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PREFÁCIO DA EDIÇÃO BRASILEIRA

É com imenso júbilo que apresentamos o Ilustre Rito da Cavalaria do Brasil (IRCB) à
família DeMolay brasileira, na esperança de aprimorar o nosso caráter por meio das reflexões
que ele pode induzir.
O IRCB foi instituído sobre o modelo do Ilustre Rito da Cavalaria de Ohio (IKRO), do
qual obtivemos os rituais e cerimônias de forma regular e legítima. Após trinta anos de
dormência, com a aquiescência de seus fundadores, este rito foi despertado no seio do
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil. É justo, portanto, considerá-lo como uma
instituição autêntica dos Nobres Cavaleiros da Ordem Sagrada dos Soldados Companheiros de
Jacques de Molay.
Este ritual não poderá ser modificado, salvo em casos de correção ortográfica ou
mediante a alteração dos princípios gerais do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o
Brasil.
Destaca-se que o trabalho de revisão somente foi possível graças ao apoio dado pela
Comissão de Organizações Filiadas e Paralelas.
Que as lições transmitidas por este grau possam ser cada vez melhor compreendidas
e praticadas pelos Cavaleiros em sua Demanda, iluminados pelas Sete Grandes Luzes.

Fraternalmente,
Comissão de Ritual Liturgia e Joias
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil
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INSTRUÇÕES GERAIS

CARGOS REQUERIDOS
Soberano (Sob);
Lorde Regente (LR);
Lorde Chanceler (LCh);
Lorde Primaz (LP);
Lorde do Selo Privado (LSP);
Lorde Camareiro (LCam);
Lorde Condestável (LCond);
Ilustre Conde-Marechal (ICM);
Ilustre Capitão da Guarda (ICG);
Seis ou mais GCCs [caso não tenham seis GCCs presentes, colocar um estandarte com seus nomes].
NC: O Soberano deve ser o Grande Mestre Estadual, Grande Mestre Nacional ou alguma
liderança adulta que os substitua.

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
Paramento do Grã Cruz da Cavalaria;
Espadas para todos os Oficiais, à exceção do Lorde Regente e Soberano;
Malhete para o Lorde Regente.
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ARRUMAÇÃO DA SALA
A Sala deve ser arrumada conforme o Diagrama 1.
Três tronos devem ser organizados no Oriente. O posto do Soberano é o trono central. O Regente
senta-se à sua direita, onde haverá uma pequena mesa com um malhete. O trono à sua esquerda é a
Cadeira Perigosa, que deve ter especial destaque. Outros seis tronos menores para os portadores da
Grã Cruz da Cavalaria (GCCs) devem ser organizados, sendo três no Norte e três no Sul,
razoavelmente próximos entre si. Caso não tenham seis outros Cavaleiros da Grã Cruz presentes, devese colocar pequenos estandartes com seus nomes atrás dos tronos no Norte e no Sul. Essa parte é
dispensável caso o estado ainda não tenha tantos portadores.
O Lorde do Selo Privado senta-se à mesa do Protocolista. O Lorde Primaz senta-se no posto do Prior.
O Lorde Camareiro senta-se no posto do Primeiro Diácono. O Lorde Chanceler senta-se no Ocidente.
O Lorde Condestável senta-se no posto do Segundo Diácono. O Ilustre Conde-Marechal senta-se no
posto do Preceptor. O Ilustre Capitão da Guarda senta-se no posto do Sentinela.
Não há um altar no centro da Sala como no Convento, há somente um pequeno altar que deve ser
montado próximo ao posto do Primaz.
Cerimônia escrita levando em conta que o Regente a presidirá, pois é a situação mais provável. Se o
Soberano presidir, modificações nas falas podem ser feitas, substituindo “Lorde Regente” por
“Soberano”, assim como todas as falas feitas pelo Lorde Regente serão feitas pelo Soberano. Assim
que o Regente chamar pelo Oficial, este deve aguardar as ordens de pé em seu posto.
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CERIMÔNIA
Os Oficiais entram conforme o Diagrama 2 e tomam seus assentos conforme
Diagrama 1.
LR

Os Oficiais ocuparão suas estações e seus postos.

