
 

Ordem DeMolay 

A Ordem Demolay é uma Entidade para Jovens de 13 a 21 anos de idade, que surgiu em 
1919, quando o primeiro DeMolay Louis Lower, acompanhado de mais oito amigos se 
reuniram no Templo do Rito Escocês com Frank Sherman Land, Em Kansas City, Missouri, 
Estados Unidos da América, com o intuito de formar uma nova organização de jovens. 

 
O nome Ordem DeMolay foi escolhido por Frank Sherman Land, após a análise de muitos 
outros nomes. Coincidiu também de que a primeira reunião com os nove membros, sob o 
nome de Ordem DeMolay, ocorreu em 18 de março de 1919, aniversário da morte de 
Jacques DeMolay, que morreu na mesma data, ano de 1314. 

 
Jacques DeMolay foi o último Grão Mestre da Ordem dos Templários, que baseou sua vida 
nos princípios que hoje os DeMolay's alicerçam sua conduta. 

 
A partir daí, sob a égide da Maçonaria, a Ordem DeMolay se desenvolveu e transcendeu 
os limites geográficos e culturais dos Estados Unidos, conquistando mais 11 países, pelos 
quais passaram mais 3 milhões de jovens. Atualmente, 111 mil jovens compõem a Ordem 
DeMolay, espalhados por mais de 5 mil Capítulos. 

 
Dentre os 3 milhões de jovens, vários se tornaram personalidades mundiais, dentre os 
quais estão o Walt Disney, o Jonh Wayne e o Ex - Presidende dos Estado Unidos da 
América, Bill Clinton. 

Condições "Sine Qua Non" da Ordem DeMolay 

 
Um Capítulo DeMolay é formado por rapazes: 

que não tenham ainda 21 anos de idade;  
que professem uma crença em Deus e reverenciem seu Santo nome;  
que afirmem lealdade a seu país e respeito à Bandeira Nacional;  
que abracem à prática de moral pessoal;  
que façam votos de seguirem os elevados ideais típicos das Sete Virtudes Cardeais da 
Coroa da Juventude;  
que aprovem a filosofia da Irmandade Universal do homem e a nobreza de caráter 
exemplificada pela vida e morte de Jaques DeMolay;  
que estejam cientes que o ingresso na Ordem DeMolay, que não é uma associação juvenil, 
não lhes garantirá no futuro a Iniciação num Corpo Maçônico.  

Ética de Um DeMolay 



- Um DeMolay, por preceito e exemplo, deve manter os elevados níveis aos quais ele se 
comprometeu. 
 
 
A Ordem DeMolay não tem a pretensão e não deseja tomar o lugar do Lar, Igreja ou da 
Escola nessa busca do aperfeiçoamento, mas coadjuvá-los com um programa de 
ensinamentos, visando uma boa cidadania a seus membros. A Ordem DeMolay obtém seu 
objetivo oferecendo a esses rapazes, em sua juventude o seguinte: 
 
Uma saudável ocupação em suas horas livres; 
Serem dignos associados, bons irmãos e melhores amigos; 
O melhor dos ambientes; 
Um interessante e completo programa, que atende todas as atividades de 
desenvolvimento juvenil. 
 

A Ética de um DeMolay encontra-se assentada nos seguintes fundamentos: 

 
- Um DeMolay serve a Deus. 

- Um DeMolay honra todas as mulheres. 

- Um DeMolay ama e honra seus pais. 

- Um DeMolay é honesto. 

- Um DeMolay é leal a ideais e amigos. 

- Um DeMolay executa trabalhos honestos. 

- Um DeMolay é cortês. 

- Um DeMolay é sempre um cavalheiro. 

- Um DeMolay é um patriota tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. 

 
- A palavra de um DeMolay é tão válida quanto a sua confiança. 

- Um DeMolay permanece inabalável a favor das escolas públicas. 

- Um DeMolay sempre possui fama de um bom cidadão cumpridor das leis. 

- Um DeMolay é o orgulho de sua Pátria, seus Pais, sua Família e seus Amigos. 



 
O ingresso de jovens entre 13 e 21 anos não é restrito somente a filhos ou parentes de 
Maçons e sim a todos os jovens que os Maçons reconhecerem qualidade s para tal. 
Sob o patrocínio da maçonaria Universal, a Ordem De Molay se constitui na maior 
organização fraternal de jovens do mundo e em de seus mais de oitenta anos de 
existência, por ela já passaram mais de seis milhões de rapazes, contando atualmente 
com aproximadamente trezentos e cinqüenta mil DeMolays em 12 países. 
 
O ingresso na Ordem DeMolay não pode ser confundido com “Maçonaria Mirim” e o seu 
ingresso não lhe garante, no futuro, iniciação na Ordem Maçônica. 
 
Um lema DeMolay: “ PARA SER UM JOVEM ÚTIL À SOCIEDADE NÃO PRECISA SER UM 
DEMOLAY, PORÉM PARA SER UM DEMOLAY PRECISA SER UM JOVEM ÚTIL À 
SOCIEDADE”. 
 


