
 

  

 

  

 
Antes de qualquer coisa, para você entender brevemente a nossa instituição, ela é centenária, 

foi fundada em 1919 nos Estados Unidos, ano este em que muitos jovens estavam órfãos de pais, 

logo, as mães precisavam de um apoio para terminarem de educar seus filhos. Um Maçom, Frank 

Sherman Land, nessa época, preocupado em dar essa ajuda à sua comunidade, criou a Ordem 

DeMolay, com a ajuda de outros Maçons e fez com que a Maçonaria abraçasse a causa. 

Rapidamente a instituição cresceu a passos largos naquele país e, anos depois, já estava em vários 

outros pontos do mundo. No Brasil, outro Maçom, Alberto Mansur, com a ajuda de outros 

membros da Maçonaria Brasileira, trouxeram em 1980 a Ordem DeMolay para o nosso país, que 

cresceu além do imaginável, sendo hoje o Brasil o país com a maior Ordem DeMolay do mundo.  

Somos milhões mundo afora, centenas de milhares em nosso país e continuamos crescendo.  

  

O QUE É?   
  



 

 

 

 

A Ordem DeMolay é uma organização FILANTRÓPICA e FILOSÓFICA voltada para jovens de 12 

anos completos a 21 anos incompletos. Evoluímos muito desde 1919 e, claro, a Ordem deixou de 

ser voltada somente para órfãos como no seu início, tomando proporções ainda maiores e mais 

nobres, já que agora abraça todos os jovens nessa idade de formação de caráter.   

Nosso principal objetivo é fazer dos membros da nossa instituição pessoas ainda melhores, 

bons líderes para a sociedade como um todo e para o próximo como princípio.  Quando o membro 

da Ordem completa 21 anos de idade, ele deixa de ser “um aluno” dessa Escola de Líderes, deixa 

de ser um DeMolay Ativo e passa a ser um Sênior DeMolay, mudando a sua forma de trabalho 

dentro da instituição, ele agora deve fazer parte da Alumni (que significa “ex aluno”) e aplicar na 

sociedade todo o aprendizado que teve nos seus anos juventude dentro da instituição. Além disso, 

como um “ex aluno”, ele passará a não atuar diretamente nos trabalhos da Ordem, mas sim, 

auxiliar com conselhos aos atuais alunos quando estes precisarem. Quando estes Seniores se 

sentirem preparados e forem convidados, incentivamos fortemente que iniciem na Maçonaria e 

ajudem a Ordem DeMolay e a sociedade como um todo ainda mais.  

Mas e aí? Qual é o trabalho que esses “alunos” dessa “Escola de Líderes fazem? Quais são os 

trabalhos que os DeMolays Ativos terão dentro da Ordem DeMolay? São vários!  

Através da filantropia que exercem rotineiramente, estarão ajudando diretamente a sociedade 

onde vivem, além de estimular dentro de si próprios o sentimento de empatia, tão importante 

para a humanidade.  Através de ensinamentos filosóficos contidos em suas reuniões ritualísticas e 

em trabalhos que apresentam e assistem, eles receberão grandes ensinamentos que levarão 

consigo mesmos para o resto de suas vidas. O sentimento de companheirismo é, os membros da 

instituição se chamam de “Irmãos”, pois assim o são. O networking criado dentro da nossa Ordem 

vai acompanhar seus membros para toda a vida, as amizades são para sempre.   

Por fim, a célula essencial da Ordem DeMolay e tema deste documento, “o Capítulo”, é como 

uma pequena empresa, em torno da qual os jovens se reunirão para fazer tudo isso que falamos 

acima e ainda aprenderão questões administrativas que precisarão para suas vidas profissionais, 

pessoais e acadêmicas futuras. Exercerão funções como tesouraria, aprendendo a fazer fluxo de 

caixa e muito mais; controle de materiais e estoque; gestão de projetos, processos e eventos; 

formulação de atas, ofícios, circulares e diversos outros documentos formais; gestão de pessoas; 

oratória; liderança; etc.  

E aí? Está esperando o quê para fundar um Capítulo DeMolay em sua cidade?  



 

 

 

  

 
  

A Ordem DeMolay não é como uma “mini Maçonaria”, não garante a entrada do jovem em 

uma Loja logo em seguida, nem nada do tipo, apesar de que seus membros, ao completarem a 

idade para se tornarem Maçons geralmente estão mais preparados para iniciarem na Maçonaria.  