LR
LR

Lorde Chanceler, o Conselho da Cavalaria está devidamente reunido?

LCh

Está, Lorde Regente.

LR
LR

Lorde Primaz, prepare o Altar.
LP dirige-se ao Altar e abre a Bíblia Sagrada, de pé.

LR

Lorde Primaz, guie nossas devoções. Cavaleiros, às suas devoções, ajoelhem-se.
Os Cavaleiros ativos e os Oficiais se ajoelham como de costume e em seus
postos. LP faz a leitura de pé com ambas as mãos sobre a Bíblia Sagrada.

LP

Deus Todo Poderoso, ao nos reunirmos neste local, derramai vossas generosas bênçãos
sobre nós. Concedei-nos força de propósito e nobreza de coração. Inspirai cada espírito
com os puros princípios da cavalaria. Guiai-nos, dirigi-nos, fortalecei-nos e sustentainos, para a glória de vossos domínios. Amém.

Todos

A Deus e Seus Domínios.
LP retorna a seu lugar.

LR

Pelo poder em mim investido pelo Soberano, declaro agora este Conselho da Cavalaria
aberto.

LR
LR

Lorde Condestável, informe o Ilustre Capitão da Guarda.
LCond vai até o ICG, fala informalmente com ele, retorna a seu lugar
e se senta.
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LR

Lorde do Selo privado, o que se apresenta diante do Conselho de Cavalaria neste dia?

LSP

Meu Lorde, um nomeado para o Grau de Cavaleiro da Grã Cruz da Cavalaria aguarda
seu favor.

LR

Ele avançou adequadamente pelo Ilustre Rito da Cavalaria do Brasil?

LSP

Sim, meu Lorde.

LR

Lorde Chanceler, examine e apresente o nomeado diante de nós.

LCh

Ilustre Conde-Marechal, apresente-nos o nomeado para ser consagrado Cavaleiro da
Grã Cruz da Cavalaria.
ICM leva o nomeado a um ponto central na Sala.

LCh

Lorde do Selo Privado, apresente o registro de suas realizações.
LSP lê a biografia do nomeado e senta-se quando terminar.

LCh

Ilustre Conde-Marechal, retire-se com o nomeado. Lorde Camareiro, examine-o.
LCam se move para um ponto no centro da Sala, voltado para o LR.
LCam e ICM se curvam ligeiramente e se vão diretamente para a porta
da sala de preparação, passando pelos 6 CGCCs. LCam fica do lado
interno da porta enquanto o ICM vai com o nomeado para o lado
externo.
Quando estiverem prontos, ICM dá uma batida na porta, respondida
pelo ICG, que abre a porta. O nomeado aparece. O exame a seguir é
feito com o nomeado ainda do lado de fora.

LCam

Sir ...................(nome), você foi convocado diante de nós para receber honras da
Cavalaria. Antes de proceder, você deve ser examinado.
Sob sua honra de Cavaleiro, você declara que seguiu o código de conduta ditado pelos
preceitos da Ordem DeMolay e da Ordem da Cavalaria e continuará a fazê-lo?

Nomeado

Sim.

LCam

Sob sua honra de Cavaleiro, você declara que honrou todas as mulheres e continuará a
fazê-lo?
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Nomeado

Sim.

LCam

Sob sua honra de Cavaleiro, você declara que sempre virá em defesa de seu país, com
sua espada, se for necessário?

Nomeado

Sim.

LCam

Sob sua honra de Cavaleiro, você declara que tem sido e permanecerá leal ao Supremo
Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil?

Nomeado

Sim.

LCam

Sob sua honra de Cavaleiro, você declara que adotará o lema do Tio Land de que
“Nenhum DeMolay falhará como cidadão, como líder ou como homem” como seu
próprio lema?

