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OFICIAIS CAPITULARES

INSTRUÇÕES GERAIS
Uma Cerimônia de Instalação pública deve ser apresentada com instrumentos apropriados, como
seleções musicais, discursos e brindes adequados à ocasião. Ela deve ser tão impressionante quanto for
possível, pois se trata de uma oportunidade que o Capítulo tem de explicar os postulados da Ordem
àqueles que não a conhecem.
O time de Oficiais Instaladores ocupa o mesmo lugar dos Oficiais Capitulares correspondentes até sua
instalação, se houver, quando os Instaladores mudam-se para outros lugares reservados.
Apenas com a licença do Oficial Executivo, os Oficiais poderão ser instalados na ordem inversa à
disposição aqui apresentada.

CARGOS REQUERIDOS
Oficial Instalador (OI);
Mestre-de-Cerimônias Instalador (MCerI);
NC: Escrivão da Cerimônia: O Irmão indicado para redigir a ata da
Cerimônia não entra com os demais Oficiais, mas se posta informalmente no
lugar do Escrivão ao entrar, com os outros, na Sala Capitular.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
7 candelabros com 7 velas ou lâmpadas;
Altar; Bandeira Nacional;
Bíblia Sagrada;
Folha de papel com os nomes dos Oficiais a serem instalados, de posse do Mestre-de-Cerimônias;
Livros escolares;
Material para confecção da ata na mesa do Escrivão.
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INSTALAÇÃO
OI

Irmão Mestre de Cerimônias Instalador (o MCerI se levanta), leia os nomes dos Oficiais
eleitos e nomeados para servir a este Capítulo na gestão que se segue.
O MCerI lê o nome de cada Oficial, assim como o cargo ao qual ele foi eleito
ou nomeado.
Assim que o seu nome for citado, o Oficial eleito ou nomeado se levanta e se
dirige para o lado ocidental do Altar, de face ao OI.

OI

Irmãos do Capítulo .........................., (todos os Irmãos do Capítulo que não serão
instalados se levantam) diante daqueles que foram eleitos ou nomeados para servi-los
na próxima gestão, vocês prometem fielmente ajudá-los em seus esforços, a fim de
promover os interesses de nossa Ordem?

Todos

Sim, prometemos.

OI

Vocês prometem abandonar todos os pequenos ciúmes e ambições particulares e
trabalhar leal e assiduamente, unidos em desempenho, não importando a parte do
trabalho comum que lhes for designada?

Todos

Sim, prometemos.

OI

Irmãos Conselheiros, vocês ouviram a convicção de seus Irmãos e suas promessas de
leal apoio dentro e fora da Sala Capitular. Por sua vez, vocês prometem trabalhar
assiduamente com eles para o desempenho dos propósitos que animam a todos?

Eleitos

Sim, prometemos.

OI

Vocês prometem deixar de lado todas as pequenas diferenças circunstanciais e trabalhar
com ainda mais assiduidade, para demonstrar o seu apreço pela honra que lhes foi
confiada?

Eleitos

Sim, prometemos.

OI

Irmãos Conselheiros e Irmãos deste Capitulo, em nome de nossa Ordem, aceito suas
promessas de colaboração como um feliz presságio do sucesso que semelhantes
harmonia e zelo mútuo asseguram. O fardo comum não pode ser suportado nem por
Oficiais nem por membros somente. Os Oficiais mais eficientes que pudessem ser
escolhidos seriam ineficazes sem a ajuda leal dos demais membros, e os membros mais
entusiásticos seriam fracos sem uma liderança inteligente e consagrada. Carentes dessa
cooperação fiel e eficiente, vocês não poderão esperar o sucesso e tampouco o
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merecerão. Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, apresente o Mestre Conselheiro
eleito para sua instalação.
O MC eleito dá um passo em direção ao Altar.
O MCerI se dirige à esquerda do MC eleito, estando ambos voltados ao OI.
MCerI

Irmão Oficial Instalador, tenho o prazer de apresentar o Irmão .........................., eleito
Mestre Conselheiro pelo Capítulo, para servir à próxima gestão.

OI

Irmão .........................., você foi eleito ao honroso cargo de Mestre Conselheiro deste
Capitulo. Não preciso lembrá-lo que, como o título de seu cargo sugere, você será o
líder do grupo. Nunca seja arrogante ou arbitrário, mas, com satisfação, guie aqueles
que o seguirem, pois você demonstrou boa vontade em ouvir conselhos assim como em
dar conselhos. É seu dever frequentar todas as reuniões e desempenhar todos deveres
que naturalmente pertencem ao cargo, ou que lhe caibam de tempos em tempos. Antes
de assumir essa responsabilidade, porém, devemos ouvir de sua parte uma declaração
pública. Você está preparado para isso?