Para iniciar na Ordem DeMolay, o jovem deve ser do sexo masculino, possuir 12 a 20 anos 

completos (aos 21 ele deixa de ser um membro ativo), ser indicado por um membro da Ordem 

DeMolay ou Maçonaria e ser uma pessoa de bons costumes.  

Assim como na Maçonaria, a Ordem DeMolay possui um ritual, reuniões geralmente a cada 15 

dias (podendo também ser semanais) aos finais de semana com duração em média de 2 horas. 

Somente os membros da Ordem DeMolay e da Maçonaria podem participar dessas reuniões, onde, 

além do ritual ser sua diretriz, é quando são apresentados os trabalhos e palestras para 

engrandecimento de todos ali presentes, discute-se o planejamento da instituição, são realizadas 

cerimônias de iniciação, lidas atas, ofícios, decretos, etc.   

Nessas reuniões, os DeMolays devem respeitar suas regras, utilizar um traje alvinegro 

composto por camisa social branca e calça social, sapato, meia, cinto e gravata preta. Os oficiais 

utilizam ainda uma capa e uma joia que demonstram seus cargos. Os Maçons devem ir de roupa 

social, ressaltando que não é permitido o uso de balandrau ou paramentos maçônicos nas reuniões 

DeMolay.  

Há ainda cerimônias públicas, às quais os DeMolays são incentivados a apresentarem 

homenagens aos seus pais, mães e convidados. Essas são sempre muito emocionantes. 

Geralmente após essas reuniões públicas, há um momento de confraternização dos DeMolays e 

seus convidados.  

Bem... Não só de reuniões vive o DeMolay. Há ainda viagens para participação de congressos 

que vão desde o nível internacional até regional, visitas a Capítulos da região, disputas esportivas 

e muito mais. Outro momento muito importante na vida de um DeMolay é a realização de 

atividades filantrópicas para ajudarem pessoas mais necessitadas da sociedade da maneira que 

puderem. Há ainda confraternizações, jogos de futebol, realização de eventos para angariar 

fundos... Enfim, a instituição proporciona uma vida muito ativa aos seus membros, o que lhes traz 

grandes aprendizados para a maioridade que se aproxima.  

COMO É O DIA - A - DIA DA ORDEM DEMOLAY?   



 

 

 

 

 

Como foi exposto no início, a Ordem DeMolay foi fundada por um Maçom. Além disso, teve 

seus rituais feitos e inspirados por rituais da Maçonaria. As reuniões citadas ocorrem em templos 

de Lojas, é exigida a presença de um Maçom para que qualquer reunião possa acontecer e um 

Capítulo DeMolay só existe se for patrocinado (apadrinhado) por uma instituição maçônica, 

geralmente uma Loja Simbólica. Ressalta-se ainda que os cargos de direção executiva a nível 

internacional, nacional e estadual são ocupados por Mestres Maçons, e, a nível municipal, é 

instalado anualmente um “Conselho Consultivo”, composto por Maçons da Loja que patrocina o 

Capítulo DeMolay, e são os responsáveis para que os trabalhos aconteçam da melhor maneira 

possível. Garanto: é um trabalho recompensador, nós Maçons mais aprendemos que ensinamos.  

Claro que os itens legais são de extrema importância e são os pilares que mantiveram a Ordem 

DeMolay em pleno crescimento desde sua fundação, no entanto, o que mais vale para os garotos 

é o companheirismo que passam a ter com os “Tios Maçons” (como são chamados), a orientação, 

os conselhos, resumindo: a amizade que se cria e se torna eterna entre os DeMolays e os Maçons.  

  

 
  

A Ordem DeMolay é hoje, sem a menor sombra de dúvidas, uma das principais ações da 

Maçonaria em todos os países onde ela existe. Assim como outras organizações paramaçônicas, 

em especial as juvenis, ao fundar um Capítulo DeMolay e auxiliar na sua existência, uma Loja 

Maçônica está oferecendo à sociedade futuros líderes comprometidos com bons ensinamentos e, 

ao mesmo tempo, ajudando jovens que poderiam estar perdendo seu tempo com práticas erradas 

a investirem esse tempo aprendendo a serem melhores homens para a nossa nação.  

