
O QUE É? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

A Ordem dos Escudeiros é uma organização filiada da Ordem DeMolay que visa a preparação de 

jovens garotos para uma futura iniciação na Ordem DeMolay. Um Castelo dos Escudeiros deve 

ser patrocinado por um Capítulo DeMolay. Suas reuniões são mensais e não podem durar mais 

de 01 hora. O Ritual é lúdico, traz grandes ensinamentos aos garotos num formato mais simples. 
 

Um Escudeiro é um garoto com oito anos completos e doze incompletos. Deve ser indicado por 

outro Escudeiro, por um DeMolay ou por um Maçom. São 07 os cargos dos Escudeiros 

ritualisticamente, mas exige-se um mínimo de 10 jovens para a fundação de um Castelo. 

Sugerimos nunca passarem de 15 garotos por gestão administrativa, pois aqueles que não 

ocupam cargos ou não têm funções podem desanimar. Assim, é importante ter sempre 

atividades que envolvam todos os Escudeiros, independente de cargos, idades, tempo de 

iniciados, etc. 



MAS E O QUE EU VOU GANHAR COM ISSO? 

 
 
 
 

 

É exigida a presença de 01 DeMolay maior de idade como Preceptor (pode ser Senior) e 01 

Maçom Consultor. Eles que administram realmente o Castelo, fazem o calendário, auxiliam os 

garotos nas cerimônias, fazem os contatos com os pais, etc. Por falar em pais, estes podem estar 

presentes em todas as cerimônias, e sugerimos que mantenham um elo muito próximo com eles. 

Sem a participação dos pais, o Escudeiro não terá muito futuro dentro do Castelo. 
 

 

 

Considerando a realidade da Ordem DeMolay como transitória para todos os seus membros, é 

muito importante que novas iniciações sejam feitas constantemente. O “ciclo de vida” de um 

DeMolay Ativo tem início, meio e fim, não é como um Maçom que, depois de iniciado, fica o 

resto da vida como um Maçom Ativo. O DeMolay, por mais jovem que inicie e por mais tempo 

que fique frequente no Capítulo, aos 21 anos de idade terá que se afastar da realização das 

atividades. Claro que poderá continuar auxiliando como Sênior membro do Conselho, mas nunca 

mais com cargos e funções administrativas/ritualísticas no Capítulo. Há ainda aqueles jovens que 

iniciam e têm que se afastar por outros motivos antes dos 21 anos de idade como mudança de 

cidade, início de estudos em faculdade nos horários das reuniões, trabalho, etc. Enfim, temos 

certeza que você sabe que a alma do Capítulo é a iniciação, certo? Pois bem... Que tal uma 

instituição feita pra isso? Que tal iniciar novos garotos todo semestre com 12 anos de idade e já 

bem preparados? 
 

Se você pensa como eu, já viu que ter um Castelo dos Escudeiros em pleno funcionamento vai 

ajudar o Capítulo de uma maneira que poucas atividades irão. E o melhor? É praticamente de 

graça! Com pouquíssimos custos (não há taxas) e realizando um trabalho muito gratificante (você 

verá), ao fundar e manter um Castelo, você estará garantindo o futuro do seu Capítulo com 

garotos que iniciam aos 12 anos de idade e têm uma vida como DeMolay Ativo muito mais longa 

do que se iniciassem aos 15 ou 16, e o melhor, eles já chegam muito bem preparados no 

Capítulo! Como se isso já não bastasse, pode anotar e me cobrar: o trabalho no Castelo é um dos 

mais gratificantes que você terá dentro da sua jornada na Ordem DeMolay! Orientar nossos 

irmãozinhos Escudeiros, brincar com eles, ajudar em suas reuniões e atividades externas, são 

momentos que darão muito aprendizado a todos os DeMolays e um maravilhoso sentimento de 

dever cumprido. 
 

E aí? Está esperando o que? Seu Capítulo precisa de um Castelo! Bora fundar? 



 
 
 
 
 
 

 

 

Aí vem a parte boa do negócio: é mole pro gato! 
 

