INTERLÚDIO DAS NOVE HORAS

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.
Toda reunião capitular, pública ou secreta, requer a apresentação do Interlúdio das Nove Horas ao chegar
às nove horas da noite. O Interlúdio das Nove Horas pode ser realizado também em outras ocasiões
DeMolay se as circunstâncias forem apropriadas à natureza da cerimônia.
Ao completar-se nove horas, ou tão logo quanto permitirem os demais os procedimentos, todas as luzes
são diminuídas. Um gongo deverá ser soado nove vezes. O bater do gongo e a diminuição das luzes
podem ser omitidos em ocasiões públicas se as circunstâncias não forem apropriadas
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);
Capelão (Cap);
Mestre de Cerimônias (MCer).

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO
Gongo.
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CERIMÔNIA
Nove badaladas de gongo: ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
MC

Meus Irmãos, nesta hora, em todas as partes do mundo, as mães se inclinam sobre os
leitos onde dormem os filhos que amam. É também a hora tradicional em que os
hóspedes nas casas e os internados nos hospitais se preparam para descansar. Façamos
uma breve intervalo em nossas deliberações enquanto o Capelão oferece uma prece.

MC
MC

Irmão Capelão, você nos guiará em oração.
O Cap, conduzido pelo MCer, vai para o Altar pelo lado Sul. Assim que
ambos deixarem seus postos, todos os DeMolay Ativos no Oriente, o 1C
e o 2C descem ao nível do chão. Os demais presentes no Oriente
também podem descer ao nível do Altar.
Todas luzes são diminuídas, exceto a luz do Altar (se houver) e as 7
velas.
Quando o Cap e o MCer chegam diante do Altar, o MCer dá um passo
mais ao Norte e ambos se viram para o Oriente. O Cap dá um passo em
direção ao Altar; ao mesmo tempo, o MCer dá um passo para trás.
Em ocasiões públicas fora da Sala Capitular onde um Altar não esteja
disponível, estes movimentos podem ser dispensados.

MC

DeMolays Ativos, ajoelhem-se sobre o joelho esquerdo; todos os demais permanecerão
em pé.
Os DeMolay Ativos, exceto o MCer, ajoelham-se assim que o Cap se
ajoelhar.

MC

Pai nosso, como filhos de pais carinhosos e compreensivos, invocamos Vossa divina
proteção sobre todos os pais e mães de nossa pátria e de todo mundo. Digna-te a
derramar as Vossas bênçãos sobre nossas mães, que nos têm oferecido seus incessantes
cuidados durante todos os anos de nossas vidas. Que sempre estejamos conscientes do
dever de sermos irmãos de todos os indefesos, de todos os que sofrem. Que encontremos
alegria em servir o nosso próximo, em ajudar e consolar os doentes e os que estão tristes.
Pedimos Vossa bênção sobre todos que trabalham acalmando os que sofrem e ajudando
os necessitados. Ajudai-nos a conduzir nossas vidas com retidão e patriotismo, para que
sejamos dignos daqueles que lutaram por nossa querida Pátria, servindo-a ou
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sacrificando-se por ela. Amém.
Todos

Que Deus te abençoe, mãe; que Deus te abençoe, pai; que Deus abençoe a causa da
Ordem DeMolay. Amém!
Os DeMolays Ativos se levantam assim que o Cap se levantar. O Cap
dá um passo para trás, simultaneamente, o MCer dá um passo para
frente; ambos se viram para o Norte; o Cap dá um passo na direção do
MCer e, conduzido por ele, retornam aos seus lugares, pelo Sul. Assim
que o MCer e o Cap deixarem o Altar, todos retornam aos seus postos
da maneira usual, como nas demais orações. As luzes são
completamente acesas.

MC
Todos se sentam.
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DIAGRAMA 1
SALA CAPITULAR
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