NOTA PÚBLICA Nº 001/2015-2017

Petrolina, PE, 11 de Março de 2016.

Assunto: Nota pública do GCE-PE sobre as
próximas manifestações populares.

Diante do cenário atual, em meio ás manifestações que se aproximam
possuindo como tema central o combate a corrupção e o atual momento político que o
Brasil atravessa, o GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO
DE PERNAMBUCO vem por meio desta nota ressaltar, embasado nos principios e
regulamentos da nossa instituição, que o nome da Ordem DeMolay não pode e não
deve ser associado a agremiações políticas, mas sim a causas que estejam acima do
debate político hoje instaurado em nossa nação. O caso da corrupção, grande mal que
assola o país e que vai de contra tudo que a nossa Ordem defende, deve ser sempre
alvo das nossas reinvidicações e lutas.
Não será permitido que o nome da Ordem DeMolay e seus capítulos sejam
alvo de parcialidade ou tendência a quadros específicos ou partidários, contudo,
informamos que é nosso dever lutar contra tudo que assole os princípios do bem em
nossa sociedade, nossos jovens são molas do desenvolvimento em prol de uma
sociedade justa, fraterna e livre de dissipações. Um dos pilares da Ordem DeMolay
que se configura nas liberdades política, civil e religiosa e sempre incentivou os seus
membros a participarem de forma ativa na sua comunidade.
Assim, o Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de
Pernambuco incentiva e apoia que os seus afiliados participem de manifestações
pacíficas e ordeiras que tenham por objetivo alcançarmos uma sociedade mais ética e
justa. O respeito às leis do país, estado e cidade devem sempre estar fixados na
mente de cada jovem desta instituição. Desta forma, repudiamos quaisquer atitudes e
posições que interrompam os objetivos e princípios acima mencionados.

Sem mais para o momento, rogamos ao Pai Celestial que nos ilumine e guarde.
Atenciosamente,

RODRIGO LINS DE MELO DA COSTA E SILVA
Grande Mestre Estadual

RENAN SILVA FERREIRA
Grande Secretário Estadual
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