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Estimados, 

É com o objetivo de trazer inovação; alta performance; empatia e liderança 

parceira, que a chapa Pulsar DeMolay, candidata ao Gabinete Nacional para a gestão 

2020 – 2021, apresenta este Plano de Governo. Acreditamos que, para alcançarmos 

nosso objetivo de tornar nossa instituição mais presente nas bases e próxima de quem 

realmente executa nossas atividades, é indispensável trabalharmos com dedicação, 

estudo de dados e troca de experiências. Ainda mais importante, efetivar a missão da 

Ordem DeMolay com muito amor, carinho e respeito para com todos de nossa querida 

instituição 

Atualmente, os números indicam resultados efetivos na execução dos 

projetos do Gabinete Nacional. Isso nos faz ter uma referência de trabalho para 

podermos encontrar caminhos para ampliar o engajamento de nossas Organizações 

Filiadas nas ações desenvolvidas pela gestão do Gabinete Nacional.  

Ainda existem diversos pontos nos quais é possível inovar e fazer mais, fazer 

diferente e fazer a diferença. Estamos propondo ofertar uma maior autonomia para 

nossa equipe, e, ainda, investir na independência dos Gabinetes Estaduais/Distrital. 

possibilitando maior apoio na execução de seus projetos estaduais/distrital, além de 

realizar uma grade trabalho no controle de qualidade do que se é ofertado pela gestão 

do Gabinete Nacional e sua equipe. 

Esperamos que, com todo nosso esforço e colaboração de cada irmão que 

compõe esta grande nação, nós consigamos estreitar os laços e seguir um caminho 

no qual nós possamos, todos juntos, mostrar a força da maior Ordem DeMolay do 

mundo! Para isso, teremos de desbravar novas soluções para chegar em todo o 

território de nosso país continental, buscando utilizar a tecnologia a nosso favor. 

 

 

“Um sonho sonhado sozinho, é apenas um sonho. Um sonho 

sonhado por todos é uma realidade”.  Yoko Ono  
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APRESENTAÇÕES  

 
Mestre Conselheiro Nacional: Fabrício Mangia 

Marques 

 

Idade: 20 anos, nascido em 31/12/1999  

Cidade: Caxambu - Minas Gerais 

Telefone: (35) 98848-2541 

E-mail: fabriciomarques262@gmail.com  

Ocupação: Coordenador de Mercados (CIM- 

Curso Superior: Acadêmico de Administração 

da Universidade Federa de Lavras. 

 

Dados DeMolay:  

• Identidade DeMolay: 44384 

• Capitulo: Guerreiros da Acácia n°704 

• Priorado: Sagrados Cavaleiros do Monte Moriah n°124 

• Corte: Tio Adilson Lopes de Figueiredo n°74 

• Grande Conselho Estadual: GCE-MG n° 06  

• Iniciação: 03/05/2014 Grau DeMolay: 16/04/2015 Investidura: 

03/12/2016 

 

Capítulo Guerreiros da Acácia da Ordem DeMolay – GCEMG 

2016/1 - Mestre Conselheiro 

2015/2 - 2º Conselheiro 

2015/1 - 1º Conselheiro 

 

Gabinete Estadual de Minas Gerais – GCEMG 

1. (2016/2017) - “Juntos podemos Mais” 

         Mestre Conselheiro Regional Adjunto.    

2. (2017/2018) - “Liderar pelo Exemplo” 

Secretário do Gabinete Estadual. 

3. (2018/2019) - “unidos por DeMolay” 

Mestre Conselheiro Estadual de Minas Gerais 
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Gabinete Nacional da Ordem DeMolay - GN/SCDB 

1. 2019/2020 – “Mais DeMolay” 

Secretário-Geral do Gabinete Nacional 

 

Honrarias e Premiações: 

1.  (2016/1) 1º Lugar no Certificado de Referência Estadual para Capítulos  

2. (2016/1) Past Mestre Conselheiro por Serviços Meritórios (PMC - PSM) 

3. (2017/01) Medalha do Fundador  

4.  (2017/01) Caneta de Ouro 

5. (2017/2018) Membro do Time de Oficiais do Estado - Turma “Leandro 

Temponi”  

6. (2018/01) Chave de Honra Azul 

7. (2019) Investidura Chevalier  

8. (2019) Comenda do Mérito Mineiro 

 

Mestre Conselheiro Nacional Adjunto: Daniel 

Ribeiro Santos. 

Idade: 20 anos, nascido em 09/10/1999. 

Cidade: Xique-Xique/BA. 

Telefone: (74) 9.9939-5779  

Email: daaniel.ribeiroo7@gmail.com 

Ocupação: Estudante Pré-vestibular 

(PROENEM)  

Experiências profissionais: 

Auxiliar de Escritório (CG CONTABILIDADE);  

Estagiário de Advocacia (Escritório Diogo 

Magalhães – SIA). 

 

Dados DeMolay:  

• Identidade DeMolay: 26641. 

• Capítulo: Integração Harmoniosa nº 334 

• Priorado: Consagrados Cavaleiros da Luz nº 204 

• Corte: Guardiões da Liberdade nº 08 

• Grande Conselho Estadual: GCE-BA n°08 

• Iniciação: 03/12/2011; Grau DeMolay: 20/04/2012; Investidura: 

08/10/2017 

                                    

mailto:daaniel.ribeiroo7@gmail.com
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Capítulo Integração Harmoniosa Ordem DeMolay - GCEBA 

(2011/2) - Quarto Preceptor 

(2012/1) - Hospitaleiro                        

(2012/2) - Segundo Mordomo                        

(2013/1) - Segundo Conselheiro                     

(2013/2) - Primeiro Conselheiro                     

(2014/1) - Mestre Conselheiro            

(2014/2) - Mestre Conselheiro          

(2015/1) - Mestre de Cerimônias     

 

Priorado Consagrados Cavaleiros da Luz  

(2016) Sir. Protocolista 

(2017) Sir. Comendador Escudeiro                                                                                     

(2017) Sir. Comendador Pajem              

 

Gabinete Estadual da Bahia  

1. (2014/15) - “Trabalhar o Presente e Projetar o Futuro” 
 Membro Secretária de Apoio as Organizações DeMolay (SAOD)  

2.  (2016/17)  - “Chama DeMolay” 
 Membro Secretária de Apoio as Organizações DeMolay (SAOD)  
 Secretário Executivo da 13ª Oficialaria Executiva  

3. (2017/18) - “Bahia de Princípios” 
 Mestre Conselheiro Regional da 13ª Oficialaria Executiva  

4. (2018/19) - “Legião” 
 Secretário Geral do Gabinete Estadual  

5. (2019/20) - “Liderar & Servir” 
 Mestre Conselheiro Estadual da Bahia 

Gabinete Nacional  

1. (2019/2020) - “Mais DeMolay” 

 Assessor de Projetos do Gabinete Nacional. 

