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1. CONCEITO E FINALIDADE
O Grupo de Apoio aos DeMolays Iniciados
(GADI) é uma comissão permanente de cunho
facultativo aos Capítulos, cuja finalidade é instruir
os membros recém iniciados sobre os
conhecimentos
históricos,
administrativos,
ritualísticos, simbólicos e filosóficos da Ordem
DeMolay, a fim de promover uma capacitação
geral de seus membros e a compreensão
necessária dos objetivos da instituição,
promovendo o desenvolvimento pessoal, e
consequentemente, do Capítulo DeMolay.
2. COMO INSTALAR
A instalação do Grupo de Apoio aos DeMolays
Iniciados (GADI) deve ser realizada mediante
aprovação geral da assembleia capitular, isto é,
pela maioria dos membros ativos regulares no
devido processo de votação, sob supervisão e
autorização do Conselho Consultivo, cabendo,
se aprovado, registro no Regimento Interno do
Capítulo posteriormente.
[7]

Ao instalar, o Capítulo deverá informar a decisão
ao OER e MCR correspondente e ao GCEMG,
por e-mail corporativo mesmo, fornecendo as
informações necessárias para o conhecimento
dos respectivos.
3. MEMBROS DA COMISSÃO
O GADI deve ter necessariamente três
instrutores regulares, de preferência Seniores
DeMolays
com
experiência
e
profundo
conhecimento sobre a Ordem DeMolay, e ainda
um Consultor de Ritualística como supervisor.
Caso o Capítulo tenha dificuldade em conseguir
esse número de membros, poderá nomear
apenas um instrutor ou até mesmo DeMolays
Ativos, desde que tenham domínio sobre a
matéria a ser lecionada.
4. FUNCIONAMENTO
As aulas devem acontecer, necessariamente,
antes das reuniões ritualísticas do Capítulo, com
duração máxima de uma hora, no intuito de
aproveitar a presença dos iniciáticos, e ao
mesmo tempo, servir a respectiva reunião como
uma demonstração prática da matéria.
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No entanto, fica a critério do Capítulo decidir o
local, horário e todos os demais procedimentos,
desde que sejam informadas no Calendário da
Gestão e divulgado para todos os membros.
5. MATÉRIAS
Deve-se, primeiramente, ressaltar a importância
de
lecionar
apenas
os
conhecimentos
reconhecidos e publicados pelo Supremo
Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, bem
como pelo Grande Capítulo Estadual de Minas
Gerais.
Os instrutores devem tomar muito cuidado ao
escolher o conteúdo das matérias, a fim de evitar
os conhecimentos desnecessários e possíveis
vícios de ritualística. Ao todo, as aulas do GADI
se dividem em três matérias específicas de
estudo, que englobam de forma geral todos os
conhecimentos necessários para a Iniciação ao
Grau DeMolay, sendo elas:
I. HISTÓRIA
II. RITUALÍSTICA
III. ADMINISTRAÇÃO
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6. PLANO DE ENSINO
Para auxiliar os Capítulos na respectiva divisão
das matérias, segue abaixo um plano de ensino
altamente recomendado para os iniciáticos:
I. HISTÓRIA
TÓPICOS
Frank Sherman Land (sua história)
O início da Ordem DeMolay
Quem foi Jacques de Molay?
Como a Ordem DeMolay chegou no Brasil?
Como a Ordem DeMolay chegou no Capítulo?

AULA
01

02

Os instrutores do GADI devem entender que a
história do Capítulo é de suma importância para
resgatar o seu passado, pois um membro que
conhece a história daquilo que representa,
valoriza muita mais a sua condição.
Por outro lado, ressalta-se que é completamente
DESNECESSÁRIO aprofundar-se na história dos
Cavaleiros Templários, uma vez que a finalidade
do GADI é criar subsídios e incentivar os
DeMolays na busca de mais conhecimentos. É
fundamental que os instrutores não se percam
em assuntos como ocultismos, esoterismo,
cabala ou história da Maçonaria, consultando
apenas as fontes e materiais recomendados.
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II. RITUALÍSTICA
TÓPICOS
O Ritual da Ordem DeMolay
A Sala Capitular
 Original e adaptada
 Materiais obrigatórios
 Divisão (Oriente, Ocidente, Norte e Sul)
Simbologia: 7 velas, baluartes, bandeira e
Brasão da Ordem, paramento, joias simbólicas,
oriente, meio dia e ocidente, Coroa da Juventude.

