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A "Ordem da Cavalaria", cujo nome oficial é "Nobres Cavaleiros da Ordem Sagrada dos Soldados 

Companheiros de Jacques DeMolay" é uma organização complementar formada por DeMolays 

Ativos que tenham entre 17 anos completos e 20 anos incompletos de idade. 

Não sendo uma honraria ou prêmio, esta Organização Filiada possui seus próprios rituais e 

oficiais que se organizam em unidades, análogas aos Capítulos DeMolays, conhecidas como 

"Priorados". A principal função de um Priorado é realizar trabalho de orientação sobre os 

aspectos internos da Ordem DeMolay, como procedimentos ritualísticos e litúrgicos, história da 

Ordem DeMolay, ensinamentos sobre a organização e funcionamento da Ordem DeMolay em 

seus diversos níveis. 

Os oficiais de um Priorado são: 



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

 
 
 
 

 

• Ilustre Comendador Cavaleiro 
• Sir Comendador Escudeiro 
• Sir Comendador Pajem 
• Sir Protocolista 
• Sir Prior 
• Sir Preceptor 
• Sir Primeiro Diácono 
• Sir Segundo Diácono 
• Sir Sacristão 
• Sir Porta-Bandeira 

• Sir Sentinela 
• Sir Organista 

 
A Ordem da Cavalaria é um direito de todo DeMolay ativo entre 17 e 20 anos que esteja regular 

junto ao seu Capítulo e que conheça os questionários e juramentos do Grau Iniciático e DeMolay 

de memória. 
 

 

 

Como dito anteriormente, a Ordem da Cavalaria é composta por membros mais experientes da 

Ordem DeMolay, havendo somente a presença de jovens de idade mais avançada, o que 

possibilita um nível mais profundo nas discussões, palestras, trabalhos e cerimônias pelas quais 

passarão. 
 

Os Priorados geralmente reúnem membros de mais de um Capítulo, ou seja, possuem uma 

característica micro ou macrorregional, sendo indicado por nós a composição por Capítulos mais 

próximos, de no máximo 100 a 150 quilômetros entre eles, mas se for necessário, podem reunir 

menos Capítulos (somente 1 por exemplo) ou mais (uma Oficialaria inteira por exemplo). 

Sugerimos fortemente que o Priorado reúna sempre pelo menos 2 Capítulos. 
 

As reuniões são chamadas de convocações e ocorrem uma vez por mês aos finais de semana com 

duração média de 2 horas. Caso o Priorado seja composto por mais de 1 Capítulo (o que 

indicamos), é interessante que haja convocações nas várias cidades que o compõem, de forma 

que todos tenham oportunidade de participar também em suas casas. Somente os membros da 

Ordem da Cavalaria e da Maçonaria podem assistir a essas convocações, ou seja, DeMolays e 



MAS E O QUE EU VOU GANHAR COM ISSO? 

 
 
 
 

 

Seniores DeMolays não investidos não podem participar. Nas convocações, há um ritual a ser 

seguido, e são apresentados os trabalhos e palestras para engrandecimento de todos ali 

presentes, como principal foco em ensinamentos filosóficos e aprofundamento na Ordem 

DeMolay. 
 

Nas convocações, assim como nas reuniões de Capítulos, os Cavaleiros devem respeitar suas 

regras, utilizar um traje alvinegro composto por camisa social branca e calça social, sapato, meia, 

cinto e gravata preta, além de uma faixa branca de Cavaleiro Ativo quando não ocuparem cargo. 

Os oficiais utilizam uma alfaia verde no lugar da faixa branca e um cinturão com espada, com 

exceção do ICC que não utiliza a espada. Os Maçons devem ir com o mesmo traje previsto para 

as reuniões do Capítulo (ver Supremas Instruções em caso de dúvidas). 

 

Há ainda cerimônias públicas, às quais os Cavaleiros apresentam a instituição, homenageiam 

seus pais, mães e outras pessoas importantes quando for o caso, e ainda instalam as suas 

diretorias eleitas para períodos anuais. Sugerimos realizarem as cerimônias públicas dos 

Priorados em conjunto com algum Capítulo da região para estreitarem os laços que os unem. 
 

Considerando que o foco é o engrandecimento interno dos seus membros, os Priorados devem 

focar suas gestões em apresentação de trabalhos, palestras, participação do programa de 

Sublimes Ordens, e tudo nessa área, deixando para os Capítulos a realização de tarefas 

administrativas, filantrópicas e de arrecadação de fundos, ou seja, deixe o Priorado exclusivo 

para a filosofia, e os demais trabalhos deixemos com os Capítulos DeMolay. 
 