MC

Sim, eu estou.

OI
Todos se levantam.
OI

Então, se ajoelhe sobre ambos os joelhos...
O MC eleito se ajoelha.

OI

...e coloque ambas as mãos sobre a Bíblia Sagrada.
Feito.

OI

Você promete seguir os passos de Jacques de Molay, se o dever e o serviço assim o
exigirem?

MC

Eu prometo.

OI

Você promete, por sua honra de DeMolay, exigir de todos uma vida pura, um elevado
respeito a seus pais e consideração por todas as mulheres?

MC

Eu prometo.

OI

Você promete ser justo quando tiver de decidir entre dois Irmãos?
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MC

Eu prometo.

OI

Você promete obedecer às leis de sua Cidade, seu Estado e seu País e sempre conservar
para si mesmo a reputação e o caráter de um cidadão de bem?

MC

Eu prometo.

OI

Você promete auxiliar os membros deste Capítulo na grande realização de seus deveres
para com nossa amada Pátria?

MC

Eu prometo.

OI

Você promete ajudar os aflitos e os fatigados e jamais permitir que um Irmão passe por
necessidade?

MC

Eu prometo.

OI

Você promete sempre obedecer às Leis, Estatutos e Decretos emanados do
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil?

MC

Eu prometo.

OI

Você promete nunca permitir que uma reunião termine sem uma prece à sua mãe, ao
seu pai ou ao bem-estar de seu País?

MC

Eu prometo.

OI

Você promete que ambos os graus desta Ordem serão conferidos, pelo menos uma vez,
durante a próxima gestão?

MC

Eu prometo.

OI

Você promete cumprir, da melhor forma possível, a observância dos Dias Obrigatórios
durante a próxima gestão?

MC

Eu prometo.

OI

Você promete apoiar o sistema público de ensino, considerando-o como um baluarte de
nossa cidadania?

MC

Eu prometo

OI

Assim, você selará essas promessas beijando a Bíblia Sagrada.
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Feito.
OI

Levante-se.
O MC eleito se levanta.

OI

Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, conduza o Mestre Conselheiro ao seu posto.
O MCerI conduz o MC eleito ao seu posto, no Oriente, e volta ao seu lugar na
Sala.

OI

(Mostrando a Sala Capitular) Irmão Mestre Conselheiro, diante de você e à sua volta
estão os seus Irmãos! Irmãos e amigos, diante vocês está o Mestre Conselheiro do
Capítulo .......................... da Ordem DeMolay!
Aplausos.

OI
Todos se sentam, exceto o MC e o MCerI. O MCerI se dirige novamente ao
Altar.
OI

Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, apresente o Primeiro Conselheiro eleito para
sua instalação.

MCerI

Irmão Oficial Instalador, eu tenho o prazer de apresentar o Irmão .........................., que
foi eleito Primeiro Conselheiro ao período administrativo que se segue.

OI

Irmão .........................., você foi eleito por seus Irmãos ao segundo cargo mais alto do
Capitulo; será o seu dever presidi-lo na eventual ausência de nosso Mestre Conselheiro.
Por isso, é necessário estar plenamente qualificado para ocupar não somente a sua
função, mas também aquela de seu superior imediato. O seu lugar no Ocidente simboliza
o pôr-do-sol e também a noite que precede a anuncia o dia eterno. Irmão Mestre de
Cerimônias Instalador, conduza o Irmão Primeiro Conselheiro ao seu posto,
apresentando em seguida o Segundo Conselheiro para sua instalação.
O MCerI conduz o 1C eleito ao seu posto e o 1CI a um lugar de honra na Sala
Capitular, voltando logo em seguida para diante do Altar.
O 1C eleito e o 1CI se sentam.
As instruções concernentes à apresentação o 1C eleito pelo MCer e aos seus
movimentos na Sala Capitular também se aplicam a todos os outros Oficiais.
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MCerI

Irmão Oficial Instalador, eu tenho o prazer de apresentar o Irmão .........................., que
foi eleito Segundo Conselheiro ao período administrativo que se segue.

OI

Irmão .........................., o cargo de Segundo Conselheiro possui dignidade e honra. Os
membros deste Capítulo expressaram a confiança que têm em você ao elegê-lo para
ocupar este cargo. Com todo entusiasmo, você deverá colaborar com os outros dois
Conselheiros, de acordo com o nosso Ritual. Sua competência e sua eficácia serão as
melhores provas de seu zelo por este Capítulo. Seu lugar será no Sul, símbolo do sol
meridiano e do meio-dia da vida. Irmão Mestre de Cerimônias Investidor, conduza o
Segundo Conselheiro ao seu posto, apresentando em seguida os demais Irmãos eleitos
ou nomeados.