Além dessas 2 principais conquistas, ao manter um Capítulo DeMolay em pleno funcionamento 

na sua cidade, sob o patrocínio da sua Loja, você estará preparando novos membros para iniciarem 

dentro de alguns anos na Maçonaria e seguirem com o trabalho que hoje você está realizando, a 

continuarem caminhando sobre o pavimento que você está trilhando.  

E aí? Está esperando o que? Sua cidade e sua Loja Maçônica precisam de um Capítulo DeMolay! 

Mãos à obra e vamos à fundação!  

ONDE ENTRA A MAÇONARIA NESSA HISTÓRIA?   
  

MAS E O QUE EU VOU GANHAR COM ISSO?   



 

 

 

 

 
  

Pode confiar! Não é nenhum bicho de 7 cabeças!  

1º PASSO – APROVAÇÃO EM LOJA E DEFINIÇÃO DE COMISSÃO PARA TOCAR O PROJETO  

➔ Ata de Fundação conforme o Art. 123 do Regulamento Geral do SCDB:  

Art. 123. A ata de fundação deverá conter: I - a data e local em que ocorreu a reunião; II - 

o nome completo, endereço e potência da(s) Loja(s) maçônica(s) ou outras organizações 

formadas por maçons que será(ão) patrocinadora(s) do Capítulo; III - o nome escolhido para 

o Capítulo, que não poderá ser de uma pessoa viva e deverá ser aprovado pelo Grande 

Mestre Estadual/Distrital; IV - o endereço completo do local da sede do Capítulo; V - os 

nomes completos dos membros do Conselho Consultivo do Capítulo, que devem ser 

previamente aprovados pelo Grande Mestre Estadual/Distrital; VI - o nome dos eleitos para 

exercerem as funções de Presidente do Conselho Consultivo e Consultor do Capítulo. 

 

➔ Preenchimento do Formulário 22, em anexo a este material 

2º PASSO – CONSEGUIR OS PRIMEIROS DEMOLAYS  

Esse é o momento em que todos os membros da Loja devem agir indicando os primeiros jovens 

a iniciar no Capítulo DeMolay. Para tanto, sugerimos que sejam centralizadas num dos membros 

da Comissão de Fundação as indicações dos jovens, para que este organize as sindicâncias dos 

garotos e demais procedimentos para a realização da 1ª iniciação de seus membros.   

O principal local para se conseguir a 1ª turma de DeMolays do seu Capítulo é justamente através 

de seus irmãos de Loja. Boa parte deles deverão ter um filho, um neto ou um sobrinho que tenha 

a idade e características necessárias para ser um DeMolay e, através desses garotos, pedir a eles 

que indiquem amigos, vizinhos e conhecidos. Tendo passado por essa etapa de filhos, sobrinhos, 

amigos, vizinhos e conhecidos, caso não tenha atingido ainda a quantidade mínima de 15 jovens 

(ou a quantidade sugerida de 25), sugerimos que procurem escolas da cidade, conversem com 

diretoras, professoras e outras pessoas que têm maior contato com garotos dessa idade e peçam 

para que estas indiquem aqueles que elas acham que são pessoas de bem e que mereçam essa 

distinção de se tornar um DeMolay. Enfim, todo jovem de 12 a 20 anos é bem-vindo ao Capítulo!  

IMPORTANTE: Não precisa ter parentesco com Maçons ou DeMolays 

para um garoto iniciar na Ordem DeMolay.  

OK, GOSTEI. COMO EU FUNDO ESSE TREM?   



 

 

 

 

 

Há ainda a possibilidade de já existirem jovens da sua cidade que frequentam algum Capítulo  

DeMolay da região, estes devem ser os primeiros convidados a compor o quadro de membros, 

inclusive, a participarem da Comissão de Fundação criada pela Loja, pois já sabem bastante da 

realidade de um Capítulo DeMolay e podem ajudar muito nos primeiros passos da fundação.  

