INSTALAÇÃO
MESTRE CONSELHEIRO REGIONAL

INSTRUÇÕES GERAIS
É recomendável que o Mestre Conselheiro Estadual execute esta Cerimônia de memória. Os
Mestres Conselheiros Regionais eleitos devem ser orientados de antemão sobre como deverão
agir e não deverão portar nenhum tipo de colar, comenda ou joia.
Toda a cerimônia será apresentada no plural, pois as investiduras de Mestre Conselheiro
Regional são costumeiramente realizadas a todos os MCRs de uma vez durante o Congresso
Estadual.
O Oficial que atua como Oficial Instalador para esta Cerimônia, é o Mestre Conselheiro
Estadual. Em caso de essa instalação não ser feita durante o Congresso Estadual ou na
ausência do MCE, outra liderança poderá ser usada em seu lugar. Substituições no nome do
cargo devem ser feitas quando devidas.

CARGOS REQUERIDOS
Mestre Conselheiro Estadual (MCE);
Mestre de Cerimônias (MCer).

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

Meus irmãos, tios, amigos e convidados. Entre os DeMolays existem aqueles
que demonstram uma grande eficiência como Mestre Conselheiro em seus
Capítulos, a eles, é dada a chance de demonstrar seu poder de liderança na
região que o cerca.
Por isso, senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar a todos, os eleitos
para o honroso cargo de Mestre Conselheiro Regional.
Irmão Mestre de Cerimônias, apresente aqueles que foram eleitos para servir a
Ordem DeMolay e a sua Região no período administrativo que se segue.

MCer

Irmão Mestre Conselheiro Estadual, é com profunda honra que apresento a
todos os presentes os Irmãos [nome de todos os MCRs eleitos com sua respectiva
região] , eleitos ao cargo de Mestre Conselheiro Regional.
O MCer se dirige até os Eleitos e o conduz ao altar.

MCE

Irmãos do Estado de ........................., todos de pé.
Vocês prometem ajudar o Mestre Conselheiro Regional eleito nos seus direitos
e deveres, perante seu estado e seu país?

Todos

Sim, prometemos.

MCE

Irmãos DeMolays, podem se sentar.
Irmãos Mestres Conselheiros Regionais eleitos, vocês ouviram as promessas de
seus irmãos. Vocês prometem trabalhar initerruptamente pelos interesses de
seus irmãos, de sua região, de seu estado e do Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para o Brasil?

Eleitos

Sim, prometemos.

MCE

Em nome do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e do estado
de ..................., eu aceito suas promessas e faço votos de sucesso para a gestão
que se segue.
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Meus Irmãos, antes de vocês assumirem essa responsabilidade na Ordem
DeMolay, devemos ouvir uma confissão publica em prol da Ordem. Vocês
estão preparados?
Eleitos

Sim, estamos.

MCE

Tendo suas respostas como satisfatórias, convido a todos a ficarem de pé.

Todos se levantam.
O MCE se move para o Altar, em frente à quarta vela.
MCE

Irmãos Mestres Conselheiros Regionais, ajoelhem-se sobre ambos os joelhos...
Coloquem ambas as mãos sobre a bíblia sagrada e repitam comigo:
Solenemente reafirmo / todos os meus compromissos anteriores / assumidos
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 Oficial Executivo Regional / Mestre Conselheiro Estadual / e Grande
Mestre Estadual / na condução das atividades de nossa Ordem. / Trabalharei
livre das pequenas vaidades / e orgulho. / Farei tudo que me for possível / para
ajudar os capítulos de minha região. / Que assim o pai celestial me ajude!

MCE

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

MCE

Meus Irmãos, quando se sentirem preparados para assumir o cargo de Mestre
Conselheiro Regional, levantem-se.
Os eleitos se erguem, enquanto os demais ex-Mestres Conselheiros
Regionais colocam o colar sobre seu ombro.
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O MCE lidera uma salva de palmas para os novos Mestres Conselheiros
Regionais. O MCE retorna ao Oriente.
MCE
MCE

Muitas serão as provações, mas vocês deverão permanecer inabaláveis diante
delas. Lembrem-se, das fileiras vocês vieram, para as fileiras retornarão. Isso
conclui a instalação dos Mestres Conselheiros Regionais. Podem ocupar seus
lugares.

MCE
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