MCerI

Irmão Oficial Instalador, eu tenho o prazer de apresentar o Irmão ..........................,
nomeado Primeiro Diácono, e o Irmão .........................., nomeado Segundo Diácono,
ambos ao período administrativo que se segue.

OI

Irmão .........................., o cargo de Primeiro Diácono é de suma importância na escala
dos Oficias; foi lhe confiada uma missão tão árdua quanto honrosa na apresentação dos
trabalhos da Ordem. A sua nomeação para este cargo é um reconhecimento de sua
eficiência; sabemos que você trabalhará com esmero para justificar a sabedoria desta
escolha. Irmão .........................., enquanto Segundo Diácono, você será o guardião
interno do Capítulo e ajudará o Primeiro Diácono nas cerimônias de Iniciação.
Empregue a mesma dedicação no trabalho da Ordem, pois esse é dever de todo Oficial,
seja qual for seu cargo ou posição. Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, conduza os
Diáconos aos seus postos e em seguida apresente os Mordomos para sua Instalação.

MCerI

Irmão Oficial Instalador, eu tenho o prazer de apresentar o Irmão ..........................,
nomeado Primeiro Mordomo, e o Irmão .........................., nomeado Segundo Mordomo,
ambos ao período administrativo que se segue.

OI

Irmãos, seu título já sugere a sua obrigação que, como parte integrante de seu trabalho,
ocupa um lugar definido. Seu dever é auxiliar os Diáconos na orientação dos candidatos
durante as cerimônias de Iniciação, mas vocês terão muitas oportunidades para
desempenhar outros serviços hábeis; o seu próprio cargo ensina que todo trabalho é
virtuoso e digno de fiel execução. Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, conduza os
Mordomos aos seus postos e em seguida apresente o Mestre de Cerimônias e o Sentinela
para sua Instalação.

MCerI

Irmão Oficial Instalador, eu tenho o prazer de apresentar o Irmão ..........................,
nomeado Mestre de Cerimônias, e o Irmão .........................., nomeado Sentinela, ambos
ao período administrativo que se segue.
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OI

Irmão .........................., o seu dever será conduzir os cortejos determinados pelos Rituais
e desempenhar com harmonia e dedicação aqueles outros deveres venham a lhe
pertencer. Dignidade e dedicação resultarão na eficiência de seu desempenho. Irmão
.........................., você foi escolhido como Sentinela; o seu lugar será na Antessala
Capitular. Caberá a você nos proteger em nossas reuniões, impedindo o ingresso de
pessoas não qualificadas em nossos trabalhos. Lembre-se sempre que você será o guarda
do Capítulo. Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, conduza o Mestre de Cerimônias
e o Sentinela aos seus postos e em seguida apresente o Capelão para sua Instalação.

MCerI

Irmão Oficial Instalador, tenho o prazer de apresentar o Irmão ..........................,
nomeado Capelão ao período administrativo que se segue.

OI

Irmão .........................., você foi nomeado para um cargo muito belo e sagrado. Como
o seu título sugere, será o seu dever guiar os Irmãos deste Capítulo em suas orações.
Não preciso adverti-lo que seu comportamento precisa sempre ser cuidadoso, à altura
da dignidade, solenidade e santidade desses deveres. A decência severa é vital a todos
os Oficiais, mas o seu cargo requer tais qualidades em especial, que justificarão a sábia
escolha do Capítulo. Nossas devoções não são fórmulas vazias, mas sim a prática de
compromissos sempre apontados em nossos ensinamentos. Irmão Mestre de Cerimônias
Instalador, conduza o Capelão ao seu posto e em seguida apresente o Escrivão e o PortaEstandarte para sua Instalação.

MCerI

Irmão Oficial Instalador, eu tenho o prazer de apresentar o Irmão......................,
nomeado (ou eleito) Escrivão, e o Irmão ......................, nomeado Porta-Estandarte,
ambos ao período administrativo que se segue.

OI

Irmão .........................., você foi nomeado (ou eleito) para registrar os acontecimentos
do Capítulo. Devo lembrar-lhe que a atenção, a polidez e a eficiência fazem o trabalho
de um Escrivão ser fundamental para qualquer Ordem. Suas obrigações serão muitas e
variadas, não se restringindo às reuniões do Capítulo. Acreditamos em seu capricho para
que não surja nenhuma falha no registro dos trabalhos ordinários do Capítulo. Irmão
.........................., como o título de seu cargo indica, você será o guardião da Bandeira
Nacional, emblema da grandeza de nosso povo e de nossa pátria. O Patriotismo é uma
das Virtudes Cardeais de nossa Ordem; como guardião formal da Bandeira, você deve
nos lembrar de deveres como desfrutadores das bênçãos obtidas às custas dos sacrifícios
daqueles que viveram e morreram pela glória e pelo bem de nossa nação. Em breve, a
honra de uma pátria jovem, de um passado glorioso e de um futuro promissor será
confiado a nossas mãos, e é uma grande distinção ser-lhe confiada a guarda desta célebre
Bandeira. Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, conduza o Escrivão e o PortaEstandarte aos seus postos e em seguida apresente o Tesoureiro, o Hospitaleiro e o
Orador para sua Instalação.
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MCerI

