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INSTALAÇÃO DAS OFICIAIS E REPRESENTANTES DO GRANDE BETHEL  

PREPARAÇÃO DA SALA DO BETHEL PARA INSTALAÇÃO ABERTA 

 

1. Ajuste a planta baixa de acordo com o tamanho da Sala do Bethel e a posição das portas. Use a planta 

baixa como no Ritual (Diagrama 1) 

 

2. Coloque a parafernália no local de acordo com o Ritual (ex.: Carta Constitutiva do Grande Bethel, 

Cornucópia da Fartura, Lirio do Vale, Urna de Incenso, Pomba, Bandeira do Bethel, etc.). 

 

3. Coloque a Bíblia na Sala de Preparação (ou outra entrada apropriada) se ela será apresentada. Se não, 

coloque-a no Altar como definido no Ritual.  

 

4. A Bandeira Nacional deve ser colocada, pronta para ser apresentada, na Sala de Preparação, em um local 

de rápido acesso. 

 

5. Plano de Solo e músicas apropriadas podem ser escolhidas 

 

6. A Musicista Instaladora do Grande Bethel do Grande Bethel deve tomar seu lugar diante do instrumento 

informalmente e sem escolta. 

 

7. Marcações podem ser feitas no chão para posicionar as cadeiras das Mensageiras. 

 

8. Os Postos de Espera são os mesmos definidos no Ritual. 

 

 

 

ENTRADA DA GUARDIÃ DO BETHEL E DO GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL: A Guardiã do 

Grande Bethel e o Guardião Associado do Grande Bethel são escoltados ao Oriente pela Primeira Zeladora 

Instaladora do Grande Bethel e pela Segunda Zeladora Instaladora do Grande Bethel. A Guardiã do Grande 

Bethel e a Segunda Zeladora Instaladora do Grande Bethel ficam de pé lado a lado um passo adentro da Sala do 

Grande Bethel em frente a porta da Ante Sala. O Guardião Associado do Grande Bethel e a Primeira Zeladora 

Instaladora do Grande Bethel ficam de pé lado a lado um passo dentro da Sala do Grande Bethel em frente a 

porta da Sala de Preparação. 

Os quatro marcham em direção ao oriente nas Linhas de Marcha de Norte e Sul até alcançarem a Linha 

do Altar. A Guardiã do Grande Bethel e a Segunda Zeladora Instaladora do Grande Bethel viram a esquerda, com 

a Segunda Zeladora Instaladora do Grande Bethel seguindo a Guardiã do Grande Bethel, e então marcham para o 

centro do Altar. O Guardião Associado do Grande Bethel e a Primeira Zeladora Instaladora do Grande Bethel 

viram a direita, com a Primeira Zeladora Instaladora do Grande Bethel seguindo o Guardião Associado do 

Grande Bethel, e marcham para o centro do Altar. Quando no centro do Altar, todos os quatro viram para o 

oriente e marcham lado a lado para a Linha do Oriente. A Primeira Zeladora Instaladora do Grande Bethel e a 

Segunda Zeladora Instaladora do Grande Bethel permanecem de pé em frente a suas cadeiras, viradas para o  

oriente, até  que a Guardiã do Grande Bethel e o Guardião Associado do Grande Bethel cheguem ao patamar do 

Oriente; os quatro viram-se juntos para o ocidente, girando pelo centro. (Diagrama 2) 

O Guardião Associado do Grande Bethel, sem comentários, apresenta o malhete para a Guardiã do 

Grande Bethel, que chama a assembléia à ordem com um golpe de malhete  (*) 

 

GUARDIÃ DO GRANDE BETHEL: O Grande Bethel de Minas Gerais, Brasil, das Filhas de Jó 

Internacional iniciará a Cerimônia de Instalação das Oficiais e Representantes do Grande Bethel. 

As Instaladoras se sentam.  

 

GUARDIÃ DO GRANDE BETHEL: Guardião Associado do Grande Bethel, você se retirará e escoltará a 

Oficial Instaladora do Grande Bethel para dentro da sala do Bethel. 

O Guardião Associado do Grande Bethel desce o patamar, marcha para o ocidente na Linha Central para 

a Linha do Altar, vira para o sul para a Linha de Marcha do Sul, vira para o ocidente e marcha para a porta da 

Ante Sala. (Diagrama 5). O Guardião Associado do Grande Bethel com a Oficial Instaladora do Grande Bethel 

em seu braço direito entra pela porta da Ante Sala, prossegue para o oriente na Linha de Marcha do Sul para o 
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ocidente do Altar, vira para o norte e prossegue até o ocidente do Altar, então vira-se para o oriente. (Diagrama 

6). 

 

GUARDIÃO ASSOCIADO DO GRANDE BETHEL: Guardiã do Grande Bethel, eu tenho a honra de 

apresentar (nome e título), que presidirá como Oficial Instaladora do Grande Bethel nesta noite (ou tarde). 

 

GUARDIÃ DO GRANDE BETHEL: Guardião Associado do Grande Bethel, você escoltará a Oficial 

Instaladora do Grande Bethel ao Oriente.  

O Guardião Associado do Grande Bethel e a Oficial Instaladora do Grande Bethel (ainda segurando o 

braço direito do Guardião) deixam o Altar pelo lado norte, caminham para o Oriente e sobem o patamar. 

Diagrama 6). Guardiã dá três golpes de malhete (***). 

 

GUARDIÃ DO GRANDE BETHEL: Eu tenho o prazer de apresentar (nome e título), que presidirá como 

Oficial Instaladora do Grande Bethel nesta noite (ou tarde). 

 

OFICIAL INSTALADORA: Eu tenho o prazer de apresentar (nome e título), Guardiã do Grande Bethel e 

(nome e título), Guardião Associado do Grande Bethel. 

A Guardiã  do Grande Bethel  apresenta  o malhete  a  Oficial  Instaladora do Grande Bethel que  senta  a 

assembléia com um golpe de malhete A Guardiã do Grande Bethel e o Guardião Associado do Grande Bethel 

assumem seus postos como no Ritual.  

(*) 

 

OFICIAL INSTALADORA:  Boa Noite (ou tarde) à todos, antes de iniciar com nossa cerimônia de 

instalação, gostaria de explicar à todos as finalidades do malhete, três batidas (***) todos se levantam, 

duas batidas (**) somente as filhas de jó se levantam, uma batida (*) todos se sentam. O uso de câmera 

fotográficas, filmadoras e qualquer aparelho de gravação estão permitidos. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Primeira Zeladora Instaladora do Grande Bethel do Grande Bethel (levanta-se) 

e Segunda Zeladora Instaladora do Grande Bethel do Grande Bethel (levanta-se), vocês se retirarão e 

convidarão para a Sala do Grande Bethel as demais Oficiais Instaladoras. 

As Zeladoras caminham diretamente para ocidente para a Linha do Altar, então para norte e sul para as 

Linhas de Marcha do Norte e do Sul, então para ocidente para a Sala de Preparação e a Antessala. (Diagrama 3).  

A Guia Instaladora do Grande Bethel entra pela Antessala, seguida pela Porta Bandeira Instaladora do 

Grande Bethel, Secretária Instaladora do Grande Bethel e Segunda Zeladora Instaladora do Grande Bethel do 

Grande Bethel.  

A Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel entra pela Sala de Preparação, seguida pela 

Capelã Instaladora do Grande Bethel e Primeira Zeladora Instaladora do Grande Bethel. 

A Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, seguidas 

pelas outras Oficiais Instaladoras, marcham nas Linhas de Marcha do Sul e do Norte até a Linha do Altar, então 

viram para o norte e para o sul até o centro do Altar e marcham para a Linha do Oriente. Elas se viram para norte 

e sul e se posicionam de modo que todas estejam na Linha do Oriente centralizadas. Se possível a Guia 

Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel se posicionam em frente 

aos pedestais. 

Todas ficam voltadas para o Ocidente para apresentação (Diagrama 7) 

 

OFICIAL INSTALADORA: Na instalação das Oficiais deste Grande Bethel, serei assistida por: 

 

_____________________________(título) como Guia Instaladora do Grande Bethel 

_____________________________(título) como Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel 

_____________________________(título) como Secretária Instaladora do Grande Bethel 

_____________________________(título) como Capelã Instaladora do Grande Bethel 

______________________________(título) como Musicista Instaladora do Grande Bethel do Grande Bethel 

_____________________________(título) como Primeira Zeladora Instaladora do Grande Bethel 

_____________________________(título) como Segunda Zeladora Instaladora do Grande Bethel 

_____________________________(título) como Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel 
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Se o/a/os Mestres de Cerimônias não ler(em) a narração de entrada, o(a) Narrador(a) pode ser 

apresentado neste momento. O(A) Narrador(a) deve estar sentdo(a) perto do Oriente e pode se levantar para ser 

apresentado. Cada Oficial Instaladora, a medida que seu nome for lido, deve fazer um pequeno aceno com a 

cabeça. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do 

Grande Bethel, vocês escoltarão as Oficiais Instaladoras aos seus respectivos postos. 

 

A Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel viram-se 

para o sul e norte respectivamente e marcham para as Linhas de Marcha do Norte e do Sul. A Primeira Zeladora 

Instaladora do Grande Bethel e a Segunda Zeladora Instaladora do Grande Bethel viram-se para os seus postos. A 

Secretária Instaladora do Grande Bethel assume seu posto na mesa; a Porta Bandeira Instaladora segue a Guia 

Instaladora do Grande Bethel até onde ela possa assumir seu posto que é próximo ao posto da Tesoureira do 

Bethel, mas no lado de fora. A Capelã Instaladora do Grande Bethel segue a Dirigente de Cerimônias Instaladora 

do Grande Bethel e assume seu posto que é próximo ao posto da Capelã do Bethel mas no lado de fora. A Guia 

Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel prosseguem usando as 

Linhas de Marcha para os seus postos no Ocidente. (Diagrama 8). 

Todas permanecem de pé. Quando a Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias 

Instaladora do Grande Bethel estiverem em seus postos, a Oficial Instaladora acena para todas sentarem-se no 

mesmo momento. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel (levanta-se) e Dirigente de Cerimônias 

Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), vocês se retirarão e escoltarão para a Sala do Grande Bethel as 

Oficiais e Representantes do Grande Bethel que servirão nesta gestão que se inicia. 

A Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel marcham 

para a Linha do Ocidente, viram-se para sul e norte para as Linhas de Marcha do Norte e Sul, viram-se ao 

ocidente e permanecem de pé do lado de fora da porta da Antessala e da Sala de Preparação. (Diagrama 9).  

Se houver uma narração especial de entrada, as Oficiais e Representantes do Grande Bethel entram de 

acordo com a narração. (Veja os Diagramas 35 a 41 para sugestões de posições de cadeiras). Quando todas as 

Oficiais estiverem em posição, a Oficial Instaladora senta todas com um golpe de malhete (*). 

A Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel retornam 

aos seus postos depois da última Filha do Grande Bethel entrar na Sala do Bethel. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Guardiã do Grande Bethel você dará as boas vindas às filhas que serão 

instaladas para a gestão que se inicia. 

 

GUARDIÃ DO BETHEL: Queridos membros do Grande Bethel, nós lhe damos as boas vindas e desejamos 

que esse seja o primeiro passo de uma gestão iluminada, todas vocês são merecedoras dos altos postos que 

assumem nesse dia, tenham certeza que o Grande Time sempre estará ao lado de vocês, sempre lhes 

guiando nesses próximos doze meses. 

 

APRESENTAÇÃO DA BÍBLIA: (se a Bíblia ainda não estiver no Altar) 

 

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), Dirigente de Cerimônias 

Instaladora do Grande Bethel (levanta-se) e Capelã Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), vocês se 

retirarão e apresentarão a Bíblia Sagrada. 

 

A Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel 

prosseguem, lado a lado, na Linha do Ocidente para a Linha de Marcha do Norte, então ao oriente para a Linha 

do Altar. Acenam com a cabeça para a Capelã Instaladora do Grande Bethel segui-las e viram-se para ocidente. 

(Diagrama 11). Prosseguem a ocidente na Linha de Marcha do Norte até a Sala de Preparação. (Diagrama 12) 

A Oficial Instaladora soa três golpes de malhete (***) quando a Capelã Instaladora do Grande Bethel 

entrar carregando a Bíblia Sagrada fechada. Nada deve estar em cima da Bíblia e nenhum papel dentro dela.  

A Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel (lado a 

lado) seguem a Capelã Instaladora do Grande Bethel até a Linha do Altar (Diagrama 13). Se filhas do Grande 

Bethel forem realizar a escolta da Biblia, então a Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias 

Instaladora do Grande Bethel seguem após as filhas do Grande Bethel. 
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A Capelã Instaladora do Grande Bethel segue a oriente na Linha de Marcha do Norte para a Linha do 

Altar e então atende ao Altar como no Ritual. Se filhas do Grande Bethel são forem realizar a escolta, elas 

seguem a Capelã Instaladora do Grande Bethel para a formação pretendida. A Guia Instaladora do Grande Bethel 

e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel param no Posto de Espera Norte. 

A seguir uma sugestão de narração de entrada da Bíblia. 

 

CAPELÃ INSTALADORA DO GRANDE BETHEL: A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e 

realizar o impossível. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. pois 

foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi 

formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do visível. Sem fé é impossível 

agradar a Deus, pois que Dele de aproxima precisa crer ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 

(*). 

Depois da Cerimônia da Bíblia, a Capelã Instaladora do Grande Bethel volta ao seu posto, a Guia 

Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel retornam aos seus postos 

usando as linhas regulares de marcha. A Capelã abre a Bíblia como no Ritual quando a colocar no Altar. 

Depois da Cerimônia da Bíblia, a Capelã Instaladora do Grande Bethel volta ao seu posto, a Guia 

Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel retornam aos seus postos 

usando as linhas regulares de marcha. As filhas atuando como escolta (se houver) devem se retiram usando as 

linhas regulares de marcha. 

Se a Cerimônia de Apresentação ou Escolta da Bíblia for usada, a Capelã abre a Bíblia como no Ritual 

quando a colocar no Altar. Se não houver Cerimônia de Apresentação da Bíblia, a Bíblia é apenas levada ao 

Altar, a Bíblia permanece fechada e a Capelã Instaladora do Grande Bethel a abre quando atender ao Altar para a 

primeira oração. 

 

APRESENTAÇÃO DA BANDEIRA: 

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), Dirigente de 

Cerimônias Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), e Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel 

(levanta-se), vocês se retirarão e apresentarão a Bandeira do nosso País ao ocidente do Altar. 

A Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel 

prosseguem, lado a lado, na Linha do Ocidente para a Linha de Marcha do Sul, então a oriente para a Linha do 

Altar. Acenam com a cabeça para a Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel para segui-las e viram-se para o 

ocidente. (Diagrama 14) Prosseguem a ocidente na Linha de Marcha do Sul para a Linha do Ocidente, então a 

norte para a Linha de Marcha do Norte, então a ocidente até a Sala de Preparação. (Diagrama 15) 

A Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel entra pela Sala de Preparação, seguida pela Guia 

Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel (lado a lado com a 

Dirigente de Cerimônias mais próxima ao Altar). A Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel carrega a 

bandeira de acordo com os regulamentos governamentais em cada respectiva Província, Território ou País. 

Quando a Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel entrar carregando o Emblema Nacional, a Oficial 

Instaladora dá três golpes de malhete (***). 

A Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel prossegue a oriente na Linha de Marcha do Norte até que 

uma abertura apropriada se apresente de acordo com o plano de assentos de forma que ela possa entrar e 

apresentar o Emblema Nacional ao ocidente do Altar.  

A Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel 

prosseguem a oriente na Linha de Marcha do Norte até o ocidente do Altar em linha com a Porta Bandeira 

Instaladora do Grande Bethel. Elas esperam na Linha de Marcha do Norte, viradas para o Oriente (Diagrama 16). 

O Hino Nacional com música apropriada (como definido no Ritual) é cantado. Um tributo apropriado é feito. Nos 

Estados Unidos, um verso de Star Spangled Banner é cantada enquanto o Emblema Nacional está no oeste do 

Altar. O seguinte tributo é feito: 

 

OFICIAL INSTALADORA: Eu apresento a Bandeira de nosso País, nascida na liberdade, embalada em 

independência pelos pioneiros de um país glorioso. Ela tem sido o símbolo de uma nação em suas 

vicissitudes tanto quanto em suas glórias. Ela tem sido uma inspiração para os corações, mentes, e almas 

de todos aqueles que desejam ser livres. Que ela possa ser sempre levada para o alto na defesa de toda 

causa justa. Nossos corações ficam repletos de tudo que ela significa quando nos reunimos ao seu apoio, e 

possamos nós, como cidadãos desta nação, sempre segui-la com honra e em paz. Guia Instaladora do 

Grande Bethel, Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel e Porta Bandeira Instaladora do 

Grande Bethel, vocês escoltarão a Bandeira ao Oriente. 
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A Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel marcha ao redor do lado norte do Altar e prossegue 

diretamente ao Oriente e coloca a Bandeira no suporte em posição apropriada. A Guia Instaladora do Grande 

Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, seguidas pela Porta Bandeira Instaladora do 

Grande Bethel, retornam ao posto da Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel pela Linha de Marcha do 

Norte para a Linha do Ocidente, viram-se a sul para a Linha de Marcha do Sul e prosseguem pela Linha de 

Marcha do Sul até o posto da Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel. (Diagrama 17) Sentam a Porta 

Bandeira Instaladora do Grande Bethel com um leve aceno com a cabeça e então retornam aos seus postos no 

Ocidente. Elas se sentam juntas para esperar a próxima ordem da Oficial Instaladora. 

Se não houver uma Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel, a Dirigente de Cerimônias Instaladora 

do Grande Bethel carrega a Bandeira seguindo as mesmas linhas de marcha descritas acima, eliminando a linha 

de marcha para o posto da Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel.  

Outros Emblemas Nacionais e/ou bandeiras dos estados podem ser apresentadas neste momento ou 

colocados no Oriente antes da Cerimônia de Instalação.  

 

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), Dirigente de Cerimônias 

Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), e Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), 

vocês se retirarão e apresentarão a Bandeira do Bethel. 
 

OFICIAL INSTALADORA:  Filhas e Membros de Maioridade, vocês se levantarão e juntas cantarão o 

Hino à Bandeira do Bethel. 

(Hino da Bandeira) 

 

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel, Dirigente de Cerimônias Instaladora do 

Grande Bethel, e Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel, vocês escoltarão a bandeira ao oriente. 
Um golpe de malhete quando a Porta Bandeira Instaladora do Grande Bethel se virar para retornar ao seu posto. 

(*) 

 

ESCOLTA E APRESENTAÇÕES:  

Escolta e Apresentações, como no Ritual. Honrarias não são feitas neste momento.  

  

OFICIAL INSTALADORA: Apresentações. 

 

OFICIAL INSTALADORA: A Grande Guardiã e o Grande Guardião Associado por favor deem um passo 

a frente. 

 

É com prazer que apresento ____________________Grande Guardiã e ______________________ Grande 

Guardião Associado. 

 

OFICIAL INSTALADORA: A Vice Grande Guardiã e o Vice Grande Guardião Associado por favor deem 

um passo a frente. 

 

É com prazer que apresento ____________________Vice Grande Guardiã e ______________________ Vice 

Grande Guardião Associado. 

 

OFICIAL INSTALADORA: A Guardiã do Grande Bethel e o Guardião Associado do Grande Bethel por 

favor deem um passo a frente. 

 

É com prazer que apresento ____________________ Guardiã do Grande Bethel e ____________________ 

Guardião Associado do Grande Bethel. 

 

OFICIAL INSTALADORA: A Miss Filha de Jó Minas Gerais por favor dê um passo a frente. 

 

É com prazer que apresento ____________________ Miss Filha de Jó Minas Gerais. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Membros e amigos das Filhas de Jó, nós lhes damos as boas vindas aqui para 

testemunhar a Instalação das Oficiais e das Representantes do Grande Bethel de Minas Gerais, Brasil, das 

Filhas de Jó Internacional. Elas foram eleitas ou nomeadas para servirem na gestão que se inicia. Antes de 
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instalá-las em seus cargos, pediremos as bênçãos de nosso Pai Celestial. Capelã Instaladora do Grande 

Bethel(levanta-se), você comparecerá ao Altar. 

Três batidas de malhete (***). 

 

CAPELÃ INSTALADORA DO GRANDE BETHEL: Oh, misericordioso e amado Pai, nós nos dirigimos a Ti 

em nossa fé, certas de que ouvirás e responderás nossa prece. Esteja bem próximo de nós nesta hora e 

deixe que suas bênçãos se derramem sobre nós enquanto humildemente procuramos fazer a Sua vontade. 

