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Marido:
Esposa:
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Querida, me convidaram para eu fazer parte dos Cavaleiros de Colombo.
O que são os Cavaleiros de Colombo?
Bem, tudo o que eu realmente sei é que é um grupo de homens que ajuda a Igreja e a
comunidade. Eu estarei recebendo meu Primeiro Grau na próxima segunda-feira.
O que é um Primeiro Grau?
Bem, francamente eu não sei. Mas quando descobrir, não poderei dizer a você.
Opa, você está se juntando a um grupo de homens que supostamente faz coisas boas e
você não pode me dizer nada sobre isso? Bem, por favor não se esqueça que você tem
uma esposa e uma família.
Bom, me disseram que é uma organização orientada para a FAMÍLIA!
E como que sua esposa e filhos podem se envolver e que tipos de atividades familiares os
Cavaleiros fazem?
Bem, não tenho certeza, mas vou descobrir
3 Meses Depois

Filha:
Esposa:
Filha:
Esposa:

Mamãe, onde vai o papai esta noite?
Ele está indo para outra reunião dos Cavaleiro, querida.
Mamãe, o que ele faz na reunião dos Cavaleiro?
Bem, querida, eu não tenho certeza. Por que você e eu não perguntamos a ele amanhã à
noite?

Quando seu marido, seu pai ou talvez seu irmão mais velho se junta aos Cavaleiros de Colombo,
ele está se juntando à maior organização católica, familiar, de serviço comunitário e fraterna do mundo. O
que tudo isso significa? Simplificando, ele está fazendo uma coisa boa! Esta organização é católica e apoia
nossa Igreja. Este grupo de homens acredita na Família e precisa do envolvimento e do apoio de suas
familias. Os Cavaleiros são uma organização de Serviço que também dão suporte à comunidade. Tendo em
vista estes ideais elevados, é da responsabilidade do conselho local que ele participa de conduzir programas
e atividades que apóiem a Igreja, a Comunidade, a Família, a Juventude e que supram as necessidades do
seu Conselho local.
Mas voltemos ao exemplo do diálogo acima. Ele poderia representar o que acontece a muitos
novos Cavaleiros e a suas famílias. Infelizmente e muitas vezes involuntariamente, muitas famílias ficam
no escuro sem saber nada sobre os Cavaleiros. Os conselhos são encorajados a fornecer orientações às
mulheres e familiares dos novos Cavaleiros no momento em que eles se juntam à Organização. Portanto,
a intenção deste breve guia é de ajudar você a ter mais conhecimento sobre a organização que seu marido
e sua família estão se juntando.
Em primeiro lugar, vamos esclarecer uma falsa crença a respeito dos Cavaleiros de Colombo.
Enquanto os Cavaleiros mantém em segredo os ceremoniais de suas graduações, eles NÃO são uma

Organização Secreta! Se o seu cavaleiro não está compartilhando com você e seus filhos tudo mais, então
PERGUNTE-O! Peça que ele explique para você e sua família sobre o envolvimento dos cavaleiros. O
que aconteceu na última reunião de negócios, quais atividades, eventos e programas estão sendo planejados
pelo conselho; Como o conselho está atendendo as necessidades do pároco e da comunidade paroquial onde
vocês frequentam; Que eventos familiares e juvenis estão acontecendo e do quê os oficiais e os diretores
são responsáveis em seus conselhos. E para qualquer outra pergunta que você possa ter, simplesmente
PERGUNTE-O! Ele deverá agradecer seu interesse e envolvimento!
Em segundo lugar, é uma organização orientada para a FAMILIA. A esposa e a família devem
sempre estar envolvidas nos programas e atividades do conselho local do cavaleiro. Se o conselho local não
está suficientemente patrocinando eventos/atividades para a Família e para a Juventude, seu cavaleiro tem
o direito e a responsabilidade dar o primeiro passo e iniciá-los. Seu envolvimento é fundamental para o
sucesso do conselho local do seu cavaleiro e das necessidades de sua Igreja e Comunidade.
Finalmente, quanto mais a família do cavaleiro conhecer a organização, maior será o apoio com
relação ao envolvimento dele nos Cavaleiros de Colombo. Com isso em mente, você encontrará abaixo
uma série de termos, títulos e expressões e que esperamos que se tornem mais fáceis para você e seus
filhos entenderem melhor e até conversar a respeito deles.

