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INVESTIDURA DE CHEVALIER
A Investidura ao Grau de Chevalier é aberta, e deve ser realizada exatamente da
maneira aqui apresentada, sem ter nenhuma parte excluída ou adicionada. Nenhum
designado ao Grau de Chevalier deve ser investido a não ser que sua comenda esteja
em posse do Oficial que esteja presidindo a sessão.
A Investidura, da maneira aqui escrita, deixa a oportunidade de serem inclusos
esplêndidos efeitos musicais e acompanhamento de coro.
Todo o ritual deve ser feito de memória, exceto a leitura do Salmo 91. Se esta
cerimônia não for presidida pelo Grande Meste Estadual, somente Chevaliers, ou
outras pessoas que ele designe, podem ser usadas na Investidura. O Oficial
Presidente é conhecido como Grande Comendador do Leste. Uma escolta de
Cavaleiros Templários (N.T. – Os Templários sugeridos são Maçons das Ordens de
Cavalaria do Real Arco), membros da Legião de Honra, Chevaliers ou membros de
um Capítulo DeMolay podem ser usados no Altar e em procissões.
O texto do Salmo 91 é adaptado da versão King James da Bíblia Sagrada. O Grande
Capelão tem a opção de usar outra versão do Salmo de uma Bíblia publicada.
Qualquer versão que ele escolher deve ser confortável para que ele a leia em voz alta
e que seja capaz de imprimir sobre os designados às lições que são ensinadas nessa
passagem.
Oficiais requeridos: Grande Comendador do Leste: G.C.L. – Comendador do Oeste:
C.O. – Comendador do Sul: C.S. – Grande Mestre de Cerimônias: GMCer. – Grande
Capelão: GCap.
Acessórios Requeridos: Bíblia Sagrada aberta no Altar; livros escolares no canto
Sudoeste do Altar; um púlpito ou apoio de livro, colocado no Leste, ao Sul do G.C.L.;
um anel de amostra deve estar a mão, caso nenhum dos que estão recebendo o
Grau tenha decidido comprar o anel; comendas, almofadas para ajoelhar e patentes.
Itens Opcionais: Sete candelabros com velas; a Bandeira Nacional padrão e o
Estandarte do Capítulo, colocados nos lugares de costume, como indicado no
Diagrama um; Toalha para o Altar; Flores para o Altar; toalha para as mesas; bastão
para o GMCer.; espada para consagrar os designados.

Após prelúdio musical feito pelo Organista os Oficiais entram em fila simples, nessa
ordem: GMCer., G.C.L., C.S., C.O. e Gcap., seguidos por uma escolta de Cavaleiros
Templários, etc. GMCer., liderando a procisão se move C E V T C E V X Z, deixando
o G.C.L., o C.S., C.O. e então o Gcap. em seus respectivos postos. GMCer. se vira
para o Oeste. O trabalho de solo da escolta será usado para situações individuais.
G.C.L.

* (uma batida)

Todos, exceto o G.C.L. se sentam.
G.C.L.

Eu considero um privilégio me ser permitido presidir esta entrega do Grau de Chevalier. Em
poucos momentos, iremos testemunhar uma Cerimônia que simboliza a cidadania, bem
como o “Voto Ateniense” e é tão profunda em significado religioso como era a criação de
um cavaleiro nos dias da cavalaria. Até bem antes do tempo de Nínive ou da construção do
Templo do Rei Salomão; antes dos egípcios erguerem suas pirâmides e de Jasão procurar o
Velo Dourado, ou antes mesmo dos soldados da fortuna seguirem as Águias de Roma, era
um costume antigo homenagear a quem as honras eram devidas.

G.C.L.

Irmão Grande Mestre de Cerimônias, você apresentará aqueles que estão prestes a serem
investidos Chevaliers da Ordem DeMolay.

GMCer. se move X Z T, e então ao lugar onde os designados estão sentados, e os
conduz ao ponto U, fitando o Leste.
GMCer. Irmão Grande Comendador do Leste, eu apresento a você e aos membros da Ordem
DeMolay, e aos visitantes: ................, (diz o nome dos designados), que foram designados
pelo Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil para
serem elevados ao posto e a dignidade de Chevalier da Ordem DeMolay.
G.C.L.

Meus Irmãos, vocês acabam de ser apresentados a mim para a elevação a mais alta
honraria por serviços destacados à Ordem DeMolay, dentre aquelas concedidas pelo nosso
Supremo Conselho. Somente uma outra honraria, a Legião de Honra, por notável liderança
adulta e serviços prestados a Humanidade, excede em hierarquia a distinção que estou
prestes a conferir a vocês.

G.C.L.

