COMPROMISSO PRESIDENCIAL ALUMNI

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 posse do Presidente de Colégio (ou Associação) Alumni não é exatamente uma cerimônia, mas sim um
compromisso público e formal, um protocolo. Este Compromisso poderá ser realizado em qualquer
ocasião, após a abertura formal dos trabalhos de um Capítulo ou um evento da Ordem DeMolay, e cabe
tanto à Associação Alumni Brasil quanto às associações estaduais e locais.
Este Compromisso deverá ser feito durante os trabalhos de um Capítulo ou evento da Ordem DeMolay,
não existindo Cerimônias que sejam executadas somente pelo Colégio (ou Associação) Alumni.
Para que o Compromisso seja executado é necessário que o Altar já esteja montado com as Sete Luzes
acesas, Bíblia Sagrada aberta e livros escolares corretamente posicionados.
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
Presidente da Associação ou Colégio Alumni (Pres);
Mestre de Cerimônias (MCer).
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CERIMÔNIA
Pres

Declaro abertos os trabalhos de posse do Colégio (Associação) Alumni ............. .
Irmão Mestre de Cerimônias, conduza o Presidente do Colégio (Associação) Alumni
.............. eleito, juntamente com sua diretoria, ao lado Ocidental do Altar.
Os eleitos ficam de pé. O MCer os guia ao lado Ocidental do Altar.
O Pres se posiciona ao lado Oriental do Altar, em frente à quarta vela.

Pres

Convido os Ex-Presidentes do Colégio (Associação) Alumni .................. a se juntarem
a mim.
Os Ex-Presidentes se posicionam em formação circular em torno do Altar.

Pres

Convoco todos os Seniores DeMolay a ficarem em pé.
Feito.

Pres

Caros eleitos, coloquem a mão direita sobre a Bíblia Sagrada ou sobre o ombro do
Sênior a sua frente.
Feito.

Pres

Digam seus nomes de maneira clara.
Feito.

Pres

E repitam comigo:
O Pres faz uma pausa após cada frase de tamanho conveniente na Obrigação
para dar aos candidatos a oportunidade de repeti-la. Uma barra ( / ) é colocada
nos pontos de pausa sugerida, mas o Pres pode frasear a sua escolha.

Pres

Na presença de nosso Pai Celestial reafirmo / todos os meus juramentos anteriormente
prestados / desde a minha iniciação nesta Ordem. / Prometo e juro / defender os ideais
dos Seniores DeMolay. / Prometo e juro / lutar, se for preciso, / pela manutenção da
Ordem DeMolay brasileira / e de seus sagrados princípios. / Prometo e juro / seguir os
passos de meus antecessores / com a mesma retidão e honradez. / Prometo e juro / que
envidarei todos os meus esforços / para que a tese aprovada / seja efetivamente
executada. / Que assim seja!

Pres

Seniores DeMolay, aqui está a diretoria eleita para a próxima gestão do Colégio
(Associação) Alumni .......................... . Irmãos eleitos, aqui estão os Seniores que
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seguirão os seus trabalhos com atenção e o motivo de sua eleição.
O Pres e os Ex-Presidentes retornam a seus lugares.
Pres

Irmão Mestre de Cerimônias, conduza o novo Presidente e sua diretoria a seus lugares.
O MCer conduz o novo Presidente ao Oriente e os membros da nova diretoria
aos lugares apropriado.
A palavra poderá ser concedida para homenagens e agradecimentos.

Pres

Com isso, o Compromisso de Posse do Colégio (Associação) ..............................., bem
como nossos trabalhos, estão concluídos.
O Pres retorna a palavra ao presidente da sessão.
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DIAGRAMA 1
SALA CAPITULAR
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