
 

OFÍCIO CIRCULAR 14/2022 – 2022/2024 

 

Aos Sobrinhos DeMolay e Irmãos Maçons 

do Grande Conselho da Ordem DeMolay do Estado da Bahia 

 

Cumprimentando-os cordialmente, através do presente solicitar atenção dos nossos 

Mestres Conselheiros e Membros de Conselhos Consultivos do nosso Estado ao cumprimento das 

normas vigentes em nossa Ordem, especialmente as Supremas Instruções;  

Considerando documento emitido pelo Supremo Conselho DeMolay Brasil (SCDB), 

denominado Supremas Instruções, disponível no SISDM para download (Material de Apoio > 

Central de downloads > Conteúdo > Supremas Instruções); 

Considerando dúvidas recentes sobre organização de Assentos na Sala Capitular e a 

existência de documento do SCDB (Suprema Instrução – 030) que versa sobre esse assunto; 

Reafirma: 

 I – Na Sala Capitular (dentro ou fora dos Templos Maçônicos), à direita do Mestre 

Conselheiro deve-se sentar o Presidente do Conselho Consultivo, enquanto à esquerda é o assento 

do Consultor do Capítulo, salvo esteja presente alguma autoridade hierarquicamente superior aos 

mesmos, casos em que a cessão dos lugares será obrigatória. 

II – Na presença do Venerável Mestre do Corpo Patrocinador (ou Presidente de outro 

Corpo Maçônico que patrocine um Capítulo), o Presidente do Conselho Consultivo deverá 

obrigatoriamente ceder seu lugar. Caso haja lugar para ambos, ficará o Venerável Mestre no 

assento mais próximo do Mestre Conselheiro. 

Na persistência de dúvidas sobre a organização dos lugares, o Mestre Conselheiro deverá 

procurar o Venerável Mestre da Loja patrocinadora ou, em sua ausência, o Presidente do Conselho 

Consultivo para que juntos possam sanar qualquer eventual situação. 



 

 

Despedimo-nos com a certeza de que juntos iremos construir uma Ordem DeMolay baiana 

ainda mais forte e pujante.  

Dado e traçado no Gabinete do Grande Mestre Estadual, na cidade do Salvador, sede do 

Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado da Bahia, ao quinto dias do mês de agosto do 

ano de dois mil e vinte e dois.  

 

 

 

 

 

ARISTENILSON MESSIAS LARANJEIRA DE SOUZA 

GRANDE MESTRE ESTADUAL 

 

 

VICTOR OLIVEIRA CABORÉ 

GRANDE SECRETÁRIO ESTADUAL 

 

 

Conhecimento, Liderança e Trabalho. 

 


