
O QUE É? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Antes de falar do Colégio Alumni propriamente dito, precisamos falar daqueles que o compõem: 

os Seniores DeMolays. Como você sabe, o DeMolay Ativo assim o é entre os 12 anos completos e 

21 anos incompletos. Assim que você completar 21 anos de idade, automaticamente você 

passará a ser um Senior DeMolay, sem a necessidade de qualquer procedimento para tal, apesar 

de recomendarmos fortemente passar pela cerimônia de maioridade, regularizar-se de forma 

vitalícia perante o Supremo Conselho, Grande Conselho e Alumni, e ainda filiar-se ao Colégio 

Alumni mais próximo de você, de preferência, o ligado ao seu Capítulo. 
 

Passando agora ao tema deste documento: o Colégio Alumni. A 1ª coisa que você precisa saber é 

que a Alumni é uma instituição totalmente independente e separada da Ordem DeMolay em 



 
 
 
 

 

geral. Ela possui seu próprio Estatuto Social, Diretoria Executiva (nacional, estadual e municipal), 

renda, gastos, etc. A Alumni é totalmente independente de Capítulos, Lojas Maçônicas, Grandes 

Conselhos e do Supremo Conselho. O que existe é um reconhecimento formal por parte do 

SCDB, em seu Estatuto Social, além de contrato entre as partes, onde o Supremo Conselho 

reconhece a ADAB como a oficial representante de Seniores DeMolays no Brasil, e a autoriza a 

utilizar o nome DeMolay, já a ADAB, por sua vez, administra as ADAEs (Associações DeMolay 

Alumni Estaduais) e os Colégios Alumni. 
 

Sendo assim, queremos deixar claro que o presente documento foi elaborado por este Grande 

Conselho como orientação a todos os membros da Ordem DeMolay Mineira para que saibam 

como funda-se e mantém-se um Colégio Alumni ligado ao seu Capítulo, mas não temos qualquer 

gerência sobre os procedimentos para tanto. Servimos aqui apenas como orientadores, e, caso 

achem interessante, solicitamos que procurem a Associação DeMolay Alumni Minas Gerais para 

que possam fundar o Colégio Alumni de vocês. 
 

O Colégio Alumni é composto por pelo menos 03 (três) Seniores DeMolays. Ele possui 

administração própria e não possui Conselho Consultivo, mas somente os seus próprios oficiais. 

Estes cargos são os mesmos a nível municipal, estadual e nacional, sendo eles: Presidente, 

Secretário e Tesoureiro. Podendo haver ainda Vice-Presidente, Secretário Adjunto, Tesoureiro 

Adjunto, Secretário de Assistência Social e Secretário de Assistência Social Adjunto (estes últimos 

são obrigatórios a nível nacional e estadual, mas facultativos a nível municipal). 
 

O Colégio Alumni não tem reuniões formais, inclusive, a ADAB (Associação DeMolay Alumni 

Brasil) incentiva que as reuniões dos Colégios sejam da maneira mais informal possível, em 

confraternizações ou outras ocasiões sem cerimônias ou coisa do tipo. Para não dizer que não há 

nenhuma cerimônia, existem 2 que têm ligação com a Alumni, sendo a cerimônia de maioridade 

(realizada pelo Capítulo e não pelo Colégio), na qual, o DeMolay ao realizar 21 anos de idade 

recebe uma despedida e um até logo por parte do Capítulo; e a segunda é a de posse de 

Diretoria realizada uma vez por ano quando da passagem dos trabalhos de uma diretoria para 

outra, e, por ser bastante curta (1 página), sugerimos ser sempre parte de uma cerimônia do 

Capítulo. 
 

A Alumni tem como principais finalidades auxiliar financeiramente a Ordem DeMolay doando 

dinheiro ou produtos às diversas células DeMolays, guardando as devidas proporções. A Alumni 

Nacional, por exemplo, distribui dinheiro para Capítulos fazerem filantropias, pagam a fundação 

de Capítulos e Priorados nos Estados observando um número mínimo de Seniores Regulares no 



MAS E O QUE EU VOU GANHAR COM ISSO? 

 
 
 
 

 

Estado, doam o 1º ritual para todo DeMolay que inicia, etc. A Alumni Estadual não cobra taxas, 

logo, não possui verbas, no entanto, geralmente ajuda a fazer campanhas de regularização de 

Seniores do Estado, pode também criar campanhas de doações entre os Seniores do Estado, etc. 

Já o Colégio pode ajudar doando valores ou produtos diretamente aos Capítulos quando 

precisarem, além de serem um importante elo de ligação do Capítulo com a ADAE e a ADAB para 

conseguir apoio de ambas. O Colégio deve também manter seus membros unidos, não deixar 

com que o Senior se afaste completamente da Ordem DeMolay, orientando-o sobre como ele 

pode ajudar agora que não é mais um DeMolay Ativo, e claro, auxiliar os trabalhos da Ordem 

DeMolay, mas sem executá-los para eles, ou seja, orientar e aconselhar sempre que solicitado 

pelo Capítulo ou por um membro mais jovem, mas nunca, em hipótese alguma, agir por ele, caso 

contrário, o Senior estará tirando a oportunidade do DeMolay Ativo de trabalhar e aprender com 

seu próprio esforço. É muito bom ajudar, mas o Senior deve se segurar e somente aconselhar. 
 