Conceda àquelas que serão investidas com autoridade, o espírito do amor e da caridade. Ajude-as a 

enxergar claramente o poder e a influência de uma vida bela e feminina. Que possa a união e a harmonia 

prevalecer, e enquanto elas lutam pelos mais altos ideais de vida, possam tornarem-se mais graciosas e 

amáveis, mais fiéis e pacientes dia a dia, e completem a fundação de uma vida útil e perfeita. Nós Te 

pedimos em Teu nome. Amém. 

 (*). 

 

OFICIAL INSTALADORA: Secretária Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), você lerá os nomes das 

Oficiais do Grande Bethel e das Representantes, eleitas ou nomeadas, que servirão a esta gestão que se 

inicia. Quando seus nomes forem lidos, elas se levantarão e permanecerão de pé. As oficiais reconhecem o 

anúncio de seus nomes fazendo uma leve reverência com a cabeça. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel (levanta-se) e Dirigente de Cerimônias 

Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), vocês apresentarão as Oficiais para o Juramento.  

 

GUIA INSTALADORA DO GRANDE BETHEL: Oficial Instaladora, todas estão prontas. 

A Oficial Instaladora desce do patamar do oriente de se aproxima do altar. A Oficial Instaladora deve 

carregar o malhete com ela e colocar o malhete sobre o seu coração para o Juramento. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Vocês colocarão sua mão direita sobre o coração e farão esta promessa.  

Vocês prometem que o Grande Bethel nunca será aberto sem os nossos Guardiões ou Grandes Guardiões?  
(Resposta: Sim eu prometo) 

Que vocês seguirão a orientação dos nossos Guardiões e Grandes Guardiões em todos os assuntos 

concernentes ao trabalho e bem-estar do Grande Bethel? (Resposta: Sim eu prometo) 

Vocês assumirão o seguinte Juramento:  

Na presença do Grande Deus – e destas testemunhas – eu prometo obedecer as leis – das Filhas de Jó 

Internacional – que me aconselharei com os Guardiões do Grande Bethel – e serei cortês e obediente para 

com eles – que serei fiel aos deveres do meu cargo – que me empenharei para viver de acordo com seus 

ensinamentos – na esperança de que eu possa ser digna – de ser uma das “Mais justas da Terra” – que me 

empenharei para ser sempre fiel a esta promessa – e se eu violar este Juramento – eu concordo em deixar 

meu cargo – a pedido – ou por declaração – da Guardiã do Grande Bethel. 

A Oficial Instaladora retorna ao Oriente. (Diagrama 19) Um golpe de malhete (*). 

A Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel prosseguem a 

oriente para a Linha do Altar, viram a sul e norte para os Postos de Espera. (Diagrama 19). 

 

OFICIAL INSTALADORA: Eu tenho o prazer de apresentar as Representantes do Grande Bethel (as 

Representantes do Grande Bethel se levantam). Representantes do Grande Bethel, vocês foram escolhidas 

para graciosamente representar os Bethéis de nosso Estado e os Estados brasileiros nos quais nossa Ordem 

está presente. Pela troca de experiências e idéias vocês devem conhecer as atividades dos Bethéis e 

contribuir com o crescimento da Ordem. É importante que sejam sinceras e diligentes na administração de 

seus deveres para que a Ordem em Minas Gerais possa se orgulhar de suas realizações. A Oficial 

Instaladora faz uma leve reverência para que as Representantes do Grande Bethel se sentem.  

 

OFICIAL INSTALADORA: (nome) Guarda Interna do Grande Bethel e (nome) Guarda Externa do Grande 

Bethel. Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, vocês 

apresentarão a Guardas Interna do Grande Bethel ao Altar.  
 

OFICIAL INSTALADORA: Filhas Guardas, vocês representam as Guardas dos Bethéis de nosso Estado. 

Observem cuidadosamente as portas de nosso Grande Bethel, e estejam alertas, guardando contra o 

pecado que está sempre forçando sua entrada em corações e mentes puras. Vocês agora serão investidas 
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com as jóias de seus cargos (aguarda a entrega das jóias). Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de 

Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, vocês escoltarão estas Oficiais aos seus postos.  

. 

OFICIAL INSTALADORA: (nome) Primeira Zeladora do Grande Bethel e (nome) Segunda Zeladora do 

Grande Bethel. Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande 

Bethel, vocês apresentarão as Zeladoras ao Altar.  

 

OFICIAL  INSTALADORA:  Filhas Zeladoras,  vocês representam as Zeladoras dos Bethéis de nosso 

Estado. Vocês  são  as  Zeladoras  da Pomba e da Urna de Incenso, emblemas de nossa Ordem. Sempre 

deixem que suas vidas simbolizem a pureza e a oração que eles representam. Vocês agora serão investidas 

com as jóias de seus cargos (aguarda a entrega das jóias). Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de 

Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, vocês escoltarão estas Oficiais aos seus postos.  

 

OFICIAL INSTALADORA: (nome) Capelã do Grande Bethel; (nome), Musicista do Grande Bethel; (nome) 

Bibliotecária do Grande Bethel. Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora 

do Grande Bethel, vocês apresentarão a Capelã, a Musicista e a Bibliotecária do Grande Bethel no Altar.  
 

OFICIAL INSTALADORA: Filha Capelã do Grande Bethel, você representa as Capelãs dos Bethéis de 

nosso Estado. Você lidera as devoções do Bethel e transmite o Juramento de Segredo para Adultos quando 

necessário. Possa você liderar também na reverência as coisas sagradas, as luzes do farol que ilumina a 

vida. 

Filha Musicista do Grande Bethel, você representa as Musicistas dos Bethéis de nosso Estado. Seu dever é 

presidir diante do instrumento durante a parte musical de nossas cerimônias. Possa a harmonia de suas 

músicas soar tão verdadeiramente que a discórdia não entrará aqui. 

Filha Bibliotecária do Grande Bethel, você representa as Bibliotecárias dos Bethéis de nosso Estado. É seu 

dever encorajar o gosto pelas artes e ciências, fornecendo um relatório de objetivo educacional. Deixe sua 

vida ser um livro aberto cujas paginas sejam repletas de conhecimento e verdade. 

Vocês agora serão investidas com as jóias de seus cargos (aguarda a entrega das jóias). Guia Instaladora do 

Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, vocês escoltarão estas Oficiais aos 

seus postos.  

 

OFICIAL INSTALADORA: (nome) Secretária do Grande Bethel e (nome), Tesoureira do Grande Bethel 

Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, vocês 

apresentarão a Secretária e a Tesoureira do Grande Bethel no Altar.  

 

OFICIAL INSTALADORA: Filha Secretária do Grande Bethel, você representa as Secretárias dos Bethéis 

de nosso Estado. Seu dever é tomar nota de todas as atividades do do Grande Bethel de forma apropriada, 

receber todo o dinheiro, repassá-lo a Tesoureira do Bethel do Grande Bethel e obter um recibo. 

Filha Tesoureira do Grande Bethel, você representa as Tesoureiras dos Bethéis de nosso Estado. Seu dever 

é receber todo o dinheiro da Secretária do Grande Bethel e manter uma contabilidade precisa. 

Vocês agora serão investidas com as jóias de seus cargos (aguarda a entrega das jóias). Guia Instaladora do 

Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, vocês escoltarão estas Oficiais aos 

seus postos.  

 

OFICIAL INSTALADORA: (nome), Primeira Mensageira do Grande Bethel, (nome), Segunda Mensageira 

do Grande Bethel, (nome), Terceira Mensageira do Grande Bethel, (nome), Quarta Mensageira do Grande 

Bethel e (nome), Quinta Mensageira do Grande Bethel. Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de 

Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, vocês apresentarão as Cinco Mensageiras no Altar.  
 

OFICIAL INSTALADORA: Filhas Mensageiras, vocês representam as Mensageiras dos Bethéis de nosso 

Estado às quais foi dado o privilégio de contar às Peregrinas a história da vida de Jó, seus prazeres, suas 

provações, suas tentações e seu triunfo final e paz. Portanto sejam específicas, que suas próprias 

interpretações sejam sérias e sinceras, que suas próprias vidas sejam um exemplo de paciência e fé, que a 

recompensa pode ser sua maior conquista na vida. Vocês agora serão investidas com as jóias de seus cargos 

(aguarda a entrega das jóias). Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do 

Grande Bethel, vocês escoltarão estas Oficiais aos seus postos.  
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OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do 

Grande Bethel, vocês apresentarão a Guia do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias do Grande 

Bethel.  

 

OFICIAL INSTALADORA: Filha Guia do Grande Bethel, você representa as Guias dos Bethéis de nosso 

Estado às quais foi dado o dever de guiar as Peregrinas em suas jornadas através das diversas épocas. 

Familiarize-se com os ensinamentos desta Ordem, que você estará apta a guiar os outros e direcioná-los 

para o caminho da paz, verdade, e honestidade na vida. 

Filha Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel, você representa as Dirigentes de Cerimônias dos Bethéis 

de nosso Estado. Seu dever é cuidar e apresentar o Emblema Nacional, verificar a preparação adequada 

para nossas cerimônias, e assistir a Guia do Grande Bethel em suas funções.  

Vocês agora serão investidas com as jóias de seus cargos (aguarda a entrega das jóias). Guia Instaladora do 

Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, vocês escoltarão estas Oficiais aos 

seus postos.  

 

OFICIAL INSTALADORA: Eu tenho o prazer de apresentar (nome) que acaba de ser instalada como Guia 

do Grande Bethel e (nome) que acaba de ser instalada como Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel 

para a gestão que se inicia.  

Aplausos. Quando a Guia Instaladora do Grande Bethel e a Dirigente de Cerimônias Instaladora do 

Grande Bethel chegarem aos Postos de Espera, a Guia Instaladora do Grande Bethel faz uma leve reverência para 

que as Oficiais se sentem. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do 

Grande Bethel, vocês apresentarão a Primeira Princesa do Grande Bethel e a Segunda Princesa do Grande 

Bethel ao Altar.  
 

OFICIAL INSTALADORA: Filhas Princesas, vocês representam as Princesas dos Bethéis de nosso Estado. 

