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Apresentação da Ordem dos Escudeiros
Gabinete Estadual de Minas Gerais 2022/2023



Saudações, Nação DeMolay Mineira!

O Gabinete Estadual preparou esse documento, onde 
você irá entender e aprender o que é a Ordem dos 
Escudeiros!

Recentemente, os Escudeiros completaram seus 20 
anos em solo brasileiro e não poderíamos deixar essa 
data passar em branco. Por isso, falaremos o que esta 
incrível ins�tuição promove para seus integrantes e 
qual a sua importância na formação de um bom 
cidadão para nosso País.

É importante lembrar, antes de darmos início, que a 
Ordem dos Escudeiros não tem nenhum vínculo 
polí�co ou religioso, é necessário apenas acreditar em 
um um Deus, independente da religião.

Boa leitura!

Atenciosamente,
Gabinete Estadual "Edificando Futuros" 2022/23
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ORDEM DOS ESCUDEIROS

O QUE É A ORDEM DOS ESCUDEIROSO QUE É A ORDEM DOS ESCUDEIROS

Uma organização juvenil internacional que prepara as 
nossas crianças para serem bons filhos, melhores amigos, 
bons homens, grandes líderes e protetores de uma 
sociedade mais justa e melhor.

A Ordem dos Escudeiros é uma organização juvenil voltada 
para o bom desenvolvimento e pelo direcionamento de 
crianças do sexo masculino, com idades compreendidas 
entre 7 a 11 anos completos, patrocinada pela Ordem 
DeMolay e, indiretamente, pela Maçonaria.

ORDEM DOS ESCUDEIROS



O QUE É UM CASTELOO QUE É UM CASTELO

O Castelo é a unidade, a célula básica da Ordem dos 
Escudeiros. É um grupo formado por Escudeiros regulares, 
um Preceptor (um membro da Ordem DeMolay maior de 18 
anos) e um Consultor (um Tio Maçom maior de 25 anos). É 
dentro de um Castelo que as a�vidades ritualís�cas, 
administra�vas, sociais, filantrópicas e dinâmicas 
acontecem.

O PAPEL DA FAMÍLIAO PAPEL DA FAMÍLIA

Considerando a faixa etária de nossos pequenos, a presença 
e a par�cipação a�va dos pais nas a�vidades do Castelo 
tornam-se essenciais, ainda mais tendo em vista que a boa 
relação entre os pais para com o Preceptor e o Consultor é 
de fundamental importância para o bom funcionamento e 
andamento das a�vidades. 

Dessa forma, o nosso regulamento permite que os pais ou 
responsáveis dos nossos jovens Escudeiros possam assis�r 
às reuniões ritualís�cas (encontros fechados onde é 
permi�da a par�cipação apenas de Escudeiros, 
responsáveis, DeMolays e Maçons regulares), assim como 
em a�vidades culturais, sociais, recrea�vas, eventos 
filantrópicos e fes�vos.



NOSSA HISTÓRIANOSSA HISTÓRIA

O projeto da Ordem dos Escudeiros foi idealizado e iniciado 
pelos Tios Ralph Hooper, Lynn Taylor e Michael Senders nos 
Estados Unidos. Pouco tempo após o início dos trabalhos, o 
Tio Edgar Tre�s foi convidado a juntar-se ao grupo, sendo 
ele o responsável por escrever o ritual original, auxiliado 
pelo Tio Michael Senders, e, assim, sendo considerado 
também um dos membros fundadores. Em junho de 1997, 
o primeiro “Manor” - pela tradução literal seria “Solar”, 
mas, por uma adaptação brasileira adotou-se a 
denominação “Castelo” - foi reconhecido, sendo a sua 
primeira unidade instalada na cidade de Vancouver, em 
Washington.

Por inicia�va do Colégio Alumni Juiz de Fora nº 001, em 
Minas Gerais, a Ordem dos Escudeiros foi trazida para o 
Brasil com a fundação do Castelo Juiz de Fora nº 001, no dia 
7 de dezembro de 2002, sendo o primeiro Castelo de 
Escudeiros da América La�na e ainda encontrando-se a�vo 
até os dias atuais. Porém, foi apenas em 2006, no Congresso 
Nacional da Ordem DeMolay do ex�nto SCODRFB, na 
cidade de Maringá, no Paraná, que ocorreu a aprovação do 
novo Estatuto de Regras e Regulamentos do Supremo 
Conselho onde contemplou a Ordem dos Escudeiros como 
uma uma organização afiliada à Ordem DeMolay.

Desde então, a Ordem dos Escudeiros conta, atualmente, 
com mais de 300 Castelos registrados em todo o território 
nacional brasileiro, sendo 45 apenas em Minas Gerais.



O QUE BUSCAMOSO QUE BUSCAMOS

NOSSOS OBJETIVOSNOSSOS OBJETIVOS

A Ordem dos Escudeiros busca incluir os meninos em um 
novo universo de possibil idades, experiências e 
conhecimentos, incen�vando a busca pela verdade, pela 
jus�ça e pela sabedoria, a fim de criar um impacto posi�vo 
em cada um de seus membros e auxiliá-los em suas 
evoluções como pessoas em um dos momentos mais 
importantes e decisivos de suas vidas, a infância. Onde 
sabemos que é o período da formação de personalidade e 
caráter do ser humano.

