Ficha de Apresentação Formal de Candidatos
Candidato:

Foto 3x4

Nome Completo: _________________________________________________________
Data Nasc: _____/_____/_______

Idade:________

Celular: (__) ____________________

Telefone: (__) ____________________

Endereço: ____________________________________________________ N°_______ Comp: ______________
Cidade: __________________________ Bairro: __________________________ CEP: _____________-_______
E-Mail: ___________________________________________

Facebook: _______________________________

Pais/ Responsáveis Legais.
Os Pais/Responsáveis Legais devem aprovar o ingresso na Ordem DeMolay.
Pai: __________________________________________________ Tel: (__) _____________________
Mãe: _________________________________________________ Tel: (__) _____________________

O candidato tem algum parentesco maçom?
Qual? ( ) Pai

( ) Tio

( ) Sim

( ) Não.

( ) Outro: ________________________________________

Nome: ________________________________________________ Tel: (__) _____________________
Loja: _________________________________________________ Cidade: _____________________

O candidato tem algum parentesco DeMolay? ( ) Sim ( ) Não.
Qual? ( ) Irmão

( ) Primo

( ) Sobrinho ( ) Outro: ____________________________

Nome: ________________________________________________ Tel: (__) _____________________
Capítulo: ______________________________________________ Cidade: ____________________

Rua Antônio Manoel Galdino, 70, Ap. 801, Orla II
Petrolina-PE, CEP: 56.308-185.

Exigências:





Crer em Deus
Sexo Masculino
Ter idade entre 12 e 21 anos
Ter bom caráter e idoneidade moral

Princípios:
Os princípios da Ordem são baseados em virtudes como a fraternidade e o companheirismo, incentivando cada
membro a trilhar seu caminho seguindo preceitos que são considerados ideais para a vida de um homem de bem.
As 7 virtudes de um DeMolay:
Amor Filial – É o amor entre Pais e Filhos. Aquele amor que já existe antes mesmo de nascermos e que
permanece conosco durante toda a nossa vida e que nos seguirá até mesmo além do tumulo.
Reverência Pelas Coisas Sagradas – Um DeMolay tem que respeitar tudo aquilo que é Sagrado para alguém e
ter sua fé em seu Pai Celestial.
Cortesia – Um DeMolay tem que ser sempre cortês com os desconhecidos, os mais velhos e todos mais.
Companheirismo – É o amor e a fidelidade que um DeMolay tem que ter com os seus Irmãos e amigos.
Fidelidade – Um DeMolay tem que ser sempre fiel aos seus votos, seus juramentos, seus amigos e seu Deus.
Pureza – Um DeMolay tem que ser sempre puro de pensamento, palavra ou ação.
Patriotismo – Um DeMolay tem que ser sempre um bom cidadão, respeitando as leis de seu País e ter amor por
sua Pátria, seu povo e suas origens.
Maçom ou DeMolay apresentador:
Nome: _____________________________________________________________________

__________________________, _____ de _______________ de ______

____________________________
Candidato

_____________________________
Responsável Legal

____________________________

______________________________

Apresentador

Mestre Conselheiro

Rua Antônio Manoel Galdino, 70, Ap. 801, Orla II
Petrolina-PE, CEP: 56.308-185.