O que seu novo Cavaleiro está envolvido:
1.

Os Cavaleiros são uma
orientada para a FAMÍLIA.

organização

católica

e
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2.

Nada é secreto sobre os Cavaleiros, exceto as cerimonias de graduação.

3.

Um homem entra na Ordem dos Cavaleiros de Colombo quando ele recebe seu 1º grau, do
mesmo modo como os Antigos Pajens (Aprendizes de Cavaleiros). Ao aprender mais sobre
os Cavaleiros de Colombo, ele então recebe o seu 2 º Grau, assim como os Antigos
Escudeiros. Finalmente ele recebe o seu 3º Grau e então se torna um Cavaleiro completo,
da mesma forma como os Antigos Cavaleiro.

4.

Os Cavaleiros do 1º e 2º Graus não podem ocupar um cargo de Oficial de Conselho, mas
podem servir como Diretor do Conselho ou Presidente de uma Atividade do Conselho.

5.

Um membro do 3º Grau pode ocupar um cargo de Oficial de Conselho local ou um Oficial
de Estado e pode servir como um Deputado Distrital.

6.

Espera-se que os conselhos administrem serviços, atividades e programas de Igrejas,
Comunidades, Famílias, Juventude e do Conselho. Qualquer Cavaleiro, seja de 1º, 2º ou 3º
grau, pode presidir e conduzir um evento ou atividade com o apoio de seu conselho.

7.

Os Cavaleiros também podem patrocinar as Mulheres Auxiliares (Ladies Auxiliaries)
ou as Colombinas (Columbiettes) – ambas são organizações de mulheres.

8.

9.

Como muitas organizações, os Cavaleiros têm uma estrutura hierárquica. As posições de
liderança mais importantes, são:
A.
O Grande Cavaleiro -- Chefe do conselho local dentro de uma cidade ou paróquia.
B.
Deputado Distrital – Ele apoia 2 a 6 conselhos trabalhando com os Grandes
Cavaleiros desses conselhos.
C.
Deputado Estadual – Ele é o chefe de uma Jurisdição Estadual (exemplo: Jay
Nothstine, Colorado)
D.
Cavaleiro Supremo – Ele é o chefe de toda a Ordem dos Cavaleiros de Colombo
em todo o mundo. A sede suprema está localizada em New Haven, Connecticut.

Posições do Oficial de Conselho
A.
B.

Grande Cavaleiro - (GK) Chefe de um Conselho Local
Vice-Grande Cavaleiro - (DGK) 2º encarregado, preenche a vaga do Grande
Cavaleiro em sua auxência.
C.
Chanceler - Coloca membros ativos para fazerem atividades do conselho
D.
Secretário de Ata – Encarregado de toma as atas de uma Reunião de Negócios
E.
Advogado - Assessor Jurídico do Grande Cavaleiro
F.
Secretário Financeiro - Nomeado pelo Cavaleiro Supremo e cobra encargos,
Lida com toda a documentação dos membros e do conselho
G.
Tesoureiro - Responsável por todos os fundos do Conselho
H.
Guardião - Responsável por todos os bens do Conselho e pela montagem de
todas as configurações das reuniões do Conselho
I.
Guardas (interior e exterior) - Assistentes Guardião na verificação de cartões de
membros
J.
Inspetores - Auditam os livros do Conselho semestralmente
K.
Pregador - Responsável por criar programas religiosos que sejam formativos e
educacionais para os membros do Conselho.
10.

Posições dos Diretores do Conselho
A.