AULA

01

Oficiais do Capítulo
Movimentação Ritualística e Comportamento
 Entrada no Templo
 Batidas de malhete
 Batidas na porta
 Linhas de movimentação
 Forma de sentar
 Recolhimento da palavra
 Postura no hino, oração e modo de ajoelhar
 Tronco da solidariedade
 Chegada dos atrasados

Toque, sinais e palavras do Grau
Escrutínio Secreto
Exame de Proficiência
Iniciação (Explicar a "Jornada Simbólica")
Graus do Capítulo
Honrarias e Prêmios da Ordem DeMolay
Cerimônias Públicas da Ordem DeMolay

02

03

P.s. No CD-ROM do Kit Gestão, é possível
encontrar todas as cerimônias publicas da
Ordem DeMolay, além de materiais e manuais
que podem servir de grande ajuda na instrução
ritualística.
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III. ADMINISTRAÇÃO
TÓPICOS
Estrutura da Ordem DeMolay no Brasil

AULA

 Divisão dos órgãos e jurisdições
 Hierarquia
 Representantes (Liderança Juvenil e Adulta)
 Cons. Consultivo (funções, membros e indicação)

As leis da Ordem DeMolay
 Documentos Normativos (Nacional, Estadual)
 Hierarquia
 Processo de aprovação

01

Sanções Disciplinares
 Classificação e competência
 TJD e STJD
 Direitos e Deveres dos membros

Eleições e nomeações






Processo eleitoral (Capítulos/Estados/Nacional)
Cargos eletivos (funções, requisitos e períodos)
Requisitos para votar (para membros e capítulos)
Cargos nomeados (Quem nomeia; funções; etc.)
O que é Nominata?

Taxas e emolumentos pagáveis
 Regularização (Como fazer e para que serve?)
 Iniciação, elevação, investidura, anuidade e etc.
 Prazos
 Mensalidade ou anuidade para o Capítulo

02

Documentos do Capítulo
 Carta Constitutiva
 Calendário e Nominata
 Lista de Presença
 Justificativas
 Correspondências (Oficio, carta, circulares, etc)
 Prestações de Conta (Relatórios Finais)

Sindicância
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7. O GADI NO EXAME DE PROFICIÊNCIA
I. LEGALIDADE
O Regulamento Geral do SCODB, através do art.
473, confere aos Capítulos a prerrogativa de
criar novas comissões para o aperfeiçoamento
de seus trabalhos, mediante, é claro, a fixação
no seu Regimento Interno. Em outras palavras, a
nova comissão seria obrigatória para todas as
demais gestões.
Somando a este entendimento, conforme o art.
535, III do RGD, o Capítulo poderá ainda definir
em seu Regimento Interno outras exigências
além do interstício e regularidade, para que o
membro iniciático solicite sua Iniciação ao Grau
DeMolay, desde que não contrarie as normas e
princípios gerais da Ordem DeMolay.
Por costume, na grande maioria das vezes, estas
outras exigências recaem sobre o exame de
proficiência, onde o Capítulo submetem os
candidatos a uma avaliação dos conhecimentos
obtidos durante a sua jornada como iniciático.
Caso seja reprovado no teste escrito, o mesmo
deverá refazer a prova na próxima elevação.
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II. AVALIAÇÃO
Recomendamos que as avaliações do GADI
sejam constituídas tanto de questões abertas
quanto de múltipla escolha, a fim de cobrar do
iniciático os conhecimentos ensinados ao longo
das aulas e de sua jornada na Ordem DeMolay.
O candidato que obtiver ao menos 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento na
avaliação estaria automaticamente apto para
prestar o questionário de exame e Iniciar no
Grau DeMolay. Por este motivo, recomenda-se
que a prova seja feita no mesmo dia do exame
de proficiência.
III. SIGILO
Para garantir a efetividade do GADI, é
necessário que os instrutores recolham, ao final
do exame, todas as avaliações realizadas, não
somente para corrigir, mas também para arquiválas na Secretaria do Capítulo e manter o sigilo
das questões. Do contrário, elas serão utilizadas
novamente em outras provas, correndo o risco
de já ser conhecida pelos candidatos que
prestarão o exame.

[14]

8. FONTES
São fontes oficiais de embasamento, análise e
estudo dos instrutores do GADI, bem como aos
membros recém iniciados, reconhecidas e
recomendadas pela administração estadual da
Ordem DeMolay em Minas Gerais, de
preferência as edições mais recente:
 Ritual dos Trabalhos Secretos (Iniciático e DeMolay)
 Manual de Práticas Ritualísticas da Ordem DeMolay
 Manual de Administração Capitular
Autor: Johann Colares

 Manual de Távolas
Autor: Victor Pessamíglio

 Apostila de Introdução a Ordem DeMolay (Em parte)
Autor: Myller Bueno

 Livro - PED (Programa de Estudos DeMolay)
Autor: Marcelo Brito


Livro - Hi Dad!
Autor: Herbert Ewing Ducan

 Livro - Minha família, a MAÇONARIA.
Autor: Guilherme Santos

 Textos e artigos publicados pelo Supremo Conselho
da Ordem DeMolay para o Brasil e Grande Capítulo
do Estado de Minas Gerais.
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Existem ainda outras obras de iniciativa privada
que podem servir como fonte de conhecimento e
pesquisa, mas recomenda-se, ao máximo, total
atenção para os possíveis erros históricos,
simbólicos, e principalmente, os vícios de
ritualística comumente encontrados.

Caso haja qualquer dúvida sobre os
conhecimentos e informações dispostas no
presente material, bem como críticas ou
sugestões, basta enviar um e-mail para a
Secretaria Estadual de Ritualística do GCEMG
(ritualistica@demolaymg.com.br).
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