Vocês foram eleitas para ajudar a Honorável Rainha do Grande Bethel em tudo o que ela possa requerer 

de ambas. Vocês devem conduzir-vos em todos os momentos com dignidade condizente com seus altos 

cargos. Sejam graciosas, corteses e gentis, expressando através de suas vidas diárias os princípios de 

religião, virtude e honra.  Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do 

Grande Bethel, vocês escoltarão as Princesas ao Oriente, para serem investidas com as honras de seus 

postos.  Oficial Instaladora continua após as Princesas serem investidas com suas capas, coroas e jóia do cargo. 

  

OFICIAL INSTALADORA: (princesas ainda ajoelhadas) Filhas Princesas, empenhem-se para que a beleza de 

caráter brilhe mais intensamente que a beleza e o esplendor de suas vestes.  
As Zeladoras Instaladoras ajudam as Princesas a se levantarem. A Guia Instaladora do Grande Bethel e a 

Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel devolvem os objetos especiais às Princesas e retornam 

para seus Postos de Espera. As Princesas sobem o Patamar do Oriente e viram-se para o Ocidente. A Oficial 

Instaladora soa três golpes de malhete  

(***) 

 

OFICIAL INSTALADORA: É com prazer que eu apresento (nome), que acaba de ser instalada como 

Primeira Princesa do Grande Bethel e (nome), que acaba de ser instalada como Segunda Princesa do 

Grande Bethel para a gestão que se inicia.  

Aplausos. Um golpe de malhete (*) 

 

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias Instaladora do 

Grande Bethel, vocês conduzirão a Honorável Rainha do Grande Bethel de Minas Gerais, para se ajoelhar 

no Altar, e colocar suas mãos na Bíblia Sagrada aberta.  
 

A Oficial Instaladora desce o patamar e caminha para um ponto a um passo do Oriente do Altar, no centro, onde 

ela permanece para instalar a Honorável Rainha do Grande Bethel. Ela deve levar o malhete com ela e colocá-lo 

sobre seu coração para o Juramento. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Honorável Rainha do Grande Bethel, você repetirá depois de mim:  
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Eu serei fiel às Leis – das Filhas de Jó Internacional – respeitarei Grande e o Supremo Conselho Guardião, 

– e me esforçarei para ser digna de meu cargo – assim Deus me ajude.  

 

OFICIAL INSTALADORA: Aquela eleita para o cargo de Honorável Rainha do Grande Bethel deve ser 

generosa de caráter, soberana, tolerante, e possuidora da habilidade de presidir de uma maneira justa e 

graciosa, conhecedora de nossa Constituição, Manual de Regras e Regulamentos e Ritual. Suas palavras 

devem ser agradáveis e inspiradoras. Seu amor pela Ordem deve incentivar todas irmãs que estão 

próximas dela e deve sempre elevar seus pensamentos e dos outros em direção às coisas mais sagradas e 

puras na vida. Atenção educada e cortês com suas irmãs e os conselhos dos pais e guardiões e a 

consideração com a felicidade alheia irá fortalecer sua própria vida, e a prece de todos que conhecem e 

amam você será: tudo que você desejar, nós te desejamos em dobro; tudo que você sonhar, nós esperamos 

que se realize; tudo que você pedir a Deus, esperamos que Ele conceda a você e que o nosso Pai Celestial a 

guie e a dirija em seu serviço do amor.  
 

Honorável Rainha do Grande Bethel retira a mão da Bíblia. A Oficial Instaladora marcha ao redor do 

lado norte do Altar, entrega o malhete para a Dirigente de Cerimônias Instaladora do Grande Bethel, pára atrás da 

Honorável Rainha e coloca a capa sobre ela. (Diagrama 33)  

 

OFICIAL INSTALADORA: Essa capa é um emblema de seu alto posto e simboliza o amor dos Membros do 

Grande Bethel que a escolheram como sua Honorável Rainha.  

Depois que a capa estiver amarrada, a Oficial Instaladora retira a coroa e coloca na cabeça da Honorável 

Rainha. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Eu agora coloco sobre sua cabeça esta coroa, um emblema de liderança, e o 

símbolo de sua alta posição. Possa você sempre usá-la com dignidade, graça e humildade.  

 

Depois da palavra “humildade”, a Oficial Instaladora investe a HRGB com a jóia de seu cargo e dá um 

passo para ficar entre o Altar e o posto da Capelã, e então continua. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Honorável Rainha do Grande Bethel, você representa as Honoráveis Rainhas 

dos Bethéis de nosso Estado. Deixe que a sabedoria e a compreensão coroem seus julgamentos, e a beleza e 

a glória de seu reinado será tão brilhante quanto o brilho de seu manto real. Empenhe-se sempre para usar 

estas honrarias com dignidade real enquanto for Honorável Rainha do Grande Bethel de Minas Gerais. 

 

A Oficial Instaladora permanece de pé e ajuda a Honorável Rainha a se levantar. A Dirigente de 

Cerimônias Instaladora do Grande Bethel retorna o malhete para a Oficial Instaladora. A Oficial Instaladora 

escolta a Honorável Rainha para o lado norte do Altar e então diretamente para o Oriente.  

 

OFICIAL INSTALADORA: (***) É com prazer que eu apresento (nome), que acaba de ser instalada como 

Honorável Rainha do Grande Bethel  para a gestão que se inicia. (Aplausos) Honorável  Rainha do Grande 

Bethel,  eu  lhe  presenteio  o  malhete,  o  emblema  de sua autoridade, sabendo que em suas mãos ele será 

usado certo e com sabedoria.  

A Oficial Instaladora entrega o malhete para a Honorável Rainha, que senta o Bethel com um golpe de malhete. 

A Honorável Rainha e a Oficial Instaladora permanecem de pé. A Honorável Rainha retorna o malhete para a 

Oficial Instaladora. (*) 

 

OFICIAL INSTALADORA: Eu agora lhe presenteio uma cópia do Manual de Regras e Regulamentos de 

Minas Gerais, do Estatuto do Grande Bethel e da Constituição e do Estatuto das Filhas de Jó 

Internacional. Eles são seus para você estudar para a gestão que se inicia. Eles definem seus deveres e 

responsabilidades. Eles também estabelecem os direitos e privilégios de todos os membros da Ordem. 

Examine-os cuidadosamente para que seus deveres sejam bem realizados, e os direitos e privilégios dos 

membros protegidos. A Honorável Rainha do Grande Bethel se senta. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Secretária Instaladora do Grande Bethel (levanta-se), você fará a Proclamação.  

 

SECRETÁRIA INSTALADORA DO GRANDE BETHEL: Por determinação da Oficial Instaladora e do 

Grande Conselho Guardião, eu proclamo as Oficiais do Grande Bethel de Minas Gerais, Brasil, das Filhas 
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de Jó Internacional, legalmente instaladas para a realização de seus trabalhos sob as leis das Filhas de Jó 

Internacional e do Grande Conselho Guardião. (*) 

 

OFICIAL INSTALADORA: As Oficiais Instaladoras podem se retirar. 

 

As Oficiais Instaladoras se retiram com exceção da Secretária Instaladora do Grande Bethel que deve completar a 

ata para o livro da Secretária do Bethel e a Capelã Instaladora do Grande Bethel se ela for fazer a prece de 

encerramento. A Musicista Instaladora do Grande Bethel do Grande Bethel deve permanecer no instrumento. A 

Secretária Instaladora do Grande Bethel e a Capelã Instaladora do Grande Bethel devem ir para as linhas laterais 

antes das Oficiais do Grande Bethel se retirarem. 

 

OFICIAL INSTALADORA: Passo o malhete para a Honorável Rainha do Grande Bethel instalada e desejo 

que conduza com ele este Grande Bethel com sabedoria e amor, honrando sempre aquelas que nela 

confiaram como líder para essa gestão. (*) 

 

INSTALAÇÃO DA GUARDIÃ E DO GUARDIÃO ASSOCIADO DO GRANDE BETHEL 

 

A Guardiã do Grande Bethel e o Guardião Associado do Grande Bethel que estão deixando o posto atuarão como 

Guardiã do Grande Bethel Instaladora e Guardião Associado do Grande Bethel Instalador. A Honorável Rainha 

do Grande Bethel deve convidá-los ao Oriente. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Convido ao Oriente (nome) Guardiã do Grande Bethel 

Instaladora e (nome) Guardião Associado do Grande Bethel Instalador (aguarda até chegarem o pedestal da 

HRGB entrega o malhete a Guardiã do Grande Bethel Instaladora) 

 

GUARDIÃ DO GRANDE BETHEL INSTALADORA: Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do 

Grande Bethel, vocês apresentarão a Guardiã do Grande Bethel e Guardião Associado do Grande Bethel 

indicados para a gestão que se inicia a ocidente do altar. Quando estiverem em posição. 

 

Vocês colocarão a mão direita sobre o coração e repetirão o seguinte juramento:  

Eu solenemente prometo – que respeitarei a Constituição e Estatuto – do Supremo Conselho Guardião – e 

o Manual de Regras e Regulamentos – do Grande Conselho Guardião de Minas Gerais. – Que irei 

desempenhar fielmente – os deveres do meu cargo – e me esforçarei sinceramente – para promover o bem-

estar – e a prosperidade do Grande Bethel de Minas Gerais. Uma batida de malhete (*). 

 

GUARDIÃ DO GRANDE BETHEL INSTALADORA: Guardiã do Grande Bethel, os deveres de seu cargo 

estão definidos no Manual de Regras e Regulamentos de Minas Gerais. Seu posto é de grande 

responsabilidade e o bem-estar do Grande Bethel depende grandemente da maneira como você 

desempenha seus deveres. Você está disposta a assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim) 

 

GUARDIÃO ASSOCIADO DO GRANDE BETHEL INSTALADOR: Guardião Associado do Grande Bethel, 

seu dever é auxiliar a Guardiã do Grande Bethel no cumprimento de seus deveres e auxiliá-la em todos os 

assuntos concernentes ao bem-estar do Grande Bethel. Você está disposto a assumir estas 

responsabilidades? (Resposta: Sim) 

 

GUARDIÃ DO GRANDE BETHEL INSTALADORA: A vocês foi dado o privilégio de guiar e aconselhar 

essas justas Filhas na peregrinação da vida e ajudá-las em seus projetos para o bem do Grande Bethel. 

Vocês devem estar alertas e vigilantes para que suas condutas sejam exemplos de paciência e virtude que 

serão uma inspiração as Filhas seguirem. Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do Grande 

Bethel, vocês escoltarão os Guardiões do Grande Bethel ao Oriente.  