Diretores de Serviço - Coordena programas e atividades em um das 5
áreas de serviço; Igreja, Comunidade, Família, Juventude e Conselho.
B.
Diretor de Sócios - Dirige toda a programação de membros do Conselho
C.
Diretor de Recrutamento - Coordena os esforços do conselho para recrutar novos
membros para o conselho. Trabalha para o Diretor de Sócios
D.
Diretor de Retenção - Coordena os esforços do conselho para reconquistar e
reativar membros inativos existentes. Trabalha para o Diretor de Sócios
E.
Outros Tipos de Conselheiros/Comitês - Casal Pro-Life, Comitê de Investimento,
Comitê de Indicação, Conselheiro de Escudeiros, etc.
Equipes de Grau -- Um dos principais propósitos da cerimônia de graduação é exemplificar os princípios
e as lições da Ordem: Caridade, Unidade e Fraternidade. Para concluir esse propósito, é necessário:
- que as equipes de 1º Grau sejam formadas em um Conselho com a ajuda do Grande Cavaleiro;
- que as equipes de 2º Grau sejam formados por um Deputado Distrital Distrital (que poderá
consistir em 4 ou 5 Conselhos);
- e que as equipes de 3º Grau sejam formados pelo Diretor de Cerimônias do Estado em uma
jurisdição do Estado.

Depois de completar qualquer um dos graus, o seu novo Cavaleiro pode ser eleito para aprender
uma das partes daquele grau e encorajado a juntar-se a equipe daquele grau específico. As Cerimônias de
Graduação são as únicas partes dos Cavaleiros em que é secreto para os que não são membros.

Olhando rapidamente para este emblema, dá para observar um escudo montado sobre a
Cruz Templária (Cruz Pátea). O escudo é o que está associado com um Cavaleiro medieval. A Cruz
Templária é a representação de um desenho tradicionalmente artístico da Cruz de Cristo, através da qual
todas as graças da redenção foram adquiridas para a humanidade. Isto representa então o espírito católico
da Ordem. Montado no escudo há três objetos: um feixe de varas (o Fasces) que fica vertical e por trás dele
está cruzado uma âncora e um punhal, ou espada curta. O Fasces é derivado dos dias romanos e simboliza
a autoridade que deve existir em qualquer organização que é fortemente unida. A âncora é o símbolo de
Colombo, o patrono da Ordem, enquanto a espada curta ou punhal era a arma do Cavaleiro quando
empenhado em uma missão de misericórdia. Assim, o escudo expressa a Cavalaria Católica numa ação de
misericordia organizada. E com as letras “K of C”, que é a abreviação do nome da ordem em inglês “Knights
of Columbus” (Cavaleiros de Colombo).

As cores do emblema dos cavaleiros de Columbo
O vermelho é o símbolo da fé, de uma crença em Cristo, na redenção e no conhecimento e amor de
Jesus Cristo. O branco é a cor da hóstia Eucarística, uma garantia da resença Eucarística entre os homens e
do amor infinito que Deus tem por cada indivíduo. O branco é então o símbolo da Caridade semelhante a
Cristo. O azul é a cor do manto de Nossa Senhora em que ela envolveu seu Filho amado, através do qual
veio a salvação para um mundo pecaminoso. O azul é então o símbolo da Esperança.

Jóias de Ofício
Cada posto de Oficial do Conselho tem um medalhão suspenso em um laço de fita colorido que simboliza
as responsabilidades de seu ofício. Aqui está cor dos Medalhões e dos Laço de Fita de cada oficial:

Posição

Medalhão

Cor do Laço de Fita

Grande Cavaleiro
Capelão
Vice-Grande Cavaleiro
Chanceler

Âncora
Cruz Isabela
Bússola
Cruz Isabella com Crânio
E Ossos Cruzados
Penas Cruzadas
Chaves e Penas Cruzadas
Chaves Cruzadas
Lira e Rolo
Rolo
Machado ligado com bastões
Machados e Chaves Cruzadas
Âncora no Machado ligado com
Varas sobre Espadas Cruzadas
Sextante

Roxa
Preta
Roxa
Branca e Preto

Secretário de Ata
Secretário Financeiro
Tesoureiro
Conferencista
Advogado
Guardião
Guardas
Inspetores
Deputado Distrital

Branca, Amarela
Branca, Amarela
Azul
Branca e Azul
Amarela
Vermelha e Preta
Branca
Verde
Vermelha

4º Grau da Ordem
Uma vez que um Cavaleiro de Colombo esteve na Ordem por 1 ano e atingiu o seu 3º Grau, ele é elegível
para se tornar um membro do 4º Grau da Ordem, o grau patriótico. Um membro do 4º Grau da Ordem é um
membro que possui o grau mais visível da Ordem, pois são vistos usando diferentes insígnias e distintivos
pelos membros da Guarda de Honra do 4º Grau.

