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Introdução
A Ordem DeMolay é um grupo composto por jovens com idade entre 12 e 21 anos, sendo uma
organização Paramaçônica, ela recebe fundos para que possa se manter, é um lugar onde os
membros buscam se tornar pessoas melhores e ter um melhor convívio em sociedade à partir dos
ensinamentos e ideais aceitos pela Ordem. Para que alguém entre nessa organização é necessário
que haja uma indicação de um membro que já faça parte dela. A Ordem DeMolay busca instigar os
jovens a participar de debates filosóficos com intuito de que esses tenham melhor posicionamento
nas suas ações diárias. Também são feitas atividades filantrópicas para ajudar a população e
demonstrar que ao contrário do que muitos pensam, a Ordem é algo benéfico. A partir das aulas de
História o grupo buscou um clareamento de ideias que se encontravam obscuras, pois, como a
Ordem DeMolay é um grupo discreto, muitas especulações e ideias surgem da população que, sem
ter conhecimento do mesmo, faz julgamentos equivocados com seus membros, chamando-os até
mesmo de satanistas. Então a partir disso, buscamos apresentar alguns fatos sobre a história, para
assim clarear o pensamento de alguns e apresentar a ordem para outros que não a conheciam. O
objetivo principal para a efetivação deste trabalho foi a curiosidade dos integrantes do grupo, sendo
inspirados pela discrição dos DeMolays.
A Ordem
As ações feitas pela ordem diferem de cada capítulo (nome dado aos grupos de DeMolays de cada
cidade), os membros buscam fazer ações que beneficiem a população da cidade onde vivem, sendo
essas ações em conjunto com outros grupos como Lions Club, Liga feminina de combate ao câncer,
escolas, lares e etc. As reuniões que são feitas pela ordem são em sua maioria fechadas somente
para os membros e tios (membros maçons que participam das reuniões dos DeMolays) maçons, para
que assim mantenha-se o sigilo de algumas ações feitas pelos membros, já em outras ocasiões são
feitas cerimônias públicas, essas podem ser assistidas pela comunidade em geral e tem sempre um
tema em pauta, seja ele uma homenagem ou data comemorativa social. Existem também questões
hierárquicas dentro da Ordem DeMolay, onde cada jovem ocupa um cargo, tendo um grau de
importância e também uma história por trás do mesmo, a ordem tem 3 graus principais: Grau
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Iniciático (GI), Grau DeMolay (GD) e Grau Cavaleiro, dentro desses 3 graus a ordem contempla
preceitos e ensinamentos que são passados aos jovens quando os mesmos recebem a honraria do
grau. Depois dos 21 anos o jovem passa a ser um Sênior DeMolay, e junto dos DeMolays ativos tem o
dever de instruir e ajudar na condução de atividades.
História da Ordem
O grupo de jovens criado em 1919, teve o intuito de acolher jovens que se encontravam em um
período difícil, foi muito propício, pois era uma época de pós-guerra e muitos jovens que haviam
perdido os pais para a Primeira Guerra Mundial precisavam de um modelo masculino e uma
referência paterna que pôde ser preenchida com o cuidado e amor praticamente paternal que foi
oferecido por Frank Sherman Land e um grupo de maçons
No mês de janeiro de 1919, Frank S. Land recebeu uma ligação de um Maçom chamado Sam Freet.
Ele pediu a frank para que acolhesse um jovem moço que em questão chamava-se Louis Gordon
Lower, tinha 17 anos, ele queria ajudar a sua mãe a ter uma renda trabalhando meio turno após seu
pai Elmer Lower ter partido para a guerra.
Frank e Louis mantiveram uma proximidade boa, o que fez com que os dois criassem uma grande
afinidade. Tanto que Land teve a brilhante ideia de juntar mais jovens, esses que foram convidados
por Louis para reunirem-se como um clube. Assim atendendo ao pedido de Frank ele levando mais
oito jovens: Ralph Sewell, Elmer Dorsey, Edmund Marshall, Jerome Jacobson, William Steinhilber,
Ivan Bentley, Gorman McBride, e Clyde Stream. Ao receber estes jovens, aquele homem, que tinha
sua idade aproximada dos rapazes, sugeriu a criação de um clube no qual eles pudessem se reunir e
realizar atividades para que se sentissem melhores, organizadas e sob a supervisão de um adulto. A
esses jovens aceitaram essa ideia sem objeções.