Ao receberem as indicações, os Maçons da Comissão de Fundação do Capítulo devem 

providenciar as sindicâncias dos jovens realizando visitas às suas casas para conversarem com os 

candidatos e seus pais, explicando o que é a Ordem DeMolay e, ao mesmo tempo, conhecendo a 

família do garoto. Por ser a 1ª iniciação, não é possível realizar um Escrutínio Secreto, sendo assim, 

o Conselho Consultivo deverá se reunir em data a combinar, cada sindicante lerá seu relatório 

sobre os candidatos e, em seguida, o Conselho Consultivo aprova ou reprova os membros para 

iniciação. Feito isso e após agendada a data da 1ª iniciação, elevação e instalação do Capítulo, o 

Conselho Consultivo deve comunicar com os pais dos jovens todos os detalhes como data, hora, 

local, valores, vestimentas, etc.  

Administrativamente, sugerimos que definam desde essa 1ª turma o valor a ser cobrado pelo 

Capítulo para iniciações e elevações e, para tanto, consultem o GCEMG para chegarem no valor 

mais justo possível, que não afaste jovens sem muitas condições financeiras e ao mesmo tempo 

não inviabilize a vida financeira do Capítulo.   

Após decidirem sobre quem iniciará ou não iniciará e qual será a data da 1ª iniciação e elevação 

dos jovens aprovados, o Presidente do Conselho Consultivo deverá acessar o sistema de 

regularização DeMolay (SISDM) através de login e senha que serão informados pelo SCDB via email 

e, sob orientação do GCEMG, criar o pacote de iniciação e elevação da 1ª turma, informando os 

dados solicitados ali como nome completo do garoto, data de nascimento, e-mail, etc. Finalizado 

o pacote e encaminhado ao GCEMG pelo Presidente do Conselho Consultivo, favor ignorar boletos 

gerados ou mensagens sobre pagamentos, pois estes valores já estarão inclusos na taxa inicial já 

quitada de R$1.000,00. Feito tudo isso, o GCEMG e o SCDB darão andamento.  

3º PASSO – CUSTOS PARA A FUNDAÇÃO DO CAPÍTULO  

O Supremo Conselho possui um grande trabalho de incentivo à fundação de novos Capítulos 

em todo o país e, por isso, subsidia grande parte dos custos, além disso o GCEMG visando facilitar 

a promoção de fundações capitulares também apresenta suas promoções e isenções. Portanto, 

entre em contato com a Comissão de Expansão para se informar sobre determinado valor 

corrente. Vale ressaltar que, é recomendado que a Loja realize eventos com propósito de  

 



 

 

 

promover e aproximar a sociedade à fundação do Capítulo e ao mesmo tempo levantar os valores 

necessários tanto para as taxas, tanto para os itens obrigatórios para realização de reunião 

DeMolay que seguem abaixo: 

Fundação e Regularização da instituição (Capítulo);  

1. Taxa de emissão de Carta Constitutiva Temporária;  

2. Registro de 3 membros do Conselho Consultivo;  

3. A 1ª Iniciação e Elevação a ser realizada na instalação do Capítulo (no mínimo 15 jovens, 

sem limite máximo);  

 

       Materiais  

4. 15 Rituais do Grau Iniciático e Grau DeMolay;  

5. 01 Jogo com 23 Joias (formato de medalhas) de Oficiais do Capítulo;  

6. 01 Coroa da Juventude para uso do Capítulo;  

7. 01 Colar de Mestre Conselheiro;  

 

Esses são os itens fundamentais para o início de um Capítulo. Além deles, outros paramentos 

deverão ser providenciados dentro de um ano por vocês depois que o Capítulo já estiver 

funcionando. Caso não tenham condições financeiras de conseguir todos antes da Fundação do 

Capítulo, não tem problema. Vocês poderão disponibilizá-los após a fundação com o Capítulo em 

funcionamento. A saber:  

1. 02 Malhetes (para o MC e 1ºC – podem ser os do Venerável e 1ºV da Loja);  

2. 01 Altar (pode ser o da Loja);  

3. 01 Bíblia Sagrada (geralmente é doada por Irmãos);  

4. Livros Escolares (geralmente são doados por Irmãos);  

5. 07 Candelabros para velas 

6. 01 Bandeira Nacional (pode ser a da Loja);  

7. 01 Pedestal para a Bandeira Nacional (pode ser o da Loja);  

8. 01 Báculo para o Mestre de Cerimônias (DeMolayShop);  

9. 23 Capas de oficiais (DeMolayShop).  



 

 

 

 

4º PASSO – REALIZAR A 1ª INICIAÇÃO, ELEVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CAPÍTULO   

Recebidos Carta Constitutiva, ato e paramentos do Capítulo, está tudo pronto para a fundação. 

