O Capítulo DeMolay

O que vem a ser um Capítulo DeMolay? A Ordem DeMolay é formada por maçons de
DeMolays em suas diversas faixas etárias que se reunidos formam o que se denomina
Capítulo DeMolay, que possuem abrangência municipal, vindo a funcionar em nível local,
podendo ter, inclusive, mais de um por município.

Os Capítulos DeMolays têm por atribuição o trabalho local, pois possuem abrangência de
acordo com o que estabelece suas fronteiras. Cada Capítulo ao ser fundado recebe uma
numeração e um nome que o identifica em nossas esferas.

Cada Capítulo deve ser patrocinado e orientado por uma Loja Maçônica, que tem por objetivo
auxiliar a ordem das realizações de seu Capítulo em seu âmbito territorial. O Capítulo DeMolay
é, portanto a sede e a célula de funcionamento da Ordem DeMolay. Não há Capítulo sem uma
Loja Maçônica que o patrocine e sem membros DeMolays e maçons que o compõem.

A fundação dos Capítulos DeMolays deve seguir um procedimento simples, mas que envolve
ações conjuntas e organizadas da Loja Maçônica que assim deseja.

Em 16 de agosto de 1980, foi fundado o primeiro Capítulo DeMolay do Brasil, na cidade do Rio
de Janeiro – RJ, que era o Capítulo “Rio de janeiro” n. 001. Após esta fundação, em
aproximadamente cinco anos, o Brasil já contava em 26 Capítulos e aproximadamente 3000
jovens iniciados, espalhados por todo o território nacional.

Esse sucesso ocasionou a fundação do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil,
no dia 12 de abril de 1985, tendo sua soberania e autonomia garantidas pelo International
Supreme Council, que á época era a organização responsável.

Hoje no Estado de Minas Gerais, 10 anos depois da fundação do Grande Capítulo Estadual de
Minas Gerais, já são 87 Capítulos em funcionamento e mais de 2.000 membros em atividade e
mais de 20 mil já iniciados.
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O conjunto dos Capítulos DeMolays forma o Grande Capítulo do Estado de Minas Gerais, que,
tem por função a condução dos trabalhos de crescimento de novos Capítulos e também de
crescimento e expansão da Ordem DeMolay em Minas Gerais.
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