É importante informar também que um Colégio Alumni não é patrocinado por nenhuma 

instituição maçônica e que pode ser composta por membros de 01 (um) ou mais Capítulos. Isso 

mesmo, o Colégio pode possuir membros só do seu Capítulo, de alguns Capítulos, ou até mesmo 

de todos os Capítulos da sua Oficialaria e outras Oficialarias, todos juntos num só Colégio, basta 

que essa informação seja passada à ADAMG (Associação DeMolay Alumni Minas Gerais) para as 

devidas medidas administrativas. Se você nos permite uma sugestão, caso seu Capítulo possua 3 

ou mais Seniores, sugerimos que funde um Colégio Alumni específico para os Seniores do seu 

Capítulo. Assim, você poderá sempre contar de forma rápida e próxima com a experiência de 

outros irmãos que já passaram por situações parecidas com um Colégio próprio. 
 
 
 

Como exposto acima, uma das principais funções de um Colégio Alumni é a de auxiliar o Capítulo 

em seus trabalhos através de conselhos e orientações em geral. Sendo assim, o primeiro e 

principal ganho que você terá com um Colégio Alumni ligado ao seu Capítulo é o de poder 

aproveitar da experiência daqueles que já passaram pelo seu Capítulo e, muito provavelmente, 

enfrentaram os mesmos problemas que você está enfrentando hoje. Já pensou naquela situação 

que você já quebrou a cabeça e não soube resolver? É muito provável que irmãos um pouquinho 

mais velhos também já passaram por ela e podem te dar toda a orientação para você poder 

resolver da melhor forma possível. Então, um Colégio Alumni aí, do seu lado, pode ser 

exatamente o que você precisa. 



OK, GOSTEI. COMO EU FUNDO ESSE TREM? 

 
 
 
 

 

Um Colégio Alumni na sua cidade também ajudará a orientar os Seniores do seu Capítulo. Muitos 

DeMolays completam 21 anos de idade e não sabem o que fazer. Alguns se afastam 

completamente, outros querem continuar dentro do Capítulo ocupando cargos e fazendo tudo 

que os Ativos devem fazer. Um Colégio atuante e próximo de seus membros pode contribuir 

fortemente para que não haja nenhum desses tipos de Seniores, ou seja, os mantém próximos 

do Capítulo e uns dos outros, mas ao mesmo tempo, os orienta de forma tal que não terão a 

famosa “síndrome de Peter Pan”, querendo fazer as coisas que você, DeMolay Ativo, deve fazer. 
 

Além de ajudar o Capítulo e orientar os Seniores do seu Capítulo, o Colégio pode e deve sempre 

ajudar diretamente os DeMolays Ativos, independentemente de ser algo ligado diretamente à 

Ordem DeMolay ou não, um Senior é uma pessoa mais experiente e poderá ajudar os DeMolays 

do seu Capítulo com problemas pessoais, profissionais, acadêmicos, etc. Pode aconselhar sobre 

carreiras a seguir, sobre trabalhos de escola e faculdade, etc. 
 

Então, meu irmão, incentive pelo menos 3 Seniores do seu Capítulo a se regularizarem perante a 

ADAB e solicitarem à ADAMG a fundação e instalação do Colégio Alumni na sua cidade! 

 

 

É muito mais fácil que você pode imaginar. 
 

1º PASSO – CONSEGUIR 3 SENIORES REGULARES 
 

Como dito anteriormente, um Colégio Alumni pode sim conglomerar Seniores de vários Capítulos 

diferentes, apesar de sugerirmos que utilizem somente Seniores do seu próprio Capítulo, e 

assim, ter um Colégio bem próximo de vocês. Pois bem, com essa informação, e sabendo que são 

necessários 3 Seniores regulares, passe para a busca destes. Entre em contato com todos os 

Seniores que você puder, se possível ache 1 mais interessado para ajudar a fazer contatos com 

outros Seniores, e consiga que 3 deles se regularizem com a ADAB. Algumas vantagens que eles 

terão em sendo regulares: 
 

1. A regularização é VITALÍCIA! Ou seja, o Senior só vai precisar pagar a taxa para estar 

regular uma vez na vida e nunca mais ter que se preocupar com isso. 

2. A regularização vale não só para a Alumni, mas também para o Supremo Conselho e 

Grande Conselho. Assim, ficam regulares a nível nacional e estadual para sempre. 



 
 
 
 

 

3. Todos os valores arrecadados pela Alumni são revertidos em filantropia patrocinando 

projetos de cunho social em todo o país e também revertidos para ajudar diretamente a 

Ordem DeMolay e seus membros. 

4. Você receberá um diploma e uma carteirinha atestando sua regularidade vitalícia como 

Senior. 

