CARTILHA DOS DIAS OBRIGATÓRIOS
Conforme prevê o Regulamento Geral do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o
Brasil, em seu art. 522 e seguintes, todos os Capítulos jurisdicionados deverão realizar
menções nas datas estabelecidas abaixo, de acordo com os costumes de cada região.

DIA EM HOMENAGEM A JACQUES DE MOLAY
Realizado no sábado mais próximo a 18 de março.
No dia em Homenagem a Jacques de Molay é dever de cada Capítulo desenvolver
trabalhos específicos para realçar a importância histórica de seu Herói Mártir.
Sugerimos a realização da própria cerimônia de Homenagem a Jacques de Molay,
presente no Monitor de Cerimônias Públicas (2ª Edição), como menção a esta data.

DIA DEVOCIONAL
Realizado preferencialmente no mês de abril
No Dia Devocional os membros de cada Capítulo DeMolay deverão
freqüentar alguma Cerimônia de cunho religioso em grupo ou
individualmente, na qual tenha sido preparada alguma cerimônia especial.

DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS
Realizado no sábado mais próximo das datas oficiais.
No Dia das Mães e dos Pais, cada Capítulo DeMolay realizará uma reunião especial
na qual os pais serão convidados a participar e serão devidamente homenageados,
preferencialmente com a cerimônia das flores dedicadas às mães e a cerimônia do
abraço dedicado aos pais.

DIA DO PATRIOTA
Realizado no mês de Setembro
No Dia do Patriota cada Capítulo organizará uma reunião especial, na
qual os grandes acontecimentos patrióticos de nosso país serão
relembrados. Sugere-se que seja feita uma palestra, cerimônia de
devoção, leitura de um texto ou até mesmo uma participação na abertura
da semana da pátria de sua cidade.
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DIA EDUCACIONAL
Realizado numa data próxima ao Dia do Professor
No Dia Educacional será o dever de cada Capítulo organizar uma
programação para enaltecer o valor da educação e o fato de que a Escola
Pública é o principal baluarte da liberdade e deve ser preservada. Sugere-se
a realização de palestras nas Escolas Públicas.

DIA DO MEU GOVERNO
Realizado numa data próxima a 15 de novembro
No Dia do Meu Governo é aconselhado aos Capítulos organizarem um programa
de observância que, mais apropriadamente, se submeta ao compromisso de auxílio
e desenvolvimento do governo no qual o Capítulo está localizado. Sugere-se a
elaboração de propostas de melhoria a ser entregue ao executivo municipal.

DIA EM MEMÓRIA A FRANK S. LAND
Realizado numa data próxima ao dia 08 de novembro
No dia em Memória a Frank S. Land, será dever todo Capítulo organizar um programa
em memória da observância aos trabalhos desenvolvidos em benefício da juventude
para serem divulgados na sociedade em geral. Sugere-se a realização de uma
cerimônia pública para divulgar os trabalhos de Frank S. Land em prol da juventude.

DIA DEMOLAY DE CONFORTO
Realizado no mês de dezembro, numa data próxima ao Natal
No Dia DeMolay de Conforto, estabelecido pelo Capítulo no mês de
dezembro, é aconselhável a cada membro DeMolay visitar os doentes ou
idosos, seja num asilo ou até mesmo em um hospital.
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