Cavaleiros de Colombo
O Braço Forte da Igreja

O Braço Forte da Igreja
A Ordem dos Cavaleiros de Colombo foi fundada na cidade de New Haven, Estado de Connecticut,
nos Estados Unidos no dia 29 de março de 1882 no porão da Igreja Católica Santa Maria, pelo
padre Michael J. McGivney, que era filho de imigrantes irlandeses nos EUA.

Nosso Fundador, padre Michael J. McGivney

A proposta do padre McGivney era criar um grupo de homens responsáveis por ajudar as famílias
necessitadas da paróquia, principalmente as viúvas e órfãos. Este grupo foi criado com base em
três princípios fundamentais, a Caridade, a Unidade e o Fraternidade. Logo mais, um quarto
princípio foi introduzido, o Patriotismo.
A Ordem começou a crescer e ramificar-se para as cidades vizinhas, outros Estados e hoje está
presente em vários países, tais como: Estados Unidos, Canadá, Filipinas, México, Porto Rico,
República Dominicana, Guam, Guatemala, Panamá, Cuba, Ilhas Virgens, Bahamas, Polônia,
Lituânia, Ucrânia e Coréia do Sul.
Cada grupo de Cavaleiros em uma paróquia é chamado de Conselho, que é formado por um
número mínimo de 25 membros. O Conselho é “batizado” com o nome escolhido por seus
membros e recebe um número da sede dos Cavaleiros de Colombo, que é reconhecida e
homologada pelo Conselho Supremo. O Conselho Supremo está localizado na cidade de New
Haven, onde a ordem foi fundada. Hoje temos mais de 16 mil Conselhos em mais de 10 países.

Segue, abaixo, a estrutura de cada Conselho dos Cavaleiros de Colombo (Posições Votadas,
mandato de 1 ano) nas paróquias ou dioceses onde atuam:
1- Capelão: (Escolhido pelo Conselho): Figura chave na estrutura e espiritualidade do Conselho
(posição ocupada por um sacerdote).
2- Grande Cavaleiro: Responsável pela Administração do Conselho, preside as reuniões e lidera o
grupo.
3- Vice Grande Cavaleiro: Apoia o Grande Cavaleiro na Administração do Conselho e o substitui
quando necessário.

4- Chanceler: Apoia o Grande Cavaleiro e o Vice Grande Cavaleiro na Administração do Conselho,
responsável por entrevistar novos membros e apresentar suass observações aos membros para
que votem se aceitam ou não o novo candidato.
5- Secretário Financeiro: (mandato de 3 anos) É recomendado pelo Grande Cavaleiro e aprovado
pelo Conselho Supremo. É responsável pelo controle da lista de membros, receber as taxas de
anuidade e manter o livro de finanças do Conselho.
6- Guardião: Responsável por controlar e manter os bens materiais do Conselho, preparar a sala de
reuniões, conferir que somente membros ativos participem das reuniões e a manter a ordem na
sala de reunião.
7- Secretário de Ata: Responsável em manter as atas das reuniões e os registros históricos do
Conselho.
8- Tesoureiro: Responsável por manter e controlar os fundos financeiros do Conselho, depósitos e
transações bancárias.
9- Inspetor 1: Mandato de 1 ano: Responsável por inspecionar as finanças do Conselho e realizar a
auditoria semianual.
10- Inspetor 2: Mandato de 2 anos: Responsável por inspecionar as finanças do Conselho e realizar
a auditoria semianual.
11- Inspetor 3: Mandato de 3 anos: Responsável por inspecionar as finanças do Conselho e realizar
a auditoria semianual.
12- Advogado: Responsável por fiscalizar para que os atos dos membros do Conselho não infrinjam
nenhuma lei local, respeite a constituição da Ordem dos Cavaleiros de Colombo, as regras da
Jurisdição e as regras do Conselho.
13- Guarda Interno: Responsável por auxiliar o Guardião do Conselho e ajudar a manter a ordem
durante as reuniões.
14- Guarda Externo: Responsável por auxiliar o Guardião do Conselho e resolver qualquer problema
que venha a ocorrer do lado de fora da sala de reunião durante as reuniões do Conselho.
Outras posições que são escolhidas pelo Grande Cavaleiro:
1- Pregador: Responsável por criar programas religiosos que sejam formativos e educacionais para
os membros do Conselho.

