XXII Congresso Estadual da Ordem DeMolay Mineira recebe mais de 430 DeMolays e Maçons!

No dia 24 de novembro de 2018, foi realizado pelo Capítulo Sete Lagoas nº 295, em parceria
com o Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais, o XXII Congresso Estadual da Ordem
DeMolay mineira, no município de Sete Lagoas/MG, na sede da UNIFEMM (Centro
Universitário de Sete Lagoas).

O evento contou com diversas atividades, como: Assembleia Geral do GCEMG; Assembleia
Geral da Alumni MG; Torneio Estadual de Ritualística Frank Marshall; Torneios Esportivos
envolvendo Xadrez, Futsal, Truco, Tênis de Mesa e Corrida; Palestras; Concessão do Grau de
Cavaleiro da Cadência; Posses das Diretorias Eleitas; Concessão do Grau de Legião de Honra;
e inúmeras premiações, destacando-se, entre elas, a Premiação da Medalha Inconfidente, Fiel
e Solidário, representando as virtudes Motus (Ação), Fide (fé/confiança/fidelidade) e Unitas
(união).

No tocante às premiações, não poderíamos deixar de citar a Távola Brejo das Almas nº 109,
vencedora do projeto Távola Padrão Nacional, projeto que teve como objetivo premiar a Távola
que melhor se empenhou durante o ano de 2018 em todo o território brasileiro. Devemos nos
lembrar, também, dos Capítulos Heraldo Pimenta de Figueiredo nº 696, Janaúba nº 140 e
Esperança e Liberdade nº 388, os quais ficaram, respectivamente, em Terceiro, Segundo e
Primeiro Lugar no Desafio Nacional de Filantropia (DNF), projeto que propõe inúmeras
atividades filantrópicas e premia aqueles que mais se destacarem, tendo o Capítulo Esperança
e Liberdade nº 388 recebido a Taça do DNF, representando o Capítulo que mais executou
filantropias no Brasil durante o ano.

Em relação à alimentação, não poderíamos deixar de citar o excelente trabalho realizado pelo
Clube de Mães e Pais do referido Capítulo, que forneceu aos participantes, juntamente com
profissionais da área culinária, um variado cardápio, desde o café da manhã até o
encerramento do evento, que foi finalizado com um churrasco no qual os participantes se
deliciaram.

Segundo o Irmão Alexandre Matos Martins, coordenador da organização do XXII CEOD, “o
Congresso Estadual em Sete Lagoas foi uma experiência única, tanto para mim quanto para
todos os membros do Capítulo Sete Lagoas nº 295. Reuniões acentuadas, mobilização de
todos os DeMolays, ativos e Seniores, uma união jamais vista, revigorada, divisão de trabalho
e muito foco. Conseguimos mobilizar as nossas sete Lojas Patrocinadoras, com trabalhos
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envolvendo os Tios Maçons e, principalmente, o Clube de Mães e Pais, nosso alicerce. ” Ainda,
o Irmão aproveitou para agradecer o GCEMG pelo auxílio, dizendo que o Capítulo Sete Lagoas
nº 295 está mais fortalecido e pronto para uma nova meta.

Nas palavras do Tio Francisco André, GME-MG 2018: “Penso que esse não foi apenas um
Congresso Estadual, foi uma verdadeira experiência de fraternidade, regada com muitos
encontros, oportunidades de crescimento, debates e, mais que isso, a oportunidade de
democraticamente decidir o futuro da Ordem DeMolay em Minas Gerais. Este ano foi marcado
por grandes dificuldades enfrentadas que, ao contrário do que poderiam imaginar os outros, em
lugar de nos enfraquecer, nos fortaleceu. Saímos de 2018 melhores que entramos e isso se
refletiu no XXII CEOD. Culminância de projetos, jogos, lembranças, lágrimas de quem sai e de
quem chega. Isso é praticar a Ordem DeMolay. Que venham os próximos anos, afinal, em
nossas veias corre sangue Inconfidente! ”

Assim, podemos concluir que o XXII CEOD-MG superou as expectativas de todos os
participantes e demonstrou, mais uma vez, a força da Ordem DeMolay mineira.
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