 O ideal é que a iniciação e elevação ocorram no mesmo dia ou pelo menos no mesmo fim de 

semana da cerimônia pública de instalação do Capítulo. Lembre-se de convidar para a cerimônia 

pública os pais dos garotos, autoridades civis, todos os irmãos da Loja, parentes, amigos e todos 

aqueles que possam abrilhantar momento tão importante. Para iniciação e elevação, claro, 

somente Maçons e DeMolays podem ser convidados. Importante também combinar bem com o 

GCEMG esta data para que este possa providenciar o corpo de oficiais instalador do Capítulo, visto 

que todos (ou a maioria) estará iniciando naquele dia e não poderão realizar as cerimônias ainda.  

Com relação ao primeiro corpo de oficiais do Capítulo, caso em sua cidade já haja DeMolays 

iniciados em Capítulos da região, sugerimos que estes sejam escolhidos os primeiros a ocuparem 

os principais cargos como Mestre Conselheiro, 1º Conselheiro, 2º Conselheiro, Escrivão, Tesoureiro 

e Mestre de Cerimônias. Caso não haja jovens já iniciados, até no máximo logo após a 1ª iniciação 

e elevação, momentos antes da instalação, o Conselho Consultivo deverá definir o corpo de 

oficiais, sendo indicado, porém, que o façam com mais antecedência se for possível, e ainda que 

aqueles mais velhos em idade e que apresentarem maior espírito de liderança e trabalho em grupo 

sejam os escolhidos para ocuparem os principais cargos supracitados.  

Após realizada a instalação do Capítulo e decorridos 6 meses, o GCEMG avaliará se o Capítulo 

está realizando todos os trabalhos necessários para o crescimento da Ordem DeMolay, se já 

conseguiu ou está em vias de conseguir todos os paramentos, etc., caso esteja tudo bem, o GCEMG 

solicitará ao SCDB a Carta Constitutiva Permanente do Capítulo e, ao recebê-la, irá pessoalmente 

entregá-la ao Capítulo e à Loja, preferencialmente em cerimônia pública do Capítulo.  

  

PARABÉNS! MILHARES DE JOVENS SERÃO BENEFICIADOS PELO SEU TRABALHO!  

  

Meu amigo, como você sabe, a Ordem DeMolay é uma instituição que visa o engrandecimento 

de seus membros através de trabalhos filantrópicos e filosóficos, sempre se baseando em 7 

Virtudes Cardeais (amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, 

fidelidade, pureza e patriotismo) em torno de 3 Baluartes (liberdades civil, religiosa e intelectual). 

Se nós conseguirmos fazer brilhar essas 7 luzes nos corações de cada um dos membros que passou  

 



 

 

 

 

 

 por essa instituição, temos a certeza de estarmos ajudando para fazer um mundo melhor. Muito 

obrigado por fazer parte desse sonho!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DECISÃO DE PATROCÍNIO E 

SOLICITAÇÃO DE CARTA CONSTITUTIVA 

TEMPORÁRIA 

 

 

Ao Grande Mestre Estadual, 

 

 

Foi decido que a Loja Maçônica 

_______________________________________________________, número _________________, 

localizada no município de ______________________________________, estado de 

__________________________________ sendo um corpo maçônico regular e reconhecido por 

________________________________________________________________ deseja patrocinar um 

Capítulo DeMolay para promover e difundir os princípios da Ordem DeMolay em nossa comunidade.  

 

O nome escolhido foi Capítulo _______________________________________________________ 

da Ordem DeMolay que será sediado na cidade de ______________________________________, estado 

de __________________________________ e que funcionará no seguinte endereço: 

 

ENDEREÇO

:::   

N.

º:   

                    



 

 

 

 

 

CIDADE: 

 

CEP

::  

UF

::   

                    

E-MAIL:   

 

 

Em nome do Conselho Consultivo abaixo identificado nós, patrocinadores, garantimos que se a Carta 

Constitutiva for emitida este Capítulo será patrocinado e administrado de acordo com o Regulamento Geral 

do Supremo Conselho DeMolay Brasil, do Grande Conselho de nossa jurisdição e que reconheceremos como 

legais as decisões emanadas dos dirigentes do Supremo e Grande Conselho. 

