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SUPREMAS INSTRUÇÕES
 O que são?
 Art. 20 do RG;
 Quem as produz?
 Quem as ratifica?

SUPREMAS INSTRUÇÕES
https://sis.demolaybrasil.org.br/

SI 01 - Vestes
•Uniforme padrão de membros ativos: sapatos sociais, meias sociais, calça social, cinto e gravata
longa na cor preta, e uma camisa social branca. A camisa pode ser alterada em algumas regiões
por questões climáticas;
•Gravatas podem possuir o emblema DeMolay e Limite de um PIN;
•Seniores e maçons: é obrigatório o uso de calça, camisa e sapato sociais em reuniões ordinárias.
Obrigatório o uso de paletó, gravata, calça, camisa, meia e sapatos sociais em Concessões de
Grau e Cerimônias Públicas;
•Capa dos Oficiais;
•Proibido o uso do Balandrau.

SI 02 - Sentinela
•Palavra do dia e Permissão da entrada na Sala Capitular;
•Sentinela comunica a Palavra do Dia em voz alta para todos os Oficiais fora da Sala Capitular;
•Apenas o Sentinela e o 2D devem ouvir as batidas, porém todos na sala devem ouvir as falas;
•Visitantes devem ser garantidos por alguém conhecido pelo Sentinela;
•O Sentinela não poderá bater na porta da Sala Capitular nem permitir a entrada de pessoas
durante: Cerimônia de Abertura e Encerramento, Concessão de Grau, Questionário para Exame,
Escrutínio de Iniciação/Filiação, Eleição e Cerimônia das Nove Horas.

SI 03 - Estandarte
•Item opcional;
•Fica a esquerda do Presidente dos trabalhos;
•Não há material específico;
•Informações que devem conter: nome do Supremo Conselho, nome do Grande Conselho, nome
e número do Capítulo (ou associação filiada), brasão ou símbolo do Capítulo (ou associação
filiada), nome da cidade sede;
•O estandarte deve ser aprovado pelo Grande Conselho.

SI 04 – A Elevação
•Preferível em reunião Específica;
•As exigências para se Receber o Grau DeMolay é a regularização e ter sido aprovado no
Questionário para Exame do Grau Iniciático;
•Não há recesso;
•Seguir rigidamente o que é pedido pelo Ritual;

•Capítulo Aberto no Grau Iniciático e após Grau DeMolay;
•Discursos, elogios e assuntos a respeito da Cerimônia deverão ser tratados no Grau DeMolay.

SI 05 - Quórum
•Concessão de Grau, Votação de Candidatos, Eleição e Questionário para Exame somente
deverão ser feitas em Reuniões Ritualísticas;

•Reuniões administrativas sem quórum mínimo, mas sempre deve haver um membro do
Conselho Consultivo Presente;
•Seniores não complementam o Quórum.
•Quórum Ritualístico 12:
MC, 1ºC e 2ºC;
1ºD e 2º D;
1ºM e 2º M;
Mcer, Capelão, Porta Bandeira, Escrivão e Sentinela.

SI 06 – Questionário Para Exame
•Dois Questionários: Grau Iniciático e Grau DeMolay;
•O membro deverá estar de pé, diante do altar, colocando a mão direita sobre a Bíblia quando
isto for citado. Luzes não são diminuídas;
•Questionário feito pelo 1º Diácono que se posiciona ao lado Norte do Altar;
•Votação feita pelos membros que possuem cartão de Proficiência e ninguém deve se retirar da
sala;
•O Iniciático terá 90 Dias após a sua iniciação para ser examinado;
• Não pode haver mais de um examinado por vez.

SI 07R – Preparação para Iniciação
•Preparação conforme o ritual;
•É necessário apenas instruir os candidatos de que, na Cerimônia, eles responderão algumas
perguntas, receberão ensinamentos, alguns que exigirão sigilo e que alguém os acompanhará o
tempo todo;
•Agilidade com os candidatos;
•Uso de vendas opcional para o Capítulo e Candidato. Leitura do texto preparatório nas páginas
49 e 50 do Ritual;
•Compete aos Mordomos certificar que os candidatos estejam prontos;

SI 08 – Palavra em Congressos Estaduais/Distritais
•A Ordem do Uso da palavra nos Congressos Estaduais/Distritais devem ser feitas:
1º - Autoridades Civis e Militares (Seguindo a hierarquia Municipal, Estadual e federal);
2º - Membros de Outras Associações juvenis;
3º - Autoridades DeMolays e Maçônicas que compõe à mesa: anfitriões, autoridades visitantes, Grande
Mestre Estadual/Distrital e Representantes do Supremo Conselho;
Por último fala o Mestre Conselheiro Estadual/Distrital que naturalmente é o Presidente dos Trabalhos.