 
 

A Ordem da Cavalaria, como exposto, existe para auxiliar seus membros a evoluírem 

filosoficamente de maneira mais acelerada e, ao mesmo tempo, mais aprofundada, através dos 

vários ensinamentos pelos quais seus membros passam, especialmente no programa das 

Sublimes Ordens, a Investidura na Cavalaria, o Grau do Ébano e todas as demais cerimônias. 
 

Logicamente, com pessoas mais bem preparadas, o crescimento das demais células da Ordem 

DeMolay na sua cidade se dará de maneira ainda maior. Enquanto passam pelos ensinamentos 

de um Priorado, os Cavaleiros devem continuar firmes em seus Capítulos, aliás, devem até 

mesmo aumentar suas responsabilidades para com a Ordem DeMolay, apresentando trabalhos 

aos seus Irmãos mais jovens e que ainda não são Cavaleiros, auxiliando a diretoria do Capítulo e 



OK, GOSTEI. COMO EU FUNDO ESSE TREM? 

 
 
 
 

 

das outras organizações filiadas, seus respectivos Conselhos Consultivos, etc. Ou seja, com um 

Priorado forte, você obterá um Capítulo, um Castelo, Clube de Mães, Corte e Colégio fortes. 
 

Além disso, há que se ressaltar que a própria causa da existência do Priorado é uma das maiores 

vantagens em tê-lo próximo de você: incentivar seus membros a serem ainda melhores homens 

para sua família, seus amigos, e para a sociedade em geral. 
 

Após tudo isso, reforço o convite: funde, instale e mantenha em bom funcionamento um 

Priorado da Cavalaria através de membros do seu Capítulo e outros Capítulos próximos ao seu! 

Os ganhos são incalculáveis para você e para todos ao seu redor. 
 

 

Acha que é difícil? Engano seu! Vamos lá! 
 

1º PASSO – DEFINIR OS MEMBROS: CAPÍTULO(S) E LOJA(S) PATROCINADORA(S) 
 

Conforme informado, mais de 1 Capítulo pode compor o Priorado, ou melhor, não quer dizer que 

o Capítulo como um todo entra no Priorado, na verdade, simplesmente há um direcionamento 

interno: todo DeMolay do Capítulo X que for investido na Cavalaria será filiado ao Priorado Y. 

Essa é a relação existente entre Capítulos e Priorados para seus membros. Sendo assim, na 

fundação do Priorado já devem ser informados via ata quais serão os Capítulos que irão compô- 

lo. Caso essa composição altere com o tempo entrando ou saindo Capítulos, informar via ticket e 

e-mail. 
 

Tendo definido quais serão os Capítulos que irão compor o Priorado, é necessário agora definir 

qual será a Loja Patrocinadora, só precisa de 1, mas podem colocar todas as Lojas que 

patrocinam os Capítulos que irão compor o Priorado por exemplo. Sugerimos que tentem o 

patrocínio de todas as Lojas que patrocinam os Capítulos, visto que o Conselho Consultivo pode e 

deve ajudar o Priorado de forma administrativa, mas também através de apresentação e 

trabalhos dos Tios nas convocações, por exemplo. Definidos Capítulos e Lojas Patrocinadoras, é 

necessária uma ata de fundação, uma ata de cada Loja Patrocinadora e o envio de um 

formulário, conforme citaremos adiante. 
 

2º PASSO – DEFINIR A “CIDADE SEDE” E A PRIMEIRA DIRETORIA / CORPO DE OFICIAIS 



 
 
 
 

 

Considerando que o Priorado possui paramentos e necessita de uma estrutura mínima de 

secretaria (local para guardar livro de presença, livro de ata, paramentos, etc.), faz-se necessário 

que haja um local físico para a guardar esses itens. Sugerimos, então, que definam a cidade sede 

do Priorado observando primeiramente qual cidade teria este espaço para o armazenamento dos 

paramentos e documentos, qual cidade é mais centralizada na região, qual cidade 

provavelmente sempre terá membros ativos no Priorado (por vezes alguma cidade pode ficar 

sem membros ativos no Priorado devido à idade e outras situações), etc. Não escolham 

analisando somente quem será o primeiro ICC ou PCC, por exemplo, pois diretorias são 

transitórias. Definida a cidade sede, isso deve constar na ata de fundação e ser lançado no 

sistema do Supremo Conselho para comunicações em geral deste e do GCEMG sempre que 

necessário. 

 

Logo em seguida, deve ser definida a primeira diretoria bem como o Conselho Consultivo, que, 

assim como em Capítulos, são 3 membros no mínimo: PCC (que dever um Mestre Maçom), 

Consultor do Priorado e Consultor (estes dois podem ser Mestre, Companheiro, Aprendiz ou até 

mesmo Senior). Ressalta-se que os 3 membros podem acumular a função de membro do 

Conselho do Priorado e de Capítulos, diminuindo assim valores de taxas. Com relação aos oficiais 

do Priorado, são 12 os cargos, e devem observar com maior cuidado os que serão instalados 

como a primeira diretoria e o primeiro Protocolista (que acumula a função de secretário e 

tesoureiro), no entanto, é claro que todos são importantes, por isso definam com bastante 

cuidado o corpo de oficiais fundador do seu Priorado. 
 

