
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

  
O SUPREMO CONSELHO DeMOLAY BRASIL, entidade que administra a Ordem 

DeMolay no Brasil, vem a público esclarecer alguns fatos que estão sendo divulgados, 
inapropriadamente, nas redes e mídias sociais nos últimos dias. 

 
A Ordem DeMolay é uma entidade paramaçônica (patrocinada pela Maçonaria) que tem 

como objetivo a formação de jovens líderes. É formada por membros do sexo masculino, entre 
12 e 21 anos, e tem como base três baluartes: liberdade civil, liberdade intelectual e liberdade 
religiosa. Ainda, conta como base de seus ensinamentos as sete virtudes cardeais de um DeMolay, 
quais sejam, o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a 
fidelidade, a pureza e o patriotismo. 

 
Leva este nome em homenagem ao último Grão-Mestre dos Cavaleiros Templários, o 

francês Jacques de Molay, que preferiu ser torturado e morrer queimado a delatar e trair seus 
companheiros, demonstrando evidente espírito de liderança, ética e fraternidade sem iguais. 

 
Foi fundada em 24 de março de 1919, em Kansas City, Missouri, EUA, pelo Maçom 

Frank Sherman Land, ao perceber que muitos meninos que haviam perdidos seus pais na Primeira 
Guerra Mundial necessitavam de auxílio e preparo para o futuro. Chegou ao Brasil e na América 
Latina pelo Maçom Alberto Mansur, no ano de 1980, tendo seu primeiro Capítulo sido fundado 
no Rio de Janeiro/RJ. 

 
Constituído pelos Grandes Conselhos Estaduais e Distrital, e pelas organizações afiliadas 

que lhes são jurisdicionados, o Supremo Conselho DeMolay Brasil vem, diante das recentes e 
indevidas utilizações do nome da Ordem DeMolay nas mídias sociais, esclarecer as finalidades e 
objetivos de nossa Instituição, repudiando de forma veemente qualquer tentativa de desvirtuar 
nossos princípios e valores e de envolver nossa Ordem com qualquer bandeira ideológica e/ou 
partidária. 

 
Que o diálogo, a tolerância, a fraternidade e o respeito sempre sejam nosso guia em todas 

as discussões, inclusive político-eleitorais, e que sirvam para inculcar nos corações e mentes dos 
jovens os ideais sadios do desenvolvimento moral e intelectual. 

 Brasília (DF), 10 de outubro de 2022. 
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