Corte de Chevaliers

CORTE DE CHEVALIERS

MINAS GERAIS RESUMO DA HISTÓRIA
Depois da grande depressão Americana, a Ordem DeMolay procurou retomar seu crescimento.
A Legião de Honra, criada pelo Tio Land, se tornara em uma cerimônia que acrescentava um
senso de responsabilidade para com o futuro da juventude e da sociedade como um todo.
Sentindo , o Irmão Clarence Barnickil, em conversa com o tio Land, comentou que a média da
idade dos legionários era em torno de 30 anos, dizendo:

E os jovens? Se a Legião de Honra foi criada para os mais velhos, porque não criar alguma
coisa semelhante para os mais jovens?

Tio Land pensou um pouco e respondeu: Você está certo, Clarence. Eu conversei com
algumas pessoas e achamos que deveria existir outro prêmio, talvez um grau para reconhecer
a liderança DeMolay. Você se lembra dos anos 20, quando alguns de seus amigos foram
selecionados para ajudar na iniciação e no meu trabalho? Para identificá-los como líderes,
vocês usavam um boné amarelo em todas as reuniões. Você se lembra?

Ir. Clarence respondeu: Claro que me lembro. Eles eram iguais aos do rito Escocês, a única
diferença era a cor.

Tio Land sorriu e disse: E como eu os chamavam? Você se lembra do que estava escrito no
boné?
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Ir. Clarence: Sim. Era Chevalier!

E assim nasceu a primeira ideia do Grau Chevalier. A Cerimônia de Consagração foi a primeira
escrita sem Frank Marshall, bem menor do que a Legião de Honra, no entanto, com profundo
significado religioso. Pela primeira vez em uma Cerimonia DeMolay, cita uma parte inteira das
escrituras sagradas (Salmo 91).

A primeira apresentação pública de uma Cerimônia de Consagração Chevalier foi no Teatro do
Auditório Municipal de Kansas City (foto), em 2 de junho de 1937, onde Land assumiu o posto
de Grande Comendador para a concessão do Grau. Segundo os membros que assistiram, foi
um dos maiores espetáculos da Ordem DeMolay até então.

Auditório Municipal de Kansas City
No Brasil a primeira Corte Chevalier foi fundada no ano de 1985, na cidade do Rio de Janeiro,
esta Corte recebeu o nome de "Grão Mestre Arlindo dos Santos" nº 01, e, em 17 de junho de
1995 na cidade de Juiz de Fora, foi fundada a primeira Corte do Estado de Minas Gerais, que
recebeu o nome de Corte "Pontífices da Montanha Sagrada" nº 12.

O GRAU DE CHEVALIER
“Mesmo antes da torre de Nínive ou do estabelecimento do Templo de Salomão, antes
que os egípcios construíssem suas pirâmides, que Jasão procurasse o Velo de Ouro ou
que os soldados da fortuna seguissem as Águias de Roma, já era costume antigo honrar
aqueles que de renome eram merecedores” (Trecho da Cerimônia de Chevalier).

O Grau de Chevalier é a maior honraria que um DeMolay Ativo ou Sênior pode receber, sendo
que somente a Legião de Honra, honraria conferida a uma liderança adulta extraordinária,
ultrapassa esta distinção. Deve ser conferido em absoluto segredo, uma por ano, através de
uma Cerimônia de Investidura própria, realizada publicamente, que relembra os antigos anos
da Cavalaria.
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É considerando, na verdade, um grau de aquisição para o jovem que desempenhou relevantes
serviços a Ordem DeMolay. Em 08 de novembro de cada ano, é dever de cada Chevalier
homenagear Frank Sherman Land, fundador da Ordem DeMolay, repartindo "o pão" com seus
Irmãos na observância anual do dia "In Memorian”.

QUEM PODE RECEBER?
Somente o Conselho Consultivo do Capítulo DeMolay poderá a realizar indicação para Grau de
Chevalier, não podendo qualquer outra autoridade ou órgão da estrutura do GCEMG e SCODB
fazê-la, sob pena de ser considerada inválida, para todos os efeitos legais.

A escolha preliminar será feita em sigilo pelo Conselho Consultivo do Capítulo do qual o
agraciado é membro, sendo possível somente uma indicação por ano, de acordo com os
requisitos abaixo:

I - Ser DeMolay Regular (Ativo ou Sênior);

II - Ter no mínimo 19 (dezenove) anos de idade na data da indicação;

III - Ter no mínimo 4 (quatro) anos de iniciação na data da indicação;

IV - Ter prestado serviços relevantes à Ordem nos últimos 3 (três) anos, e ainda, contar com
igual período de regularidade ininterrupta junto ao SCODB, compreendido entre os 4 (quatro)
anos anteriores a data da indicação.

V - Nunca haver recebido nenhum tipo de sanção oficial na Ordem DeMolay, por qualquer um
dos órgãos com autoridade disciplinar regularmente previsto no Regulamento Geral do
SCODB.

PROCEDIMENTO PARA INDICAÇÃO
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O Conselho Consultivo deverá preencher o Formulário de Nomeação de Honra , com o
depoimentos de, no mínimo, duas lideranças regulares da Ordem DeMolay, atestando os
serviços prestados pelo indicado nos últimos 3 (três) anos de sua regularidade.

Após o preenchimento do formulário, juntada dos documentos e depoimentos, a indicação deve
ser enviada ao Oficial Executivo para aprovação e posterior remessa ao GCEMG, que
analisará a documentação, e aprovado, remeterá ao SCODB para homologação final e
posterior remessa do Ato e Diploma autorizando a realização da Cerimônia de Investidura.

O Capítulo DeMolay ao receber o ato e diploma autorizando a realização da Cerimônia deverá
adquirir junto a Loja DeMolay ( http://www.demolay.org.br/ ) a comenda e o Anel Chevalier.

Comenda de Chevalier

Por último, o Mestre Conselheiro e o Presidente do Conselho Consultivo deverão entrar em
contato com a Corte Chevalier de sua região e acertar os detalhes para a investidura, uma vez
a concessão do grau somente pode ser realizada por uma Corte de Chevalier, órgão criado
para esta finalidade.

CORTES DE CHEVALIERS DE MINAS GERAIS
JURISDIÇÃO

CORTE DE CHEVALIER
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CIDADE SEDE

1ª Região

Frederico Camelier nº 33

Belo Horizonte

2ª Região

Bravos Preceptores do Oeste nº 61

Formiga

5ª Região

Alberto Mansur nº 70

Teófilo Otoni

6ª Região
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Guardiões do Cálice Sagrado nº 50

Cabo Verde

7ª e 12ª

Paladinos do Monte Moriá nº 31

Campo Belo

8ª Região
Triângulo das Virtudes nº 48
Uberaba
8ª Região

Geminiano José das Virgens
Uberlândia
nº38

9ª e 15ª Região

Pontífices da Montanha Sagrada nº 12

Juiz de Fora
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10ª Região

Corte União e Fraternidade nº 52

Rio Pardo de Minas

Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria de Cortes de Minas Gerais
através do e-mail cortes@demolaymg.com.br .

7/7