(A Guardiã do Grande Bethel Instaladora apresenta os Guardiões do Grande Bethel, parabeniza e retorna o 

malhete a Honorável Rainha do Grande Bethel) 

  

APRESENTAÇÕES E HOMENAGENS: 

 

Entrega da Jóia de Past Honorável Rainha do Grande Bethel 

Homenagem aos membros que atingiram 25 anos (se houver) 
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Homenagem aos past Guardiões do Grande Bethel 

Cerimônia do Grau Púrpura (se houver) 

 

COMENTÁRIOS:  
Apenas daqueles chamados pela Honorável Rainha do Grande Bethel. 

 

MARCHA DA MOEDA (OPCIONAL) 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Iremos agora realizar a marcha da moeda. Todos os 

valores recebidos serão encaminhados ao fundo de viagens do Grande Bethel.  

 

ENCERRAMENTO: 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Iremos agradecer ao nosso Pai Celestial pelas suas 

benções durante todo este tempo que estivemos reunidas. Nossa capelã nos guiará em oração. (***) 

 

CAPELÃ DO GRANDE BETHEL: Nosso Pai que está no Céu, nós Te agradecemos pelas Filhas de Jó 

Internacional. Possamos nós sermos sempre “As mais justas em toda a Terra”. Dê a estas Oficiais que 

foram investidas com autoridade, a valorização e a sabedoria de seus cargos, de forma que sejam sempre 

fiéis à nossa Ordem. Abençoe nosso Grande Bethel, nossas Filhas e nossos líderes. Nós pedimos em Teu 

nome. Amém.  (*) 

Todas as Filhas respondem dizendo “Amém”. A Capelã do Grande Bethel se levanta, reverentemente fecha a 

Bíblia como no ritual e retorna ao seu posto. Um golpe de malhete se a Bíblia será assinada (*) 

 

ASSINATURA DA BÍBLIA: 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Guardiã do Grande Bethel e Guardião Associado do 

Grande Bethel, peço que guiem a Past Honorável Rainha para assinar nosso livro sagrado e deixar seu 

nome registrado juntamente com todas nossas Past’s Honoráveis Rainhas, que juntas construíram a 

história de nosso Grande Bethel. 

(Depois que voltarem ao oriente) 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Todos os presentes, exceto as oficiais e representantes do 

Grande Bethel, a Guardiã do Bethel e o Guardião Associado do Grande Bethel, permanecerão sentados até 

que as Oficias do Grande Bethel tenham se retirado. (**) 

Música de marcha para as Zeladoras do Grande Bethel retirarem as cadeiras do semicírculo. Marcha de 

Encerramento igual a do Ritual usando uma das Formações de Encerramento. A Guardiã do Grande Bethel e o 

Guardião Associado do Grande Bethel retornam para o Oriente durante o Encerramento como no Ritual. A 

Guardiã do Grande Bethel e o Guardião Associado do Grande Bethel podem convidar os pais/guardiões da nova 

Honorável Rainha do Grande Bethel para a Linha do Oriente para assistirem a Formação de Encerramento depois 

das Oficiais terem deixado o Oriente. 

Quando as Oficiais estiverem na Linha do Ocidente: 

 

GUARDIÃ DO GRANDE BETHEL: Isto conclui nossa cerimônia.  

 

A Guardiã do Grande Bethel acena com a cabeça para as Oficiais, elas respondem com um aceno de cabeça e a 

Guardiã do Grande Bethel soa um golpe de malhete (*). As Oficiais completam a Marcha de Encerramento.  
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REUNIÃO DE TRABALHO DO GRANDE BETHEL  

 

O Grande Bethel é aberto da mesma maneira que um Bethel regular conforme o Ritual. As mudanças 

estão nos Postos e Deveres, fala da Honorável Rainha para abrir e fechar a reunião e ordem de Escolta, 

Apresentação e Honrarias. 

 

Deverá ser acrescentado “do Grande Bethel” aos nomes de cada cargo.  

 

CERIMÔNIA DE ABERTURA: A Entrada dos Guardiões do Grande Bethel, Representantes do Grande 

Bethel, Oficiais do Grande Bethel, Apresentação das Bandeiras e Juramento de Honra para Adultos é realizada 

conforme o Ritual.  

 

POSTOS E DEVERES DAS OFICIAIS: como determinado no Ritual e alteração nas falas como abaixo:  

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Estamos novamente reunidas para que fiquem impressas 

mais profundamente em nossos corações e mentes as lições de amor, honra, fé, verdade e esperança. É um 

privilégio e uma honra servir no Grande Bethel, sustentar e preservar os altos ideais e princípios das 

Filhas de Jó e promover a amizade, bem estar, interesse e crescimento de nossa amada Ordem.  

 

Para que os ensinamentos de nosso Criador possam ficar mais profundamente impressos em nossos 

corações e mentes, prestemos atenção enquanto cada Oficial explica seus deveres, cada uma com uma lição 

de amizade e amor, para além das fronteiras de um só Bethel. A Honorável Rainha do Grande Bethel senta-

se. Todas as Filhas cantam, "Nós Somos as Filhas de Jó". 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Guarda Interna do Grande Bethel, instrua a Guarda 

Externa do Grande Bethel a assumir seu posto.  
 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Guarda Externa do Grande Bethel, onde é seu posto e 

explique seus deveres. 
 

GUARDA EXTERNA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande Bethel, 

meu posto é do lado externo da porta da antessala. Meu dever é evitar interrupções durante a reunião do 

Grande Bethel e, com sua permissão, admitir apenas quem estiver qualificado. Eu represento as Guardas 

Externas de nossa Ordem em Minas Gerais, que graciosamente servem do lado de fora das portas 

fechadas. Elas são embaixadoras do bem-estar e proteção. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL:  Guarda Externa do Grande Bethel, instrua a Guarda 

Interna para que retorne ao seu posto. 
 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Guarda Interna do Grande Bethel. 

 

GUARDA INTERNA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande Bethel, 

meu posto é do lado interno da porta da Antessala. Meu dever atender avisos vindos de fora e transmitir 

suas ordens à Guarda Externa do Grande Bethel. Eu represento as Guardas Internas de nossa Ordem em 

Minas Gerais, que estão atentas e zelosas, sempre protegendo os interesses de nossa Ordem. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL:  Segunda Zeladora do Grande Bethel. 

 

SEGUNDA ZELADORA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se, volta-se para a HRGB e acena) Honorável 

Rainha do Grande Bethel, meu posto é à esquerda e ao ocidente da Segunda Princesa do Grande Bethel 
(volta-se para o ocidente).  Meu dever é ajudar a Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel a cuidar das 

propriedades do Grande Bethel e cumprir quaisquer outros deveres designados pela Honorável Rainha do 

Grande Bethel. Eu represento as Segundas Zeladoras de nossa Ordem que de boa vontade cumprem 

deveres especiais a elas designados. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL:  Primeira Zeladora do Grande Bethel. 
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PRIMEIRA ZELADORA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se, volta-se para a HRGB e acena) Honorável 

Honorável Rainha do Grande Bethel, meu posto é à direita e ao ocidente da Primeira Princesa do Grande 

Bethel. (volta-se para o ocidente) Meu dever é ajudar a Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel a cuidar 

das propriedades do Grande Bethel e cumprir quaisquer outros deveres designados pela Honorável 

Rainha do Grande Bethel. Eu represento as Primeiras Zeladoras de nossa Ordem que auxiliam em várias 

cerimônias e trabalham em harmonia com as Segundas Zeladoras. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL:  Primeira Mensageira do Grande Bethel. 

 

PRIMEIRA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande 

Bethel, meu posto é no semicírculo das Mensageiras, entre a Tesoureira do Grande Bethel e a Segunda 

Mensageira do Grande Bethel. Eu represento as Primeiras Mensageiras de nossa Ordem em Minas Gerais 

que, através da primeira mensagem da vida de Jó, ensinam obediência aos pais e guardiões. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL:  Segunda Mensageira do Grande Bethel. 

 

SEGUNDA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande 

Bethel, meu posto é no semicírculo das Mensageiras, entre a Primeira Mensageira do Grande Bethel e a 

Quinta Mensageira do Grande Bethel. Eu represento as Segundas Mensageiras de nossa Ordem em Minas 

Gerais que continuam a história da vida de Jó ensinando paciência e respeito pela sabedoria. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Terceira Mensageira do Grande Bethel. 

 

TERCEIRA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande 

Bethel, meu posto é no semicírculo das Mensageiras, entre a Capelã do Grande Bethel e a Quarta 

Mensageira do Grande Bethel Bethel. Eu represento as Terceiras Mensageiras de nossa Ordem em Minas 

Gerais que relatam as tentações de Jó e ensinam o valor da responsabilidade para com nosso Criador e 

com toda a humanidade. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Quarta Mensageira do Grande Bethel. 

 

QUARTA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande Bethel 

meu posto é no semicírculo das Mensageiras, entre a Terceira Mensageira do Grande Bethel e a Quinta 

Mensageira do Grande Bethel. Eu represento as Quartas Mensageiras de nossa Ordem em Minas Gerais 

que relatam o triunfo de Jó e a recompensa por sua fé em nosso Criador. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Quinta Mensageira do Grande Bethel. 

 

QUINTA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande Bethel, 

meu posto é no centro do semicírculo das Mensageiras. Eu represento as Quintas Mensageiras de nossa 

Ordem em Minas Gerais que ensinam que "Em toda a Terra não existiram mulheres tão justas quanto as 

Filhas de Jó". 
 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Bibliotecária do Grande Bethel. 

 

BIBLIOTECÁRIA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se, volta-se para a HRGB e acena) Honorável Rainha do 

Grande Bethel, meu posto é à direita e ao ocidente da Primeira Princesa do Grande Bethel Bethel. (volta-se 

para o ocidente). Meu dever é encorajar o gosto pela boa literatura, artes e ciências. Eu represento as 

Bibliotecárias de nossa Ordem em Minas Gerais que, através do auxílio na seleção de boa literatura, artes 

e ciências concede a todos um desafio, conhecimento e grande prazer. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Musicista do Grande Bethel. 

