Novo capítulo Guia de inicialização
Obrigado pelo vosso interesse em Iniciar um Capítulo DeMolay!
Desde, 1919, DeMolay trabalha para ajudar putos e rapazes a tornarem-se líderes em
suas freguesias, distritos, estados e nações. Temos orgulho em ter chefes de governo,
líderes de empresas, heróis militares, explicadores, astronautas, atletas e artistas
premiados e emissoras, entre nossos membros (Alumni). Cada um desses indivíduos
foi influenciado pela orientação dos Consultores da DeMolay e das organizações que
patrocinaram os capítulos deles durante a juventude.

As etapas abaixo descritas, atendem aos quesitos legais da DeMolay Internacional,
para criar um novo Capítulo. Lembre-se de que a decisão final sobre a constituição
ou não de um Capítulo, pertence ao Oficial Executivo da DeMolay, na jurisdição
particular e ele pode adicionar requerimentos para além dos incluídos abaixo.

Em janeiro de 1956, Dad Land foi reconhecido pela cidade de Kansas City como um “cidadão extraordinário” em
reconhecimento a seus trabalhos cívicos e de caridade em todo o mundo. Os Capítulos DeMolay são incentivados a
causar um impacto positivo em suas comunidades. De 2016 a 2018, DeMolays causaram um impacto beneficente de US$
2,3 milhões em suas comunidades.

PASSO 1:
O Corpo Patrocinador
O primeiro passo para patrocinar um Capítulo do DeMolay é determinar a
organização que fornecerá o suporte, orientação e recursos contínuos para o
capítulo e seus membros. Não basta simplesmente fornecer um sítio para as
reuniões. A DeMolay é baseada no princípio de relacionamentos positivos entre
os DeMolays e seus mentores. O programa só funciona quando adultos dedicados
fornecem seus recursos mais valiosos - tempo e talento - para ajudar nossos
rapazes a elaborar sua Experiência DeMolay. Qualquer organização pode solicitar
o patrocínio de um Capítulo DeMolay enviando uma Resolução de Patrocínio e o
pagamento de uma taxa ao Oficial Executivo da Jurisdição.

Esta foto é da primeira turma de iniciação do Capítulo Mãe da Ordem DeMolay. DeMolay foi fundada em 1919 por
Frank S. Land em Kansas City, MO, depois de conhecer um jovem chamado Louis Lower, cujo pai faleceu recentemente.
Land percebeu que muitos jovens como Lower precisavam de orientação e mentoria. Com oito amigos de Louis, eles
começaram a trabalhar para fundar um clube, que acabou se tornando a Ordem DeMolay, e fornece orientação e
mentoria a jovens como Louis há mais de 100 anos.

Passo 2: O Conselho
Consultivo
O Oficial Executivo nomeará um Conselho de adultos que concluíram os requisitos
de treinamento da DeMolay. Cada Oficial Executivo determinará o número mínimo
de consultores necessários para o Conselho, mas pelo menos três dos membros
devem ser mestres-maçons regulares. O Oficial Executivo também nomeará um
Presidente e um Consultor do Capítulo para o Conselho. O presidente deve ser um
mestre maçom. Todos os consultores devem ter idade maior do que 21 anos.
Após a identificar-se os conselheiros, eles devem concluir a formação para
consultores, anterior à data de nomeação à função. A formação consiste em
uma matrícula, entrega de registo criminal e verificação de registo de viaturas,
além de um curso de treinamento on-line sobre proteção à juventude e noções
básicas sobre a Ordem DeMolay. Todo o processo é concluído on-line e pode ser
encontrado em www.DeMolay.org.

Passo 3:
Cartas Temporárias
Consoante a conclusão da Resolução de Patrocínio e os Conselheiros forem
formados e nomeados, o Grande Mestre da Ordem DeMolay solicitará a emissão
de Cartas Temporárias. Esse documento permite aos conselheiros elegerem os
primeiros jovens membros do capítulo e providenciar a primeira cerimônia de
iniciação. O Capítulo funcionará sob Cartas Temporárias até obter pelo menos 15
membros e demonstrar ao Oficial Executivo que possui uma alta probabilidade de
sucesso.

Passo 4:
Selecionando e Elegendo os Primeiros Membros
Depois que o Oficial Executivo receber as Cartas Temporárias, ele instruirá o
Conselho Consultivo a reunir e eleger os primeiros jovens a serem membros do
Capítulo. Os membros em potencial devem enviar uma Petição de Associação para
serem votados pelo Conselho. É necessário fazer uma acta com registo dos nomes
daqueles que fizeram a petição e indicar se foram eleitos ou não.

Passo 5: A Primeira
Reunião Capitular
Ao mesmo tempo em que o Conselho estará a recrutar e eleger recrutando
os primeiros membros, eles devem trabalhar com o Oficial Executivo ou seu
designado para agendar uma data para iniciação dos primeiros membros do
Capítulo, bem como para a instalação do Conselho Consultivo. Com a aprovação
do Oficial Executivo, isso também pode incluir a instalação dos primeiros oficiais
do Capítulo, se já tiverem sido determinados.
Esta primeira reunião exigirá a assistência de um ou mais capítulos para a
realização dos graus e deve ser uma ocasião especial. O Oficial Executivo pode
oferecer dicas e conselhos para o planejamento deste evento. Os membros do
corpo patrocinador, os pais dos membros e qualquer outro adulto que possa estar
interessado em apoiar a Ordem DeMolay devem ser convidados a participar.

objetivo mais importante da Ordem DeMolay é fornecer aos jovens orientação de qualidade para ajudá-los a se tornar
a melhor pessoa que eles podem ser. Os relacionamentos que se formam entre consultores e membros na Ordem
DeMolay é uma parte de vital importância da experiência DeMolay.

