tu-Ê-bór”.
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CERIMÔNIA
O Chanc e o MCer já devem estar em seus lugares. Caso tenham de entrar
formalmente, o MCer conduz o Chanc da porta até o Oriente, passando pelo
Norte, e então vai ao seu posto, como o MCer no Capítulo.
Chanc

Irmãos e amigos, quando um jovem recebe os graus de nossa Ordem e ainda depois
disso, ele é continuamente lembrado de que seus ideais devem ser praticados em sua
vida diária, tanto que esses ideais se tornam hábitos arraigados que governam seus
pensamentos e suas ações. É preciso que um DeMolay se engaje num programa de
autodesenvolvimento completo, fornecendo a base para uma vida adulta que
representará efetivamente os princípios de nossa Ordem. Aos membros que atingem este
objetivo, oferecemos a distinção de serem conhecidos como Representantes DeMolay.
Irmão Mestre de Cerimônias, apresente aquele designado como Representante DeMolay
diante desta Corte.
O MCer vai ao designado e o conduz a um ponto central no Oriente, diante do
Chanc.

MCer

Irmão Chanceler, sinto-me privilegiado ao apresentar o Irmão ......................, que foi
designado para receber o prêmio de Representante DeMolay.

Chanc

Meu Irmão, atingir esta meta é naturalmente o objetivo de todo DeMolay, mas só quem
alcança o desenvolvimento pleno pode ser apontado como Representante DeMolay.
Esta dignidade é outorgada pelo Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil,
baseada numa recomendação de seu Capítulo e na autoavaliação que você preparou.
Antes de o saudarmos com seu novo título, você deve responder certas questões
baseadas no registro de sua autoavaliação. (Pausa) Conscientemente, você tem tentado
obedecer ao mandamento divino: “Honrarás teu pai e tua mãe?”

Designado

(Responde)

Chanc

Você ama a Deus e empenha-se seriamente para desenvolver o seu potencial espiritual?

Designado

(Responde)

Chanc

Você tem tentado, honestamente, manter uma mente limpa e, em seus pensamentos,
palavras e ações, um alto nível de respeito às mulheres?

Designado

(Responde)

Chanc

Você tem se esforçado para desenvolver o autocontrole de não falar sem razão e nem
agir sem prudência?
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Designado

(Responde)

Chanc

Você tem mantido um itinerário de várias atividades físicas e lúdicas que possam
desenvolver um corpo saudável?

Designado

(Responde)

Chanc

Você tem, através do estudo e do trabalho, se preparado ao efetivo serviço social?

Designado

(Responde)

Chanc

Você tem procurado ampliar seu conhecimento, lendo e estudando aquelas artes e
ciências que estão além do campo de seu interesse particular?

Designado

(Responde)

Chanc

Você tem sido regular, assistindo e participando das atividades de nossa Ordem?

Designado

(Responde)

Chanc

Você se compromete a resistir a qualquer tentativa de dano a nossa democracia e
estudará os princípios básicos da boa cidadania, sobre os quais encontram-se
fundamentadas as nossas liberdades?

Designado

(Responde)

Chanc

Meu Irmão, você apresenta os requisitos necessários ao prêmio de Representante
DeMolay. Agora, eu irei instruí-lo sobre a vida que deverão levar como tal. A palavra
de um Representante DeMolay é Tuebor, que em latim significa: “eu defenderei”. Como
Representante DeMolay, você deve se defender contra todos os pensamentos e ações
contrárias às Sete Virtudes Cardeais de nossa Ordem, demonstrando a autêntica afeição
aos seus pais, a fé genuína em Deus, o tratamento atencioso para com os outros, a
verdadeira lealdade para com os amigos, o cumprimento fiel e habitual de suas
obrigações, a limpidez de pensamentos, palavras e ações e o dedicado auxílio à nossa
forma de governo. Como Representante DeMolay, você deve defender estes sete
preceitos mesmo sob risco de vida, assim como Jacques de Molay defendeu seus
princípios mesmo até a morte. Irmão Mestre de Cerimônias, conduza o designado ao
Altar.