Assim, esse clube de garotos começou a denominar-se Clube DeMolay no dia 24 de março de 1919
(Mais tarde adotara-se 18 de março para coincidir o dia da fundação com o dia em que Molay foi
executado). Assim a Ordem passou a se espalhar pelos mais diferentes dos lugares do mundo,
tomando uma proporção gigantesca.
Jacques DeMolay (O Patrono)
Foi quem deu o nome a ordem, nascido em Vitrey, ao sul da França, no ano de 1244. Fez parte da
Ordem monástico-militar dos Pobres Soldados de Cristo e do Templo de Salomão,mais conhecida
como a Ordem dos Templários, que tinha o intuito de fazer a proteção dos caminhos para a Terra
Santa. Ordem essa que defendia as porções orientais cristãs e ficou famosa por sua bravura e
inteligência estratégica e também pelas doações de terras e recursos para manter o seu trabalho.
Em 1298, Jacques se tornou Grande-Mestre (Grão-Mestre) da Ordem. Em uma época complicada,
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devido a perda da Terra Santa, os Templários tinham perdido a razão de ser, apenas concentrando
uma grande quantidade de homens e riquezas, porém eram insuficientes para bancar uma nova
cruzada, deixando a Ordem dependente do apoio do clero e dos reis europeus. Nessa mesma época o
Rei Felipe IV, o Belo tentava fundir o Templários com os Hospitalários (outra Ordem, ligada ao
socorro de feridos), na busca de controlá-las e livrar a França de dívidas.
Foi no dia 13 de outubro de 1307 que, por ordens de Guillame deNogaret (Primeiro Ministro
Francês), os Templários foram presos, sem resistência, por heresia e traição. Sendo torturados por
sete anos, vivendo em condições inumanas. Após todos esses anos, Jacques já tinha sido obrigado a
confessar crimes falsos, porém ele jamais entregou a localização dos seus companheiros e nem das
riquezas acumuladas pela Ordem. Em seu julgamento final ele desmentiu todas as acusações sobre
ele, denunciando as perseguições e torturas que sofreu por anos, atitude essa que foi punida com a
fogueira, morrendo no dia 18 de março de 1314.
Ele é considerado patrono por conta de sua fidelidade e lealdade, tendo dado a sua vida e passado
por anos de tortura para preservar seus amigos da morte certa.
História do Emblema
O emblema DeMolay foi criado pelo fundador, Frank Sherman Land, e cada parte do emblema oficial
da Ordem DeMolay tem um significado particular para os membros da Ordem. A Coroa é o símbolo
que representa a Coroa da Juventude. Ela constantemente relembra um DeMolay de suas promessas
e dos sete preceitos da Ordem. As Pérolas e os Rubis que estão na Coroa homenageia o Fundador e
os nove jovens que originalmente criaram a Ordem DeMolay. As pérolas deveriam ser substituídos
por rubis quando cada um dos membros fundadores da Ordem e o Tio Land morressem. A última
pérola foi substituída quando Jerome Jacobson faleceu em Maio de 2002. O Elmo é um emblema do
cavalheirismo, ele representa o bom caráter. A Cruz branca de cinco braços simboliza a pureza de
suas intenções. Sempre relembrando o slogan da Ordem que é “Nenhum DeMolay deverá falhar
como um cidadão, como um líder ou como um homem”. As Espadas Cruzadas representam a justiça,
a coragem e a gentileza. Elas nos relembram que os DeMolays não devem ser arrogantes ou
intolerantes. As Estrelas que estão em torno da Lua são símbolos da esperança. Elas devem nos
lembrar de nossos juramentos e dos deveres que temos para com os Irmãos da Ordem.
Conclusão
Após fazer esse trabalho, obtivemos como resultado o que queríamos, que era conhecer mais sobre o
assunto, mesmo já tendo algum conhecimento sobre a Ordem, pois em nosso grupo havia um
integrante que faz parte dela. Pudemos ver que a Ordem não é como todos dizem, pois assim como
os maçônicos, os demolay são associados com “satanistas” frequentemente, principalmente por
pessoas de mais idade, porém a Ordem tem boas intenções, acolhe seus membros, busca ajudá-los a
se tornar melhores como pessoas e também contribuir com a sociedade.
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