•Palavra é sempre dirigida e é recomendável que alguém faça a leitura dos nomes das
autoridades presentes, começando pelo presidente dos trabalhos. Feito isso, todos os que
utilizarem a palavra estão dispensados de cumprimenta-los mais uma vez.

SI 09 – A Bandeira Nacional, o Hino Nacional
e o Hino à Bandeira
•A bandeira Nacional deve estar no Leste, a direita do Presidente dos Trabalhos;

•Caso a Bandeira seja pesada e grande, o Porta Bandeira poderá encostar o
mastro no chão, mas jamais o pano;
•Bandeira retirada com ambas as mãos e apoiada no Ombro Direito;

•Porta Bandeira não canta;
•Após a oração da Cerimônia de Abertura, quando todos já estiverem nos seus
postos, retornam a posição de atenção;

•Hino à Bandeira opcional e sempre cantado em sua íntegra;

SI 09 – A Bandeira, o Hino Nacional e o
Hino à Bandeira

Condução

Apresentação

SI 10 - Chevalier
•Vestes iguais a de DeMolays Ativos ou Seniores acrescidas do Colar, Medalhão e, opcionalmente,
Anel;

•O Anel deve ser utilizado no dedo anelar da mão esquerda;
•O Termo correto para a concessão da Honraria é Investidura;
•O Homenageado deve passar pela Cerimônia somente após ter assinado e enviado o Voto de
Chevalier ao Supremo Conselho. Na investidura deve ser entregue o Diploma, o Ator e o Colar;
•Deve haver um púlpito ou apoio para a leitura do Salmo;
•A saída é opcional, não havendo nada adicional do que consta na própria Cerimônia de
Investidura;
•Uso de Referências ao se ajoelhar durante a oração da Cerimônia refere-se somente aos
Chevaliers e DeMolays Ativos.

SI 11 – Apresentação de Visitantes
•As Cerimônias da Ordem DeMolay não possuem ordem de Chamada Específica;
Apenas em cerimônias públicas que, por motivos de organização, pode haver uma chamada por grupos.

•Quando for necessário dar ênfase ou destaque a alguém visitante, será usado o procedimento
“Apresentando Visitantes”, que pode ser acessado no ritual ou no próprio SISDM;
•Mestre Conselheiro Instrui o Mestre de Cerimônias a conduzir o visitante até o ponto J;

•O ideal é que seja usado apenas para ocasiões especiais, evitando que se torne algo enfadonho;
•Nas Cerimônias Públicas, caso o Mestre Conselheiro deseje apresentar os convidados que não
sejam autoridades civis, maçônicas ou DeMolays, ele pedirá aos mesmos que fiquem de pé e se
apresentem de onde estiverem.

SI 12 - Organista
•É um cargo técnico, não é instalado juntamente com os demais oficiais na Cerimônia de
Instalação dos Oficiais do Capítulo;

•O cargo de Organista sempre será exercido por um DeMolay ativo regular;
•Usa a roupa padrão adotada para DeMolays Ativos e Oficiais. Sempre de Capa;
•Não participa da entrada e saída dos oficiais. Antes da Abertura ele já deve estar em seu posto
dentro da Sala Capitular;
•Recebe a palavra do dia do Sentinela e a tem recolhida pelo 2º Diácono;
•É o oficial responsável pelas batidas de gongo.

SI 13 - Orador
•A função do Orador é desempenhada somente no Grau DeMolay;
•É um cargo ritualístico e não administrativo;
•Função descrita na Cerimônia de Instalação dos Oficiais do Capítulo;
•O Orador nas Cerimônias Públicas não necessariamente é o Orador Instalado.

SI 14R – Legião de Honra
•A preceptoria tem vestimenta Específica. Vestimenta análoga a Seniores DeMolays e Maçons
acredida de Capa, colar, medalhão e anel da Legião de Honra;

•A capa de Legionário deverá ser utilizada apenas nas Investiduras à Legião de Honra;
•A unidade que agrega os detentores da Legião de Honra é denominada apenas de Preceptoria;
•O Anel deve ser utilizado no dedo mínimo da mão esquerda;

•A saída é opcional, não havendo nada adicional do que consta na própria Cerimônia de
Investidura;
•Uso de Referências ao se ajoelhar durante a oração da Cerimônia refere-se somente aos
Legionários e DeMolays Ativos.
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