Passo 6: Desenvolvendo um Calendário
Iniciar um capítulo não termina com a iniciação dos primeiros membros. Eles
devem envolver-se imediatamente no desenvolvimento do calendário para o
capítulo deles. As primeiras reuniões do capítulo podem precisar concentrar-se
mais no agendamento e na preparação de uma variedade de eventos e atividades,
em vez de na memorização de rituais. Seu Oficial Executivo, outros Capítulos e o
Centro de Serviço e Liderança podem fornecer exemplos de calendários anuais e
de mandato.

Os Capítulos DeMolay participam de uma ampla gama de atividades. A coisa mais importante ao planejar o calendário
de eventos do seu capítulo é descobrir o que seus membros e seus amigos gostam de fazer. Ter muitos eventos
divertidos diferentes ajuda a envolver todos os seus membros e seus amigos no capítulo

Passo7: Continue Crescendo!
O próximo passo é continuar a crescer - e não apenas em números! Continue
a crescer nos relacionamentos formados entre os rapazes e os Conselheiros,
entre o Capítulo e a comunidade, e entre o Capítulo e as organizações de apoio.
Mais importante: continue a desafiar o Capítulo a ter um programa variado de
atividades que desafia-lhes a crescer pessoalmente.

Algumas Coisas Para Considerar
Além dessas etapas administrativas, existem algumas considerações operacionais.
Não existe uma “Caixa DeMolay” pronta. Criar um capítulo exige comprometimento
e esforço daqueles que desejam que ele seja bem-sucedido. A DeMolay
International fornece treinamento, materiais e apoio para esses esforços, mas é
impossível enviarmos a vós, conselheiros “prontos”, ou um grupo de jovens que
magicamente aparecem em trajes DeMolay já a conhecer o ritual e os protocolos da
organização.
O que é preciso para ter um início bem-sucedido de um capítulo? Em primeiro
lugar, é necessário que os adultos dispostos a dedicar seu tempo e talento apoiem
nossos rapazes. Nossa experiência mostra que, na grande maioria dos casos, os
Capítulos fracassam - ou nem decolam - devido a adultos que não percebem o
compromisso necessário para realmente serem mentores de nossos rapazes.
Além de ter adultos dispostos a estar presentes em atividades, são necessários
adultos realmente dispostos a estar presentes na vida dos DeMolays. Simplesmente
estar no prédio, ou mesmo na sala, pode não ser o que eles precisam de vós
naquele momento. DeMolay é sobre aprender através de relacionamentos e
mentoria. Isso requer adultos ativamente engajados, dispostos a gastar tempo a
aprender juntos e com eles, e não apenas aqueles que querem entregar uma chave
com um lembrete para desligar as luzes e deitar o lixo fora.

Looking for More Information? Start Here!
WWW.DEMOLAY.ORG
WWW.BEADEMOLAY.ORG
WWW.ESCRIBE.DEMOLAY.ORG

Resolução de Patrocínio
Por favor marque os seguintes:

□
□
□
□

Petição para carta temporária (Cartas temporárias emitidas para novos capítulos)
Pedido de reintegração (Nenhuma carta temporária expedida – para capítulos inativos por 5 anos ou menos)
Resolução de Patrocínio refletindo apenas uma mudança no Corpo Patrocinador (Nenhuma carta temporária
emitida ao capítulo)

Resolução de Patrocínio ao Programa Piloto

Ao Grande Mestre e Membros do DeMolay Internacional.
Irmãos:
Seja resolvido que,
Localizado à

(Nome complete do corpo patrocinador)

Endereço

Cidade

CEP

Estado

Que é:

1) Um corpo maçônico reconhecido com carta constitutiva pela,

ou
ou

2) Um Corpo composto exclusivamente de maçons,
3) Um Conselho Consultivo selecionado pelo Oficial Executivo da Jurisdição.

(Nomde do Grande Corpo)

Desejando envidar nossos melhores esforços para promover e difundir os princípios da DeMolay Internacional, desejamos
patrocinar um Capítulo a ser nomeado:
Capítulo DeMolay
Internacional
(Não deve ter o nome de uma pessoa viva)
A ser localizado à:
na jurisdição de:
(Cidade)

(Estado ou Provincia)

Em nome do Conselho Consultivo e dos membros desse Capítulo, promete-se que, se Cartas Temporárias forem concedidas, o
referido Capítulo será apoiado e mantido sob os Estatutos e as Regras e Regulamentos da DeMolay Internacional e que a
autoridade da DeMolay Internacional será reconhecido e sua lealdade mantida.
Nomeamos e recomendamos como membros do Conselho Consultivo para o referido capítulo as pessoas listadas na
certificação anexada, todas eles conselheiros regulares na DeMolay International.
Portanto, solicitamos respeitosamente que você conceda a este peticionário, atuando como patrocinador, Cartas
Temporárias pelo ___________________________________________________________________________
Capítulo da DeMolay Internacional e aqui anexado, a emissão no montante de:

□ $250 (Cartas temporária para novo capítulo)

□

$25 (Restabelecimento de um capítulo)
Presidente

Selo do
peticionador

Secretário do Corpo Patrocinador
Endereço do Secretário

Em virtude da minha assinatura, aprovo esta solicitação e
dou a aprovação do referido corpo patrocinador e, portanto,
solicito que seja concedida a intenção desta resolução de
patrocínio.
Oficial Executivo da Jurisdição

