
O QUE É? 

MAS E O QUE EU VOU GANHAR COM ISSO? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

O Clube de Mães e Amigos é uma organização filiada da Ordem DeMolay cuja existência e funcionamento 

dependem das mães, pais, parentes, namoradas e amigos dos DeMolays, ou seja, as pessoas mais 

importantes de nossas vidas ao nosso lado também na Ordem DeMolay. Trata-se de uma instituição que 

não possui reuniões ritualísticas e que funciona sob a tutela do Conselho Consultivo com a finalidade de 

ajudar os DeMolays em suas jornadas dentro e fora do Capítulo. 

 

 

 

Antes de qualquer coisa e sem querer parecer sentimental, mas ter pessoas tão importantes como nossos 

pais, familiares, namoradas e amigos ao nosso lado é algo muito importante em qualquer etapa das 

nossas vidas. Considerando que a Ordem DeMolay é uma organização com algumas atividades fechadas 



OK, GOSTEI. COMO EU FUNDO ESSE TREM? 

 
 
 
 

 

só para os DeMolays e Maçons, algumas vezes nossas famílias acabam se distanciando das nossas 

atividades e, automaticamente, nós mesmos acabamos ficando longe de alguns momentos que 

gostaríamos de estar lá, vivendo e curtindo ao lado dos nossos irmãos. Sendo assim, trazendo a família 

para dentro do Capítulo, mesmo que não incluindo as reuniões ritualísticas, vai trazer um ganho enorme 

para o dia-a-dia de todos os DeMolays. E é isso que quero ressaltar: o Clube Mães e Amigos participa de 

TUDO da Ordem DeMolay, menos as reuniões ritualísticas. Tudo mais, é importantíssimo chamar o Clube 

para estar junto conosco! 

 

Passando para a parte prática e objetiva, o Clube de Mães tem como objetivo ajudar em TODAS as 

atividades extra capitulares. Seu Capítulo está com problema em arrecadar fundos? Está com dificuldade 

para conseguir novos membros? Está com baixa frequência? Ou ainda está com dificuldade em algumas 

atividades obrigatórias, filantrópicas, esportivas ou de confraternização? Pois bem... seus problemas 

acabaram! Como? Com nossas mamães queridas (papais, parentes, amigos e namoradas também, viu? 

Mas as mamães se destaca mesmo...)! 

 

o Arrecadar fundos – O Clube de Mães e Amigos auxilia o Capítulo no planejamento de eventos 

em geral, na execução propriamente dita e no controle para atingir o sucesso. Acredite: 

nossas mães são experts quando o assunto é dar um upgrade nas finanças. 

o Novos membros – Considerando que nossos pais e mães têm vários amigos que 

provavelmente têm filhos, sobrinhos ou mesmo conhecidos na idade de iniciarem na Ordem 

DeMolay, eles ajudam muito nesse ponto tão crucial para o sucesso do Capítulo. 

o Frequência – Você já ficou com aquela preguicinha de ir à aula ou a alguma atividade 

qualquer? Quem foi que te puxou da cama e falou tanto na sua cabeça que te fez cumprir 

com sua tarefa? Pois é! Que tal esse empurrãozinho dos nossos pais e mães também para a 

Ordem DeMolay? 

o Atividades em geral – Vai falar que a comida que sua mãe faz não é a melhor do mundo? Ou 

que seu pai não é o maior entendido de futebol que você conhece? Vamos trazê-los para 

dentro do Capítulo então e deixá-los nos ajudarem em todas as atividades que temos durante 

o ano. 
 

Meu irmão, confie em mim: seu Capítulo vai crescer e muito com um Clube de Mães e Amigos ativo e em 

pleno funcionamento. 

 

Vem com a gente! Funde seu Clube de Mães e Amigos! 
 

 

 

Você talvez não vai acreditar, mas é mais fácil que dar um nó na sua gravata! 



