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Quando Demolay Ativo ocupou cargo de tesoureiro por 2 vezes  
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Quando falamos em ordem DeMolay, nos 

remetemos a uma instituição filosófica, 

administrativa e de grande relevância na 

sociedade, isso devido a visão que muitos 

profanos tem sobre a maçonaria, em que 

somente ricos podem participar, ou quando 

adentra na maçonaria ganhara riqueza e 

poder, uma mentalidade que vem sendo 

passada por várias gerações devido à falta 

de conhecimento sobre as instituições, por 

ter ligação direta com a maçonaria, a ordem 

DeMolay é considerada por muitos uma 

instituição rica, e é sobre isso que iremos 

tratar neste artigo. 

A riqueza da ordem DeMolay existe sim, 

pois a longo de seus anos de 

funcionamento, concentrasse uma riqueza 

difícil de se contabilizar, pois é uma riqueza 

imaterial, oriunda de ensinamentos 

repassado por várias gerações percorrendo 

seus anos de existência, quando falamos em 

orem DeMolay, primeiro nos perguntamos 

sobre o que é essa famosa ordem, de onde 

vem seu nome, de quem foi a ideia de sua 

criação, porque foi criada, como funciona, 

qual a sua serventia perante a sociedade, 

será que realmente é isso que pensamos 

sobre a ordem?, para nós que somos 

iniciados nesta ordem, o que buscamos com 

isso? Foi só uma curiosidade? Será que vai 

influenciar na minha vida? o que devo 

esperar após minha iniciação? são 

perguntas que frequentemente vemos que 

não são respondidas, e nem se quer 

questionada por muitos membros antes e 

aos iniciarem, devido a essa grande falha 

pessoal existente no homem, a nossa 

instituição vem sofrendo consequências 

graves que não deveriam acontecer, pois o 

nosso propósito é muito maior que meros 

questionamentos curiosos e levianos. 

Quando alguém nos pergunta o que é a 

ordem DeMolay, muitas vezes damos como 

resposta o termo técnico administrativo de 

seu funcionamento, por exemplo “é uma 

ordem filantrópica para jovens de 12 a 21 

anos de idade” ou ainda “uma instituição 

sem fins lucrativos para jovens de 12 a 21 

anos de idade” mas será que a ordem 

DeMolay é só isso? Muitas vezes é mais fácil 

dar esse tipo de resposta, porque já está 

pré-programado em nossa mente dar isso 

como resposta, ao invés de nos questionar 

o que realmente é a ordem DeMolay, o que 

ela fez de bom em nossa vida, assim 

analisando isso em nosso interior, teríamos 

a possibilidade de entender a ordem 

DeMolay no interior de cada membro, para 

o conhecimento do jovem que esta ingresso 

e nossa fileira fazer esse questionamento é 

de suma importância pois assim ele estará 

fazendo uma autocritica de seu 

conhecimento e de que aprendeu até este 

momento, a segunda pergunta que 

devemos responder é, de ondem vem esse 

nome DeMolay? A verdade é que devido a 

fonética e até mesmo a forma da escrita, 

muitos associam ao nome Demonio, para 

quem já é iniciado na ordem é uma 

associação que nos deixa bastante 

incomodado e muitas vezes furiosos, porém 

essa é uma analogia que se faz devido à falta 

de conhecimento sobre nossa instituição, 

quando veem fotos de membros usando 

capas, ai que eles se assustam ainda mais, a 

realidade é que o nosso nome vem em 

referência ao nosso herói martim Jacques 

de Molay, em que todos os iniciados sabem 

muito bem da sua história, ao saber disso 

nos vem outra pergunta, quem foi o criador 

desta ordem e qual o motivo de sua criação 

ai temos como resposta que o nosso 

fundado Frank Sherman Land, criou a 

ordem DeMolay para agregar familiarmente 

o jovem Louis Lower, um jovem órfão que 

foi escolhido como um filho por Frank, nos 

decorrer dos anos, vemos que a ordem 
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DeMolay tem ganhado espaço em todo o 