 

MUSICISTA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande Bethel, meu posto é 

ao piano (órgão ou instrumento musical).  Meu dever é conduzir do instrumento a parte musical de nossas 

cerimônias. Eu represento as Musicistas de nossa Ordem em Minas Gerais que mostram a harmonia 

expressada através dos acompanhamentos e canções. 
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HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Secretária do Grande Bethel. 

 

SECRETÁRIA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se, volta-se para a HRGB e acena) Honorável Rainha do 

Grande Bethel, meu posto é à esquerda e ao ocidente da Segunda Princesa do Grande Bethel (volta-se para 

o ocidente). Meu dever é registrar de forma apropriada todas as atividades do Grande Bethel, receber 

todos os valores devidos ao Grande Bethel e entregá-los à Tesoureira do Grande Bethel. Eu represento as 

Secretárias de nossa Ordem em Minas Gerais que registram as atividades do Bethel de forma acurada e 

deixam histórias de progresso e bons trabalhos. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Tesoureira do Grande Bethel. 

 

TESOUREIRA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande Bethel, meu 

posto é ao sul do Altar. Meu dever é ler o relatório da tesoureira a cada reunião do Grande Bethel e 

receber todos os valores pertencentes ao Grande Bethel da secretária do Grande Bethel. Eu represento as 

Tesoureiras de nossa Ordem em Minas Gerais que ocupam posições de honra e verdade. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Capelã do Grande Bethel. 

 

CAPELÃ DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande Bethel, meu posto é ao 

norte do Altar. Meu dever é conduzir as devoções do nosso Grande Bethel, agradecer ao Pai Celestial por 

nossa Ordem e nossa Herança Maçônica e pedir a Ele que nos abençoe e guie. Eu represento as Capelãs de 

nossa Ordem em Minas Gerais que conduzem nossas Filhas de Bethel em oração. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande 

Bethel, meu posto é à esquerda da Guia do Grande Bethel. Meu dever é apresentar a Bandeira de nossa 

Pátria, ser encarregada das propriedades do Grande Bethel, e ajudar a Guia do Grande Bethel no 

cumprimento de seus deveres. Eu represento as Dirigentes de Cerimônias de nossa Ordem em Minas 

Gerais que apresentam e cuidam da bandeira do nosso país e auxiliam as Guias na escolta e iniciação. 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Guia do Grande Bethel. 

 

GUIA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se e acena) Honorável Rainha do Grande Bethel, meu posto é a 

esquerda e ao ocidente do da Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel. Meu dever é escoltar distintos 

visitantes e conduzir os membros de maioridade que desejarem se filiar ao Grande Bethel durante a 

Cerimônia de Filiação. Eu represento as Guias de nossa Ordem em Minas Gerais que escoltam os 

membros e visitantes, conduzem as peregrinas durante a iniciação e que trabalham para o bem de nossa 

Ordem. 
 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Segunda Princesa do Grande Bethel. 

 

SEGUNDA PRINCESA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se, volta-se para a HRGB e acena) Honorável 

Rainha do Grande Bethel, meu posto é à sua esquerda. (volta-se para o ocidente) Meu dever é promover a 

valorização da beleza interior e cooperação no Grande Bethel e auxiliar a Honorável Rainha do Grande 

Bethel. Eu represento as Segundas Princesas de nossa Ordem em Minas Gerais que presidem durante a 

cerimônia de Primeira Época e auxiliam suas Honoráveis Rainhas na promoção do bem estar de seus 

Bethéis. 
 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Primeira Princesa do Grande Bethel. 

 

PRIMEIRA PRINCESA DO GRANDE BETHEL: (levanta-se, volta-se para a HRGB e acena) Honorável 

Rainha do Grande Bethel, meu posto é à sua direita (volta-se para o ocidente). Meu dever é promover a 

amizade no Grande Bethel e auxiliar a Honorável Rainha do Grande Bethel. Eu represento as Primeiras 

Princesas de nossa Ordem em Minas Gerais que presidem durante a cerimônia de Segunda Época e estão 

preparadas para auxiliar suas Honoráveis Rainhas a qualquer momento.  
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HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Meu posto é no Oriente. É meu dever planejar e presidir 

cuidadosamente em todas as reuniões do Grande Bethel e em cumprir quaisquer outros deveres 

designados a mim pelos Guardiões do Grande Bethel e pela Grande Guardiã. Eu represento as Honoráveis 

Rainhas das Filhas de Jó Internacional em Minas Gerais, que presidem com dignidade, coragem, 

sabedoria e graça. Filhas, vocês se levantarão e juntas, exemplificarão os sinais e repetirão as respostas de 

nossa Ordem. 
 

A Cerimônia de Abertura é finalizada conforme o Ritual, sendo apenas acrescido “do Grande Bethel” aos 

nomes de cada cargo.  

 

ESCOLTA, APRESENTAÇÕES E HONRARIAS: A Escolta, Apresentações e Honrarias são realizadas 

conforme o Ritual, sendo que as Pasts Honoráveis Rainhas do Grande Bethel são apresentadas antes das 

Honoráveis Rainhas. Os Guardiões do Grande Bethel são apresentados após os Grandes Oficiais. 

 

ORDEM DE TRABALHO: A Ordem de Trabalhos é realizada conforme o Ritual sendo que os itens Relatório 

de Votação de Petições e Petições para Associação são omitidos. A Ceromônia de Filiação do Grande Bethel 

deve ser realizada neste momento, no item Cerimônias. 

 

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO: A Cerimônia de Encerramento é realizada conforme o Ritual, com 

alteração nas falas como abaixo: 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Ao longo dos últimos meses, nós do Grande Bethel nos 

esforçamos para promover a amizade e o interesse entre as Filhas de Jó em todos os lugares. Cada uma de 

nós deve se esforçar para continuar trabalho do Grande Bethel sempre se dedicando aos princípios e altos 

ideais desta amada Ordem. Nossa Capelã do Grande Bethel nos conduzirá em oração.  Três golpes de 

malhete (***). Música de Altar enquanto a Capelã do Grande Bethel aproxima-se do Altar. 

 

CAPELÃ DO GRANDE BETHEL:  Ó Senhor, nós Te pedimos que abençoe o trabalho de nossa Ordem. 

Possam as lições que ensinamos aqui serem meios que nos façam melhores aos Teus olhos. Abençoe as 

Filhas que dedicam tudo de si a esta organização e a Ti. Nós pedimos isto em Teu Santo Nome. Amém. 
Canta-se "Agora, Nossos Trabalhos Chegam ao Fim". A Capelã fecha a Bíblia conforme o Ritual e retorna ao seu 

posto. Um golpe de malhete (*). 

 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Todos os presentes, exceto as Oficias do Grande Bethel, 

permanecerão sentados até que as Oficiais tenham se retirado.  
 

A Cerimônia de Encerramento é finalizada conforme o Ritual. 
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CERIMÔNIA DE FILIAÇÃO DO GRANDE BETHEL 

 

A Cerimônia de Filiação do Grande Bethel deverá ser realizada em uma reunião de trabalho do Grande 

Bethel dentro da Ordem dos Trabalhos. Os novos membros devem ter sua filiação aprovada conforme as Regras e 

Regulamentos do Grande Bethel de Minas Gerais.  

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Cerimônia de Filiação. 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Queridos futuros membros do Grande Bethel, nós lhe 

desejamos as boas vindas nesse caminho que vocês passam a trilhar a partir de hoje. Nesse lugar sagrado, 

vocês encontrarão pessoas que se dedicam a todo instante pelo crescimento e melhoria das Filhas de Jó 

Internacional. Ser membro do Grande Bethel é uma grande honra e prazer para cada uma de nós e assim 

desejamos que seja para cada uma de vocês.  Membros de Maioridade que desejam se filiar ao Grande 

Bethel, vocês se levantarão e darão um passo às linhas laterais. Guia e Dirigente de Cerimônias do Grande 

Bethel, vocês guiarão essas filhas em sua caminhada. 

Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel vão em duplas até as fileiras dos 

novos membros. A Guia do Grande Bethel seguida pelos novos membros e pela Dirigente de Cerimônias do 

Grande Bethel marcham para a Linha do Ocidente, vira à direita e para de forma que os novos membros fiquem 

posicionadas no centro, com espaços iguais entre elas. Depois que a Guia do Grande Bethel instrui os novos 

membros para permanecerem nesta linha, elas marcham em uma linha diagonal até um ponto atrás da cadeira da 

quinta mensageira do grande Bethel e vira-se para as candidatas – similar ao diagrama pg. 140 do Ritual) 

GUIA DO GRANDE BETHEL: Irmãs, há algum tempo vocês adentraram em um Bethel pela primeira vez e 

receberam as primeiras lições de nossa Ordem. Hoje, vocês estão novamente seguindo esses passos, porém 

com o nobre propósito de se filiarem ao Grande Bethel do Estado de Minas Gerais. Por isso, nada mais 

apropriado do que convidá-las a trilhar um caminho já conhecido por vocês, porém, experimentado agora 

com olhos e passos amadurecidos pela experiência. Antes de se tornarem membros do Grande Bethel de 

Minas Gerais, solicitamos que vocês nos acompanhem em uma pequena reflexão sobre o tempo de cada 

uma como Filha de Jó em seus Betheis e sobre os rumos que vocês estão escolhendo trilhar a partir desse 

momento, para que seus pensamentos sejam iluminados e seus passos corretos. A Guia do Grande Bethel 

retorna à linha com as candidatas, virando à direita. 

GUIA DO GRANDE BETHEL: Honorável Rainha do Grande Bethel (levanta) tenho o prazer de apresentar-

lhe (nome) que estão aptas a filiar no Grande Bethel de Minas Gerais. 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Queridas irmãs, nessa cerimônia vocês serão guiadas 

para trilhar pelos cinco pontos de nosso Grande Bethel e receberão as mensagens e os desejos de nossas 

irmãs. Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel vocês conduzirão nossas irmãs 

ao centro, o local onde emana a luz sagrada que nos ilumina e guia em todos os nossos passos. Diagrama 

RITUAL pg. 141 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Filhas, agora vocês estão diante do altar. Da mesma 

forma como um dia vocês estiveram em sua iniciação. Porém, agora com um diferencial, cada uma carrega 

anos de experiência, dedicação e amor pela nossa Ordem. Aqui, diante do altar, um dia vocês fizeram um 

juramento, de amor, pureza e verdade. E que agora, com a mesma pureza, e com os mesmos olhos de quem 

está disposto a aprender, que vocês reflitam a importância de suas escolhas, em ser mais que uma simples 

filha de Jó, de ser uma Filha de Jó membro do Grande Bethel do Estado de Minas Gerais. Filhas vocês se 

levantarão, capelã, você transmitirá o juramento aos nossos novos membros. 