Nomeado

Sim.

LCam

Daqui em diante, não há espaço para recuo. O caminho é repleto de perigo. Você deseja
continuar nesta demanda?

Nomeado

Sim.

LCam

Muito bem. Acompanhe-nos ao Lorde Chanceler.
ICM conduz o nomeado seguindo o LCam. A porta se fecha atrás deles. Todos
se dirigem a um ponto diretamente em frente do LCh e formam uma fila
voltada para o Ocidente, o nomeado no meio.

LCam

Lorde Chanceler, o nomeado foi examinado e respondeu adequadamente.

LCh

Muito bem. Sir .................. (nome), você foi convocado diante deste Conselho para
receber honras na presença de seus Irmãos e companheiros Cavaleiros. Seu serviço até
este ponto tem sido exemplar, porém a necessidade de servir é contínua. O homem que
recebe honras e passa a “viver das glórias do passado” é digno do desprezo de todos
os verdadeiros Cavaleiros. A verdadeira honra não consiste de reconhecimentos, joias
ou títulos. A verdadeira honra é visivelmente aparente sem essas afetações. Ela
resplandece na maneira com que você se conduz, dentro e fora das câmaras da
Cavalaria. Ela resplandece na maneira como você se comporta com aqueles de menor
grau assim como com aqueles de maior grau. Ela resplandece na maneira como você
comunica seus pensamentos e na maneira como executa suas ações. Caráter é a fonte
da verdadeira honra. Honra não pode ser investida ou concedida. Ela deve ser obtida e
merecida. Quando há o verdadeiro merecimento, ela será concedida livremente, não
por este Conselho, mas por todos com os quais você entrar em contato. Quando os
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nobres preceitos da Ordem DeMolay e da Ordem da Cavalaria forem uma parte
permanente do seu caráter, então você será nobre de fato!
Lorde Camareiro, apresente este Cavaleiro ao Lorde Regente
O LCam avança para o Oriente, seguido pelo ICM, que conduz o nomeado.
Eles formam uma fila única voltada para o Oriente, o nomeado no meio.
LCam

Lorde Regente, é minha honra lhe apresentar Sir ..................... (nome), nomeado para
o grau de Cavaleiro da Grã Cruz da Cavalaria. Ele foi adequadamente examinado e
instruído.

LR

Sir ...................... (nome), você é apresentado diante de mim para elevação à maior
honraria em nosso poder. Apenas uma honraria na Cavalaria, a Ordem do Manto
Prateado, se sobressai à distinção que estou prestes a conferir-lhe. Antes de fazê-lo,
contudo, exijo um juramento de sua parte, administrado na forma tradicional. Você
está disposto a fazer tal juramento?

Nomeado

Sim.

LR

Você se ajoelhará diante de mim sobre ambos os joelhos e juntará suas mãos, palmas
unidas, em frente de si.
LCam e ICM auxiliam o nomeado a se colocar na posição adequada.

LR
O LR permanece sentado e coloca suas mãos por fora das do nomeado, na
mesma posição, com as palmas para dentro.
LR

Sir ..................... (nome), você solenemente promete e jura:
Reverenciar o Soberano como se fosse sua consciência, e sua consciência como seu
Soberano.

Nomeado

Eu juro.

LR

Não ferir ou atacar outra pessoa, especialmente um Companheiro Cavaleiro, exceto
por justa causa.

Nomeado

Eu juro.

LR

Quando chamado, defender os direitos dos fracos com toda sua força.
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Nomeado

Eu juro.

LR

Nunca quebrar suas promessas, por qualquer motivo.

Nomeado

Eu juro.

LR

Lutar pela segurança do seu país, até mesmo entregando sua vida por ele, se necessário.

Nomeado

Eu juro.

LR

Não pronunciar difamações ou escutá-las.

Nomeado

Eu juro.

LR

Buscar a honra acima de tudo e praticar a religião com a maior diligência.