Definidos os cargos, vamos à fundação propriamente dita. 
 

Sugerimos que essas duas definições sejam feitas pessoalmente 

durante a reunião de Fundação do Priorado, que é o próximo 

passo a ser tratado neste documento. 

 
 
 

3º PASSO – REUNIÃO DE FUNDAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram agendadas 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 Cavaleiros que irão compor o Priorado, bem como o máximo de Maçons que fazem 

parte das Lojas Patrocinadoras. É recomendado que sejam convidados ainda todos os DeMolays 



 
 
 
 

 

membros dos Capítulos que irão compor o Priorado para assistirem momento tão importante. 

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 Priorado deve tomar a palavra e explicar as 

finalidades de tal instituição, explicar como ela funciona, como será feita a captação de recursos 

para o pagamento da anuidade do Priorado, explicar que o Priorado será composto pelos 

Cavaleiros daqueles Capítulos já definidos para tanto, a periodicidade das convocações (devem 

ser mensais, podendo haver no máximo 14 por ano), a possibilidade de haver uma rotatividade 

entre cidades para cada convocação, lembrar que anualmente troca-se a Diretoria, corpo de 

oficiais e o Conselho Consultivo, falar ainda de detalhes dos trabalhos do Priorado como a 

participação do programa das Sublimes Ordens, incentivo a trabalhos apresentados pelos seus 

Cavaleiros, palestras de tios ou pessoas de notável conhecimento, etc. 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 a reunião deve colocar em votação os seguintes 

itens: (1) quando será a instalação do Priorado (pelo menos um prazo de 60 dias para a chegada 

da Carta Constitutiva e paramentos), (2) qual será o nome do Priorado, (3) como os valores 

necessários para a fundação do Priorado serão levantados (R$1.000,00 que detalharemos mais 

abaixo), e, por fim, mas não menos importante, (4) a nominata com a 1ª diretoria do Priorado e o 

Conselho Consultivo composto por no mínimo 1 Mestre Maçom como Presidente e outros 2 

membros que podem ser Mestres, Companheiros, Aprendizes ou até mesmo Cavaleiros Seniores. 
 

IMPORTANTE: um Cavaleiro Senior é um jovem já investido na Ordem 

da Cavalaria e que já tenha mais de 21 anos de idade (podendo ser 

Maçom ou não). 
 

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 do ICC escolhido, Presidente do 

Conselho Consultivo escolhido, e o Secretário daquela reunião. Feito isso, deve-se juntar com 

uma lista de presença passada no início dessa reunião. 
 

4º PASSO – CUSTOS PARA A FUNDAÇÃO DO PRIORADO 



 
 
 
 

 

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

todo o país, e, por isso, subsidia grande parte dos custos que os Capítulos e Lojas terão para essa 

nova instituição, cabendo a esta o pagamento de somente R$1.000,00 (um mil reais) para 

fundarem o Priorado. Informamos ainda que o GCEMG, participando desse incentivo, isenta 

todas as suas taxas nesse primeiro momento, ou seja, o único valor devido no início do Priorado 

é este acima. Tal valor deve ser depositado em conta do GCEMG, e seu comprovante enviado 

junto com os demais documentos lavrados nos passos anteriores. IMPORTANTE: se vocês 

fizerem uma campanha para que pelo menos 20 Seniores DeMolays se regularizem de forma 

vitalícia junto à Alumni em Minas Gerais (ou seja, não só das suas cidades, mas em todo o 

Estado), a Alumni banca essa taxa de R$1.000,00 para vocês e o Priorado sai de graça! Eis o que 

vocês receberão: 

 

1. Fundação e Regularização da instituição (Priorado); 

2. Taxa de emissão de Carta Constitutiva Temporária; 

3. Registro de 3 membros do Conselho Consultivo; 

4. A 1ª investidura na Cavalaria e no Ébano a ser realizada na instalação do Priorado (no 

mínimo 12 jovens devem ser investidos nessa 1ª Investidura na Cavalaria, sem limite 

máximo. Para o Ébano, no mínimo 5 jovens dessem ser investidos nessa 1ª investidura e 

não há limite máximo); 

5. 12 Rituais do Grau de Cavaleiro; 

6. 12 Rituais do Grau do Ébano; 

7. 12 Colares de Oficiais; 

8. 01 Espada da Nobreza; 

9. 01 Toalha de Altar na cor escarlate; 

10. 01 Quadro com a imagem do Ébano. 
 