Honrarias e Prêmios 

(2014/1) PMC- PSM: Prêmio por Serviço Meritório 

(2014/2) PMC-PSM: Prêmio por Serviço Meritório 
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(2016) Representante DeMolay 

(2017) DeMolay do Ano 

(2018) Chave de Honra Azul   

(2018) Certificado de Referência Estadual – Dias Obrigatórios – 

(2019) Grau Chevalier 

(2019) Certificado de Referência Nacional – GE (2ª LUGAR) 

 

Secretário Nacional: Elias Freitas dos Santos 

Idade: 20 anos, nascido em 15/12/1999  

Cidade: Boa Vista - Roraima 

Telefone: (95) 98112-2568 

 

E-mail: eliasfreitasdm@gmail.com 

Ocupação: Assessor Legislativo (ALE/RR) 

Curso Superior: Acadêmico de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas (IFRR) 

 

Dados DeMolay:  

• Identidade DeMolay: 32420 

• Capitulo: Boa Vista Nº 170 

• Priorado: Lordes da Amazônia Nº 53 

• Grande Conselho Estadual: GCE-RR 

• Iniciação: 17/11/2012; Grau DeMolay: 25/05/2013; 

Investidura:01/06/2019 

 

Capítulo Boa Vista Nº 170 da Ordem DeMolay – GCERR 

(2016/1) - Mestre Conselheiro 

(2015/2) - 1º Conselheiro 

(2015/1) - 2º Conselheiro 

(2014/2) - Orador 

(2014/1) - Tesoureiro 

(2013/2) - Tesoureiro 

 

Gabinete Estadual de Roraima – GCER-RR 

1. (2012/2013) - “Unidos por DeMolay. Preservando Ideais” 

 Secretário Estadual de Comunicação e Marketing 

2. (2013/2014) - “Rumando ao Futuro. Norteados por Ideais” 
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Secretário Estadual de Comunicação e Marketing 

 

Grande Conselho Estadual de Roraima – SCODRFB 

1. Gestão 2012/2014 

Presidente da Comissão de Comunicação e Marketing 

2. Gestão 2019/2020 

Mestre Conselheiro Estadual de Roraima 

 

Gabinete Nacional da Ordem DeMolay - GN/SCODRFB 

1. (2014/2015) - “Jovens em Movimento”. 

Secretário Nacional de Comunicação e Marketing e Diretor Geral da 

Rádio DeMolay Brasil  

2. (2015/2016) - “Virtudes em Ação” 

Membro da Secretaria de Comunicação e Marketing 

3. (2016/2017) - “Pensar DeMolay” 

Assessor de Tecnologia da Informação 

 

Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do 

Brasil (SCODRFB) 

1. 2017/2018  

Estagiário em Comunicação Social  

 

Gabinete Nacional da Ordem DeMolay  

1. (2019/2020) - “Mais DeMolay” 

Secretário Nacional de Projetos 

 

Honrarias e Premiações: 

1. (2016) Past Mestre Conselheiro por Serviços Meritórios (PMC/PSM) 

2. (2019) Representante DeMolay 

3. (2019) Indicação ao Grau de Chevalier 
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VERTENTES 
 

Para o início de qualquer filosofia ou ideologia de trabalho é fundamental 

estabelecer diretrizes que nos ajudarão a guiar os propósitos apresentados. 

Para que possamos construir isso de forma satisfatória, estabelecemos 

princípios que nos permitirão colher bons frutos nesse período que o Coração 

DeMolay baterá mais forte. 

Esse é um convite para você entender melhor nossa proposta de 

trabalho para o Gabinete Nacional! 

 - EMPATIA:  

Provavelmente, você já ouviu falar sobre empatia. De forma bem 

resumida, o conceito representa a capacidade de compreender emoções de 

outra pessoa, de se colocar no lugar dela. 

 A empatia no Gabinete Nacional tem grande valor, pois contribui para 

um ambiente mais harmonioso, eficiente e de cooperação. A Pulsar DeMolay 

quer entregar dos seus colaboradores, e de toda a Ordem DeMolay Brasileira, 

sua melhor performance. Contudo, trabalhar de forma altamente humanizada, 

compreendendo as limitações e sentimentos dos irmãos envolvidos. Assim, 

acreditamos que alcançaremos resultados mais significativos, de maneira 

espontânea, proativa e cumprindo com as expectativas.  

Atrelado a essa característica, temos a criação da área de Gestão de 

Pessoas, para que possam contribuir como apoio e melhorar a aprendizagem 

e fluidez de toda nossa equipe, entregando resultados cada vez melhores para 

toda a organização. Ouvir será uma das principais características dos nossos 

Mestres Conselheiros Nacionais, de modo a demonstrar atenção e valorização 

dos trabalhos envolvidos, proporcionando uma intensa conexão coletiva.  

Dessa forma, conseguiremos, juntos, melhorar a orientação para servir, 

antever, identificar e satisfazer as necessidades dos membros de nossa Ordem. 

De forma bem prática, buscamos nesse Gabinete Nacional alcançar a melhor 

performance da equipe, criando um ambiente saudável de construção de uma 

melhor Ordem DeMolay Brasileira. 
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-ALTA PERFORMANCE:  

A alta performance pode ser interpretada como mais do que alcançar 

bons resultados. Possuir alta performance é ir além do esperado, relacionado 

diretamente com como a equipe define e persegue seus objetivos.  