1º PASSO – DEFINIÇÃO DOS LÍDERES + APROVAÇÃO DO CAPÍTULO E DA LOJA 
 

Antes de qualquer ação, deve-se decidir quem será o Preceptor (DeMolay maior de 18 anos) e o 

Consultor (Maçom do Conselho Consultivo do Capítulo) que tomarão frente. Não é possível 

realizar nada sem liderança, e o começo de tudo está aí. Depois disso, deve ser aprovado pelo 

Capítulo e Loja Patrocinadora do Capítulo. Castelo não é patrocinado por Loja, ele é patrocinado 

por Capítulo, que, por sua vez, é patrocinado por uma Loja, por isso, é necessário que ela 

também concorde. 
 

Por se tratar de uma nova instituição com regras, atividades e tudo mais, é importante que seja 

apresentado ao Capítulo e à Loja Patrocinadora o planejamento para fundação e funcionamento 

do Castelo dos Escudeiros. Nessa apresentação, deve-se deixar claro todos os itens listados 

acima no “O que é” e “Mas e o que eu vou ganhar com isso?”. Mostre aos irmãos e tios que um 

Castelo é fácil de administrar (uma reunião por mês com no máximo uma hora de duração, sete 

cargos, dez garotos, um único maçom e um único DeMolay 100% dedicados por gestão, sem 

taxas, etc.), e mostre quem serão os que tomarão frente nesse projeto para passar a confiança 

necessária. 

 

2º PASSO – CONSEGUIR OS PRIMEIROS ESCUDEIROS 
 

Já temos a aprovação do Capítulo, do Conselho Consultivo e da Loja Patrocinadora do Capítulo 

(lembrando que quem patrocina o Castelo é o Capítulo e não a Loja), agora os líderes definidos 

anteriormente vão atrás dos primeiros Escudeiros a iniciarem. Para tanto, sugerimos que seja 

feito um ofício às Lojas Maçônicas da cidade informando sobre o Castelo e que estão atrás de 

garotos de 8 a 11 anos de idade para iniciarem. No ofício devem constar telefones de contato. 

Além das Lojas, o Capítulo deve ajudar em peso com indicações por parte dos DeMolays e de 

seus pais, logo, é recomendável um contato com os pais dos DeMolays também pedindo 

indicações. 
 

IMPORTANTE: não precisa ter parentesco com Maçons ou 

DeMolays para um garoto iniciar na Ordem dos Escudeiros. 

OK, GOSTEI. COMO EU FUNDO ESSE TREM? 



 
 
 
 

 

Feitos todos esses contatos com Lojas e Capítulo, caso não tenha atingido ainda a quantidade 

mínima de 10 jovens, sugerimos que procurem os meninos já indicados e peçam a eles e aos pais 

deles que indiquem colegas de escola, parentes, etc., sugerimos também que procurem amigos 

de fora da Maçonaria que tenham filhos, sobrinhos ou conhecidos na idade dos Escudeiros para 

iniciarem. Enfim, todo garoto de 8 a 11 anos é bem-vindo ao Castelo! 
 

Após atingida a quantidade mínima de 10 garotos, partiu fundar! 
 

3º PASSO – REALIZAR UMA REUNIÃO DE FUNDAÇÃO DO CASTELO 
 

Foi agendada data e hora para a reunião, todos os interessados foram convidados via ligação 

telefônica e via redes sociais, agora é a vez dela: a reunião de fundação. Devem estar presentes o 

máximo de membros do Conselho Consultivo, o máximo de DeMolays e recomendamos também 

pais de candidatos a iniciarem nos Escudeiros, bem como candidatos a serem Escudeiros. Cabe 

lembrar que esta reunião é administrativa, ou seja, não há obrigatoriedade de quais trajes cada 

pessoa deve estar, não há cerimônias ritualísticas, etc. Bastam todos os presentes sentados e 

interessados no assunto, alguém lavrando uma ata e outro presidindo a reunião. 
 

Aquele que estiver tomando frente na fundação do Castelo deve tomar a palavra e explicar as 

finalidades de tal instituição, explicar como ela funciona, que é patrocinado pelo Capítulo e 

supervisionado pelo Conselho Consultivo, e demais detalhes. Tendo passado pelas explicações 

iniciais, é interessante que seja aberta a palavra a todos os presentes para tirarem dúvidas sobre 

tudo que foi apresentado ali. 
 

