ORDEM DOS ESCUDEIROS DA TÁVOLA REDONDA
INFORMATIVO

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. 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. Coma chegada da Ordem no
Brasil, algumas modificações foram feitas, para a adaptação dessa Ordem em
nosso país. Uma delas foi a mudança da palavra Solar para Távola, entre
outras adaptações.
Atualmente existem as seguintes Távolas funcionando em Minas Gerais:
Távola
Juiz de Fora nº 01
Jaime Salgado Cavaleiros nº 8
Belos Campos nº 10
Bocaiúva nº 13
Fraternidade Juizforana nº 21
Cavaleiros da Esperança nº 47
Acácia Montebelense nº 49
Cavaleiros Livres de Alfenas nº 50
Nobres Cavaleiros do Piranga nº 53
Jovens Unidos Escudeiros de Passos nº 55
Apóstolos da Fraternidade nº 61
Areias Brancas de Formiga nº 64

Corpo Patrocinador

Cidade

Capítulo Juiz de Fora
Juiz de Fora
Capítulo Jaime Salgado
Guaxupé
Capítulo Belos Campos
Campo Belo
Capítulo Bocaiúva
Bocaiúva
Capítulo Fraternidade Juizforana
Juiz de Fora
Capítulo Esperança e Liberdade
Montes Claros
Capítulo Acácia Montebelense
Monte Belo
Capítulo Cav. Livres de Alfenas
Alfenas
Cap. Nobres Cav. do Piranga
Ponte Nova
Cap. Jovens Unidos DeMolays de Passos Passos
Capítulo Apóstolos da Fraternidade
S. S. do Paraíso
Capítulo Areias Brancas de Formiga
Formiga

O Ritual, a simbologia e a filosofia da Ordem:
O ritual é bem simples, para a compreensão dos meninos, mas de uma riqueza
simbólica incrível. A Ordem possui 3 virtudes, simbolizadas em três baluartes:
Os livros da Sabedoria, a Espada da Verdade e o Malhete da Justiça.

A Távola é um circulo dividido por duas linhas amarelas em quatro quadrantes.
Uma linha se encontra na horizontal e outra na vertical, formando uma cruz. Na
parte superior, no quadrante do lado esquerdo está o brasão da Ordem
DeMolay, pois se não existisse a Ordem DeMolay, não existiria a Ordem dos
Escudeiros. O brasão também relembra o patrocínio que os Capítulos
DeMolays dão as Távolas.

No quadrante direito da parte superior fica o Malhete da Justiça. No quadrante
esquerdo da parte inferior fica a Espada da Verdade e no quadrante direito da
parte inferior ficam os Livros da Sabedoria. Os oficiais de uma Távola são o
Mestre Escudeiro, Primeiro e Segundo Escudeiros, Tesoureiro, Escrivão,
Mestre de Cerimônias e Capelão.

Como fundar uma Távola dos Escudeiros:
O corpo patrocinador de uma Távola é o Capítulo, que por sua vez está sob os
cuidados de um Conselho Consultivo formado por maçons.