Olhando rapidamente para este emblema do 4º Grau, dá para observar a Pomba, a Cruz e o
Globo Terrestre. A Pomba, que é o símbolo clássico do Espírito Santo e da Paz, é mostrada pairando sobre
a órbita do Terra, ou do Globo. Ambos estão montados em uma variação da Cruz dos Cruzados, aquela que
foi encontrada sobre as túnicas e capas dos Cavaleiros Cruzados que lutaram para recuperar a Terra Santa.
Nossa Honrada Ordem tem grande estima de seu patrono, Cristóvão (Cristo Portador) Colombo
(Pomba da Paz), simbolizando o Paráclito. Espiritualmente, os símbolos sagrados no emblema tipificam a
União das Três Pessoas Divinas em uma só Divindade, a Santíssima Trindade.
Três Pessoas Divinas numa só Divindade, a Santíssima Trindade.
O Globo
A Cruz
A Pomba

-

Deus Pai, Criador do Universo
Deus Filho, Redentor da Humanidade
Deus Espírito Santo, Santificador da Humanidade

As cores dos símbolos são também significativas e descritas da seguinte forma:
Globo Azul
com as terras do Hemisfério Ocidental em branco
Cruz Vermelha com bordas de ouro, e botões de ouro nas extremidades
da Cruz
Pomba Branca
Vermelho, Branco e Azul são as cores da bandeira do país em que nossa Ordem se originou e são usados
para enfatizar o princípio básico do Quarto Grau, o PATRIOTISMO.
Os membros do 4º grau fazem parte de uma Assembléia que pode ser anexada a um ou mais
conselhos. Eles, como os Conselhos do 3º Grau, têm uma estrutura hierárquica. Cada cargo de Diretor de
Assembléia igualmente veste um medalhão suspendido em um laço de fita vermelha, branca e azul. Cada
medalhão é um expoente do emblema do 4º Grau. Os cargos de oficial do 4º Grau são os seguinte:

Oficiais de 4º Grau

O Equivalente ao Oficiais de 3º Grau

Fiel
Fiel
Fiel
Fiel
Fiel
Fiel
Fiel
Fiel
Fiel
Fiel

Grande Cavaleiro
Capelão
Vice-Grande Cavaleiro
Chanceler
Secretário de Ata
Secretário Financeiro
Tesoureiro
Guardião
Guardas
Inspetores

Navegador
Irmão (Frade)
Capitão
Almirante
Escriva
Controlador
Comissário
Piloto
Centinela Interior / Exterior
Inspetor

A Guarda de Honra, o mais visível orgão dos membros do 4º Grau, usam trajes que incluem uma
capa cuja cor significa a posição da pessoa na Organização. A cor de cada capa é a seguinte:

Cor da Capa
Vermelho
Branco
Roxo
Verde
Ouro
Azul

Posição
Membro da Hierarquia e da Fila
Fiel Navegador
Comandante da Guarda de Honra
Marechal Distrital
Mestre Distrital
Vice Mestre Supremo

Quer saber mais sobre os Cavaleiros? Comece por compartilhar com seu novo Cavaleiro as informações
contidas neste breve guia. Em seguida, FAÇA a ele perguntas freqüentes e se envolva também!
E, finalmente, gostaríamos de expressar a você e a sua família,

um caloroso “SEJA BEM VINDO” à Família dos Cavaleiros de Colombo!

Reference
Knights of Columbus. (n.d.) A ladies’ guide to the Knights of Columbus: For
wives, families and friends of new Knights (M. R. Sousa, Trans.). The Knights of
Columbus. Article retrieved from
https://kofcknights.org/Councils/ALadiesGuidetotheKnightsofColumbus7-1106.pdf