No atual patamar que se encontra a Ordem DeMolay Brasileira, fica 

evidente a necessidade do Gabinete Nacional atender de forma exemplar aos 

anseios das bases. Desse modo, produzir trabalhos com alta performance 

significa refinar as ideias e práticas do Gabinete Nacional, para que seja sempre 

possível entregar o melhor trabalho para a Ordem DeMolay.. 

 Esperamos, com uma equipe altamente qualificada, atuar e executar 

projetos e ideias de forma mais sólida, visando à máxima entrega e 

interatividade para com todos os setores de nossa instituição. Motivação, 

dedicação, responsabilidade, assertividade e dinâmica serão marcas de quem 

realmente pulsa com sinceridade os melhores sentimentos que a Ordem 

DeMolay nos atrai. A partir dessa característica, pretendemos inspirar, passar 

confiança e reconhecimento diante de toda aglomeração que receberá nossa 

liderança inteligente e consagrada. 

 

PROFISSIONALISMO:  

Como visamos a sermos líderes de sucesso no mundo atual, devemos 
perceber que é essencial colocar em evidência competências técnicas e 
humanas. São essas qualidades comportamentais que nos diferenciam de 
outras pessoas que não tiveram a oportunidade de participar de nossa 
instituição. 

Isso posto, técnica e planejamento estratégico são diretrizes muito 
importantes, principalmente na execução e acompanhamento das atividades 
diárias do Gabinete Nacional. Temos certeza que nossos irmãos querem ver a 
Ordem DeMolay pulsando em alta qualidade e transparência, e é com esse 
profissionalismo que alcançaremos índices importantes nessa gestão. A 
responsabilidade no cumprimento dos prazos e procedimentos das atividades 
lançadas será também uma de nossas marcas. Queremos transformar 
recorrentes cobranças em resultados.  

Alcançaremos o profissionalismo buscando sempre o aperfeiçoamento 
de nossa equipe, e projetando com qualidade as informações produzidas e o 
trabalho realizado.  
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MODERNIZAÇÃO: 

Nós sabemos da importância de manter um planejamento estratégico ao 
longo dos anos, de modo a determinar a regularidade de trabalhos bem feitos.  
Desse modo, precisamos nos aprimorar e melhorar em todas as áreas de 
atuação, para que cada ciclo possa ser melhor do que o último!  

Modernizar e promover ainda mais o uso da tecnologia é mais uma de 
nossas vertentes, sendo essa uma questão de percepção e ação para boas 
mudanças. De forma harmônica e equilibrada, visamos obter crescentes 
ganhos de produtividade, que se refletem na qualidade dos nossos trabalhos e 
na satisfação de nossas organizações e colaboradores. É importante ressaltar 
que “Mudar é preciso”, sempre. 

Vivemos em um mundo globalizado, e, por isso, devemos buscar 
sempre a implementação das novas tecnologias a nosso favor, sempre 
buscando a resoluções de barreiras como distância física, burocracia em 
excesso e dificuldades de comunicação. 
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Explicação da logo 

As 7 Estrelas representam as sete virtudes cardeais de um DeMolay: 
Amor Filial, Reverência pelas coisas sagradas, Cortesia, Companheirismo, 
Fidelidade, Pureza e Patriotismo. 

 
Emblema DeMolay sendo realçado pelo Elmo (símbolo do 

cavalheirismo, exibindo cortesia e respeito para com todas as pessoas e, 
principalmente, a nação DeMolay) e a Espada (representando a justiça e 
fortaleza, nossa luta contra a arrogância e a intolerância). 

 
A Chama ressaltando as cores de nossa bandeira: muitas vezes 

associada a alma do fogo, bem como a transcendência. (Explicaremos o 
específico significado dela no conjunto). 

 
O Losango (cortado ao meio formando um triângulo) e a Circunferência 

presentes em nossa bandeira: Ressaltam o nosso altar e o círculo, símbolo de 
perfeição, concluído quando um DeMolay se ajoelha em frente ao altar, 
completando a circunferência das sete velas. Ambos nos recordam de nossas 
promessas sagradas, vínculo compartilhado com todos os DeMolays! 

 
Todas os elementos formando uma imagem de um coração, a chama 

sendo o calor do sentimento presente em cada DeMolay, transcendendo às 
sete virtudes em nossas vidas. Como a maior Ordem DeMolay do mundo, 
vamos juntos ressaltar o Pulsar DeMolay que bate em todo coração da nação! 
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PROJETOS CONSOLIDADOS 
 

PROJETO MAIS DEMOLAY 

OBJETIVO 

Destacar, divulgar e premiar as melhores 
atividades que forem realizadas durante todos 
os Dias Obrigatórios que ocorrem no ano, 
incentivando a criatividade, inovação e maior 
abrangência da atuação capitular nesses dias 
de extrema relevância para a Ordem DeMolay. 

MUDANÇAS PROPOSTAS 
Além de aplicar na CNIE – Capítulos, estender 
também para CNIE – Castelos e Priorados.  

METODOLOGIA 

1. As atividades serão avaliadas conforme 
enviadas na CNIE, sem necessidade de 
qualquer outro sistema ou burocracia, visto que 
na CNIE os relatórios já trazem informações 
detalhadas e suficientes. 

2. A avaliação de cada atividade ocorrerá 
por uma comissão específica do GN, a partir dos 
seguintes quesitos: inovação, abrangência, 
metodologia e resultados. Será possível entrar 
com recurso à nota, caso algum participante se 
considere injustiçado.  

3. Em vista da celeridade e 
desburocratização, todos os Capítulos 
participantes da CNIE estarão automaticamente 
inscritos.  

PREMIAÇÃO 

Serão premiados os primeiros colocados em 
cada um dos Dias Obrigatórios da Ordem 
DeMolay, e nas atividades da Cavalaria e dos 
Escudeiros. Quanto aos prêmios em 
específicos, serão divulgados conforme 
conversas e possibilidades com o Supremo 
Conselho e parceiros. 
Dentro do possível, a pretensão é de que as 
premiações sejam entregues para os Capítulos 
diretamente pelos Mestres Conselheiros 
Nacionais e Secretário Geral, em oportunidades 
que estejam em viagens nos Estados em que os 
vencedores se situam.  

