
Minha querida família DeMolay e Maçônica aqui reunida, 
Nossas fraternas saudações! 
Preciso confessar, inicialmente, que nunca me senti tão pequeno como agora me 
percebo. No senso comum, temos que ser pequeno, típico da infância, é precisar e 
depender do outro para sobreviver; assim como ser grande, característico da idade 
adulta, é ser independente e livre para agir e se manter. Não falo aqui de maturidade, 
mas sim de dependência. E nesse quesito, Senhores, sou o menor entre todos vocês por 
depender, integralmente, do apoio e da colaboração constante e leal de cada de um 
vocês para continuar a escrever a história da Ordem DeMolay Brasileira. 
História essa, Senhores, que continuaremos a escrever não como autores, mas como 
coautores. Vocês, as fileiras, nossa base, é a razão de existência disso tudo. Sem vocês, 
nada disso seria realidade. Meu papel aqui, em servir vocês pelo próximo ano, é 
passageiro; de eterno, ficará apenas aquilo que fizermos de bom e em parceria. O 
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, com licença da prerrogativa que 
agora possuo, afirmo que É das fileiras, trabalha PELAS fileiras e ESTÁ com as fileiras. 
Daremos continuidade a nossa história reverenciando e respeitando aqueles que, além 
da matéria, sobrevivem entre nós como exemplo de vida e dos melhores preceitos que 
um homem de bem pode adotar para si. Jacques DeMolay, nosso herói mártir; Dad 
Land, nosso fundador; e, em especial e mais próximo a nós, tio Mansur, nosso saudoso 
pai, amigo e companheiro, a quem devemos eterna gratidão pela fundação do Supremo 
Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil. 
Como falamos em nossa carta de lançamento de candidatura, não quero me ater ao que 
já fizemos, mas sim ao que podemos fazer. Acredito piamente que a missão primordial 
do homem é, a cada dia, tentar superar a SI mais e mais. Nosso maior adversário a ser 
transposto não é outro, mas sim a nós a mesmos. Dessa forma, ao longo de nossa 
convivência pelo próximo ano, rogo ao Pai Celestial para que nos conceda sabedoria 
para sermos melhores Irmãos, DeMolays, filhos, amigos e companheiros do que temos 
sido até então. 
Hoje não é dia para eu ser parabenizado, apenas estou iniciando, com o apoio de toda 
nossa nação DeMolay, mais uma missão. Contudo, SEMPRE é o momento oportuno 
para agradecer. Assim, primeiramente, quero agradecer ao Pai Celestial, que nos permite 
a cada dia servir como verdadeiros devotos no Santuário da Fé e sermos instrumento da 
obra divina. 
Seguindo nos agradecimentos, preciso registrar minha mais sincera gratidão e felicidade 
em ter minha família tão envolvida e parceira em tudo que faço. Meu Pai, Minha Mãe, 
Minhas Irmãs, obrigado por me compartilharem com minha família DeMolay. 
Reconheço que, realmente, tenho me ausentado muito e a expectativa é da situação 
piorar um pouco, mas para onde quer que eu vá, levo comigo a educação e o carinho 
que vocês me dão. Sem essa base, não poderia me considerar DeMolay. 




E, por fim, agradecer a todos vocês, minha grande família DeMolay e Maçônica, por me 
tornarem quem sou hoje. Tenho muita honra e orgulho em ter cada um de vocês como 
IRMÃO, TIO, TIA e PRIMAS! Poder desfrutar dessas amizades sinceras e leais é, 
certamente, minha maior recompensa em por ser um DeMolay. Prometo que 
empenharei o melhor de meus esforços para retribuir toda confiança em nós depositada. 
Aos dois últimos times de MCEs, nossos iguais, nosso agradecimento especial pelo 
trabalho sempre harmônico. 
Sem mais delongas, encerro essas palavras iniciais parabenizando a Gestão que se finda, 
com a qual tive a honra de trabalhar no último ano e que muito contribuiu para meu 
crescimento. IRMÃOS Rizzi e Mateo, vocês possuem uma significativa contribuição 
nesta conquista de hoje. Irei sempre levar em minha vida os bons momentos vividos 
juntos e também os não tão bons, dos quais extraímos sempre grandes aprendizados. 
À Gestão que se inicia, desejo sucesso, mas mais do que isso, ponho-me completamente 
ao lado de vocês para que possamos, juntos e em unidade, cumprir com nossos votos e 
atender os anseios de nossas fileiras. Tio Sérgio, Tio Rodrigo, Tio Ilan, Irmão Ferraro... 
Vamos trabalhar para que daqui um ano possamos olhar no tempo e contemplar um 
trabalho bem feito, fruto de nossa dedicação e desprendimento em servir a nossas 
fileiras. 
Fiquem em Paz e tenham sempre a certeza de que, independente de cargos e colares, 
vocês sempre terão um Irmão no Piauí a postos para servi-los. E não se esqueçam de 
vossos líderes servem "junto das fileiras, alicerces do futuro". 
Abraço fraterno! 


