CARTILHA
COMO FUNDAR UMA TÁVOLA DOS ESCUDEIROS

O QUE É?
A Ordem dos Escudeiros é uma organização afiliada da Ordem DeMolay para jovens do sexo
masculino de 07 a 11 anos, indicados por um escudeiro, DeMolay ou maçom. A unidade da
Ordem dos Escudeiros denomina-se “Távola”. Uma Távola da Ordem dos Escudeiros é
instituída por, no mínimo, 07 (sete) membros e é composto pelos seguintes oficiais:








Mestre Escudeiro;
1º Escudeiro;
2º Escudeiro;
Escrivão Escudeiro;
Tesoureiro Escudeiro;
Capelão Escudeiro;
Mestre de Cerimônias Escudeiro.

As reuniões de uma Távola devem durar, no máximo, 1 hora e, embora sejam secretas, podem
contar com os pais dos escudeiros, além dos DeMolays e maçons.

BREVE HISTÓRIA
A Ordem dos Escudeiros da Távola Redonda foi fundada em 1995, na Cidade de Vancouver,
nos Estados Unidos. A organização nasceu por iniciativa de um maçom chamado Michael
Senders que ao ver seu filho pequeno, chamado Jonatham, brincar com os DeMolays do
Capítulo local, teve a iniciativa de fundar uma Ordem na qual meninos mais jovens poderiam
ter contato com os princípios da Ordem DeMolay.
Em junho de 1997 foi instalado o primeiro “Manor”, cuja tradução para o português seria
“Solar”. Jonatham, filho do Tio Michael Sanders foi o primeiro Mestre Escudeiro. O nome
Távola deriva do local onde os jovens escudeiros se reuniam. O primeiro encontro dos
membros dessa nova Ordem aconteceu no salão de jogos do Capítulo local. Nessa sala havia
uma mesa arredondada e a primeira reunião aconteceu em volta dessa mesa.
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A palavra Solar era dada para a propriedade de nobres na Idade Media, portanto, já que a
nossa Ordem tem uma relação com o passado medieval foi decidido que um núcleo de
escudeiros seria denominado de Solar e o local de reunião de Távola. No dia 07/12/2002, por
iniciativa do Colégio Alumni Juiz de Fora n° 001, o primeiro núcleo de Escudeiros da Távola
Redonda chegou ao Brasil, sendo patrocinado pelo Capítulo Juiz de Fora n° 33.

COMO FUNDAR
Uma Távola é patrocinada por um capítulo da Ordem DeMolay, devendo ser considerado
como parte integrante deste. Para a fundação de uma Távola é necessário à junta de alguns
documentos que deverão ser remetidos ao Grande Capítulo de Minas Gerais, são eles:
I.

Ata de decisão de fundação do capítulo patrocinador

Um DeMolay com idade entre 18 e 23 anos deverá ser eleito pelo corpo patrocinador para
servir como Nobre Cavaleiro pelo mandato de 1 ano. Um Maçom deverá ser escolhido para
servir como Consultor da távola.
Ata da Reunião Ordinária do Capítulo ______ Aos ______dias do mês de ______ do ano de
______ no Templo da Augusta e Respeitável Loja Simbólica ______ às ______ horas, teve início
mais uma reunião do Capítulo ______do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil,
aberta pelo Irmão ______ Mestre Conselheiro. Devidamente ocupados os cargos, procedeu-se
a Cerimônia de Abertura do Grau Iniciático, invocando-se as bênçãos do Pai Celestial. Passouse a Ordem do Dia, cuja discussão girou apenas sobre a fundação de uma Távola dos
Escudeiros, a ser patrocinada pelo Capítulo. O Mestre Conselheiro explicou as finalidades da
Ordem dos Escudeiros, respondendo a perguntas dos irmãos. Foi feita a votação e, por
unanimidade, foi aprovado o Patrocínio da Távola dos Escudeiros. Prosseguindo a reunião, o
Mestre Conselheiro explicou as finalidades do cargo de Nobre Cavaleiro, abrindo a palavra
para quem desejasse se candidatar. Como único candidato, apresentou-se o Irmão ______
portador da CID ______ tendo sido eleito por todos os presentes à reunião. Em seguida, foi
passada a palavra a bem da Ordem, quando reinou silêncio em ambas as colunas e no Oriente.
Foi realizada a Cerimônia de Encerramento e nada mais havendo a tratar, o Mestre
Conselheiro declarou encerrados os trabalhos do Capítulo às ______ horas e eu, ______
Escrivão, redigi e lavrei a presente ata, que segue assinada por mim, pelo Mestre Conselheiro e
pelo Consultor do Capítulo.
__________________
Mestre Conselheiro

__________________
Escrivão

__________________
Consultor

TERMO ADITIVO
Eu, ______ declaro que o Conselho Consultivo do Capítulo ______ escolheu na reunião
realizada em ______ de ______ de 2013, como Tio Consultor da Távola a ser patrocinada pelo
Capítulo ______ o Irmão ______ Maçom, portador da CID ______.

_____________________________________
Presidente do Conselho Consultivo
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II.

Decisão de patrocínio e solicitação de carta constitutiva

Ao Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais,
Ficou resolvido que o Capítulo ______________________________________ nº _______
localizado a: __________________________________________________________________,
jurisdicionado ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.
Desejando empregar nossos melhores esforços na promoção e difusão dos princípios e
objetivos da Ordem DeMolay em seu trabalho constante em favor da juventude, concordamos
em patrocinar uma Távola de Escudeiros.
Em nome do Conselho de Honra e dos membros do mencionado Capítulo prometemos que
sendo a Carta Constitutiva concedida, esta Távola será patrocinada e mantida de acordo com
os Estatutos e Regulamentos do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.
Indicamos para compor o Conselho de Honra desta Távola os irmãos abaixo relacionados,
assegurando que todos são membros em pleno direito da Fraternidade Maçônica e DeMolay.
Nobre Cavaleiro: Ir.: _____________________________________________, CID_________.
Tel: ( ) _______________ ( ) _______________ .
Consultor: Tio: _________________________________________________, CID_________.
Tel: ( ) _______________ ( ) _______________ .
Portanto, respeitosamente requeremos vosso deferimento a esta decisão de Patrocínio e
solicitação de Carta Constitutiva para a Távola da Ordem dos Escudeiros.
_____________________,
(local)

_____
(dia)

de

___________________
(mês)

de

________
(ano)

_______________________________
Mestre Conselheiro

_______________________________
Presidente do Conselho Consultivo

ALGUNS OBJETOS SÃO UTILIZADOS NA REUNIÃO DA TÁVOLA:


Uma Távola Redonda (Mesa Redonda), de cor azul royal, dividida em quatro linhas
amarelas formando os quadrantes, conforme o logotipo escudeiro. Outra opção mais em
conta e prática é utilizar um tampo ou mesa redonda comum, coberta por uma toalha
confeccionada aos moldes do logotipo escudeiro;



Dois malhetes;



Uma Espada;
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Uma Bíblia;



Um livro escolar;



Um emblema da Ordem DeMolay, quando não estiver pintado no respectivo quadrante.



Uma Bandeira nacional

São itens opcionais:


Sete joias para os oficiais;



Uma joia para o Nobre Cavaleiro (idêntica a dos oficiais, porém maior);



Estandarte da Távola;



Marcador de páginas para a Bíblia.

A vestimenta dos Escudeiros é a mesma adotada para os DeMolays, com exceção da gravata,
que será Azul Royal.
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