mundo, resultado de inúmeros irão maçons, 

citando como exemplo o nosso ilustre irmão 

e tio Alberto Mansur que através de seus 

esforços consegui instalar o primeiro 

capítulo brasileiro com sede na cidade do 

rio de janeiro, no ano de 1980, e desde de 

então a ordem tem se espalhado brasil a 

dentro, enfrentando preconceitos, 

passando por dificuldades, as sempre 

dando a volta por cima e mostrando que a 

cada dia se torna mais forte, força essa que 

é um reflexo dos trabalhos bem feitos de 

seus gestores, enquanto instituição e de 

seus membros que é o alicerce fundamental 

nesta construção, mostrando ainda que 

cada DeMolay tem uma grande importância 

nesta caminhada, mostrado que desde de o 

iniciatico já estamos engajados 

administrativamente neste processo, 

quando ainda antes de adentrarmos nesta 

ordem fizemos a primeira pergunta, é agora 

que vemos claramente a resposta, a 

verdadeira ordem DeMolay está dentro de 

cada um, quando realizamos tarefas simples 

e podermos encontrar a essência de ser um 

DeMolay, quando no seu dia a dia, 

encontramos vestígios das virtudes, mesmo 

que não sendo tão clara, é ai que 

encontramos os verdadeiros objetivos da 

nossa amada ordem, em momentos difíceis, 

quando não sabemos mais o que fazer, não 

estamos encontrando o caminho certo a 

seguir, e de repente aparece um irmão e lhe 

estende a mão, nem sempre sabemos 

interpretar a ação que o irmão está 

realizando, as vezes tentamos nos esquivar 

e maquiar uma realidade, para que não 

sejamos jugados por alguém que está 

diretamente ou indiretamente ligada a 

nosso convívio sendo ele ligado a ordem ou 

não, e de repente abrimos nossos olhos 

para entender a ajuda que estamos a 

receber, e começamos a enxergar a solução 

para nosso problema, esta ai a resposta 

para mais uma pergunta, a de que devemos 

encontrar na ordem DeMolay, a amizade, a 

irmandade, a ajuda que muitas vezes não 

recebemos dos próprios parentes, mas que 

um irmão nos dá, essa é a nossa maior 

riqueza, e desta devemos fazer uso e abuso 

sempre que possível, pois através dela 

esquecemos nossas diferenças, e nós 

ligamos a um único plano, onde a igualdade 

prevalece, independente de cargo, 

condição financeira ou status oferecidos e 

obtidos no mundo profanos, quando 

adentramos a esta ordem, abrimos nossos 

olhos para uma nova visão de mundo, onde 

encontramos jovens, com os mesmos 

propósitos e ambições, sermos bons, 

sermos justos, sermos leais, sermos 

diferente mesmo sendo iguais, essa é a 

nossa maior riqueza, após estas perguntas 

respondida ainda nos restam alguns 

questionamentos, se somos todos iguais, 

porque temos mais de um grau? E a as 

ordens paralelas como a ordem da 

cavalaria? a resposta para isso, está ligado a 

sua trajetória na ordem, as vezes você tem 

que parar e analisar o contexto que está ao 

seu redor, quando analisamos o que o 

dizem em algumas religiões, que também é 

uma das dúvidas frequente, as vezes até 

com associações ao demônio, como dito 

anteriormente, vemos que muitas ideias 

são propagadas ao seus fieis, como por 

exemplo uma predestinação do ser, onde 

tudo tem seu objetivo naquela vida, ou tem 

aqueles que costumam dizer que tudo tem 

seu tempo , e que não devemos ter pressa, 

mas como não ter pressa quando se tem 

idade um idade limite para minha vida 

DeMolay? A realidade é que os graus 

superiores ao iniciatico, são objetivos que 

vamos alcançando conforme vamos 

aprendendo e entendendo o significado da 

nossa instituição e ações, deveremos nos 

atentar e ver com outros olhos as maneiras 

a quais nos são passados os ensinamentos, 

o nosso ritual e nossa ritualística, o que 

acontece ao conhecer isso é um processo 

natural em que a você vai sendo encaixado 

em cada grau ou cargo sem nem perceber 

as mudanças em sua rotina dentro do 

capitulo, então o que digo é que ambas as 
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repostas para esta pergunta estão corretas 

dentro do nosso contexto, tudo tem seu 

tempo e somos predestinados a algum, 

basta que procuremos com sabedoria e 

paciência qual a nossa importância neste 

meio, assim tiramos de lição para nossa vida 

profana, que com o passar do tempo você 

vai perceber que não existe mais uma vida 

profana, você vai estar sempre ligando a sua 

vida DeMolay com a sua vida profana, ora 

são as mesma pessoa, é isso que buscamos 

na ordem DeMolay, sermos bons, sermos 

diferentes, sermos justo, quando estamos 

em reunião, tem um significado para cada 

ação que realizamos em ritualística que 

encontramos corriqueiramente em nossas 

ações profanas, basta um pouco de atenção 

e conhecimento para que percebamos isso, 

no apagar ou acender de uma vela, na ida 

em uma igreja católica, são exemplos claros 

e que muitos não conseguem enxergar as 

semelhanças, não são mera coincidência, 

tudo isso estar interligado por uma linha 

chamada de tempo, basta que procuremos 

esta ligação no decorrer de sua história, 

quando falamos de tempo, nos surge uma 

nova dúvida, mas se é de 12 a 21, eu tenho 

um tempo a seguir, pois tenho uma idade 

limite. É ai que nos enganamos, quando 

passamos a maioridade DeMolay, por 

consequência da idade, já temos uma 

maturidade maior do que a de quando 

adentramos a ordem, ficando assim mais 

fácil a compreensão dos assuntos e fatos 

que nos são transmitidos, até mesmo 

palavras e ações ditas na cerimônia de 

iniciação, o fator da idade é um ponto muito 

questionado, porque esse seria o momento 

ideal para que o jovem conseguisse gerir 

com maestria e perfeição o capitulo, seria 

ótimo, porém, fugiríamos ao nosso 

propósitos, pois nesta idade não temos 

mais o tempo que tínhamos aos 15 anos 

deidade, hoje temos outras preocupações, 

hoje estamos focado na graduação, no 

trabalho ou até mesmo com filho e 

começando a constituir uma família, daí 

surge o termo maior idade,  idade em que 

vamos auxiliar jovens irmãos, que acabara 

de adentrar as nossas fileira, é nessa idade 

também que começamos a nos questionar 

quanto a ordem patrocinadora, a tão 

famosa maçonaria, pois já estamos na idade 

de adentramos a ela, não vejam a ordem 

DeMolay como um trampolim para a 

maçonaria, ou que seja um preparatório 

para a maçonaria, nesta idade, vocês estará 

ajudando ainda mais o capitulo em quem 

você faz parte vivenciando a verdadeira 

ordem DeMolay e cada vez mais 

apaixonado por ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