2-

Diretor de Programas: Responsável por criar programas atividades para os membros do
Conselho, como: Trabalhos Voluntários, Programa de Doação de Sangue, Manutenção da Igreja,
Programas de Caridade, dentre outros aprovados pelo Conselho.

3- Diretor da Igreja: Responsável em preparar os membros do Conselho para que participem
ativamente das atividades da Igreja, por exemplo: Preparar leitores, Ministros Extraordinários da
Eucaristia, Oração do Terço, Preparação das Ofertas, dentre outras atividades.
4- Diretor de Vocações: Responsável por criar oportunidades para que o Conselho participe
ativamente no auxílio às vocações, por exemplo: ajudando financeiramente seminaristas,
famílias de seminaristas, divulgando a necessidade de mais padres, freiras e religiosos nas
paróquias e nas dioceses.
5- Diretor Comunitário: Responsável em criar atividades que melhore o bem estar da comunidade,
por exemplo: passeios, eventos esportivos, confraternizações, etc.
6- Diretor da Cultura da VIDA: Casal responsável (Cavaleiro e sua esposa) por fazer campanhas contra
o aborto, auxiliar mães grávidas em necessidade, divulgar informações sobre como cuidar de
recém-nascidos, planejamento familiar, dentre outras atividades...
7- Diretor da Saúde: Responsável em promover a higiene, vacinações, auxílio médico, dentre outros
serviços..
8- Diretor do Conselho: Responsável por promover eventos que contribuam com a união dos
membros do Conselho e suas famílias, por exemplo: jantares, passeios, palestras, dentre outras
atividades
9- Diretor de Relações Públicas: Responsável pela divulgação dos trabalhos, eventos e realizações
do Conselho.
10- Diretor Familiar: Responsável por criar eventos que fortaleçam as famílias da comunidade, por
exemplo: organizar palestras sobre como ser melhores pais, melhores mães, dentre outras
atividades..
11- Diretor da Juventude: Responsável por criar atividades que envolvam e motivem os jovens da
comunidade, como gincanas, torneios de futebol, passeios, dentre outras..
12- Diretor de Recrutamento: Responsável por fazer campanhas de recrutamento de novos
membros e ajudar o crescimento da Ordem.
13- Assistente de Recrutamento 1 – Auxilia o Diretor de Recrutamento.

14- Assistente de Recrutamento 2 – Auxilia o Diretor de Recrutamento.
15- Assistente de Recrutamento 3 – Auxilia o Diretor de Recrutamento.
16- Diretor de Retenção: Responsável por verificar o motivo por qual alguns membros estão
afastados das atividades do Conselho e ajudar a resolver os problemas para que voltem à ser
membros ativos.
17- Promotor de Seguros: Responsável por divulgar os benefícios dos seguros de vida que estão
disponíveis com exclusividade aos membros e suas famílias.

Perguntas e Respostas Comuns:
1- O que é a Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
É a maior ordem católica do mundo, com quase 2 milhões de membros em 9 (nove) países. Foi
fundada em 1882 nos Estados Unidos pelo padre Michael J. McGivney. A Ordem dos Cavaleiros
de Colombo é conhecida como “O Braço Forte da Igreja Católica” por seu suporte à Igreja.
2- Porque a Ordem se chama Cavaleiros de Colombo?
O fundador da Ordem, padre Michael J. McGivney, decidiu criar a Ordem em homenagem a
Cristóvão Colombo, um leigo, corajoso, persistente que ajudou expandir a Igreja Católica.
Cristóvão Colombo não foi um santo, teve defeitos e pecados, mas manteve a fé e fez sua parte
pela Igreja.
3- Quais os requisitos para se tornar membro da Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
Ser homem, maior de 18 anos e católico praticante.

