CIRCULAR nº 1 - 2015

Belo Horizonte, 4 de Fevereiro de 2015.
Queridos irmãos.
Nossa campanha promocional de Regularização 2015 foi um grande sucesso, pelo que muito
agradecemos a todos os nossos membros. Com o apoio da maioria dos irmãos, que demonstraram estar
dispostos em fazer parte de uma grande corrente pelo desenvolvimento da nossa Ordem em Minas, atingimos
mais de 1100 DeMolays Regulares, o maior número de regulares no mês de janeiro em toda a nossa história.
Contudo, temos sido recorrentemente procurados por irmãos DeMolays e Maçons que planejam regularizarse no mês de Fevereiro, considerando o fim do recesso maçônico que muitos Capítulos acompanham.
Entendemos ser injusto com aqueles que fizeram sua regularização no prazo correto uma nova
prorrogação por parte do GCEMG. Compreendendo a importância dessa última oportunidade, no entanto,
configuramos a campanha para oferecer algumas condições especiais para as regularizações no mês de
Fevereiro, sendo a última oportunidade de os irmãos aproveitarem esses benefícios para regularizar seus
Capítulos.
Eis as condições para todos os protocolos abertos e pagos entre os dias 01/02 e 27/02:



Desconto de R$ 5,00 para todas as regularizações de DeMolays Ativos (R$ 60,00);



A cada 3 Seniores ou 3 Maçons Regulares, desconto de R$ 15,00 na regularização de DeMolays Ativos;



A cada Regularização Vitalícia, desconto de R$ 65,00 na Regularização de DeMolays Ativos;



Atingindo 16 membros Ativos Regulares, o Capítulo receberá 20% de desconto em 1 iniciação (sairá
por R$ 88,00) e em 1 elevação (sairá por R$ 56,00) no primeiro semestre de 2015;



Atingindo 23 membros Ativos Regulares, o Capítulo receberá 20% de desconto em 2 iniciações (sairá
por R$ 176,00) e em 2 elevações (sairá por R$ 112,00) no primeiro semestre de 2015;
Todos aqueles que se regularizarem receberão em seus Capítulo o exclusivo PIN DA REGULARIDADE,

que relembra a importância do papel de cada um na construção de uma Ordem melhor.

Enfatizamos aos irmãos que, no caso de que para facilitar o pagamento seja necessário arredondar os valores,
o Capítulo se responsabilize por sempre arredondá-los para cima, pois o GCEMG já está operando no limite do
que pode oferecer em descontos.
Por fim, renovo a todos os irmãos DeMolays e Maçons nosso pedido sincero de que se empenhem
para que consigamos alavancar os números de regularidade em nosso estado neste mês de Fevereiro. O
GCEMG está demonstrando que está disposto a trabalhar com afinco durante este ano para construir uma
Ordem muito melhor. O apoio de todos vocês nesse trabalho é indispensável ao seu sucesso.
Faço um especial apelo para que os Conselhos Consultivos se envolvam nesse importante trabalho de
erradicar a irregularidade em nosso estado, e solicito ainda que as Lojas Patrocinadoras sejam comunicadas
para que possam servir como importantes parceiras nesse esforço.
Que o Pai Celestial nos ilumine e nos guarde nessa importante missão. E que possamos juntos Unir,
Sonhar e Construir uma nova Ordem DeMolay.

Fraternalmente,

GUILHERME DE CASTRO COUTO SANTOS
Grande Mestre Estadual
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LEONARDO ROVILSON DA SILVA
Mestre Conselheiro Estadual
CID 89022

SAULO HUMBERTO MOREIRA E XAVIER
Grande Secretário Estadual
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