Vocês foram escolhidos dentre os membros do Capítulo ................ como sendo verdadeiros
prestadores de serviços em prol da Ordem DeMolay e desse Capítulo em particular. Seus
esforços têm sido numerosos nas varias atividades da Ordem, e se refletiram além de nossa
Instituição, como um duradouro beneficio a todos os jovens. Suas conquistas materiais são
inestimáveis, porém elas são de pequena significância comparadas a seu significado
espiritual. Em cada ação espontânea de suas vidas, vocês desempenharam - podemos dizer
- serviços divinos, pois aquele que age com pureza e sinceridade faz a vontade de Deus. Se
isso não for uma verdade, então os seus sacrifícios foram em vão. Os valorosos trabalhos
nos quais vocês estiveram empenhados, não podem ser avaliados pelo nível dos homens.
Portanto, como trabalhadores inspirados em nossa causa, vocês foram chamados aqui para
receber honrarias na presença de seus Irmãos e amigos. Não posso pensar em uma
introdução melhor para esta Investidura, do que ficarmos atentos ao Grande Capelão,
enquanto ele realiza a leitura das inspiradoras palavras do Rei Davi, que cantou sobre a
segurança dos homens piedosos no nonagésimo primeiro Capítulo do Livro dos Salmos.

Gcap. se levanta, se move X Z, e então, ao púlpito ou apoio de livro, colocado no
Leste, ao Sul do G.C.L., e lê o 91º Salmo.
Gcap.

1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
2. Direi do SENHOR: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.
4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade
será o teu escudo e broquel.
5. Não terás medo do terror de noite nem da flecha que voa de dia,
6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
7. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas o mal não chegará a ti.
8. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.
9. Porque tu, ó SENHOR, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.
10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus
caminhos.
12. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.
13. Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto,
porque conheceu o meu nome.
15. Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o
glorificarei.
16. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.

Gcap. se move do pedestal Z X, se vira para o Oeste e se senta.
G.C.L.

Meus Irmãos, nos dias que hão de vir, que estas palavras do Salmista estejam diante de
vocês, como um farol a iluminar seus caminhos ao real Trono de Deus. Como filhos de um
Pai Universal, reconhecendo que “Ele é tudo em tudo”, é justo que vocês, que estão
prestes a receber este prêmio sejam, pelo resto de suas vidas os filhos humildes e
consagrados de Deus. A observância externa da religião pouco significa se não houver
dentro de si um profundo sentimento da alma. No caráter de um Chevalier da Ordem
DeMolay, vocês devem, em cada ato, formal e circunstancialmente, se mostrarem dignos
desta filiação Universal. Eu, portanto, lhes dedico novamente ao serviço de Deus e de toda
a Humanidade.

G.C.L.

Irmão Grande Mestre de Cerimônias, você conduzirá esses irmãos ao Comendador do Sul.

Sugestão de Música.
Gmcer. conduz os designados U T C E V T L e se vira para o Sul.
GMCer. Irmão Comendador, eu lhe apresento estes Irmãos que foram designados por nosso
Supremo Conselho para serem elevados ao posto e a dignidade de um Chevalier da Ordem
DeMolay.
C.S.

Meus irmãos, nesta hora de consagração, eu devo lembrá-los daquele local sagrado que se
chama Lar. Existe magia nesta pequena palavra, lar; é um circulo místico que envolve
confortos e virtudes jamais conhecidas além dos limites sagrados. É o berço - o verdadeiro
baluarte de nossa civilização. Desde que vocês se ajoelharam, pela primeira vez, perante
um Altar DeMolay ficaram incumbidos das elevadas finalidades de serem melhores filhos,
melhores maridos, melhores pais e melhores homens com o decorrer dos anos. Como um
Chevalier, eu, novamente, o dedico ao ideal de um Lar, e a tudo que esta palavra significa.

C.S.

Irmão Grande Mestre de Cerimônias, você conduzirá esses irmãos ao Comendador do
Oeste.

Sugestão de Música
GMCer. conduz os designados L C E V T C H e se vira para o Oeste.
GMCer. Irmão Comendador, eu lhe apresento estes Irmãos que foram designados por nosso
Supremo Conselho para serem elevados ao posto e a dignidade de um Chevalier da Ordem
DeMolay.

C.O.

Caros Irmãos, eu recebo vocês sob uma das Virtudes Cardeais de um DeMolay - Amor à
Pátria; o mais sincero Patriotismo que não desdobra a Bandeira apenas em feriados ou agita
o sabre cintilante numa perigosa ameaça, mas sim aquele Patriotismo que, enquanto divulga
a cada homem os seus direitos, ainda lembra a ele o direito de cada outro homem. Nossos
antepassados nos deixaram uma herança que nos dá a sincera esperança de sermos homens
valentes, patriotas e servidores. Seria bom para todos nós se nos rededicássemos ao
propósito tríplice de um DeMolay - Amor à Deus, Amor ao seu Lar, e Amor ao seu País. Sua
liderança através dos anos futuros, se for baseada nestes princípios, “os fará viver
dignamente por nosso país e morrer bravamente por ele, se necessário for”. Eu os dedico
mais uma vez ao ideal DeMolay de Patriotismo.

