INVESTIDURA

CRUZ DE HONRA

INSTRUÇÕES GERAIS
O Altar, os assentos e os postos dos Oficiais e as cadeiras para os membros devem ser arrumados de
acordo com a Sala Capitular indicada no Diagrama 1.
A cerimônia será apresentada toda no singular, como se feita a somente um agraciado. No caso de haver
mais condecorados, os Oficiais deverão flexionar o texto para o plural.
NC: Como a maioria dos Capítulos DeMolays no Brasil se reúne em Templos
maçônicos com uma única porta de entrada, como os Templos para o Rito
Escocês Antigo e Aceito, tomamos os Diagramas Adaptados do Ritual como
padrão para os Diagramas aqui apresentados.

CARGOS REQUERIDOS
Mestre Conselheiro (MC);
Primeiro Conselheiro (1C);
Segundo Conselheiro (2C);
Mestre de Cerimônias (MCer);
Liderança Adulta (LA).
Por Liderança Adulta, entende-se como a maior autoridade da liderança adulta DeMolay
presente na Cerimônia.
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CERIMÔNIA
MC

Irmão Mestre de Cerimônias, você apresentará o designado para a Cruz de Honra.
O MCer conduz o designado para o lado Ocidental do Altar.

MCer

Tenho a honra de apresentar ........................ que foi designado pelo Supremo Conselho
da Ordem DeMolay para o Brasil a receber a Cruz de Honra.

MC
Os Oficiais se levantam e se organizam conforme o Diagrama 2.
2C

Nós lhe saudamos por ter dado aos jovens da Ordem DeMolay esta coisa preciosa que
só você pode dar: você mesmo. Estamos certos de que você deu tão generosamente seu
tempo e seus talentos com a total compreensão de que é melhor dar do que receber.

1C

Nós lhe saudamos pela sabedoria, paciência e amor que você concedeu a nós tão
altruisticamente durante os anos, para que pudéssemos ser melhores jovens e nos
tornássemos melhores homens. Nosso desejo sincero é que possa apreciar todos as
recompensas por seus esforços em prol da juventude.

MC

Nós lhe saudamos por seus méritos reconhecidos como uma liderança adulta e
designado pelo Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil para receber a Cruz
de Honra, que é um emblema dos grandes trabalhos prestados em prol da formação de
jovens homens de bem. Ela simboliza anos de excepcional esforços em prol da Ordem
DeMolay e notáveis serviços meritórios por seu Capítulo (região, estado ou nação).
Antes de ser investido com a Cruz de Honra, nós solicitamos que você faça um juramento
de dedicação no Altar, o qual, para nossos propósitos desta noite, é dedicado à juventude,
a que você tão fielmente serviu. Você colocará a mão direita sobre o coração e
permanecerá em silêncio.
Feito.

MC

“Na presença de Deus e sob minha honra, como Sênior DeMolay/Maçom,
reconhecendo que as virtudes morais e civis inculcadas nos ensinamentos da Maçonaria
devem ser cultivadas nos corações e nas mentes dos jovens, renovo minha dedicação à
Ordem DeMolay e a seus serviços aos jovens de todo o mundo.
Como minha dedicação à Ordem DeMolay, eu solenemente declaro que continuarei a
servir os membros desta ordem como conselheiro, procurando sempre guiá-los pela
inspiração e pelo exemplo, sabendo que em cada DeMolay repousa a promessa do
futuro e compreendendo que todo esforço deve ser feito para garantir o efetivo
cumprimento desta promessa.”
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Você assim promete?
Designado

(Responde)
O designado abaixa a mão.
MC, 1C e 2C vão a um ponto central entre o Oriente e o Altar e, após, retornam
aos seus lugarem.
O MCer conduz o designado até o Oriente e o Altar, diante do MC.

MC
Todos, exceto o MC, o MCer e o designado, se sentam.
MC

Tio (ou Irmão) ............................. (nome), ......................... (cargo do LA), permita-me
lhe apresentar o designado pelo Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil para
receber a Cruz de Honra. Agora, ele se posta à sua frente para ser investido com a joia
de honra.
O MC e LA se movem, aproximando-se do designado.

MC

Permita-me apresentar o Tio (ou Irmão) .........................., .......................... (cargo do
designado) do Capítulo ..................., localizado em ................ .
O LA coloca a joia no designado e resume em uma ou duas sentenças as principais
realizações do designado. Feito isso, o LA e o MC retornam aos seus lugares.

MC

Irmão Mestre de Cerimônias, você apresentará as patentes ao designado.
Feito.

MC

Possa esta honraria que você recebeu inspirar-lhe a mais serviços pela Ordem DeMolay
nos dias que virão. Irmão Mestre de Cerimônias, você conduzirá este ilustre Tio (ou
Irmão) a assento de honra na Sala do Capítulo.
Feito.

MC
A palavra poderá ser concedida para homenagens e agradecimentos.

INVESTIDURA

CRUZ DE HONRA

DIAGRAMA 1
SALA CAPITULAR
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DIAGRAMA 2
HOMENAGEM
a) O MC se dirige até um ponto central entre o Oriente e o Altar, parando em frente à quarta vela.
b) Simultaneamente, o 1C e 2C se dirigem à esquerda e à direita do MC, respectivamente.
c) Assim dispostos, os Oficiais se dirigem ao lado Oriental do Altar, entre os Candelabros, estando
o MC um passo mais adiantado que os demais.
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