ESCUDEIROS DA TÁVOLA REDONDA
____________________________________________

O que são os Escudeiros?
A Ordem dos Escudeiros da Távola Redonda foi fundada em 1995, na cidade
de Vancouver, nos Estados Unidos, como uma organização filiada à Ordem
DeMolay. Rapidamente, espalhou - se pelo território americano e chegou ao Brasil,
através do Colégio DeMolay Alumni Juiz de Fora nº 001, que estabeleceu o primeiro
núcleo de Escudeiros em terras brasileiras, em 07/12/02, no Capítulo Juiz de Fora nº
33 da Ordem DeMolay.
Qual o objetivo da Ordem?
O objetivo da Ordem é permitir que meninos com idade entre 7 e 11 anos
possam participar de algumas atividades da Ordem DeMolay.
Em que se baseia a filosofia da Ordem?
Os Escudeiros, assim como a Ordem DeMolay ensinam lições morais e valores
para que os meninos possam ter uma adequada formação de caráter. Os Escudeiros
possuem um Ritual próprio, mais simples e de mais fácil compreensão pelos
meninos. As virtudes realçadas por esse Ritual são as Lições da Vida de um
Escudeiro: Sabedoria, Verdade e Justiça, representadas, respectivamente pelos
Livros, pela Espada e pelo Malhete.
O que significa o emblema dos Escudeiros?
O Emblema dos Escudeiros é um círculo dividido em quatro quadrantes . No
primeiro quadrante, do lado esquerdo, na parte superior está o brasão da Ordem
DeMolay, pois se não existisse Ordem DeMolay, não existiria Escudeiros. No
quadrante superior direito há um Malhete, representando o Malhete da Justiça, que é
guardado pelo Mestre Escudeiro durante as reuniões. No quadrante inferior esquerdo,
está a Espada da Verdade, que fica com o 1° Escudeiro. No quadrante inferior direito,
estão representados os Livros da Sabedoria, que ficam sob a guarda do 2º Escudeiro
durante as reuniões.
Como fazer para se tornar membro da Ordem dos Escudeiros?
A idade para ingresso é de 7 a 11 anos. O interessado deve preencher uma ficha
de ingresso na Ordem, assinada pelo responsável.
Maiores informações: Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais
www.demolaymg.com.br
gcemg@demolaymg.com.br