C.O.

Vocês agora serão conduzidos para o Altar Sagrado.

GMCer. faz os designados se virarem para o Leste, eles se movem H J. Uma escolta
de Cavaleiros Templários, membros da Legião de Honra, Chevaliers ou membros do
Capítulo com espadas pode ser usada como um belo efeito, postando-se em um arco
atrás dos designados no Altar.
G.C.L.

Meus irmãos, vocês já assinaram o Voto de Aliança que deve ser depositado nos arquivos
do nosso Supremo Conselho. Vocês agora se apresentam diante deste Altar para assumir
uma obrigação pública, antes de serem consagrados Chevaliers da Ordem DeMolay e
receberem suas comendas. Vocês estão prontos para fazerem seus votos?

Des.

Nós estamos.

G.C.L.

*** (três batidas)

Todos se levantam.
G.C.L. se move X U; Gcap. se move X Z U ficando atrás do G.C.L.; simultaneamente,
C.O. se move X Z H S V U e C.S. se move X Z L S T U. Todos se viram para o Oeste
e se movem simultaneamente até o ponto O, dentro do círculo de velas, estando C.S.
e C.O. um passo atrás do G.C.L. e Gcap. um passo atrás do C.S. e C.O., de maneira a
formar uma cruz.
G.C.L.

Então, vocês se ajoelharão sobre ambos os joelhos...

Designados se ajoelham.
G.C.L.

...e colocarão as duas mãos sobre a Bíblia Sagrada.

Feito.
G.C.L.

Vocês dirão “Eu”, falarão seus nomes completos, e repetirão depois de mim:

Feito.
G.C.L. pausa após cada frase de tamanho conveniênte do Juramento, para dar aos
designados à oportunidade de repetir. Uma barra é colocada nos pontos sugeridos
para pausa, mas o G.C.L. deve entender que ele pausa quando quiser.
Na presença de Deus todo poderoso / e destas testemunhas aqui reunidas, / eu
solenemente prometo, / contrato, e juro / que irei, / de agora em diante, / militantemente /
e com a mais profunda devoção, / servir a Ordem DeMolay / e as verdades que ela ensina.
Renovo agora e para o futuro, / todos os votos / e juramentos feitos / na Ordem DeMolay.

Prometo e Juro, / lealdade perpétua e serviços / a minha Pátria, / em todos os setores de
diligências / e que serei sempre um oposicionista / a tumultos, / anarquias, / ou qualquer
distúrbio / que possa ferir / o bem maior / o meu País.
Prometo e Juro, / que estarei em constante luta / contra a ignorância, / a superstição / e as
forças do mal / que possam perverter / ou escravizar a juventude.
Prometo e Juro / que sempre me esforçarei / para servir a Deus.
Prometo também / que procurarei, / daqui em diante, / ser um melhor homem / do que
tenho sido até agora.
Eu, / muito solenemente, / prometo e juro / que, daqui em diante, / no dia 08 de
novembro de cada ano, / como forma de reverenciar a memória de nosso Fundador, /
FRANK SHERMAN LAND, / estarei em comunhão com um Irmão Chevalier, / ou / com uma
Corte de Chevaliers / onde quer que eu esteja / e se isso não for possível, / repartirei o pão
/ com um DeMolay Ativo / ou um Jovem em sua adolescência.
Assim Deus me ajude!
G.C.L.

Vocês retirarão suas mãos...

Feito.
G.C.L.

se levantarão...

Feito.
G.C.L.

e beijarão a Bíblia Sagrada...

Feito.
G.C.L. move-se O P V Z X e volta-se para o Oeste.
G.C.L.

* (uma batida)

Todos os Oficiais se viram para o Leste e movem O U. C.O. se move U V S H Z X e
se volta para o Leste. Simultaneamente, C.S. se move U T Q L Z X e se volta para o
Norte. Gcap. se move U Z X e se volta para o Oeste
G.C.L.

* (uma batida)

Todos, exceto o G.C.L., se sentam.
G.C.L. se move X Z U O. Se todos os designados forem receber o Anel, omita a
palavra “simbolicamente” e coloque o anel no dedo na conclusão desta parte. Se um
ou mais dos designados optarem por não comprar o anel, a palavra “simbolicamente”
deve ser mantida e o anel demonstrativo deve ser usado durante a fala.
G.C.L.