PERÍODO 
Os períodos serão divulgados em edital 
próprio. 
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PROJETO EMPREENDER DEMOLAY 

OBJETIVO 

Ao longo de todo o nosso período de amadurecimento e 
aprendizagem, dentro e fora da escola, existem pouquíssimos 
conteúdos sobre empreender e como uma ideia pode ser 
tornar um projeto. Por isso, muitos jovens desistem de tentar 
por não saberem sequer por onde começar e o que podem 
fazer. Por isso, existe uma necessidade de fornecer conteúdos 
e materiais, dos mais diversos, para incentivar que as ideias 
sejam criadas e colocadas em prática. 

METODOLOGIA 

Fornecer conteúdos para que os irmãos entendam o que é 
empreender, como eles podem colocar suas ideias em prática 
e como isso pode afetar os seus Capítulos. Afinal, ser um 
empreendedor não é a mesma coisa que ser um empresário.  
 
Após todo conhecimento ser disponibilizado aos interessados, 
desenvolveremos um processo seletivo com as melhores 
ideias, as quais serão mentoradas por profissionais da área, 
pessoas que tenham conhecimento na criação de 
empreendimentos, tios/irmãos advogados e contadores, e tudo 
que estiver ao nosso alcance para que as melhores ideias 
possam ser colocadas em prática. 
 
Durante o período pós-seleção das melhores ideias, a equipe 
irá fornecer objetivos baseados na necessidade de cada ideia, 
focando em fazer com que elas possam ter aplicações práticas 
e que possam se tornar empreendimentos de sucesso. 
 
Além disso, também será fornecido um apoio mais de perto a 
estes selecionados, sanando dúvidas, indicando caminhos a 
serem seguidos e prestando acompanhamento para cada um 
deles, com foco em conseguir apoio local (para negócios), 
como parques tecnológicos e incubadoras para crescerem 
ainda mais. 

PREMIAÇÃO 

Os Capítulos/DeMolays que participarem e enviarem as 
atividades contidas no edital do projeto serão avaliadas com 
maior impacto para sociedade e com isso receberão o 
certificado de “Capítulo/DeMolay Empreendedor do Ano”, além 
de recursos para ampliação da ideia proposta. 

PERÍODO 
De outubro de 2020 a julho de 2021, respeitando os 
períodos de recesso.     
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PROJETO BATE PAPO COM O GN 

OBJETIVO 
Possibilitar o contato direto de Capítulos com os 
MCNs e Secretário Geral, através de 
videoconferências.  

MUDANÇAS PROPOSTAS 

Permitir a inscrição de Capítulos para 
participação no projeto e apresentação das lives. 
Em tempo de pandemia, participar das reuniões 
onlines dos Capítulos. 

METODOLOGIA 

1. Todas as terças-feiras, em horário 
combinado (horário local), um dos MCNs ou 
Secretário Geral e equipe realizarão uma 
videoconferência com os membros de algum 
Capítulo específico do país, para tratar de temas 
diversos, buscando aproximar a figura da 
Liderança Nacional com os DeMolays. 

2. Após as inscrições e rodada de 
conferências com os Capítulos inscritos, 
ocorrerá uma nova rodada de inscriçãol. Nela, 
sortearemos os Estados/Distrito Federal em 
sequência, onde deverão decidir, internamente, 
qual Capítulo participará do bate-papo na 
respectiva semana sorteada. A participação dos 
Gabinetes Estaduais/Distrital é opcional, caso 
desejem acompanhar. A plataforma será 
decidida conforme viabilidade e preferências, 
como a Universidade DeMolay, ou programas 
como Hangouts e Discord. 

3. Caso o Capítulo selecionado tenha 
alguma dúvida ou necessidade específica, 
assessores ou outros membros do Gabinete 
Nacional poderão ser convidados para o bate-
papo.  

4. Quinzenalmente apresentaremos uma 
live na qual faremos exposição sobre as viagens 
realizadas e principais atuações desenvolvidas 
 

PREMIAÇÃO 
Será enviado um certificado de participação ao 
Capítulo ao término do encontro. 

PERÍODO 

O projeto iniciará em agosto de 2020 e cada 
Estado/Distrito Federal terá a participação no 
projeto de ao menos um Capítulo, durante o 
decorrer da gestão do GN. 
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PROJETO HARMONIA CULTURAL 

OBJETIVO 

Esse projeto estará sendo desenvolvido em 
parceria com Organistas de destaque de todo o 
Brasil. Procuraremos estimular periodicamente 
uma publicação de harmonia inteiramente 
temática, com músicas instrumentais para 
serem utilizadas durante as reuniões. O objetivo 
é incentivar a diversidade musical nas reuniões, 
além de dar uma característica específica a 
cada encontro, tornando a música um elemento 
vivo e marcante nos Capítulos. Todas as 
harmonias são lançadas com um padrão e 
sequência estabelecido através de um 
documento que acompanha a playlist. 

METODOLOGIA 

1. Entendemos que os gostos musicais são 
peculiares para cada indivíduo. O intuito será 
promover a criatividade musical dos membros 
de acordo com as categorias pré-estabelecidas 
pelo Gabinete Nacional, estimulando a 
pluralidade musical das características das 
regiões brasileiras.  

2. Durante cada trimestre do ano 
escolheremos uma categoria para ser criada, 
assim, reconhecendo os discos de ouro das 
ritualísticas espalhadas por todo país. Os discos 
seriam publicados em plataformas digitais 
gratuitas. 
 

PREMIAÇÃO 

Cada categoria passará por uma análise técnica 
sonora, diante das características de cada 
sugestão de músicas de nossas reuniões e 
cerimônias. Aqueles que construírem uma 
ambientação musical harmônica terão sua 
playlist reconhecida como um Disco de Ouro 
Nacional, sendo então publicada como sugestão 
para reuniões de todo país. 

PERÍODO 
A cada semestre o Gabinete Nacional escolherá 
uma categoria para ser construída e avaliada. 

CATEGORIAS  Filmes Internacionais; Filmes Nacionais; 
Universo Nerd; Instrumento Celta, Música 
Medieval; Cultura Oriental. 