O MCer conduz o designado para diante do Altar, passando pelo Sul.
Chanc
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Todos se levantam.
O Chanc vai diretamente ao lado oriental do Altar, entre os candelabros, em
frente ao designado.
Chanc

Meu Irmão, ajoelhe sobre o joelho esquerdo.
O Irmão designado se ajoelha.

Chanc

Coloque a mão direita sobre a Bíblia Sagrada...
Feito.

Chanc

...e a mão esquerda sobre o coração.
Feito.

Chanc

Diga “eu” e diga seu nome completo...
Feito.

Chanc

...e agora repita depois de mim:
O Chanc faz uma pausa após cada frase de tamanho conveniente no juramento
para dar ao designado a oportunidade de repeti-la. Uma barra (/) é colocada
nos pontos de pausa sugerida, mas o Chanc pode frasear a sua escolha.

Chanc

“Diante de Deus, / de meus Irmãos / e destes amigos aqui reunidos / e sobre minha honra
de homem e DeMolay, / eu me dedico novamente, / de hoje em diante, / aos princípios
e ideais da Ordem DeMolay. / Defenderei, / por minha livre vontade, / as sete jóias
simbólicas da Coroa da Juventude / e prometo, / em cada pensamento, palavra e ação, /
empenhar-me rigorosamente / para ser um verdadeiro representante da Ordem
DeMolay. / Assim, que Deus me ajude!”

Chanc

Levante-se, meu Irmão...
Feito.

Chanc

...e sele a sua obrigação, beijando a Bíblia Sagrada.
Feito.

Chanc

Meu Irmão, agora nós o agraciaremos com o título tão valiosamente merecido:
Representante DeMolay, e iremos lhe presentear com a insígnia deste prêmio.
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O Chanc confere ao designado o certificado, o cartão e o colar, dando-lhe a
mão em sinal de cumprimento. Ele pode fazê-lo através do Altar ou andando a
sua volta, se houver um grande número de designados.
Feito isso, o Chanc retorna diretamente ao seu lugar.
Chanc
Todos se sentam, exceto o Chanc, o MCer e o designado.
Chanc

Irmão Mestre de Cerimônias, conduza o novo Representante DeMolay ao Oriente.
O MCer conduz o designado a um ponto central no Oriente, passando pelo
Norte.

Chanc

Meu Irmão, permita-me que eu o congratule pelo recebimento do prêmio de
Representante DeMolay. Quero igualmente chamar a sua atenção ao fato de que
recompensas concedidas sempre aumentam a responsabilidade de quem as recebe. Você
foi designado publicamente, diante desta assembléia, como merecedor deste prêmio,
pois colocou em prática os ideais da Ordem DeMolay. Agora, você está diante de seus
Irmãos como um líder, cujo trabalho e benefício sempre os encorajará na busca pela
mesma honra. Sem dúvida, você obterá muitos outros prêmios graças a tarefas bem
feitas numa vida bem vivida, mas nenhum deles terá mais significado do que este, que
é dedicado a uma vida bem começada. Enfim, em ocasiões solenes como esta, quando
ganhamos algum reconhecimento ou dignidade, nossos pensamentos se voltam
instintivamente aos nossos pais, que compartilham conosco um orgulho imenso por
nossos merecimentos. Pedimos que você dê aos seus pais estas singelas flores, como um
sinal de sua afeição por eles e como uma lembrança desta ocasião, que marca o
cumprimento, ao menos parcial, da enorme ambição que eles têm por você.
O Chanc sai de seu lugar para dar as flores ao designado, voltando logo depois.

Chanc

Irmão Mestre de Cerimônias, conduza nosso Irmão a um lugar de honra nesta Corte.
O MCer conduz o designado a um lugar reservado no Oriente, ou onde se julgar
conveniente, e volta ao seu posto.

Chanc
Todos se sentam.
Se for necessário elaborar uma saída da Sala Capitular, o Chanc apenas declara
os trabalhos estão encerrados e se retira, acompanhado pelo MCer da maneira
usual.

REPRESENTANTE DEMOLAY

DIAGRAMA 1
SALA CAPITULAR
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