Logo em seguida, aquele que está presidindo deve colocar em votação os seguintes itens: (1) 

quando será a instalação do Castelo (pelo menos um prazo de 60 dias para a chegada da carta 

constitutiva e paramentos), (2) qual será o nome do Castelo, (3) como serão realizadas as 

atividades do Castelo além das reuniões ritualísticas (devido à idade dos garotos, é bom ter 

encontros não ritualísticos, voltados à confraternização) e, por fim, mas não menos importante, 

(4) a Nominata do Castelo que deve conter no mínimo um DeMolay maior de idade como 

Preceptor e um Maçom Consultor, e, se possível, já definir a primeira tríade do Castelo (Mestre 

Escudeiro, 1º e 2º Escudeiros). 
 

Sugestão: Definam que o Preceptor e o Consultor sejam os que 

tomaram frente do processo de fundação, e que a primeira tríade 

do Castelo seja composta pelos garotos mais velhos. Ah! Para que 



 
 
 
 

 

todos os garotos possam ocupar o máximo de cargos no Castelo, 

semestralmente defina a tríade por eleição e os demais cargos por 

nomeação, mas quando possível, faça uma rotatividade para que os 

que estão sem cargos oficiais possam ocupá-los também. 
 

Após definidos todos os itens acima, aquele que estiver redigindo a ata da reunião deve lê-la ali 

mesmo (pode-se dar alguns minutos para ele finalizar antes da leitura, claro) e, após aprovada, 

ele deve providenciar sua impressão, colher as assinaturas dos presentes e juntar com uma lista 

de presença passada no início da reunião. 
 

Taxas e Paramentos: Não há taxas para Castelos dos Escudeiros! O 

projeto “Castelo Custo Zero” do Supremo Conselho isenta de 

qualquer cobrança para a fundação de Castelos, não só em taxas, 

mas os paramentos também são enviados totalmente gratuitos 

para vocês! Somente não enviam a mesa redonda, que vocês 

devem providenciar, e também a Bíblia e livros escolares, que 

podem usar os do Capítulo. Ou seja, o Castelo é 100% isento de 

taxas, mas não só na fundação, os garotos também não precisam 

recolher qualquer taxa de iniciação e, mesmo assim, têm direito às 

suas carteirinhas, se forem enviados seus dados ao Supremo 

Conselho e Grande Conselho via SISDM nas suas iniciações! 
 

4º PASSO – ENVIAR DOCUMENTAÇÃO AO GCEMG 
 

Aquele que presidiu a reunião, ao lado do que secretariou, além do Presidente do Conselho 

Consultivo e do Mestre Conselheiro do Capítulo devem providenciar o envio da documentação 

ao GCEMG (POR E-MAIL: ofício solicitando a carta constitutiva; ata da reunião de fundação; lista 

de presença da reunião de fundação; PELO SISDM: os dados dos Escudeiros para emissão de suas 

carteirinhas). IMPORTANTE: Há um modelo de ata de fundação no link do ACF do site do GCEMG. 
 

5º PASSO – REALIZAR A INSTALAÇÃO DO CASTELO 
 

Recebidos ato, carta constitutiva e paramentos, o Capítulo deve agendar a primeira iniciação dos 

Escudeiros e a instalação do Castelo em uma cerimônia pública de preferência específica para 

este fim, mas pode ser também dentro de uma outra cerimônia pública do Capítulo. O ideal é 



 
 
 
 

 

que a iniciação seja no mesmo dia da cerimônia pública de instalação do Castelo. Lembre-se de 

convidar os pais para participarem de TUDO, em especial, desse primeiro momento dos garotos. 
 

Paramentos: Com o Castelo Custo Zero, vocês já receberão 1 

espada, 1 toalha para a mesa, 1 jogo de joias dos oficiais, 1 colar 

para o Preceptor, 9 rituais da Ordem dos Escudeiros. Os demais 

paramentos, vocês deverão comprar ou mandar fazer. Entre em 

contato com o Grande Conselho e daremos as devidas orientações. 

 

 
 