AVALIAÇÃO Podem ser reconhecidos até 3 discos de ouro 
por categoria; as demais também podem serem 
sugeridas.  
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Projetos Novos 
 

PROJETO 
DeMoQuiz e Concurso Cultural de 
Escudeiros 

OBJETIVO 

O Quiz e Concurso Cultural buscam avaliar os 
conhecimentos, bem como estimular 
os escudeiros a realizarem produções culturais 
de diversos temas para serem apresentados e 
divulgados no país. Trata-se de um programa 
que serve para aprimorar o 
desenvolvimento individual e intelectual dos 
escudeiros, a fim de proporcionar uma melhor 
preparação para a Ordem DeMolay. Através 
das atividades, acreditamos que passo a passo 
consolidaremos os conhecimentos referentes a 
organização. 

METODOLOGIA 

O Quiz e Concurso Cultural será realizado em 3 
(três)  etapas: 

I -  Aplicação de Quiz nos Castelos; 

Trata-se de um jogo de perguntas e respostas 
acerca de conhecimentos da Ordem dos 
Escudeiros e conhecimentos básicos da Ordem 
DeMolay. 

II – Produções e envio de trabalhos artísticos 
das mais variadas categorias;  

(Desenhos, pinturas, fotografias, música, etc) 

III – Desenvolvimento pessoal; 

Por meio do SisDM o Gabinete Nacional 
receberá atividades comprovatórias acerca da 
frequência nas reuniões, visita a cerimônias 
públicas da Ordem DeMolay, visitas a outros 
castelos, boletim escolar, trabalhos realizados 
na escola e sociedade; 

PREMIAÇÃO 

O Castelo com maior pontuação ne média 
aritmética receberá uma premiação (A decidir). 
Os trabalhos acerca do concurso cultural serão 
avaliados e publicados pelo Gabinete Nacional. 
Os três escudeiros que se destacarem a nível 
nacional como maiores pontuadores, receberão 
uma premiação (A decidir) (Certificação + Vale 
compras no DeMolay Shop, além de Medalha 
na minha Vida DeMolay para todos 
participantes)   
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PROJETO DIRETORIA DE EXCELÊNCIA 

OBJETIVO 

Incentivar a criação do Programa Diretoria de 
Excelência, tornando os estados promotores dos 
projetos voltados aos Tesoureiro e Hospitaleiro, 
com finalidade de reconhecer a nível nacional o 
trabalho do tesoureiro e hospitaleiro de cada 
Capítulo, com auxílio da plataforma SISGN . 

METODOLOGIA 

1. O projeto não será executado 
diretamente pelo GN, mas sim pelos Gabinetes 
Estaduais que desejarem; 

2. Em contrapartida, o GN ofertara um 
módulo de gerenciamento de atividades 
estaduais, onde os GEs poderão inserir 
atividades para os participantes - Tesoureiros e 
Hospitaleiros. 

3. Será ofertado acesso dos participantes 
ao curso online com conteúdo exclusivo para 
todos os cargos da diretoria, voltado para melhor 
administração. 

PREMIAÇÃO 

Os concluintes serão premiados por um 
certificado oficial do Gabinete Nacional, emitido 
pelo GN e Supremo Conselho, e ainda ganharão 
medalhas de participação no “Minha Vida 
DeMolay. 

 

PROJETO DESAFIO NACIONAL DE FILANTROPIA 

OBJETIVO 

O Desafio tem o intuito de estimular, com 
frequência trimestral, o caráter filantrópico dos 
Capítulos de todo o Brasil, reforçando o 
processo de formação de um DeMolay e 
concretizando um dos objetivos principais da 
Ordem: a filantropia. O Desafio é idealizado de 
forma que todos os Capítulos disputem de 
maneira igual pelo pódio, porém, apenas 
receberá o Título de “Capítulo Solidário do Mês” 
aquele que cumprir com todas as tarefas 
previstas no Edital. 

METODOLOGIA 

1. Serão liberadas atividades 
semestralmente, todas com um objetivo distinto, 
além de tarefas bônus; 

2. As atividades irão ser avaliadas pelo time 
de correção nacional; 

3. O projeto também avaliará a participação 
de: lojas patrocinadoras; clube de mães; 
comunidade externa envolvida. 

4. O Desafio será composto de etapas 
estadual e nacional, onde os melhores 
colocados irão para etapa nacional. 

PREMIAÇÃO 
O Capítulo vencedor da etapa Nacional 
receberá a Taça da Solidariedade, a qual 
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conterá o nome do Capítulo Vencedor e o 
semestre da conquista. A taça será itinerante e 
deverá ficar semestralmente em cada 
organização, até a realização de um novo 
desafio. Uma taça semelhante ficará no Museu 
do Centro Nacional de Liderança DeMolay. Para 
o segundo e terceiro lugar, o Gabinete Nacional 
enviará medalhas de prata e bronze, além de 
presentes surpresa. Todos os Capítulos que 
cumprirem todas as tarefas receberão o 
certificado de participação. As lojas 
patrocinadoras que efetivamente forem 
parceiras dos Capítulos receberão um diploma 
emitido pelo Supremo Conselho como forma de 
agradecimento. 

 

PROJETO MOVIMENTO EDUCACIONAL 

OBJETIVO 

A educação é o maior meio de transformação 
social e de criação de líderes. Por isso, incentivar 
essa prática dentro da Ordem DeMolay nos 
permite promover o desenvolvimento de 
diversos membros espalhados em todo território 
nacional; 
 

METODOLOGIA 

Criaremos o “Clube do Livro”, um programa de 
incentivo à leitura. Nele, os DeMolays 
interessados iriam sugerir por meio de vídeos 
curtos, uma sinapse de um livro já lido. Visando 
o profissionalismo e maior impacto do projeto, 
disponibilizaremos também uma arte com a 
sinopse, capa e autor do livro, além de publicar 
o vídeo com um cabeçalho e rodapé do Gabinete 
Nacional para fortalecer nossa identidade 
visual.  
 