Meus irmãos, agora tenho o privilégio de colocar (simbolicamente), no 3º dedo de sua mão
esquerda, o anel de um Chevalier da Ordem DeMolay. O valor intrínseco deste anel não
pode ser avaliado materialmente, pois deve ser sempre uma constante lembrança de seus
votos de serem fiéis à confiança em vocês depositada.

G.C.L. se vira para o Leste, se move O U Z X e se vira para o Oeste. GMCer. conduz
os designados J K S R e se vira para o Leste.

GMCer. Irmão Grande Comendador do Leste, eu apresento a você esses designados, os quais
tendo assumido seus votos, agora desejam ser exaltados à alta honraria e dignidade de um
Chevalier da Ordem DeMolay.
G.C.L.

*** (três batidas)

Todos se levantam.
A escolta pode ser usada novamente para formar um arco ao redor dos designados.
GMCer. deve posicionar almofadas para ajoelhar na frente dos designados.
G.C.L.

Meus irmãos, vocês se ajoelharão sobre ambos os joelhos, permanecendo voltados para o
Altar.

G.C.L. Irmão Grande Capelão, você nos guiará em oração.

Todas as luzes, exceto as velas e as luzes do Altar são apagadas.
Gcap., sem escolta, vai até o Altar, movimentando-se X Z I J. Gcap. para no ponto J,
se vira para o Leste e dá um passo em direção ao Altar. Conforme o Gcap. sai de seu
posto, todos os DeMolays e Chevaliers no Leste, o C.O. e o C.S. descem ao nível do
chão.
G.C.L.

Os Chevaliers e DeMolays, se ajoelharão sobre o joelho esquerdo. Todos os demais,
permanecerão de pé

Todos os DeMolays e Chevalier se ajoelham ao mesmo tempo que o GCap.
GCap.

Nosso Pai Celestial, Você que é o criador de todas as dádivas boas e perfeitas, nos
aproximamos de Ti, nesta sagrada hora de consagração, para solicitar Sua proteção a estes
Irmãos a quem prestamos esta homenagem. Eles se dedicaram, novamente, debaixo de
Seu olhar, à solene e pura tríplice finalidade de um DeMolay - Amor à Deus, amor à Pátria
e amor ao Lar.

GCap.

Te agradecemos pelo que eles conquistaram para nossa sublime Ordem. Que eles possam
ser eternamente merecedores de Suas dádivas divinas. Abençoe-os nas novas
responsabilidades assumidas a fim de que seus esforços e diligências possam ser bem
vistas por Seus olhos. Conceda a eles sabedoria e compreensão de modo que possam
irradiar a Sua vontade. Amém!

Todos Amém!

GCap. e todos os DeMolays e Chevaliers se levantam, exceto os designados. GCap.
dá um passo para trás, se vira para o Norte e se move J K V Z X e se vira para o
Oeste. Conforme o GCap. deixa o Altar, todos os DeMolays e Chevaliers que estavam
no Leste (exceto o G.C.L.), o C.O. e o C.S., voltam aos seus postos. Luzes são acesas
ao máximo. G.C.L. se move ao ponto de frente os candidatos e o candelabro quatro e
se volta a eles.
Com a permissão do Grande Mestre Estadual, o G.C.L. pode usar uma espada quando
consagrar os designados como Chevaliers da Ordem DeMolay. Ele se move diante de
cada candidato e encosta a espada em seu ombro direito dizendo:
G.C.L. Por Deus...

No ombro esquerdo...

G.C.L. Pela Pátria...

No topo da cabeça...
G.C.L. Pela Ordem DeMolay...
G.C.L.

Em virtude do poder em mim investido como Grande Comendador do Leste, e agindo sob a
autoridade do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil,
eu agora o declaro ser um Chevalier da Ordem DeMolay.

G.C.L. Conforme coloco este Colar e Medalhão em seu pescoço, você se levantará.

Feito.
Sugestão de Música:
G.C.L. se move ao redor dos designados e então U Z X, e se vira para o Oeste. A
Escolta sai. Os novos Chevaliers formam uma linha reta, conforme direcionados pelo
GMCer., de frente para o G.C.L.
G.C.L.

* (uma batida)

Todos, exceto o G.C.L., GMCer. e designados, se sentam.
G.C.L.

Irmão Grande Mestre de Cerimônias, você apresentará à esses novos Chevaliers as suas
patentes de membros.

GMCer. distribui as patentes e conduz os Chevaliers ao Altar.
G.C.L.

Isso conclui nossa Cerimônia de investidura. Que estes a quem hoje investimos com a
distinção, sigam como verdadeiros soldados da Ordem DeMolay, irradiados pela Glória de
Deus, e como um grande incentivo e inspiração aos Jovens de todo o Mundo.

GMcer. conduz os novos Chevaliers aos seus assentos e volta Z X.
G.C.L.

* (uma batida)

Todos se sentam.

