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MÉTODO DE CONDUÇÃO DE REUNIÕES 
 

1- Todos em ordem (Grande Cavaleiro fica em pé durante toda a reunião.) 

Grande Cavaleiro - (Bate o martelo 1x) – Meus irmãos, nós estamos prestes à iniciar esta 
reunião do primeiro gráu. Todos os presentes que não receberam as honras de Primeiro Gráu de 
nossa Ordem devem se retirar desta sala. As portas serão fechadas agora e os guardas devem 
assumer seus lugares. 

(Na ausência dos guardas, o Grande Cavaleiro deve nomear alguém para este posto.) 

2- Relatório do Grardião sobre os cartões de membresia. 

Grande Cavaleiro – Digno Guardião, você confirma que todos os presente aqui estão em posse 
dos cartões de membresia atualizados? 

(Guardião saúda o Grande Cavaleiro e confere os cartões de membresia.) 

Guardião – Digno Grande Cavaleiro, (saúda) Eu confirmo que todos os presentes aqui estão em 
posse dos cartões de membresia atualizados. (Guardião saúda o Grande Cavaleiro e o Vice 
Grande Cavaleiro.) 

3- Oração – Digno Capelão, por favor faça a oração inicial. (Bate o martelo 3x) 

 (Capelão ou Grande Cavaleiro faz a oração inicial.) 

Oração do Pai Nosso 

Grande Cavaleiro - Irmãos, contiem em pé para o Juramento da Bandeira. 

4- Juramento da Bandeira. 

Grande Cavaleiro - Irmãos, iniciaremos agora o Juramento da Bandeira dos Estados Unidos da 
América. 

(Todos olham para a bandeira e colocam a mão sobre o coração.) 

 



Juramento da Bandeira  

I Pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it 
stands, one nation under God , indivisible, with liberty and justice for all (Bate o martelo 1x) 

5- Chamada dos Oficiais – Grande Cavaleiro – O Digno Secretário de Atas vai agora fazer 
a chamada dos oficiais do Conselho. (Bate o martelo 2x.) 

(Secretário de Atas faz a chamada dos oficiais do Conselho. O Guardião responde. Ao ser 
declarado presente, o official deve se sentar.) 

6- Apresentação dos Cavaleiros visitantes. 
7- Canto Inicial – Grande Cavaleiro – Irmãos, vamos agora cantar nosso hino inicial, 

STAR SPANGLED BANNER. Ou outro opcional (Bate o martelo 3x; na conclusão, 
Bate o martelo 1x) 

8- Leitura da Ata da Última Reunião - Grande Cavaleiro - O Digno Secretário de Atas vai 
agora fazer a leitura da ata da última reunião. 

Tem alguma correção que precisa ser feita na ata?  

Grande Cavaleiro - Irmãos, vocês ouviram a leitura da ata da última reunião. Se não ouver 
nenhuma alteração ou correção, a ata será aprovada como foi lida. (Uma pausa, Bate o martelo 
1x) 
 

9- Leitura das fichas de Admissão recomendadas pelo comitê de admissão. 
 
Grande Cavaleiro – O Digno Secretário Financeiro irá agora ler as fichas de admissão de novos 
membros aprovados pelo comitê de admissão. 
 

10- Relatório do Grande Cavaleiro – Apresentação de prêmios. 
 

11- Relatório do Capelão. 
12- Relatório do Tesoureiro. (____________) 
13- Relatório do Secretário Financeiro. (____________) 
14- Relatório dos Inspetores. (________________) 
15- Relatório do Diretor de Vocações. 
16- Relatório dos Diretores dos Comitês de Serviços: 

Membresia, Igreja, Comunidade (fora da Igreja), Familia and Jovens, etc.  

17- Assuntos pendentes. 



18- Novos Assuntos. 

Cavaleiro do Mês (OPCIONAL). 
Familia do Mês (OPCIONAL). 

19- Relatório do Deputado Distrital. 
20- Oração pelo Bem da Ordem - 

Grande Cavaleiro – Antes de fazermos a “Oração pelo Bem da Ordem”, devo perguntar: algum 
dos irmãos aqui presente sabem de algum irmão deste Conselho que necessita de nossas 
orações? (Grande Cavaleiro ou Capelão fazem a oração.) 

21- Oração Final. Grande Cavaleiro- Irmãos, Vamos agora encerrar nossa reunião. Vamos 
rezar para que continuemos sempre unidos em Caridade, que Deus abençoe nossos 
trabalhos e nos ajude a manter nossas promessas para Sua Glória, e que Ele dê a Eterna 
Paz às almas de todos nossos irmãos falecidos. (Bate o martelo 4x). 

22- Canto Final (OPCIONAL).  

Nós devemos agora cantar nosso Canto Final. 

23- Eu agora declaro esta reunião encerrada. (Bate o martelo 1x). 

 

Bate o martelo 1x – Para que o Conselho fique em ordem ou para que todos sente-se. 
Bate o martelo 2x – Para os Oficiais ficarem em pé. 

Bate o martelo 3x – Para o Conselho todo ficar em pé. 
Bate o martelo 4x – Para o Conselho ficar de joelhos para rezar. 


