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OFICIO GME Nº 055 / 2018-2020 

 
Salvador/BA, 08 de fevereiro de 2019. 

 
Este ofício tem como objetivo instituir e 

regulamentar a CAMPANHA ELEVAÇÃO 

100%, durante a gestão 2018-2020 do 

GCE-BA. 
 

 Estimados sobrinhos e irmãos,  
 

 Em nossa análise de acordo com os relatórios do Supremo Conselho para República Federativa 

do Brasil, verificamos que muitos membros são iniciados, mas não são Elevados ao Grau DeMolay. 

Como forma de resolver esse problema e beneficiar os Capítulos e seus membros, a Gestão Unidos 

pela Ordem do Grande Conselho da Bahia para o período 2018-2020 está lançando a CAMPANHA 

ELEVAÇÃO 100%.  

 

A campanha funcionará de acordo com as regras abaixo: 

 

 1. Elevar todos os Demolays iniciados na última cerimônia do grau; 

 

 2. O prazo para a realização da Cerimônia de Elevação será de até 3 (três) meses, contados a 

partir da data de Iniciação dos membros que serão elevados. Caso a data caia em um dia da semana, o 

Capítulo poderá fazer a cerimônia no sábado seguinte; 

 

 3. O Capítulo ao enviar ao Oficial Executivo e Mestre Conselheiro Regional o número do 

pacote e comprovante deverá solicitar o envio da premiação; 

 

 4. O GCE-BA recebendo o pedido conferirá o registro dos pacotes de Iniciação anterior e da 

Elevação a ser realizada. 

 

PREMIAÇÃO:  

 

 Como forma de beneficiar todos os Capítulos que abraçarem a campanha, o GCE-BA 

presenteará todos os membros Elevados com o Ritual do Grau DeMolay. 

 

Obs: Os rituais serão enviados somente após a realização da Cerimônia de Elevação.  
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 O Grande Conselho da Bahia, a cada dia busca melhorar as condições de trabalho dos seus 

Capítulos, promovendo campanhas e projetos no intuito de auxilia-los a desenvolver as suas 

atividades.  Contamos com todos os nossos Mestres Conselheiros e Consultores para liderarem com 

êxito os nossos Capítulos e abraçarem sempre nossas melhores intenções. 

 

 Deixamos um abraço fraternal e que o Pai Celestial nos ilumine e guarde.  

 

 

Atenciosamente, 

  

 
 

JAMERSON VIEIRA TORRES 

GRANDE MESTRE ESTADUAL      
 
  

         ARISTENILSON MESSIAS LARANJEIRA DE SOUZA 

             GRANDE SECRETÁRIO ESTADUAL                                         
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