5. Estando regular perante a ADAB, o Senior poderá ajudar ocupando cargos em Colégios 

Alumni, Associações DeMolay Alumni Estaduais, na Associação DeMolay Alumni Brasil, no 

Conselho Consultivo do Capítulo, em Grandes Conselhos e no Supremo Conselho. 

6. No entanto, tudo listado acima não chega aos pés do próximo motivo: AO SE 

REGULARIZAR, O SENIOR ESTARÁ AJUDANDO DIRETAMENTE A ORDEM DEMOLAY QUE 

TANTO FEZ POR ELE EM SEUS ANOS DE JUVENTUDE. ESTA É A OPORTUNIDADE DE DAR DE 

VOLTA UM POUCO DO QUE VOCÊ RECEBEU DA ORDEM DEMOLAY! 
 

2º PASSO – DEFINIR A “CIDADE SEDE” E A PRIMEIRA DIRETORIA 
 

Considerando que o Colégio Alumni não realiza reuniões periódicas e não tem necessidade de 

possuir qualquer estrutura física fixa como secretaria, arquivos, paramentos, etc., é comum que 

ela não tenha uma “sede” fixa, a não ser quando o Colégio é composto por membros somente de 

um Capítulo e, neste caso, a sede será a mesma do Capítulo, claro. 
 

Sendo assim, se o Colégio for para membros de mais de um Capítulo, os Seniores fundadores 

devem definir uma cidade para ser sua sede administrativa para cadastro no sistema da ADAB e 

comunicações em geral desta e da ADAMG para com o Colégio. Sugerimos colocar aquela que 

tenha os Seniores mais atuantes ou uma cidade mais central para a região da qual ela faz parte. 
 

Definida a “cidade sede”, deve ser definida a primeira diretoria. Os cargos do Colégio estão 

listados acima, podendo ser de 03 a 08 cargos diretos. 
 

Definidos os cargos, vamos à fundação propriamente dita. 
 

Sugerimos que essas duas definições sejam feitas pessoalmente 

durante a reunião de Fundação do Colégio, o próximo passo a ser 

tratado neste documento. 
 

3º PASSO – REALIZAR UMA REUNIÃO DE FUNDAÇÃO DO COLÉGIO 
 

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 Seniores que irão compor o Colégio. É recomendado que sejam convidados ainda 

todos os membros dos Conselhos Consultivos e DeMolays dos Capítulos que estarão ligados de 

alguma forma ao Colégio em fundação. 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 Colégio deve tomar a palavra e explicar as 

finalidades de tal instituição, explicar como ela funciona, que não há taxas anuais para seus 

membros, explicar que ela será composta pelos Seniores daqueles Capítulos já definidos para 

tanto, que anualmente troca-se a Diretoria, e demais detalhes dos trabalhos do Colégio como 

orientação profissional aos mais jovens e auxílios com conselhos para as atividades do Capítulo. 

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 Colégio (pelo menos um prazo de 60 dias para a chegada da carta 

constitutiva), (2) qual será o nome do Colégio, e, por fim, mas não menos importante, (3) a 

Nominata do Colégio que deve conter no mínimo os 5 cargos. 
 

Sugestão: Definam que o Presidente seja aquele que tomar frente 

do processo de fundação. Sugerimos que anualmente a troca de 

gestão também siga esse formato: Presidente será aquele Senior 

mais atuante no momento. 
 

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: Em Minas Gerais, não é cobrada qualquer taxa 

do Colégio, nem para emissão da Carta Constitutiva, nem 

anualmente, ou seja, é 100% gratuito! Além disso, o Colégio 

somente possui de paramentos o colar do Presidente do Colégio, 

que deve ser adquirido pelos membros fundadores no 

DeMolayShop e repassado adiante às próximas gestões no futuro. 



 
 
 
 

 

4º PASSO – ENVIAR DOCUMENTAÇÃO À ADAMG 
 

Aquele que presidiu a reunião, ao lado do que secretariou devem enviar a documentação à 

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

presença da reunião de fundação; PELO SISDM: nada, pois todos já estarão cadastrados como 

Seniores Regulares, e todo o procedimento de fundação no SISDM é feito exclusivamente pela 

ADAB e ADAMG, basta conferirem depois de tudo feito se o cadastro está OK). 

 

5º PASSO – REALIZAR A INSTALAÇÃO DO COLÉGIO 
 

Recebidos ato e carta constitutiva e adquirido o colar do Presidente, o Colégio deve agendar sua 

instalação em uma cerimônia pública de preferência em conjunto com uma outra cerimônia 

pública do Capítulo. Como é uma cerimônia curta, ao final dela, sugerimos também ser feita a 

leitura do ato e da Carta Constitutiva, bem como anunciados os nomes dos membros fundadores 

do Colégio, em especial, os que irão compor a primeira diretoria. 
 

Paramentos: Todos os paramentos já são existentes dentro de um 

Capítulo DeMolay e dentro de um Templo Maçônico, sendo assim, 

não há necessidade de aquisição de qualquer paramento para o 

Colégio Alumni. O único item a comprar é o colar de Presidente, 

cujo pagamento sugerimos ser pelos fundadores. 

 

 

 