 
 
 
 

 

1º PASSO – CONSEGUIR OS MEMBROS PARA O CLUBE 

 
A partir do momento em que o Capítulo decidir pela fundação do Clube, TODOS os DeMolays devem 

convidar seus pais, mães, parentes mais próximos, namoradas, etc. De que forma? O Conselho Consultivo 

e a Diretoria do Capítulo devem providenciar uma breve carta convite para que cada DeMolay entregue a 

estas pessoas. Esta carta deve ser breve, não mais que uma página, e conter de forma completa, mas ao 

mesmo tempo objetiva, o que é, para que serve e como funciona o Clube de Mães e Amigos. 

 

Feito isso, a Diretoria do Capítulo e o Conselho Consultivo deve listar os nomes e telefones de todos os 

pais e amigos que se interessaram em participar. Com essa lista em mãos, agora é agendar a primeira 

reunião, a de fundação. 

 

2º PASSO – REALIZAR UMA REUNIÃO DE FUNDAÇÃO DO CLUBE 

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

telefônica, agora é a vez dela: a reunião de fundação. Devem estar presentes o máximo de membros do 

Conselho Consultivo e DeMolays, e claro, as estrelas desse momento: as mães, pais, parentes e amigos 

em geral que serão os fundadores do Clube. 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 Clube deve tomar a palavra e explicar as finalidades 

de tal instituição, explicar como funciona, que é ligado ao 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 Clube (pelo menos um prazo de 60 dias para a chegada da carta constitutiva), (2) qual será 

o nome do Clube, (3) qual será a periodicidade dos encontros do Clube (sugerimos que sejam nos mesmos 

dias e horas das reuniões do Capítulo, mas do lado de fora do Templo, que tal sempre um lanche após ou 

antes da reunião dos DeMolays?), quais serão suas principais tarefas, e, por fim, mas não menos 

importante, (4) a Nominata do Clube que deve conter no mínimo um(a) Presidente, um(a) Vice 

Presidente, um(a) Secretário(a) e um(a) Tesoureiro(a). 

 

Sugestão: Se possível, definam que a Presidente, Vice e Secretária serão as mães 

do MC, 1C e 2C respectivamente. Isso dará uma rotatividade semestral ao Clube, 

nunca deixará ele sem liderança, e ainda colocará as mães daqueles que estarão 

mais por dentro das atividades do Capítulo por dentro de todas as atividades. 



 
 
 
 

 

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: Os Clubes de Mães são 100% isentos de taxas! Isso mesmo! 

Você pode fundar o Clube, receber sua carta constitutiva, e ainda cadastrar suas 

Mães, Parentes e Amigos para comporem o Clube que eles receberão suas 

carteirinhas sem custo algum. Como não há reuniões ritualísticas, não há 

paramentos. Recomendamos que o Capítulo presenteie na instalação do Clube 

com o broche da Presidente comprando no DeMolayShop, e posteriormente, 

recomendamos que o Clube produza uma camiseta para seus membros. 

 

3º 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 emissão da carta constitutiva; ata da reunião de fundação; lista de presença da 

reunião de fundação; PELO SISDM: os dados dos membros do Clube para emissão de suas carteirinhas). 

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

 

4º PASSO – REALIZAR A INSTALAÇÃO DO CLUBE 

 
Recebidos ato e carta constitutiva, o Capítulo deve agendar a instalação do Clube de Mães e Amigos em 

uma cerimônia pública do próprio Capítulo. Considerando que é bem simples a cerimônia de instalação de 

diretoria de Clube de Mães e Amigos, sugerimos que seja feita durante uma cerimônia pública do 

Capítulo. Muito importante: o ideal é sempre que fizerem uma sindicância de um jovem para iniciar na 

Ordem DeMolay, que já peguem os dados da mãe e do pai dele e de quem mais quiser ajudar para 

cadastrar todos eles junto do garoto que está iniciando, assim, eles entrarão junto com ele para a nossa 

Família DeMolay. 

 

Viu como é simples? Está esperando o que para fundar o Clube de Mães e Amigos do seu Capítulo? 
 

 
 

 