 
Expandindo o movimento, promoveremos a 
prática de Monitorias para Estudos da Ordem 
DeMolay e/ou Matérias Escolares. O processo 
contará com um cadastro de DeMolays e Tios 
interessados em aplicar as monitorias. 
 
Próximo a época da entrega de resultados do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
disponibilizaremos vídeos para explicar sobre as 
profissões/carreiras, contribuindo com o 
autoconhecimento e trabalhando as Áreas 
Vocacionais dos membros; 
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O Clube do Livro + Programa de Estudos + 
Monitorias + Explicações Vocacionais 
= Movimento Educacional. 
 

PERÍODO 
O projeto se estenderá por toda gestão, 
atendendo em maior necessidade em época 
estratégicas e específicas do ano. 

 

PROJETO PULSANDO EXPANSÃO 

OBJETIVO 

O intuito desse programa trata-se da construção de 
conteúdos que visam facilitar, instruir e dar norte a 
administração das lideranças das bases de todo país, 
em todos os seguimentos (Capítulo, Castelos e 
Priorados). Além disso, existirá também a promoção 
de conteúdo por meio da publicação de novos Guias 
e Manuais que expandam as explicações acerca da 
simbologia, história e importância das funções 
explanadas.  

METODOLOGIA 

O Gabinete Nacional irá propor uma parceria com a 
Comissão Nacional de Ritual e Liturgia para 
desenvolver e publicar uma série de materiais que 
favoreçam o desenvolvimento e ampliem o 
conhecimento das organizações e membros acerca 
da história, tarefas, deveres e simbologia de cada 
organização.  
 
Conteúdos:  
 
Guia de Cargos para Capítulos;  
Guia de Cargos para Priorados;  
Guia de Cargos para Castelos; 
Guia de Recrutamento e Sindicâncias; 
Manual Administrativo do Mestre Conselheiro; 
Manual Administrativo do Preceptor;  
Manual Administrativo do Ilustre Comendador 
Cavaleiro;   
Manual do Grau DeMolay: Elaborar um manual para 
execução da Cerimônia de Concessão do Grau 
DeMolay em conjunto com a Comissão Nacional de 
Ritual e Liturgia. Deve conter instruções sobre o 
figurino, material cenográfico, atuações, e todas as 
etapas que compõem a cerimônia. 
Manual de Estudos DeMolay: Um material de estudo 
sobre a Ordem e um manual do aplicador para ser 
executado nos Capítulos. 

PERÍODO 
O Projeto se estenderá por toda gestão publicando 
cada material em épocas estratégias, a saber: o início 
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das campanhas nacionais e execução de projetos do 
Gabinete Nacional relacionados a área específica. 

 

PROJETO INICIÁTICO PADRÃO 

OBJETIVO 

Com foco em aprimorar a experiência do 
Iniciático e diminuir a evasão dos membros 
deste grau, será padronizado em todo o território 
nacional um estudo dirigido com base em uma 
jornada de formação que vai preparar todo 
Iniciático para o Grau DeMolay e mantê-lo em 
pleno desenvolvimento e formação ao longo dos 
três meses.  

METODOLOGIA 

O Gabinete Nacional irá disponibilizar, em 
parceria com a Comissão Nacional de Ritual e 
Liturgia, uma série de conteúdo específico para 
o Grau Iniciático, através do projeto Pulsando 
Expansão. 
A jornada será realizada pelo Capítulo e deverá 
conter, além da jornada de conhecimento, a 
busca pela participação do iniciático nas 
atividades do Capítulo, o incentivo a frequência 
nas reuniões do grau e ainda o fomento ao 
encontro informal, bem como o lazer dos 
iniciáticos junto aos demais membros do 
Capítulo. O Capítulo escolherá um membro para 
executar o projeto como coordenador local e ser 
responsável pela aplicação do conteúdo 
presencial, além das atividades e ações para os 
membros do Grau. 

PREMIAÇÃO 

O Capítulo que conseguir aprovação de, no 
mínimo, 50% dos seus iniciáticos no projeto 
receberão um certificado de participação e um 
certificado de coordenador local para o membro 
do Capítulo responsável pela execução;  
Os iniciáticos receberão pins exclusivos do 
Iniciático Padrão e um certificado de conclusão 
do programa; 
Os Gabinetes Estaduais que comprovarem 
fomento ao programa, além de terem 75% de 
seus Capítulos com a concluintes do programa 
irão obter pontos extra no CRN – Gabinetes e 
ainda irão ganhar um voucher de R$ 100,00 em 
eventos do Supremo Conselho. 
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PROJETO JORNADA DO PROTAGONISTA 

OBJETIVO 

Estabelecer uma jornada dinâmica e atrativa 
para os DeMolay apresentarem suas ações fora 
da Ordem DeMolay. Muito se desenvolve dentro 
da Instituição, mas pouco se fala de como o 
membro deve se portar na Sociedade. Com o 
projeto, iremos realizar o acompanhamento das 
ações dos membros fora da Instituição por meio 
de atividades liberadas quinzenalmente com 
diversos desafios onde deve ter comprovação 
efetiva para a pontuação e classificação para as 
próximas etapas. 

METODOLOGIA 

Em parceria com a Comissão Nacional de 
Prêmio e Honrarias, será desenvolvido um 
programa com base em todo o questionário do 
Representante DeMolay, transformando o 
questionário tão longo e de difícil conclusão em 
uma jornada menos complicada, mais divertida 
e com foco no protagonismo do DeMolay fora do 
Capítulo. 
 
Um módulo específico no SisDM será construído 
para receber o projeto e, assim, os DeMolays 
inscritos deverão enviar as atividades e 
responder aos questionários que serão divididos 
em etapas, por meio da gamificação, ao exemplo 
de um jogo de tabuleiro, onde ele deverá chegar 
ao prêmio final.  

PREMIAÇÃO Prêmio Representante DeMolay 
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PROJETO 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
PARTICIPANTE 

OBJETIVO 

Fornecer um espaço oficial para que os 
participantes dos projetos nacionais possam 
conversar com outros participantes e ainda com 
seus corretores/coordenadores-gerais. 