Para auxiliar os jovens Escudeiros em seus trabalhos deve ser escolhido um
DeMolay ou Sênior, entre 18 e 23 anos, para ocupar o cargo de Nobre
Cavaleiro,que seria compatível ao cargo de Consultor de um Capítulo. Também
deve ser escolhido um maçom, que ocupará o cargo de Consultor,que teria seu
equivalente como Presidente do Conselho de um Capítulo.
Para fundar uma Távola o Capítulo deve seguir os procedimentos:
a) Ata do Capítulo patrocinador: uma votação deve ser realizada em
reunião oficial do Capítulo, constando em ata a aprovação do Capítulo
de fundar e patrocinar uma Távola. A Távola receberá obrigatoriamente
o mesmo nome do Capítulo Patrocinador. Essa ata também deve ser
ratificada pelo Conselho Consultivo do Capítulo.
b) Conselho de Honra: o Conselho de Honra tem o dever de, em nome do
Corpo Patrocinador (Capítulo patrocinador), supervisionar, guiar e apoiar
as atividades, devendo garantir que a Távola e todos os seus membros
cumpram as determinações de todos os regulamentos do Supremo
Conselho e GCEMG. O Conselho é composto por um Consultor, que
deverá ser um maçom do Conselho Consultivo do Capítulo e por um
Nobre Cavaleiro, que poderá ser um DeMolay ativo ou Sênior DeMolay
com a idade entre 18 e 23 anos.
c) Remessa da documentação ao GCEMG:após aprovação do Capítulo e
ratificação do Conselho Consultivo, o Capítulo deverá preencher a
decisão de patrocino para fundação da távola, anexar uma cópia da Ata
com a decisão da fundação e remeter ao GCEMG para análise. Em
seguida o GCEMG, remeterá toda a documentação ao SCODB para
homologação e expedição da Carta Constitutiva autorizando a instalação
da mesma.
d) Instalação: uma Távola proveniente de outra cidade, ou até mesmo o
Capítulo Patrocinador podem fazer a instalação da Távola, devendo ser
seguidas a rigor as normas ritualísticas contidas no ritual da Ordem dos
Escudeiros. Os rituais e outros materiais podem ser adquiridos na Loja
DeMolay (http://www.demolay.org.br/)

Objetos utilizados por uma Távola:
a) 2 malhetes no posto do Mestre Escudeiro;
b) Bandeira Nacional;
c) 1 Espada;
d) Livros Escolares
e) Távola Redonda (Mesa Redonda), de cor azul royal, dividida em quatro
linhas amarelas formando os quadrantes , conforme o logotipo
escudeiro. Uma 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.
f) Bíblia Sagrada;
g) Um logotipo bordado do Brasão DeMolay ou algo similar, que deverá
ficar no quadrante esquerdo, na parte superior da Távola;
São itens opcionais:
a) Colares de Oficiais e Nobre Cavaleiro;
b) Estandarte da Távola;
c) Marcador de páginas para a Bíblia.

Maiores explicações:
a) Poderá ser candidato a membro da Ordem dos Escudeiros da Távola
Redonda um menino entre 7(sete) anos e 11 (onze) anos, que seja
indicado por outro Escudeiro, DeMolay Ativo regular, Sênior DeMolay
regular ou Maçom regular.
b) O traje dos Escudeiros é composto por: calça social preta, sapato social
preto, meia social preta, cinto preto, camisa social branca e gravata azul.
c) A Diretoria de cada Távola será composta pelo Mestre Escudeiro, 1º
Escudeiro e 2º Escudeiro, os quais serão nomeados pelo Conselho de
Honra da Távola, visando sempre o bem da Ordem e procurando
nomear para o cargo de Mestre Escudeiro sempre o Escudeiro mais
velho ou mais indicado para a situação.
d) Todos os Oficiais serão obrigatoriamente escudeiros, podendo ser
auxiliados durante os trabalhos por DeMolays Ativos e Seniores
membros do Capítulo patrocinador.

e) O mandato do Conselho de Honra da Távola terá a duração mínima de
01 (um) ano.
f) Caberá ao Tio Consultor da Távola representar a Távola e guiar o
relacionamento dessas com o seu Capítulo DeMolay patrocinador,
sendo sua responsabilidade presidir as reuniões do Conselho e garantir
que a Távola cumpra todas as obrigações previstas nos regulamentos
do SCODB e GCEMG.
g) Caberá ao Nobre Cavaleiro guiar os trabalhos da Távola e de seus
escudeiros, cuidando para que os objetivos da Ordem dos Escudeiros
da Távola redonda sejam atingidos. Iniciado o Escudeiro, deverá o
Nobre Cavaleiro proceder a sua regularização cadastral junto ao
GCEMG no prazo máximo de 15 dias após a Cerimônia de Alistamento.
h) Não será cobrada nenhuma taxa de regularização pelo GCEMG.

E-mail: tavolas@demolaymg.com.br