Nomeado

Eu juro.

LR

Conceder hospitalidade a qualquer um, de acordo com sua capacidade.

Nomeado

Eu juro.

LR

Andar pelo mundo reparando as injustiças humanas.

Nomeado

Eu juro.

LR

Honrar suas próprias palavras como se fossem as palavras de seu Deus.

Nomeado

Eu juro.

LR

Levar uma doce vida na mais pura caridade.

Nomeado

Eu juro.

LR

Levante-se, Sir ....................... (nome), Cavaleiro da Grã Cruz da Cavalaria, e receba
as condecorações apropriadas ao seu grau.
Nomeado se levanta. LR se levanta e fica de pé diante do nomeado. ICM
apanha a faixa, a Estrela e o certificado da mesa do LSP e apresenta o
certificado ao LCam.

LR
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NC: Para a entrega da faixa e estrela, caso tenham mais nomeados, o LR
poderá convidar outros Cavaleiros ou autoridades para ajudar a fazer a
entrega.
LR

Receba de nossas mãos esta faixa de seda verde. Que ela o cubra de honra.
LR coloca a faixa no nomeado – do ombro esquerdo à direita do quadril.

LR

Receba esta estrela como um selo de nossa aprovação. Que ela sempre seja para você
um lembrete de seu juramento conosco, com seus Irmãos e Companheiros Cavaleiros e
consigo mesmo.
LR prende a estrela no centro do lado direito do peito, na altura do mamilo do
nomeado.

LR

Lorde Camareiro, leia a patente de criação do Sir ....................... (nome).
LCam lê o certificado, o entrega ao LR, que o entrega ao nomeado.

LR

Sir ...................... (nome), sua elevação ao grau de Cavaleiro da Grã Cruz da Cavalaria
o torna um Par do Reino. Daqui em diante, você pode usar a denominação “Lorde”
diante de seu nome de batismo. Nunca traga desonra sobre ela.
Lorde ........................ (nome), o caminho diante de si estará repleto de ordálias e
perigos. Talvez o mais perigoso seja seu próximo teste. (aponta para o trono vazio)
Esta é a Cadeira Perigosa. Merlin, o Mago, criou este assento para a Távola Redonda e
a reservou para o mais pio e digno Cavaleiro da Távola. Merlin decretou que “nenhum
homem deveria sentar-se nela, exceto aquele que superar todos os demais Cavaleiros”.
Para qualquer outro Cavaleiro indigno, sentar-se na Cadeira Perigosa significa morte
instantânea!
Como um teste de seu valor e de sua coragem, você ocupará a Cadeira Perigosa.
Nomeado senta-se na Cadeira Perigosa sem auxílio.

LR

Vejam, Cavaleiros e Pares, um filho de Galahad ocupou seu lugar entre nós!
LR puxa uma salva de palmas.

LR

Lorde do Selo Privado, há mais algum assunto a ser apresentado diante deste Conselho
de Cavalaria?

LSP

Não, Lorde Regente.
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LR

Pelo poder em mim investido pelo Soberano, eu agora declaro este Conselho da
Cavalaria encerrado.

LR
LR

Lorde Condestável, informe o Ilustre Capitão da Guarda.
LCond vai até o ICG, fala informalmente com ele, retorna a seu lugar
sem se sentar.

LR
LR

Lorde Primaz, nos dê licença para partirmos com suas bênçãos. Cavaleiros e
convidados, abaixem suas cabeças em oração.
LP vai ao Altar e coloca ambas as mãos sobre a Bíblia.

LP

Senhor, permita agora que seus servos partam em paz. Amém.
LP fecha a Bíblia e retorna a seu lugar.

LR

Cavaleiros e Pares, vocês estão dispensados e este Conselho de Cavalaria irá se retirar.

LR
Os Oficiais se retiram conforme na mesma ordem em que entraram.
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DIAGRAMA 1
Postos dos Oficiais
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DIAGRAMA 2
Entrada dos Oficiais
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