CAPELÃ DO GRANDE BETHEL: Na presença de Deus e destas testemunhas, / ajoelhada diante do Altar 

no qual se encontra o Livro Sagrado, / eu sinceramente prometo que, / como membro do Grande Bethel do 

Estado de Minas Gerais, / manter-me-ei fiel às leis e regulamentos das Filhas de Jó Internacional e aos seus 

ensinamentos. / Continuarei sendo uma amiga leal e cortês de todos os membros da Ordem / e me 

esforçarei diariamente para ser um exemplo a todas as minhas companheiras. / Procurarei, em cada ato de 

minha vida, agir com justiça e retidão. / Dosarei minhas palavras com sabedoria e amor, / para que a 

humildade e a pureza marquem fortemente meu caráter. / Comparecerei a todas as reuniões salvo por 
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motivos justos./Trabalharei com afinco e dedicação, / buscando sempre o apoio de minhas Irmãs / e 

servirei para elas como um apoio constante. / Todo esse juramento eu prometo sinceramente cumprir / e se 

falhar a essa promessa, / concordo em ser excluída do Grande Bethel de Minas Gerais / a pedido ou 

determinação do Conselho Guardião do Grande Bethel.  (*) 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Queridas irmãs, nesse momento vocês irão percorrer os 

quatro pontos que guiam a Terra e que nos guiam em todas as nossas caminhadas. Guia do Grande Bethel 

e Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel vocês conduzirão nossas irmãs em direção ao sul. Diagrama 

RITUAL pg.142 

GUIA DO GRANDE BETHEL:  Primeira Mensageira do Grande Bethel, você transmitirá a energia do sul, 

o ponto que nos fortalece e que nos traz a fragrância da vida. 

PRIMEIRA MENSAGEIRA DO GRANDE BETTHEL: (Digrama RITUAL pg.142) No Sul, peço que busque 

todos os sentimentos bons que as conduziram até esse momento. Lembrem-se daqueles ideais que nasciam 

junto com você em sua iniciação, e que por algum motivo ficaram adormecidos e esquecidos ao longo de 

sua caminhada. Reviva sua esperança por um mundo melhor, com pessoas melhores. Renasça sua vontade 

de ser filha de jó, reluza a esperança de ser considerada digna de ser uma das mais justa da terra.  

GUIA DO GRANDE BETHEL: Segunda Mensageira do Grande Bethel, você oferecerá à nossas irmãs a 

esperança para que elas possam continuar com sua caminhada pautadas nos ensinamentos de Jó. 

SEGUNDA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL:(Digrama RITUAL pg.142) Como membros do Grande 

Bethel vocês renascem para nossa Ordem, vocês renascem como Filhas de Jó. Esse passo é o despertar de 

novos sonhos, novos sentimentos, é uma oportunidade para que vocês possam viver ainda mais 

intensamente o “Ser Filha de Jó”. Todas nós possuímos os mesmos ideais e aprendemos, assim como vocês, 

a alegria de ser uma das mais justas de toda a terra. Que possamos unir nossas histórias e guiar nossos 

passos para um único caminho: o sucesso do Grande Bethel e o crescimento de nossas irmãs mineiras. 

Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel, vocês conduziram nossas irmãs para 

o Oriente. (Diagrama RITUAL pg.143) 

GUIA DO GRANDE BETHEL:  Primeira Princesa do Grande Bethel e Segunda Princesa do Grande Bethel, 

vocês transmitiram a mensagem do Oriente para nossas irmãs. Que esse ponto possa transmitir a energia 

de onde vem o amanhecer, onde nasce o sol em todas as manhãs e onde, hoje, nossas irmãs nascem para 

serem filhas do Grande Bethel. 

PRIMEIRA PRINCESA DO GRANDE BETHEL: Do oriente que surge o amanhecer do dia, juntamente com 

uma energia que o grande astro sol traz para nossas vidas. Neste ponto peço que se lembrem do seu 

nascimento como filhas de Jó, desde o momento em que foram convidadas para fazerem parte dessa bela 

Ordem. Lembrem-se do seu crescimento, dos cargos ocupados e do aprendizado que isso lhes trouxe em 

sua jornada como filha de jó ativa. E que agora vocês possam aproveitar por inteiro esse seu novo 

nascimento nas Filhas de Jó Internacional, que vocês possam sentir por completo a maravilhosa 

experiência de representar as filhas mineiras e de servir como um ponto de luz para todos os Betheis de 

nosso estado.  

SEGUNDA PRINCESA DO GRANDE BETHEL: Desejo que vocês possam brilhar com a mesma 

intensidade do nosso astro rei no Grande Bethel, que vocês possam emanar luz, não apenas para serem 

vistas e admiradas com suas novas vestes, mas para espalharem o amor, ensinamentos e todos os 

sentimentos bons pelos nossos Betheis Mineiros. Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do 

Grande Bethel, vocês continuaram a caminhada de nossos queridos novos membros. (Digrama RITUAL pg. 

144)  

GUIA DO GRANDE BETHEL: Terceira Mensageira do Grande Bethel, você transmitirá  a luz do Norte, a 

energia da consciência e dos caminhos trilhados corretamente. 

TERCEIRA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: (Digrama RITUAL pg. 144) O Norte nos aponta a 

direção correta para nossa caminhada. Neste ponto, peço que se lembrem de todas as lutas que se fizeram 

presentes em sua vida como Filha de Jó ativa e dos sonhos que as motivaram a sempre persistir e seguir 

seus passos em direção aos altos ideais de nossa Ordem. Lembre-se das pessoas de seu Bethel de origem 
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que lhe conduziram por caminhos retos, os tios que lhe lapidaram, as tias que lhe acolheram com seu 

abraço materno e suas irmãs que lhes ofereceram os braços e as apoiaram em todas as suas escolhas e lhes 

ofereceram a força para vocês estarem diante de nós assumindo essa nova direção em sua caminhada. 

GUIA DO GRANDE BETHEL: Quarta Mensageira do Grande Bethel, você continuará com a mensagem do 

Norte e transmitirá a energia e a força da união. 

QUARTA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: (Digrama RITUAL pg. 144) Minhas irmãs, hoje vocês 

representam não apenas o seu Bethel, mas todas as filhas de Minas Gerais. Desejamos que vocês possam 

sempre seguir os caminhos iluminados pela luz de nosso Pai Celestial, possam seguir por passos corretos e 

que inspire cada filha de jó que entre em contato com você a compartilhar dos mesmos ensinamentos, 

sentimentos e emanar a energia de ser Filhas de Jó, que vocês possam ser o norte que irá guia-las e uni-las 

ao caminho traçado pela nossa querida Ethel Theresa Wead Mick.  

GUIA DO GRANDE BETHEL: Quinta Mensageira do Grande Bethel, você transmitirá a mensagem que 

emana do ocidente, vamos nos lembrar do fim do dia e da entrada da noite. Vamos para o fim dessa 

jornada, para que nossas irmãs possam começar a trilhar conosco e possam fazer parte de nossa família no 

Grande Bethel.  

QUINTA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: (Digrama RITUAL pg. 144) Minhas irmãs, do ocidente 

relembramos a morte do sol e a entrada da lua em nosso céu estrelado. Que assim sejam com vocês, que 

vocês possam ser banhadas pela energia lunar, possam mirar todos os seus desejos no céu, para que juntas 

possamos atingir cada vez mais estrelas, para que possamos, como membros do Grande Bethel, vivenciar e 

trilhar um caminho de sucesso dentro das Filhas de Jó Internacional. Guia do Grande Bethel e Dirigente 

de Cerimônias do Grande Bethel, vocês conduzirão nossas irmãs para oriente. (Digrama RITUAL pg.145) 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Minhas irmãs, a jornada para se filiar ao Grande Bethel 

está quase no seu fim, tenham sempre em mente o que foi visto hoje e busquem praticar em sua vida diária 

os objetivos de nosso Grande Bethel. Que possamos aproximar as Filhas de Jó do Estado de Minas Gerais; 

Tratar do desenvolvimento de liderança, promover o interesse, bem estar e crescimento da Ordem; 

Formar uma organização para auxiliar as Filhas de Jó na representação da Ordem de acordo com as 

instituições maçônicas; Auxiliar na instalação de novos Bethéis, reuniões ou cerimônias de iniciação em 

Bethéis quando solicitados, e que possamos ajudar a padronizar a ritualística da Ordem. Para que essa sua 

nova trajetória possa ser iluminada pela luz de nosso Pai Celestial, vamos nos dirigir em sua direção. Guia 

e Dirigente de Cerimônias, conduzam nossas irmãs ao ocidente do altar. (Digrama RITUAL pg.146, porém 

parar ao centro do altar. A Guia e a Dirigente Cerimônias ajudam as candidatas ajoelhar e assumir atitude de 

prece.) 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Nossa capelã nos guiará em oração (***) 

CAPELÃ DO GRANDE BETHEL: Nosso Pai Celestial, companheiro e dedicado a cada dia e a cada noite, 

acordando ou dormindo, trabalhando ou reverenciando, soletre a canção de paz, de esperança e de fé a 

todas que serão filiadas a este Bethel. Ensine-as a serem fortes e corajosas, para que as horas de 

dificuldade sejam superadas com a persistência incansável e a simplicidade, fazendo de suas almas o 

espelho de onde se reflete a Tua imagem. Nós pedimos em Teu santo nome, Amém. (*) 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do 

Grande Bethel, conduzam às Filhas à mesa da secretária, para assinatura do nosso livro de registro 

permanente. (Digrama RITUAL pg.149, assina e encaminha para os lugares conforme ritual pg. 108/109/110) 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL:  Irmãs, Tias e Tios, por favor, unam-se a mim prestando 

uma calorosa salva de palmas às nossas mais novas irmãs do Grande Bethel. (***) 

HONORÁVEL RAINHA:  Isto conclui a Cerimônia de Filiação. (*) 
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CERIMÔNIA DE HOMENAGEM ÀS FILHAS QUE ATINGIRAM 25 ANOS 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Membros, parentes, amigos e visitantes do Grande 

Bethel, estamos reunidos neste momento para rogar a Deus que conceda felicidade e sucesso para as irmãs 

que fizeram parte da história do Grande Bethel e que, mesmo tendo completado 25 anos de idade, 

permanecem ligadas aos ensinamentos de nossa Ordem e fazem jus à homenagem que iremos lhe conceder 

nesta noite. As filhas do Grande Bethel que atingiram 25 anos, por favor, se levantem e dêem um passo às 

linhas laterais. 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do 

Grande Bethel peço que escoltem nossas irmãs à linha do ocidente para que possam iniciar a viagem pelo 

nosso Grande Bethel. (Ritual pg. 140 – Diagrama 23 – Guia e DC se posicionam dois passos à oriente da linha 

do ocidente) 

GUIA DO GRANDE BETHEL: Queridas Filhas, a trajetória de um membro que atinge a idade máxima no 

Grande Bethel é completa e plena. Vocês possuem um caminho que todas as Filhas de Jó almejam 

percorrer, repleto de conhecimento, crescimento e, principalmente, amor à Ordem. Cada bela jornada que 

contemplamos nesse momento, teve um passo inicial, há alguns anos vocês entravam pelas portas dos seus 

Betheis  pela primeira vez, como simples peregrinas, e recebiam as primeiras lições de nossa Ordem, um 

dos momentos mais marcantes de suas vidas, pois foi com esse passo que vocês escolheram ser não apenas 

meninas comuns, mas se tornarem Filhas de Jó.  