4- As mulheres são excluídas?
- Não, as esposas e os filhos são muito importantes para a Ordem. Eles participam de
praticamente todas as atividades dos Conselhos e da Jurisdição, como jantares, passeios,
eventos, dentre outras atividades.. Somente as reuniões são exclusivas aos membros.
5- Somente leigos podem ser membros da Ordem?
Não. Todos leigos, padres, bispos, diáconos, seminaristas são convidados a serem membros da
Ordem.
6- Um membro da Maçonaria pode ser membro da Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
Não. Membros da Maçonaria são proibidos de se tornarem membros da Ordem. Quando um
membro da Ordem dos Cavaleiros de Colombo decide se tornar membro da Maçonaria, é
automaticamente desligado da Ordem, por não se encontrar em comunhão com a Igreja Católica.
7- O que é ser Católico Praticante?
Um Católico Praticante é aquele que está em união com a Santa Sé e pratica os Preceitos da Igreja
Católica.
8- Quais os Preceitos da Igreja Católica?
De acordo com o Catecismo Igreja Católica – N.º 241-243, Os preceitos da Igreja são 5: (1)
Participar na Missa, aos domingos e festas de guarda e abster-se de trabalhos e atividades que
impeçam a santificação desses dias, (2) Confessar-se ao menos uma vez em cada ano, (3)
Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, (4) Guardar abstinência e jejuar nos dias
determinados pela Igreja e (5) Atender às necessidades materiais da Igreja, cada qual segundo as
suas possibilidades.
9- O que é o seguro de vida oferecido pela Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
Todo membro da Ordem dos Cavaleiros de Colombo tem um seguro básico de vida que,
normalmente, cobre os gastos básicos de um funeral, mas a Ordem oferece e recomenda que os
membros comprem uma Apólice de Seguro com uma cobertura maior, para que a família do
Cavaleiro esteja protegida em caso de falecimento do titular.
10- A Ordem dos Cavaleiros de Colombo vende apólices de seguro?
Sim. A Ordem oferece apólices de seguro que são exclusivas aos membros e familiares, também
oferece planos de aposentadoria privada, seguro de auxílio-doença, e outros produtos.

Importante: Todos os seguros oferecidos pela Ordem são opcionais e os candidatos não precisam
adquirir nenhum seguro para se tornarem membros.
11- Como funciona o Primeiro Grau da Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
O Primeiro Grau dos Cavaleiros de Colombo se concentra no princípio da caridade. Nossa fé
Católica nos ensina que devemos "Amar o próximo como a si mesmo". Os membros dos
Cavaleiros de Colombo devem ajudar os necessitados, os pobres, os famintos e os abandonados.
Os Cavaleiros reconhecem que sua missão e sua fé em Deus consiste de ORAÇÃO e AÇÃO.

12- Como funciona o Segundo Grau da Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
O Segundo Grau dos Cavaleiros de Colombo se concentra no princípio da unidade. Juntos somos
muito mais fortes do que sozinhos. Os membros dos Cavaleiros de Colombo sabem que juntos
podem fazer muito mais do que um indivíduo sozinho.

Como funciona o Terceiro Grau da Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
O Terceiro Grau dos Cavaleiros de Colombo se concentra no princípio da fraternidade. Quando
Pe. Michael McGivney fundou a Ordem dos Cavaleiros de Colombo em 1882, uma das principais
razões foram a necessidade de ajudarmos uns aos outros, principalmente as viúvas, órfãos e
necessitados.

14- Como funciona o Quarto Grau da Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
O Quarto Grau dos Cavaleiros de Colombo se concentra no princípio do patriotismo. Ser patriota
é proteger a liberdade, amar, apoiar e defender seu país.

15- O que é a Guarda de Honra da Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
A Guarda de Honra é composta por membros do Quarto Grau e é responsável por acompanhar
os Bispos e participar de Celebrações importantes, desfiles patrióticos, dentre outros.
Importante: Nem todos Cavaleiros de Quarto Grau fazem parte da Guarda de Honra. Ser um
membro é opcional e voluntário.

Guarde de Honra homenageando as crianças no dia da 1ª. Eucaristia

16- O que é uma Assembleia?
Normalmente, cada paróquia tem um Conselho e os membros de Quarto Grau de vários
Conselhos se reúnem periodicamente. Esta reunião dos membros de Quarto Grau, se chama
Assembleia.
17- Existe alguma taxa ou anuidade para os membros da Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
Sim, existe uma taxa anual que é determinada pelos membros do Conselho. Normalmente esta
anuidade é de U$20.00 a U$50.00, onde uma parte é enviada à Jurisdição e uma pequena parte
ao Conselho Supremo. O restante dos fundos arrecadados ficam na conta do Conselho.
18- Todos membros tem que pagar a Taxa de Anuidade?
Não. Membros Honorários, Padres e Bispos são isentos da taxa. Membros Honorários são
membros com mais de 70 (setenta) anos de idade e mais de 25 (vinte e cinco) anos na Ordem
dos Cavaleiros de Colombo.
19- Quem é o atual Cavaleiro Supremo?
O atual Cavaleiro Supremo é o Sr. Carl Anderson, ele é o 13º. Cavaleiro Supremo, eleito em 2000.
Graças a sua liderança, a Ordem cresceu para quase 2 milhões de membros, doou U$ 1.4 bilhões
para campanhas de caridade e ofereceu 691 milhões de horas voluntárias. Sr. Anderson foi
Secretário Executivo do Presidente Americano Ronald Regan de 1983 a 1987, professor da
“Pontifical Lateran University” em Roma, foi escolhido pelo Papa João Paulo II para ser membro
da “Pontifical Academy for Life” (1998) da “Pontifical Council for the Laity” (2002), e depois

