
 

 
 
 

CIRCULAR Nº. 014/2019-2021 

 

Aos: Capítulos, Priorados, Castelos e Cortes de Minas Gerais  

Assunto: Desconto nas concessões de graus; Doação de rituais e Parcelamento da anuidade 2020 
  

Belo Horizonte/MG, 04 de maio de 2020 

 

Informações sobre ajudas financeiras que o GCEMG dará às 
Organizações Filiadas de Minas Gerais devido à crise atual. 

 

Família DeMolay, 

 

Considerando este momento único que nossa sociedade vive hoje, o Grande Conselho da Ordem DeMolay 

para o Estado de Minas Gerais vem, através deste, comunicar aos Capítulos, Priorados, Castelos e Cortes, 

ações que, juntamente ao SCDB, realizaremos em Minas Gerais de ajuda financeira a estas organizações. 

 

1. Os valores das Iniciações, Elevações, Investiduras à Cavalaria e Investiduras ao Ébano terão 

descontos próximos a 50%, entre hoje e novembro de 2020, quando o Supremo Conselho revisará 

sua capacidade de manter seus descontos, logo, os Grandes Conselhos farão suas análises em cima 

da decisão do SCDB. Os novos valores constam no Decreto 006/2019-2021 com mesma data desta 

Circular. 

a. Além disso, cabe-nos ressaltar que a Associação DeMolay Alumni Brasil está realizando uma 

grande campanha de ajuda em iniciações e elevações, e, assim que comunicarem os detalhes, 

informaremos prontamente a todos os Capítulos de Minas Gerais. 

2. A todos os Capítulos que quitarem a taxa de anuidade de 2020 (referente ao período de 16/03/2020 a 

15/03/2021) com o GCEMG e SCDB até o dia 06/06/2020, o GCEMG dará os 23 rituais do Grau 

Iniciático e DeMolay ao Capítulo, assim que a 1ª edição dos rituais do SCDB ficar pronta. Se seu 

Capítulo ainda não está regular, procure o GCEMG para providenciar tal regularização. 

3. A todos os Priorados que quitarem a taxa de anuidade de 2020 (referente ao período de 16/03/2020 a 

15/03/2021) com o GCEMG e SCDB até o dia 06/06/2020, o GCEMG dará os 12 rituais do Grau de 

Cavaleiro e 05 rituais do Grau do Ébano ao Priorado, assim que a 1ª edição dos rituais do SCDB ficar 

pronta. Se seu Priorado ainda não está regular, procure o GCEMG para providenciar tal regularização. 

4. Aos Castelos, o SCDB doará os 07 (sete) rituais necessários assim que a nova edição for publicada.  

5. Os medalhões dos colares de Mestre Conselheiro também serão dados conforme Circular 015. 

6. Por fim, todos os Capítulos, Priorados e Cortes que ainda não regularizaram com a anuidade de 2020 

(referente ao período de 16/03/2020 a 15/03/2021) e quiserem parcelar em até 6 vezes tal taxa, 

solicitamos que comuniquem até 10/05/2020 ao GCEMG. 

 

Fraternalmente, 

 

 

Anderson da Silva Pinto Coelho Calais 

Grande Mestre Estadual 

 

Pedro Henrique de Abreu Cunha 

Grande Secretário Estadual 

 
 