SUGESTÃO: Assim que chegarem os paramentos, aproveitem e leiam 

o Ritual, assim, vocês saberão os itens mais importantes sobre a 

Ordem da Cavalaria. 
 

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

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

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

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

em funcionamento. A saber: 
 

1. 01 Malhete (para o ICC – pode ser o que o Mestre Conselheiro usa); 



 
 
 
 

 

2. 01 Menorah de 7 velas (mandar produzir em serralheria ou comprar em lojas 

especializadas); 

3. 01 Altar (pode ser o que o Capítulo usa); 

4. 01 Bíblia Sagrada (pode ser a do Capítulo); 

5. 01 Marcador de Bíblia na cor verde (DeMolayShop); 

6. 01 Coroa da Juventude (pode ser a do Capítulo); 

7. 01 Manto da Cavalaria na cor branca para montagem do Altar (DeMolayShop); 

8. 01 Par de Esporas Douradas (DeMolayShop); 

9. 07 Candelabros para velas (podem ser os do Capítulo, mas se possível, colocando apoios 

embaixo de cada um dos candelabros para que fiquem mais altos); 

10. 01 Bandeira Nacional (pode ser a usada pelo Capítulo); 

11. 01 Pedestal para a Bandeira Nacional (pode ser a usada pelo Capítulo); 

12. 01 Estandarte (locais especializados – não é item obrigatório); 

13. 12 Cinturões para os Oficiais (DeMolayShop); 

14. 12 Espadas para os oficiais (podem ser as da Loja Patrocinadora). 

• DeMolayShop é a Loja Online que vende itens em geral da Ordem DeMolay no país. 

• IMPORTANTE: Não existe o uso de punhal na Cavalaria. Isso é uma invenção antiga que 

foi corrigida há anos. O ICC usa o malhete assim como o MC de Capítulo. Caso alguém 

queira doar um punhal para o Priorado sendo fundado, não há problema. Deixem-no em 

local de destaque na secretaria do Priorado como um presente recebido, mas não 

utilizem nas convocações ou qualquer outra atividade da Ordem da Cavalaria. 
 

5º PASSO – ENVIAR DOCUMENTAÇÃO AO GCEMG 
 

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

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

presença da reunião de fundação; ata de pelo menos uma Loja Patrocinadora onde consta a 

decisão de patrocinar o Priorado; Formulário 22 devidamente preenchido e assinado pela Loja 

Patrocinadora – este formulário consta no site do GCEMG –; e comprovante de depósito da taxa 

de fundação; PELO SISDM: após o envio da documentação acima, o Grande Conselho e o 

Supremo Conselho farão todo o procedimento de cadastro do Priorado e do Conselho 

Consultivo, após concluído esse procedimento, o Presidente do Conselho do Priorado deverá 

lançar o pacote de investidura na Cavalaria e investidura no Ébano dos Cavaleiros investidos no 

dia da instalação e, após isso, um pacote de nova administração informando toda a 1ª nominata 

do Priorado). 

 

6º PASSO – REALIZAR A 1ª INVESTIDURA NA CAVALARIA, ÉBANO E INSTALAÇÃO DO PRIORADO 



 
 
 
 

 

Recebidos Carta Constitutiva, ato e paramentos do Priorado, está tudo pronto para a instalação. 

O ideal é que a investidura na Cavalaria e no Ébano ocorram no mesmo dia ou pelo menos no 

mesmo fim de semana da cerimônia pública de instalação do Priorado. Lembre-se de convidar 

para a cerimônia pública os pais dos Cavaleiros, DeMolays, autoridades civis, todos os irmãos das 

Lojas patrocinadoras, parentes, amigos, e todos aqueles que possam abrilhantar momento tão 

importante. Para as investiduras, claro, somente Maçons e Cavaleiros podem ser convidados. 

Importante também combinar bem com o GCEMG esta data para que este possa providenciar o 

corpo de oficiais instalador do Priorado, visto que todos (ou a maioria) estarão sendo investidos 

naquele dia, logo, não poderão realizar as cerimônias ainda. 
 

Com relação ao primeiro corpo de oficiais do Priorado, caso em sua cidade e nas cidades que irão 

compor o Priorado já haja DeMolays investidos na Cavalaria, sugerimos que estes sejam 

escolhidos os primeiros a ocuparem os principais cargos como Ilustre Comendador Cavaleiro, 

Comendador Escudeiro, Comendador Pajém e Protocolista. Caso não haja jovens já investidos, 

até no máximo 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 (na 

fundação). 
 

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

está realizando todos os trabalhos necessários para o crescimento da Ordem da Cavalaria, 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 Priorado, e, ao recebê-la, irá 

pessoalmente entregá-la ao Priorado. 
 

 