Irmão Oficial Instalador, sinto-me feliz em apresentar o Irmão .......................... que foi
nomeado Tesoureiro, o Irmão .........................., que foi nomeado Hospitaleiro e o Irmão
.........................., que foi nomeado Orador para o período administrativo que se segue.

OI

Irmão .........................., você foi nomeado para administrar das finanças deste Capítulo.
Peço-lhe rígida dedicação no desempenho deste importante cargo de confiança. Com
toda dignidade, exijo que você tenha o máximo de cuidado para este Capitulo sempre
avaliar a sua situação financeira. Irmão .........................., no desempenho de seus
deveres de Hospitaleiro, você deverá nos lembrar que a caridade é uma virtude que todos
devemos praticar – não a ostensiva e vã distribuição de esmolas, mas aquela caridade
que poderia ser chamada de amor fraternal. O choro de desespero sempre soará aos
nossos ouvidos; cabe aos nossos ouvidos jamais se fechar. Irmão .........................., você
foi nomeado Orador deste Capítulo. Essa é uma função cuja importância jamais será
desdenhada. A interpretação dos ensinamentos do Grau DeMolay depende, em grande
parte, de como você explicará o fundamento dos postulados de nossa Ordem. Não lhe
faltará habilidade nessa parte no solene Ritual; a sua nomeação já é uma prova autêntica
da confiança que o Mestre Conselheiro depositou em você. Certamente, você honrará
essa confiança com toda competência. Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, conduza
o Tesoureiro, o Hospitaleiro e o Orador aos seus postos e em seguida apresente os
Preceptores para sua Instalação.

MCerI

Irmão Oficial Instalador, eu tenho o prazer de apresentar os Irmãos ..........................,
que foram nomeados Preceptores ao período administrativo que se segue.

OI

Meus Irmãos, é desnecessário salientar a importância de seus deveres, pois vocês
explicarão o nosso Ritual. Sem detalhar o seu trabalho, eu os advirto firmemente para o
desempenharem com a máxima eficiência. Sua nomeação já se constitui uma honra,
porque lhes confiamos a mais solene participação e responsabilidade na Cerimônia de
Iniciação. Dependendo de seu interesse, as ideias que vocês passarem aos candidatos
será uma impressão permanente que eles terão da Ordem; assim, vocês devem ter
empenho. Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, conduza os Preceptores aos seus
postos e em seguida apresente o Organista para sua Instalação.

MCerI

Irmão Oficial Instalador, eu tenho o prazer de apresentar o Irmão .........................., que
foi nomeado Organista ao período administrativo que se segue.

OI

Irmão .........................., seu papel será, basicamente, dar harmonia ao curso do Ritual.
A declaração das palavras é racional, mas a música embala o coração. Decerto,
confiamos tanto em sua criatividade e sensibilidade artísticas quanto em seu bom-senso,
pois você retratará a emoção pura que se esconde nas entrelinhas dos Rituais. Irmão
Mestre-de-Cerimônias Instalador, conduza o Organista ao seu posto.
Feito.
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O MCerI se dirige novamente para diante do Altar.
OI

Irmão Mestre de Cerimônias Instalador, proclame os Oficiais do Capítulo
.......................... da Ordem DeMolay devida e regularmente instalados..

MCerI

(Solenemente) Em nome e sob a autoridade do Supremo Conselho da Ordem DeMolay
para o Brasil e de nosso Grande Mestre ......................, declaro os Oficiais do Capítulo
...................... da Ordem DeMolay devidamente instalados.

OI
O MCerI volta ao seu lugar e se senta.
OI

(Ao MC eleito) Irmão Mestre Conselheiro, apresento lhe agora o malhete da autoridade
e imponho lhe o dever de usá-lo com decência, justiça a cortesia. Jamais se esqueça de
que, apesar de ser temporariamente o líder de seus Irmãos, você veio das fileiras a às
fileiras retornará.
O OI entrega o malhete ao MC eleito, que pode fazer agradecimentos e dar
avisos. Feito isso, o MC devolverá o malhete ao OI.
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DIAGRAMA 1
SALA CAPITULAR
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