Quem Faz Parte

Somos a maior Organização juvenil do mundo. Distribuídos em
diversos países, a Ordem DeMolay já iniciou milhões de jovens,
tendo no Brasil atualmente mais de 85 mil Irmãos iniciados nos
712 Capítulos nos quatro cantos desse país.
E o que motiva um jovem a entrar, e principalmente a permanecer em uma organização
filantrópica que tem por objetivo a formação de homens de bom caráter e líderes para a
sociedade?

Primeiro é oferecido através da Ordem dos Escudeiros, a meninos de 7 a 11 anos, a
possibilidade de fazer parte de reuniões que trazem em suas mentes valores como a verdade,
a justiça e a sabedoria, e que através da amizade nasce o interesse comum em ser uma
criança melhor para sua família, para sua escola e para seus amigos. Eis o primeiro passo que
pode ser tomado.

Aos 12 anos é fornecida a oportunidade do ainda menino atingir uma grande responsabilidade:
ser o multiplicador das 7 Virtudes Cardeais, e moldar o seu caráter, no período em que o jovem
escolhe o caminho a se seguir na vida. E a escolha do caminho da retidão e dos bons serviços
a sociedade ainda tão jovem é visualizada pelo iniciado em seus próprios Irmãos mais velhos,
que são exemplos de líderes dentro do Capítulo e alcançam até outras esferas dentro da
Ordem DeMolay.

Aos 16 anos o até então Irmão que tinha a sua volta a figura de Irmãos mais velhos que a ele
mostrava o exemplo de uma vida correta, ganha uma nova responsabilidade: ser o líder que
serve aos demais líderes. Tal fato se dá quando de sua investidura na Ordem da Cavalaria,
que tem por razão de ser o aprofundamento filosófico e de ensinamentos desses Irmãos mais
velhos, que se encontram em posições de servidores dos Irmãos mais novos e da Ordem
DeMolay em sua Região, Estado e País.

Aos 21 anos, depois de percorrer uma trajetória de muito trabalho, de muito estudo, de muitos
aprendizados e do exercício prático da liderança através do exemplo para com seus Irmãos, o
DeMolay alcança o momento em que encerra a sua função direta dentro da Ordem, e passa a
cumprir o grande objetivo da Ordem DeMolay: servir a sociedade, através de uma liderança
ética, fraterna e justa, assim como foi praticado em sua trajetória até esse momento, mas desta
vez destinada àqueles que mais precisam de líderes destinados a provar a todos os homens
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que as nossas cerimônias não são fórmulas vazias...
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