METODOLOGIA 

Criar grupos de Whatsapp ou um servidor no Discord 
para inserir todos os participantes dos projetos 
nacionais, com salas de: informes, bate-papo, central 
de dúvidas e ainda sala de conversa com as lideranças 
nacionais. 

 

 

PROJETO VOCÊ NO GN 

OBJETIVO 

Documento com finalidade de realizar 
sugestões/alertas aos Gabinetes Estaduais e 
Supremo Conselho + Processo Seletivo ao 
Gabinete Nacional. 

METODOLOGIA 

Através das indicações, o Gabinete Nacional irá 
poder realizar um trabalho de fiscalização e de 
acompanhamento dos trabalhos, propor soluções, 
realizar observações, entre outras possibilidades. 
Além disso, o Gabinete Nacional irá realizar 
Processos Seletivos para exercer algumas funções no 
GN e efetivar a participação das bases dentro da 
esfera nacional. 
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PROJETO PARA A GESTÃO DO GABINETE NACIONAL 

 

Controle da Missão 

Objetivo: Disponibilizar para os membros do Gabinete Nacional uma 

plataforma de controle de todas as atividades que a gestão realiza. Os índices das 

campanhas, números em tempo real, todos os dados para consulta em um painel 

integrado com gráficos para o acompanhamento e ainda resolução de problemas.  

Metodologia: As informações serão divididas por permissão de acesso. Para 

o Gabinete Nacional, será disponibilizado um painel integrado com todas as 

informações em tempo real. Seja “Atividades em Aberto”, “Atividades em Correção”, 

“Avaliação dos Coordenadores”, “Problemas Encontrados”, “Feedback” ou até 

mesmo o “Acompanhamento em Tempo Real do trabalho dos Coordenadores”.  

Para os membros gerais, será disponibilizada, dentro do Controle da Missão, 

uma versão mais resumida com informações como: “Atividades Corrigidas até o 

momento” e “Viagens do Gabinete Nacional”. A ideia é proporcionar para a 

comunidade DeMolay Brasil uma transparência dos trabalhos realizados por este 

Gabinete Nacional, mostrando como o trabalho vem sendo feito e como os projetos, 

recursos humanos e financeiros são aplicados por estado, projetos e ações. Tudo 

para melhorar a eficiência da gestão, entregando trimestralmente relatórios de 

números e sugestões de melhorias. 
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Enquanto candidatos: 

Vamos analisar todos os projetos vigentes em duas perspectivas, sendo elas 

A e B: essa (A) levando em conta os impactos do COVID-19, porém, com 

retorno das atividades presenciais; (B) considerando a manutenção do 

isolamento social. 

Sendo assim todas as campanhas estão sendo elaboradas com duas 

possibilidades de editais. 

Nesse sentido o que pretendemos fazer? 

O Gabinete Nacional irá produzir cartilhas sugestivas para manutenção das 

atividades relacionadas aos Dias Obrigatórios propostos por Dad Land, de 

forma virtual, caso contexto de pandemia persista; 

Vamos incentivar o uso de plataformas como Google Meets; Zoom; Discord; 

Skype; entre outras, para a realização das reuniões e se necessário auxílio 

para acessar as plataformas. 

Vamos assessorar capítulos, castelos e priorados por meio de calendário e 

planejamentos cadastrados nas campanhas nacionais;  

Os candidatos Mestres Conselheiros Nacionais e a estrutura deste Gabinete 

estarão à inteira disposição em realizar construções coletivas.  As ideias de 

melhorias e realizações não serão regradas e fixas somente a esse plano de 

gestão, mas ao contexto em que nosso país conviver. (Durante todo o 

mandato) 
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Enquanto eleitos:  

Debateremos sobre: Atividades presenciais em 2020/2. 

Tendo uma primeira visão através de questionário de opinião¹ com a base 

(Todos os DeMolays) via SISDM, retirando a informação dos dados obtidos 

partimos para a segunda ação, iremos criar o Conselho de Liderança². Mas 

precisa-se ter em mente que o Gabinete não é a solução, mas apenas um 

vetor de aceleração desse processo. A solução está em cada estado. Reunir-

se com todos os estados, separadamente, não só é pensado como também 

deve ser nossa prioridade máxima. 

Além disso o Gabinete Nacional fará parcerias fundamentais para contribuir 

com a restruturação e normalização dos trabalhos. A respeito, por exemplo, 

do nosso desejo de trabalharmos em conjunto com a ADAB, SCDB, PMCN’s, 

empresas e/ou instituições que nos permitam expandir nossas possibilidades 

de beneficiar cada DeMolay.  

O Gabinete Nacional levará toda e qualquer demanda oriunda dos DeMolays 

Ativos para ser trabalhada junto ao Supremo Conselho visando melhor 

reestruturação financeira e planejamento administrativo para o retorno de 

prática presenciais no contexto pós-pandemia, ou qualquer demanda útil e 

necessária, seja por meio dos projetos existentes, seja por decisões coletivas. 
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MELHORIAS PROPOSTAS PARA CAMPANHAS NACIONAIS 
 

Campanhas de Excelência: CNIE, CNIEP, CNIEC e Caneta de Ouro 

Metas: 

1. Seguir à risca os prazos definidos nos Editais, salvo situações de 

extrema excepcionalidade e justificativa plausível.  

2. Qualificação e cobrança dos coordenadores, buscando maior 

celeridade e impacto. 

3. Definir irmãos específicos responsáveis pela questão de problemas 

no sistema de envios e correções. 

4. Maior voz aos participantes quanto a problemas e sugestões. 

5. Conclusão de mais de 25% em relação ao resultado do semestre 

anterior. 

Inovação: 

1. Formulário de feedback e avaliação – com atualização nos sistemas 

das campanhas, o participante poderá avaliar o desempenho do 

coordenador por meio de perguntas padrão e de notas (estrelas). 

Essa atualização além de renovar o processo de envio e correção das 

atividades, disponibilizará para a gestão uma forma inovadora de 

poder melhorar os índices, solucionar problemas e ainda realizar 

correções no programa ou na equipe.  