 

Anexo a esta decisão de patrocínio encaminhamos a ata da reunião em que esta proposta foi 

aprovada, o Acordo de Cooperação e Patrocínio e o comprovante de pagamento das taxas necessárias para 

o registro do Capítulo e de seus Consultores.  

 

Nestes termos solicitamos deferimento. 

 

 

Assinado em: ____/____/__________. 

 

 

____________________________________________ 

VENERÁVEL MESTRE 

 



 

 

 

 

REGISTRO DO CONSELHO CONSULTIVO 

 

 

 

Ao Grande Mestre Estadual, 

 

 

Foi decido que os adultos listados abaixo, que são maçons ou seniores DeMolay, maiores de 21 anos 

e portadores de boa conduta, servirão ao Conselho Consultivo do Capítulo para garantir que ele seja 

administrado de acordo com as regras do Supremo Conselho.  

  
NOME:    

                     

CARGO:   MAÇOM    

            SÊNIOR DeMOLAY    

NASCIMENT

O:                    

                     

E-MAIL:    

  

 

  
  



 

 

 

 

NOME:    

                     

CARGO:   MAÇOM    

            SÊNIOR DeMOLAY    

NASCIMENT

O:                    

                     

E-MAIL:    

  

 

  
NOME:    

                     

CARGO:   MAÇOM    

            SÊNIOR DeMOLAY    

NASCIMENT

O:                    

                     

E-MAIL:    

  

 

 

Nestes termos solicitamos deferimento. 

Assinado em: ____/____/__________. 

____________________________________________ 

VENERÁVEL MESTRE 



 

 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO E PATROCÍNIO 

 

 

 

A Loja Maçônica _______________________________________________________, número 

_________________, localizada no município de ______________________________________, estado de 

__________________________________ resolve, por aprovação de seus membros, conforme o que consta 

na ata anexada a este termo, se comprometer formal e oficialmente com o patrocínio do Capítulo 

_______________________________________________________ da Ordem DeMolay. 

 

Através deste documento, firmamos acordo com o SUPREMO CONSELHO DEMOLAY BRASIL e nos 

comprometemos a prestar a ajuda necessária para o cumprimento das atividades do Capítulo e o provimento 

de adultos idôneos que se disponham a auxiliar na tarefa de orientar os jovens associados a este Capítulo 

através do Conselho Consultivo. 

 

Comprometemos-nos ainda a fornecer local apropriado para reuniões, onde os membros estejam 

seguros física e moralmente sempre supervisionados por um membro do Conselho Consultivo por nós 

apontado. 

 

Empenharmo-nos para servir de exemplo para os jovens e propiciar um ambiente de aprendizado e 

desenvolvimento de um bom caráter, com o fornecimento dos instrumentos necessários a uma boa cidadania 

no futuro e uma juventude saudável no presente; que respeitaremos o regulamento geral do Supremo 

Conselho e do Grande Conselho de nosso estado e que não administraremos o Capítulo, mas que o 

assistiremos e o acompanharemos através do Conselho Consultivo. 

 

 



 

 

 

 

Comprometemo-nos ainda em fazer com que o Capítulo obtenha todo o apoio que for necessário 

para se manter, crescer e atuar na comunidade e que, se em algum momento, não mais for de nosso 

interesse manter o patrocínio ao Capítulo nós comunicaremos por escrito o fato ao Grande Conselho da 

jurisdição para que as medidas cabíveis sejam tomadas no sentido de que o Capítulo não fique desamparado. 

 

Declaramo-nos cientes de que o não cumprimento do Estatuto e Regulamento Geral da Ordem 

DeMolay, seu Código de Ética e Disciplina, seu Ritual ou Instruções que a ele se refiram podem acarretar, a 

critério do SUPREMO CONSELHO DEMOLAY BRASIL, a perda carta constitutiva ou sua suspensão pelo tempo 

que for necessário, sem prejuízo a uma nova decisão de patrocínio ao mesmo Capítulo ou a outro de acordo 

com o que for apropriado à situação. 

 

Através deste compromisso, firmado perante o Grande Arquiteto do Universo e desta assembléia de 

maçons, como homens livres e de bons costumes e comprometidos com o bem da sociedade e a construção 

de um mundo justo, nós nos comprometemos. 

 

Assinado em: ____/____/__________. 

 

 

____________________________________________ 

VENERÁVEL MESTRE 

 

 

 

 

 


