PIN DE RECONHECIMENTO

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.
Esta apresentação pode ser pública ou não, à escolha do Capítulo. Ela se destina aos membros recéminiciados na Ordem.
A Cerimônia foi escrita de forma a se tratar de vários Irmãos agraciado. Caso somente um Irmão esteja
envolvido, deve-se tomar o cuidado de flexionar as frases para o singular.
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);
Mestre de Cerimônias (MCer).

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
Bíblia aberta sobre o Altar;
Broche (“pin”) de reconhecimento para cada candidato colocado sobre o Altar, à direita da Bíblia;
Livros escolares sobre o canto nordeste do Altar;
Malhete para o Mestre Conselheiro;

EQUIPAMENTO OPCIONAIS
7 candelabros com 7 velas acesas;
Bastão para o Mestre de Cerimônias;
Flores sobre o Altar;
Toalha para o Altar.
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CERIMÔNIA
MC

Irmão Mestre de Cerimônias, conduza nossos Irmãos recém-iniciados para diante do
Altar.
O MCer conduz os recém-iniciados ao lado ocidental, de frente ao Altar. O MC
se dirige diretamente ao ponto entre os candelabros e o Altar.

MC

Nas palavras de nosso fundador, Frank Sherman Land: “a vocês, que passaram pelos
umbrais da Ordem DeMolay, uma acolhida sincera é estendida pela grande legião de
sua filiação internacional. Agora, vocês fazem parte de um grupo mundial e seleto de
jovens. Vocês apanharam a tocha da alta diligência que antes foi acesa e carregada por
Jacques de Molay. Mantê-la sempre queimando se tornou seu dever sagrado e solene.
Milhões de jovens a conduziram no passado e milhões a tomarão no futuro. Manter suas
chamas ardendo, brilhantes, é uma coisa que jamais será omitida”.
Setecentos anos se passaram desde que o inconquistável espírito de Jacques de Molay
se inflamou publicamente com um brilho que escureceu as chamas materiais que
consumiram o seu corpo. Foi um extraordinário princípio de coragem moral que o
induziu à tortura e à morte, em vez de trair seus ideais ou falhar em cumprir suas
obrigações. É uma iluminação espiritual de cavalheirismo ético que incita os DeMolays
a expurgar todo pensamento e sempre estarem prontos a ajudar e proteger os fracos, os
necessitados e os oprimidos. Decerto, este é um credo que vocês deverão exemplificar
com orgulho diante do mundo. Como verdadeiros perseguidores da verdade, vocês
verão na Ordem DeMolay um benefício genuíno para a solução de muitos problemas
complexos. Sua filiação nesta Ordem lhes darão tanto proveito quanto tanto serviço
vocês prestarem à sua causa. O tanto quanto derem de si mesmos, vocês receberão. Suas
regras práticas, espirituais, mentais e físicas auxiliarão a hombridade inerente a vocês
mesmos. A paciência e o amor fraterno da Ordem são seus para adotá-los e praticá-los
diariamente. Como Mestre Conselheiro do Capítulo ......................, é meu prazer brindálos com esta insígnia de reconhecimento. Espero que a ostentem prazerosamente,
honrando nossa fraternidade. Usem-na na lapela esquerda, para que seus Irmãos e o
mundo todo saibam que vocês são membros da Ordem DeMolay.
O MC entrega os distintivos aos recém-iniciados.

MC

Que este Broche de Reconhecimento sempre lembre seus votos de serem fiéis aos seus
ideais. É desnecessário adverti-los para que nunca o usem em lugares onde vocês se
envergonhariam de levar sua mãe, sua irmã ou seu pai. Irmão Mestre de Cerimônias,
conduza os Irmãos ao seu lugar em nosso meio.
O MC retorna diretamente ao seu lugar. O MCer conduz os recém-iniciados
para seus lugares na Sala Capitular e volta ao seu posto logo a seguir.

MC
Todos se sentam.
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DIAGRAMA 1
SALA CAPITULAR

PIN DE RECONHECIMENTO

