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Como podemos ver, temos em seus paramentos cores que representam esta grandiosa Ordem. Sabemos que cada uma destas 

cores têm um significado especial para vocês.  
Unindo os significados destas cores, percebemos que conseguimos montar OS IDEAIS DE UM DEMOLAY, construídos 

através de um longo e afastado tempo, assim como toda sabedoria. 
 
Todas as coisas tem seu espaço, e todas elas passam debaixo do céu segundo o tempo que a cada uma foi prescrita. 
Há tempo de nascer e tempo de morrer, assim como o sol... 
 

O amarelo, em linguagem sagrada, representa a Iniciação, filha da primitiva revelação divina. São os emblemas cristãos da 
fé, esta mesma fé que movia os cavaleiros em suas cruzadas evocando o amor e a sabedoria de Deus. Os raios amarelos do Astro Rei, 
na ação curativa das cores são harmônicos e produzem equilíbrio. Esta cor simboliza o amor divino revelado,  das riquezas espirituais 
que se atinge através de atos bondosos e carinhosos, espelhados na PUREZA das intenções. 
 
Há tempos de plantar e tempos de arrancar, assim como o verde das plantações. 
 

O verde e a cor representativa dos conventos, representa a esperança. A esperança que um demolay deve ter em toda a sua 
vida, de construirmos um mundo melhor e de que, em pouco tempo, possamos ser os verdadeiros líderes. 
 
Há tempo de matar e tempo de sarar.  
Tempo de destruir e tempo de edificar. 
 

O branco simboliza a verdade absoluta que por si só reflete todos os raios luminosos. Representa a pureza de todos os jovens 
para a vida! O branco, em suma, é  uma cor de festa: simboliza a divindade, podendo ser representado pela prata, pela espada e pelo 
lírio, almejando a  esperança mais além da morte. 
 
Há tempo de chorar, tempo de rir 
Tempo de se afligir, tempo de dançar 
Tempo de  adquirir, tempo de perder... 
 
O preto simboliza a água no Gênesis 
 E as águas primitivas eram tenebrosas... 
 

Sendo o branco  o símbolo da verdade absoluta, o preto devia ser, por obrigação, a cor do que é falso, do que nada é apesar 
de ter uma aparência da realidade, porém, o preto é uma cor neutra, temida por muitas pessoas e idolatrada por outras. 

O negro, quando acompanhado do vermelho, em Heráldica, se vincula às divindades bem-feitoras, invocando proteção ao 
vestirem suas capas. Vocês carregam um hábito dos antigos Templários.... 
 
Há tempo de rasgar, tempo de cozer 
Há tempo de calar, tempo de falar 
 
O vermelho , finalmente, simboliza os sacrifícios de amor ao criador. Representa ao mesmo tempo, a fé e , principalmente, representa 
a evocação das virtudes espirituais. Sempre em nome da lei de oposição, esta cor simboliza a coragem, mas também, a cólera e a 
paixão.  
O vermelho representa o amor divino, que um demolay deve ter pela mãe, pelas coisas sagradas e por sua pátria. 
 
Há tempo de amor, tempo de ódio  
Tempo de Guerra e tempo de paz 
 
A cor vermelha representa na cruz de malta, levada à frente de suas batalhas e também na parte interna, oculta de suas capas, 
simboliza o sangue derramado por aquele chamado “O último dos Templários”.  
 
Há porém, um tempo maior 
Um tempo de glória. 
 
A glória daqueles que um dia deram suas vidas por um ideal. Um ideal que, vocês, Demolays, carregam nas sete chamas de seus 
corações! 
 

A data de hoje é muito importante, pois este Capítulo comemora seus cinco anos, e cinco são as cores desta Grandiosa 
Ordem! Este número místico tem por grande significado a VERDADE E PROTEÇÃO. É símbolo de toda criação mágica, e do 
próprio homem. É a representação primordial dos 5 sentidos e, além disso, representa os 5 estágios da vida do homem: Nascimento: o 
início de tudo, Infância:  momento onde o indivíduo cria suas próprias bases, Maturidade: fase da comunhão com as outras pessoas, 
Velhice: fase de reflexão, momento de maior sabedoria, Morte: tempo do término para um NOVO INÍCIO.  

 



Hoje, o número cinco é símbolo de muitas conquistas e vitórias, são cinco anos de trabalho, dedicação e amor à Ordem, e não 
poderia ter simbologia mais sublime! 
 

Mestre Conselheiro, do distante lugar de onde nasce, o lírio do campo, símbolo da realeza francesa, nos traz uma lição de 
força, vitória e perseverança, e ao mesmo tempo, uma mensagem de paz, ternura, amor e vida! 

Hoje, a homenagem será feita à vocês. Aceite estes lírios do campo, símbolo querido, em nome de todas as Filhas de Jó do 
Bethel Santa Rita Do Sapucaí. E que a união continue a ser nosso ideal! 

 
 
Observações: 
Fitas coloridas, nas 5 cores Demolays estarão espalhadas no templo, e a FDJ responsável por cada fala, vai em busca desta 

fita, e continua falando enquanto a leva até o Oriente, onde está a HR segurando o lírio do Vale. 
Uma a uma, cada filha vai falando sobre as cores, e amarrando a fita colorida no Lírio. 
Ao final, teremos um lírio com fitas de cetim amarradas, nas cores dos Demolays, e então a HR fala a frase final, e entrega o 

ramo de flores ao Mestre Conselheiro do Capítulo. 