❖ Auxiliar no desenvolvimento pessoal, moral e intelectual 
de nossas crianças;

❖ Es�mular a cria�vidade, o senso de liderança e de 
pertencimento;

❖  Incen�var  a  prá�ca de v i r tudes  como a  do 
companheirismo, da fidelidade, da empa�a, do amor e do 
respeito pelos familiares e amigos, da solidariedade, do 
patrio�smo e da persistência;

❖ Es�mular e aperfeiçoar as habilidades individuais;

❖ Fazer com que os membros acreditem neles mesmos e 
que eles são capazes;



❖ Cul�var boas relações sociais e criar novos laços de 
amizades; 

❖ Preparar nossas crianças para uma adolescência mais 
responsável e no caminho do bem;

❖ Ensinar a importância de ajudar o próximo através de 
a�vidades lúdicas e diver�das;

❖  Incen�var a curiosidade sadia,  a busca pelo 
conhecimento e a prá�ca de levar os estudos a sério;

❖ Cul�var o sen�mento de patrio�smo, demonstrando a 
sua importância e como podemos cuidar de nosso país, de 
nossa sociedade e como podemos fazer a diferença;

❖ Incen�var o respeito para com o próximo, mostrando o 
quão importante é acolher, respeitar a individualidade e as 
diferenças do outro.



COMO TORNAR-SE UM ESCUDEIROCOMO TORNAR-SE UM ESCUDEIRO

Para tornar-se um membro da Ordem dos Escudeiros é um 
processo bem simples! A indicação de um novo candidato 
poderá acontecer por qualquer Escudeiro, DeMolay A�vo, 
Sênior DeMolay e Tio Maçom que estejam regulares e, 
também, através de qualquer pessoa que faça parte ou 
conheça a família maçônica. As indicações podem ocorrer 
através da procura pessoal ou de forma on-line pelo 
Capítulo e/ou pelo Castelo mais próximo, expressando o 
obje�vo de indicar um garoto para a organização. Além 
disso, também poderá ser feita de maneira on-line, através 
do site “Juntos Vamos Mais Longe” na aba “Quero Entrar”.

Site: h�ps://www.queroserdemolay.com.br/

Alguns dos requisitos básicos para o ingresso na Ordem 
dos Escudeiros são:

❖ Ter entre 7 anos e 11 anos;

❖ Ser do sexo masculino;

❖ Acreditar em Deus, possuir alguma religião ou acreditar 
em um Ser Criador;

❖ Possuir disponibilidade para frequentar as a�vidades do 
Castelo (dia, local e horários dependerão do Castelo 
escolhido).



NOSSAS ATIVIDADESNOSSAS ATIVIDADES

As a�vidades propostas dentro de um Castelo são voltadas 
para o desenvolvimento intelectual, moral e social dos 
jovens Escudeiros, além de serem realizadas de maneira 
leve, lúdica e mais diver�da. Portanto, algumas das 
a�vidades que poderão ser propostas são:

❖ A�vidades ritualís�cas: organização e apresentação de 
pequenos trabalhos, brincadeiras, quizzes e a�vidades 
prá�cas relacionadas à Ordem e sua história, cerimônias 
públicas…

❖ A�vidades em  conjunto  com  outros  Castelos,  
Capítulos, Betheis, Colméias, Lojas Maçônicas…

❖ Visitas   a    parques,    museus,    cinemas,    shoppings,  
zoológicos, organizações governamentais…

❖ Desfile Cívico no dia 07 de setembro;

❖ Confraternizações em casas de outros Escudeiros;

❖ Dia de jogos, a�vidades ao ar livre, campeonatos de 
esportes e E-sports;

❖  A�vidades que incen�vem o desenvolvimento 
intelectual, leitura de literatura infan�l, pinturas, desenhos, 
noite de filmes animados…;

❖ A�vidades filantrópicas e ações sociais;



ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS

Então, ficou curioso para saber mais sobre a Ordem dos 
Escudeiros e nossos Castelos? Ou então deseja que seu filho 
inicie nessa jornada que poderá mudar a vida dele para 
melhor? Ou então conhece alguém que encaixa-se no perfil 
e gostaria de indicar? Não hesite em procurar-nos, 
presencialmente ou até mesmo on-line. Estamos sempre à 
disposição e a postos para recebê-los!

Supremo Conselho DeMolay Brasil
Instagram: @demolaybrasil

Site: h�ps://www.demolaybrasil.org.br/

Grande Conselho Estadual de Minas Gerais
Av. Brasil, nº 248, bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte, M.G.

Instagram: @demolaymg
Site: h�ps://www.gcemg.org.br/



Pedro Artur Melgaço
Mestre Conselheiro Estadual Adjunto

Rafael Teixeira
Mestre Conselheiro Estadual 

Rodrigo Amorim
Secretário de Projetos

Gabriel Camilo
Secretário-Geral 

Jeann Carvalho Lisboa
Secretário de Marke�ng

Matheus Clemente Senna
Secretário de Afiliadas

Luís Guilherme de Paula
Assesor de Projetos




	1: Capa
	2: Contra Capa
	3: Introdução
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	11: Onde Estamos
	12: Produção
	13: Fim