2. Aba específica para os recursos das correções: Será disponibilizado 

uma forma digital do participante entrar com recurso contra a 

correção feita pelo seu coordenador. Os recursos serão avaliados por 

comissão formada por: MCNs, Secretário-Geral, Secretários de 

Projetos e Coordenadores das campanhas. 

 

Mudanças na CNIE: 

1. Planejamento e Calendário (unificando em uma só atividade); 
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Mudanças na CNIEP: 

1. Cerimônia Pública com mínimo de 10 visitantes (possibilitar que 

Escudeiros, Mães e Tios contabilizem explicitamente no quórum);  

2. Incentivo à Frequência; 1 Visita aos Capítulos (redução). 

 

Mudanças na CNIEC: 

1. Atividade em Conjunto ao Capítulo (englobando as filantrópicas);  

2. Atividade Cultural (englobando também artísticas);  

 

Mudanças no Caneta de Ouro:  

1. Envio de 3 Convites (retirando requisito temporal e de que sejam 

destinados necessariamente aos Capítulos do Estado); 

2. Atas feitas diretamente no SisDM por meio do módulo próprio; 

 

Melhorias nos CRNs (Capítulos, Castelos, Priorados e Gabinetes) 
 

Metas: 

1. Incentivo à participação, em razão do baixo número de participantes 

quando comparados às Campanhas de Excelência. 

2. Capacitação dos corretores quanto às notas a serem atribuídas pelas 

atividades realizadas, criando critérios objetivos e definidos para as 

correções, retirando a grande subjetividade verificada atualmente. 

3. Unificar os CRNs, possibilitando que as atividades das Campanhas 

de Excelência sejam pontuadas e que conste no farol do CRN a 

pontuação; 

4. Constar nos Editais as atividades que automaticamente serão 

pontuadas por conta, por exemplo, de Pacotes no SISDM e sobre as 

atividades em comum ressaltado no item abaixo. 

5. Possibilitar que relatórios enviados em comum em outras campanhas 

sejam automaticamente avaliados como: Arrecadação de Fundos; 

Relatório do Tesoureiro, Relatório do Hospitaleiro, etc... 
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Vamos manter: 

1. Aba específica para os recursos das correções. 

2. Certificado de reconhecimento ao melhor classificado de cada 

categoria em cada Estado/Distrito Federal. 

3. Pontuação para participação em projetos dos Gabinetes 

Estaduais/Distrital. 

4. Padronização dos requisitos temporais de envios das atividades de 

todos os CRNs para o mês de março de 2021 (referente ao semestre 

2020.2) e junho de 2021 (semestre 2021.1), visto que para os CRNs 

Priorados e Gabinetes o tempo de envio disponível, atualmente, é 

menor. 

Atividades: 

CRN Capítulos:  

Obrigatórias: Nova Administração (Nominata via Pacote de Nova 

Administração); Relatório da Secretaria; Relatório da Hospitalaria; Relatório da 

Tesouraria; Iniciação; Concessão do Grau DeMolay. 

Opcionais: Participação em projeto do Gabinete Estadual; Conclusão da 

CNIE; Visita em Capítulos; Participação em eventos; Confraternizações (incluindo 

atividades esportivas); Arrecadação de fundos; Atividades filantrópicas; Cópia de 

Lei/Título em reconhecimento ao Capítulo (podendo ser de qualquer data). 

CRN Priorados: 

Obrigatórias: Nova Administração (Nominata via Pacote de Nova 

Administração); Relatório da Secretaria; Relatório da Tesouraria; Investidura; 

Sublimes Ordens; Ébano. 

Opcionais: Conclusão da CNIEP; Arrecadação de Fundos; Visitas a 

Priorados; Participação em eventos; Organização de eventos; Concessão de Elo 

Honorífico ou premiações; Participação Preceptores do Saber. 

CRN Castelos: 

Obrigatórias: Calendário; Iniciação. 

Opcionais: Conclusão da CNIEC; Visitas a outras instituições; Participação 

em eventos; Atividades filantrópicas; Atividades com o Capítulo. 
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CRN Gabinetes: 

Obrigatórias: Composição; Agenda; Relatório Tesouraria (reembolsos); 

Relatório Secretaria. 

Opcionais: Preparativos do Congresso; Projetos do Gabinete; incentivo à 

participação nos projetos do GN; Adesão de no mínimo 75% das instituições nas 

Campanhas de Excelência; Certificação do CRN; 1ª colocação de instituição do 

Estado em algum dos projetos do GN.  
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Coletânea e Oficina de TFC’s; 

 

Objetivo: Tendo em vista a necessidade de fornecer maior apoio as atividades 

da Ordem de Cavalaria, o Gabinete Nacional promoverá um conteúdo de 

facilitar e incentivar a criação de Trabalhos Filosóficos entre os cavaleiros de 

todo país. Dessa forma, fomentaremos a uma expansão das coletâneas de 

TFF’s já disponíveis pelo Supremo Conselho; 

Conteúdos: 

1. Oficina de Trabalhos Filosóficos da Cavalaria; 

2.  Coletânea de TFC’s; 

Metodologia: Os irmãos interessados na criação de trabalhos filosóficos 

enviarão suas produções, que serão analisadas pela Comissão Nacional de 

Cavalaria. A partir de um parecer favorável as mesmas seriam disponibilizadas 

para aplicação em Priorados de todo Brasil dentro de um Coletânea 

disponibilizada. 

Período: O projeto ocorreria em uma determinada época do ano, com período 

de recebimento, análise e publicação. (A definir)  
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SUGESTÕES PARA O SISDM 
 

Metas: 

1. Discussão com o Supremo Conselho acerca da metodologia de 

cálculo adotada, visando a uma adaptação maior às realidades das 

instituições. 

2. Deliberação sobre a possibilidade de que as “informações dos 

membros” voltem a ser editadas pelos administradores do Capítulo 

no SISDM, para facilitar a atualização cadastral e ainda fazer com que 

estes tenham um papel mais efetivo como administradores das 

organizações.  

3. Envio de Push/SMS para atualização das atividades das campanhas 

nacionais. 

4. Inserir os módulos detalhados no Plano de Governo do SisDM em 

tempo hábil para execução. 
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OBRIGADO 

 

 
-Equipe Pulsar DeMolay. 