consultor da “Pontifical Council for Justice and Peace” (2003). Em seguida, foi escolhido pelo Papa
Bento XVI para ser o consultor do “Pontifical Council for Social Communications” (2007) e
membro do “Pontifical Council for the Family” (2008).

Cavaleiro Supremo em seu encontro anual com o Papa

Cavaleiro Supremo, Sr. Carl Anderson

20- Quais os benefícios de se tornar um membro da Ordem dos Cavaleiros de Colombo?
-

Edição mensal gratuita da Revista COLUMBIA
Terço dos Cavaleiros de Colombo.
Missa diária de Ação de Graças a todos os membros na Igreja Santa Maria.
Seguros exclusivos para os membros da Ordem.
Beneficio Fraternal Familiar – a) Seguro de vida de U$ 1.500 para recém nascido com
idade menor de 61 dias; b) Seguro de vida de U$ 750 para bebê natimorto com mais
de 20 semanas de gestação; c) Garantia de apólice de seguro de até U$ 5.000 para
qualquer filho(a) menor de 18 anos.
Beneficio de Órfão – U$ 80 mensal para órfãos de famílias qualificadas; até U$ 7.000 em
crédito educativo para órfãos.
- Beneficio Fraternal para Cônjuge – Seguro de vida em caso de acidente do membro ou
da esposa (sem custo).
- Beneficio Fraternal à Viúva – a) Continuação do Beneficio Fraternal para Cônjuge; b)
Possibilidade de adquirir seguro de vida ou aposentadoria privada até um ano após o
falecimento do membro; c) Continuação da Edição mensal gratuita da Revista
COLUMBIA; possibilidade de requerer bolsa de estudos ou crédito educativo para os
filhos.
- Bolsa de Estudos – Programa de Bolsa de Estudos disponível aos membros, suas
esposas e filhos.
- Programa de Desenvolvimento de Liderança – Oportunidade de aprender técnicas de
liderança, falar em público, técnicas organizacionais, etc.
- Quarto Grau – Oportunidade em ser membro da “Guarda de Honra”, participar em
eventos especiais, dentre outros.
- Membro Honorário - são membros com mais de 70 anos de idade e mais de 25 anos
na Ordem dos Cavaleiros de Colombo.
- Cartão de Identificação – permite a participação em atividades e reuniões de mais de
16.000 Conselhos em vários países do mundo.
- Atividades Familiares/ Juvenis/ Religiosas/ Sociais/ Atléticas – Participação em um
grande número de atividades oferecidas pelos Conselhos.
21- Quais os Eventos de Gala mais comuns de um Conselho?
a)

Jantar de Agradecimento aos Padres e Bispos - Uma vez ao ano os Conselhos
promovem este jantar, geralmente é um jantar dançante, com música ao vivo e
presença dos Diáconos, Freiras, Padres e Bispo.

b) Jantar de Colombo – Uma vez ao ano, comemoramos com um jantar a fundação da
Ordem e as conquistas do Conselho. Neste jantar os membros que mais se destacaram
são homenageados.

c) Jantar do Congresso – Uma vez ao ano, representantes de todos os Conselhos da
Jurisdição se reúnem para debater problemas, compartilhar soluções e votar nos
oficiais que irão administrar a Jurisdição no ano seguinte. O Congresso se encerra
sempre com um jantar dançante.

d) Picnic Anual das Famílias – Uma vez ao ano, os membros e suas famílias se reúnem
para um picnic (ou viagem), onde se confraternizam aumentando ligação entre si e
conhecendo melhor uns aos outros.

Mais de 100 anos de tradição

Mais de 100 anos de apoio aos nossos Bispos, Padres, Diáconos, Seminaristas e Religiosas

www.cavaleirosdecolombo.com
Mais informaçãoes ou perguntas: info@cavaleirosdecolombo.com
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