CERIMÔNIA DAS LUZES

INSTRUÇÕES GERAIS
O Mestre Conselheiro Estadual e Mestre Conselheiro Estadual Adjunto a serem investidos,
não deverão portar nenhum tipo de colar, comenda ou joia e devem ser orientados de antemão
sobre como deverão agir.
Como meio de simplificar a cerimônia, tomamos como padrão a nomenclatura de Mestre
Conselheiro Estadual, a sigla MCE. No entanto, para o Distrito Federal, entende-se como
necessária a adaptação para o termo Mestre Conselheiro Distrital e a sigla para MCD.

CARGOS REQUERIDOS
Oficial Instalador (OI);
Mestre de Cerimônias (MCer);
Grande Mestre Estadual (GME).

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
7 candelabros com 7 velas ou lâmpadas;
Bíblia Sagrada sobre o Altar;
Bandeira Nacional;
Livros escolares.

CERIMÔNIA DAS LUZES

INSTALAÇÃO
OI

Meus irmãos, tios, amigos e convidados. Desde início de nossa instituição,
ainda nos meados na década de 20, os membros da Ordem DeMolay viram a
necessidade de se eleger, dentre os seus pares, irmãos de notável capacidade de
liderança, de indiscutível amor às Sete Virtudes Cardeais e à fraternidade, para
ocupar posições de nobre autoridade e se dedicar, em nível jurisdicional, ao
crescimento e ao aprimoramento de nossas atividades.
Sendo assim, cabe-me agora anunciar a todos os DeMolays e tios, às senhoras
e senhores aqui presentes, que é chegado o momento da sucessão do Mestre
Conselheiro Estadual e do Mestre Conselheiro Estadual Adjunto do Estado
.......................... .

MCE
MCE

Irmão Mestre de Cerimônias, leia o nome daqueles que foram eleitos para
servir a Ordem DeMolay neste Estado no período administrativo que se segue.

MCer

Irmão Oficial Instalador, é com profunda honra que convido a se apresentarem
a você e a todos os presentes o Irmão .........................., da cidade de .
.........................., eleito Mestre Conselheiro Estadual, e o Irmão
.........................., da cidade de .........................., eleito Mestre Conselheiro
Estadual Adjunto, para o período administrativo que se segue.
Os MCE e MCEA eleitos entram, lado a lado.

MCE

Irmãos DeMolays do Estado .........................., todos de pé!
Diante daqueles que foram eleitos para servi-los na próxima gestão como
Mestre Conselheiro Estadual e Mestre Conselheiro Estadual Adjunto, vocês
prometem fielmente ajudá-los em seus esforços, a fim de promover os
interesses de nossa Ordem?

Todos

Sim, prometemos.

OI

Irmãos DeMolays, podem se sentar.
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OI

Meu Irmão .......................... e meu Irmão .......................... . Vocês ouviram a
convicção dos seus irmãos e suas promessas de leal apoio. Por sua vez, vocês
novamente prometem trabalhar assiduamente com seus irmãos para o
desempenho dos propósitos que animam a todos?

Eleitos

Sim, prometemos.

OI

Meus irmãos, em nome da nossa Ordem, do estado .................... e de nosso
Supremo Conselho aceito suas promessas como aquele mesmo feliz presságio
de sucesso que, certamente, acompanhou os mesmos compromissos quando
feitos por vocês ao assumirem seus Capítulos. Da mesma forma, é meu dever
lembrar-lhes que o fardo comum não pode ser suportado nem pelos líderes e
nem por membros somente. Os líderes mais eficientes que pudessem ser
escolhidos seriam ineficazes sem a ajuda leal dos membros. Os membros mais
entusiásticos seriam fracos sem uma liderança inteligente e consagrada!

OI

Estimado Tio ........................, Grande Mestre Estadual do Estado
........................ . Apresento a você, os Irmãos .......................... e
.........................., que foram eleitos pelos DeMolays deste estado para servirem
a este Grande Capítulo como Mestre Conselheiro Estadual e como Mestre
Conselheiro Estadual Adjunto, respectivamente, e que à pouco, prometeram
dedicação a essas nobres tarefas e se encontram preparados para a cerimônia de
posse.

GME

Estimado sobrinho Mestre Conselheiro Estadual Instalador, se é da vontade dos
DeMolays do Estado de .........................., manifestada através do voto
democrático, ratifico neste momento a eleição de ambos os sobrinhos. Tudo
está em conformidade com a lei. Podeis prosseguir com a posse.

OI

Meus irmãos, antes de vocês assumirem essa grande responsabilidade de nossa
Ordem, nós e seus tantos irmãos aqui presentes devemos ouvir de sua parte
uma declaração pública. Vocês estão preparados para isso?

Eleitos

Sim, estamos.

OI
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Todos se levantam.
OI

Meus irmãos, vocês se ajoelharão sobre ambos os joelhos...
Coloquem ambas as mãos sobre a bíblia sagrada e repitam comigo:
Solenemente reafirmo / todos os meus compromissos anteriores / assumi- dos
nos postos de liderança / pelos quais passei. / Prometo novamente obedecer
/ todas as leis e determinações / do Supremo Conselho da Ordem DeMolay
para o Brasil / e deste Grande Capítulo /, sendo fiel conselheiro / e apoiador de
nosso Grande Mestre Estadual / na condução das atividades de nossa Ordem.
Renuncio às vaidades e fraquezas / a que a alta posição pode me submeter /
agindo com toda minha pureza e humildade. / Na presença de meus irmãos, /
por fim, / prometo e juro / ser um fiel sucessor da postura do irmão / Louis
Gordon Lower, / o primeiro de todos os DeMolays, / que honrou até seu último
suspiro / o compromisso assumido em capítulo. / Diante da árdua tarefa que
hoje inicia / peço a Deus que guie meu caminho

OI

Sendo assim, vocês selarão essas promessas beijando a Bíblia Sagrada.
O MCE poderá convidar aos ex-MCEs a ficarem em torno do Altar sem,
contudo, ocupar a parte ocidental, garantindo visibilidade e espaço para
os irmãos que quiserem fotografar.

OI

Irmão ......................, quando se sentir preparado para assumir o cargo de
Mestre Conselheiro Estadual, levantem-se.

OI

Irmão ......................, quando se sentir preparado para assumir o cargo de
Mestre Conselheiro Estadual Adjunto, levantem-se.
O OI ajuda o MCE a se erguer, enquanto os demais ex-Mestres
Conselheiros Estaduais colocam o colar sobre seu ombro. O mesmo é
feito com o MCEA.
O OI lidera uma salva de palmas para o MCE e MCEA e retorna ao seu
lugar.
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O MCer conduz o MCE e o MCEA para o oriente.
OI
Todos se sentam.
OI

Irmão Mestre Conselheiro Estadual, apresento-lhe o malhete da autoridade;
creio que você o empunhará com dignidade e honra, jamais se esquecendo de
que, mesmo como líder temporário de seus Irmãos, você apenas emergiu das
fileiras por um curto espaço de tempo e logo às fileiras retornará.
O OI entrega o malhete ao MCE, que pode fazer agradecimentos e dar
avisos. Feito isso, ele retorna o malhete e a condução dos trabalhos ao
OI.

OI

Isso conclui a instalação do Mestre Conselheiro Estadual e Mestre Conselheiro
Estadual Adjunto do estado ...................... .

OI
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