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS DO GRANDE BETHEL: Para muitas meninas ser apenas uma filha de Jó 

já basta, pois são muitos os afazeres, o comprometimento, a dedicação necessária para o crescimento 

pessoal, porém vocês foram além, cada uma, em seu tempo atravessou as mesmas portas que iniciou com 

um propósito diferente, um novo primeiro passo, vocês escolheram se filiar ao Grande Bethel e, não apenas 

marcar novamente as suas vidas, com uma nova história, uma nova família, mas escolheram deixar sua 

marca em Minas Gerais, deixar sua seu trabalho pra que nós pudéssemos continuar. Por isso, nada mais 

apropriado, do que convidá-las a trilhar o mesmo caminho que vocês percorrem em seus Bethel e no 

Grande Bethel, porém, experimentado com olhos e passos amadurecidos pela experiência.  

GUIA DO GRANDE BETHEL: Como Guia e Dirigente de Cerimônias, hoje seremos as suas asas, iremos 

lhe conduzir durante uma viagem que irá recordar todos os seus momentos marcantes em nosso Bethel, 

que você possa aproveitar e relembrar tudo que viveu dentro desse templo, para que feche sua jornada 

como membro do GB. (Retorna para a linha do ocidente, ao lado das filhas)  

GUIA DO GRANDE BETHEL: Honorável Rainha do Grande Bethel, eu tenho o prazer de apresentar 

(nome) que são elegíveis a receber nossa homenagem.  

HONORÁVEL RAINHA GRANDE BETHEL: Minhas queridas irmãs do Grande Bethel é com grande 

honra que as homenageamos hoje pela trajetória maravilhosa que vocês construíram dentro das Filhas de 

Jó. Foi diante do Altar que vocês prestaram diversos juramentos em sua caminhada como filha de Jó. 

Todas receberam a primeira lição de nossa grande Ordem nessa mesma posição, foi atrás desse altar que 

tomaram posse dos mais diversos cargos, ajoelhada diante dele que fizeram o juramento do seu exame, e, 

principalmente, receberam as bênçãos para se filiar ao Grande Bethel de Minas Gerais. Nesse momento 

vocês encerram todo esse ciclo maravilhoso, e hoje recebem nossas bênçãos finais para que possam 

continuar sua jornada pela vida recebendo as merecidas recompensas por todo trabalho dedicado às Filhas 

de Jó. Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel vocês conduzirão nossas irmãs 

à ocidente do altar. (Ritual pg. 141 – Diagrama 24 – Ajoelha e deixa as filhas em atitude de prece, quando todas 

estiverem ajoelhas a HRGB fala:  

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Capelã do Grande Bethel (levanta) você comparecerá ao 

altar para transmitir nossa benção. (***)  

CAPELÃ DO GRANDE BETHEL: Nosso Pai Celestial rogamos sua benção e proteção sobre nossas irmãs 

que percorrem um novo ciclo de suas vidas. Permita que elas continuem com força e determinação que 

lhes permitiram escalar as altas montanhas para que elas pudessem estar hoje nesse lugar. Abençoe-as, Pai 

Celestial, para que elas possam viver praticando em sua vida diária as lições que aprendeu neste templo e 

ajude-as para que permaneçam com seu crescimento constante que as transformaram nessas grandes 
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filhas de Jó, mas acima de tudo, nessas grandes mulheres que todos amam e admiram. Que possa o senhor 

sempre iluminar e guiar os seus passos. Nos lhe pedimos em teu santo nome. Amém. (*) 

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Irmãs com essas benções vocês poderão prosseguir a sua 

viagem por esse templo, que esta repleto de emoções e inúmeras lembranças que vocês as guardará em sua 

memória e coração. Suas asas lhe conduzirão para sua segunda parada. (Ritual pg. 142 – Diagrama 25)  

PRIMEIRA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: O Grande Bethel desejaria ter o poder relatar a 

trajetória de cada uma de vocês, pois vocês foram como os tijolos em uma construção, através da base que 

vocês nos deixaram, hoje podemos ter esse lugar repleto de Filhas de Jó, Tios, Tias e pessoas 

compromissadas com a Ordem para prestigiar esse momento único em nossa história. São inúmeras filhas 

de Jó de Minas Gerais que se filiam ao Grande Bethel, porém poucas tem a glória de chegar aos seus vinte 

e cinco anos como membro regular, assim como vocês fizeram, e esse é apenas um dos motivos que nos 

orgulha de chamá-las como irmãs. 

SEGUNDA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: Minhas irmãs, vocês dedicaram seu tempo e esforço 

para melhorar esse Grande Bethel durante o seu tempo conosco. Vocês manifestaram a fé, a 

responsabilidade, o respeito e o amor para com nossa Ordem e com cada pessoa que pode ter contato com 

você durante essa jornada, sendo assim nós acreditamos no seu merecimento de receber essa homenagem 

devido todo o seu esforço e empenho para o Grande Bethel de Minas Gerais. 

TERCEIRA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: Hoje minhas irmãs, cada uma de vocês encerra mais 

um capítulo em história como Filha de Jó. Hoje vocês encerram sua jornada como membros do Grande 

Bethel e só podemos agradecer à cada uma de vocês, por tudo que realizou, agradecemos por cada lágrima 

derramada, por cada luta que ganhou e perdeu, agradecemos por ter tido a garra e a coragem de lutar por 

cada sonho, pois como diria o poeta: “Nunca deixam que lhe digam que não vale a pena acreditar nos 

sonhos que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém, pois quem 

acredita sempre alcança” e cada uma de vocês, alcançou, conquistou e nos encantou.  

QUARTA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: Vocês merecem todas as palavras e bençãos de hoje, 

pois cada uma de vocês é uma pessoa de brilho único, que estará sempre tocada com a luz que emana de 

nosso Pai Celestial e toca todas as expressões visíveis de seu amor. Eternamente ele te guiará pelos 

caminhos retos e iluminados e sempre a conduzirá para próximo de nós, suas irmãs do Grande Bethel. 

QUINTA MENSAGEIRA DO GRANDE BETHEL: Minhas irmãs, tenham a certeza que no nosso Grande 

Bethel vocês sempre encontrarão pessoas dispostas a te mostrar o caminho que Jó nos ensinou. Nosso Pai 

Celestial a ilumina com tanta intensidade, que sua luz é observada por todos aqueles com que você se 

relaciona e a prece de todos aqueles que a amam é e sempre será “que o pai celestial a guie e dirija em seu 

serviço de amor”. Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel, vocês guiaram 

nossas irmãs para seu último destino. (Ritual pg. 143 – Diagrama 26)  

SEGUNDA PRINCESA DO GRANDE BETHEL: Minhas irmãs, muitas vezes a correria de nossas vidas nos 

impede de dar atenção ao que realmente vale a pena. E agradecer é uma das coisas que acabam ficando 

esquecidas. Nós agradecemos vocês por nunca terem desistido de acreditar que mesmo com a distância, 

essa Grande família vale a pena. Agradecemos todo trabalho feito. Hoje estamos aqui reunidas, 

continuando uma caminhada que um dia pertenceu a vocês. Assim, esperamos que vocês sejam fonte de 

inspiração para as quem ainda virão e as que hoje estão conosco.  

PRIMEIRA PRINCESA DO GRANDE BETHEL: Nós só temos a agradecer, por tudo que vocês fizeram, por 

todas as sementes plantadas e hoje já floresceram e estão perfumando do nosso Estado. Obrigada por 

estarem aqui hoje, mesmo com a correria do dia a dia, vocês mostraram que o amor pela Ordem prevalece 

sempre. Vocês são nossos espelhos e esperamos que vocês possam continuar sua jornada dentro da Ordem, 

como guardiãs, como membros de maioridade ativos em seus Betheis e em nosso Grande Bethel, 

esperamos que nunca deixem morrer o interesse e a paixão pelo Grande Bethel e pelas Filhas de Jó.  

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Peço ao Pai Celestial que vocês possam sempre ter em 

mente esse momento, e toda a sua história dentro de Minas Gerais como membro deste Grande Bethel, eu 

lhe presenteio com a Acácia que representa a imortalidade e significa que a amizade entre nós é eterna, e o 

certificado de Membro de Maioridade do Grande Bethel para que vocês possam se lembrar que todo o 



2017                                                           Grande Conselho Guardião de Minas Gerais– Livro de Cerimônias 

 

 

MG - A-21 
 

trabalho que vocês plantaram dentro das Filhas de Jó será eterno. Ao dizermos adeus hoje, tenha sempre 

em mente a nossa Benção de Mizpah: “Que possa o senhor estar entre nós enquanto estivermos separadas 

umas das outras.” (Entrega as flores e os certificados)  

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: É com grande prazer que apresento (nome), que 

atingiram 25 anos e completaram sua jornada no Grande Bethel. (Aplausos)  

HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL: Guia do Grande Bethel e Dirigente de Cerimônias do 

Grande Bethel, vocês as escoltarão aos seus lugares. (*) 

 

 


