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OFÍCIO 08 – INSTALAÇÃO HÍBRIDA DAS OFICIAIS E CORAL 

Ipatinga (MG), 01 de dezembro de 2021  

– INSTRUÇÕES GERAIS –  

1. A instalação deverá, obrigatoriamente, ocorrer no mês de DEZEMBRO. Todos aqueles participando 

presencialmente deverão, obrigatoriamente, seguir todas as diretrizes e autorizações conforme ofício do 

Supremo Conselho Guardião; 

2. As Oficiais Instaladoras devem ser Past Honoráveis Rainhas ou Membros de Maioridade do 

próprio Bethel, é proibido o convite e presença de membros de outros Bethéis. Uma Oficial poderá 

executar mais de uma função/cargo. A Oficial Instaladora deve ser a Honorável Rainha que está 

entregando o cargo. Oficiais Instaladoras participando virtualmente podem ser membros de outros 

Bethéis, desde que sejam Past Honoráveis Rainhas ou Membros de Maioridade. 

3. A Bandeira do Brasil e a Bandeira das Filhas de Jó deverão ser posicionadas no oriente, nos seus lugares 

predefinidos no ritual, antes da Reunião, não deverá ser realizado escolta. 

4. Marchas e linhas de marcha devem ser como as do atual Ritual das Filhas de Jó Internacional, podendo 

sofrer QUALQUER ALTERAÇÃO para possibilitar o distanciamento entre as filhas 

5. Todos os planos, disposições, e programas devem ter a aprovação dos membros Executivos do 

Conselho Guardião do Bethel visando o DISTANCIAMENTO FÍSICO.  

6. Juramento, orações, e deveres das oficiais devem ser padrões e não podem ser modificados.  

7. A Bíblia deverá permanecer no Altar, escolta não é permitida. 

8. As formações para o Juramento são opcionais. Se feitas, elas devem ser ensaiadas e realizadas de 

forma que apresentem uma impressão favorável e que contribua com a dignidade da cerimônia, poderá ser 

realizada qualquer modificação buscando o distanciamento entre as filhas ou poderão iniciar a Reunião 

ocupando os seus cargos que serão instaladas.  

9. A Marcha de Encerramento e Formação de Encerramento são as únicas partes do trabalho do 

Ritual que podem ser feitas numa Instalação Aberta. Nenhuma outra parte do Ritual, Lições de 

Proficiência ou Honrarias devem ser feitas durante uma instalação aberta ou outra cerimônia aberta. As 

marchas, a marcha de encerramento e a formação podem ser omitidas se o espaço não possibilitar o 

distanciamento entre as filhas. 

10. Os Paramentos Oficiais devem ser usados, como prescrito na Constituição e Estatuto das FJI  

11. A capa e a coroa das princesas deverão ser investidos por membros da família da filha, evitando 

qualquer contato entre as filhas, na ausência de um familiar a própria princesa deverá investir sua capa e 

coroa, que deverá estar previamente higienizada; 

12. A Oficial Instaladora deverá manter DISTANCIAMENTO FÍSICO da futura Honorável Rainha, não 

investindo a capa/coroa, que deverá ser higienizada enquanto as princesas estão sendo instaladas 

e entregue à um membro da família da filha para investir suas honrarias; 

14. Durante a Instalação das Oficiais do Bethel, a Oficial Instaladora não se ajoelha em qualquer 

momento nem participa da formação de encerramento.  

15. Os pais ou guardiões da Honorável Rainha recém instalada podem ser convidados ao Oriente para 

testemunhar a formação de encerramento se aprovado pelos membros Executivos do CGB.  

16. A escolta das oficiais ao redor do Altar deverá ser eliminada. 

17. Nenhum presente deve ser dado durante a Instalação das Oficiais exceto aqueles listados em 

Presentes, o contato físico deverá ser evitado. 

18. A reunião virtual deverá ser realizada no ZOOM ou outra plataforma virtual que permita a 

transmissão AO VIVO da cerimônia e a interação com os demais convidados no espaço virtual e 

oficiais nomeadas que serão instaladas.  

19. A Guardiã do Bethel deverá se certificar que ao menos UM EQUIPAMENTO COM 

INTERNET seja utilizado para a transmissão AO VIVO e que toda a cerimônia esteja disponível para 

todos os membros no virtual, poderá ser transmitida via TELÃO aos presentes na reunião 

presencial, ou a Oficial Instaladora poderá ter seu equipamento próximo para visualizar os 

membros no virtual.  

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, estou sempre à disposição dos Conselhos 

Guardiões de Minas Gerais.   

 
Alessandra de Sousa Andrade Martins 

GRANDE GUARDIÃ 2021/2022 
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 
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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 qualquer alteração poderá ser realizada visando o distanciamento físico entre as filhas. 
2. Coloque a parafernália no local de acordo com o Ritual (ex.: Carta Constitutiva do Bethel, Cornucópia da Fartura, Lirio do Vale, 
Urna de Incenso, Pomba, Bandeira do Bethel, etc.). 
3. Coloque a Bíblia no Altar como definido no Ritual. 
4.  A Bandeira Nacional e a Bandeira das Filhas de Jó deverão estar no oriente, nos locais definidos pelo ritual. 
5. As capas das Princesas e coroas deverão ser higienizadas e entregue ao membro da família da futura princesa que irá 
investir suas honrarias, a capa e a coroa não devem ficar expostas durante a cerimônia. 
6. A Musicista Instaladora 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, podendo ser alterados observando o distanciamento físico. 

9. Adaptações poderão ser realizadas visando acomodar as Filhas que estejam participando virtualmente. 

 

CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO DAS OFICIAIS E DO CORAL DO BETHEL 

 
ENTRADA DA GUARDIÃ DO BETHEL E DO GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL E ZELADORAS: A Guardiã do 
Bethel e o Guardião Associado do Bethel entram na sala do Bethel de forma usual, as zeladoras devem segui-los e 
parar diante dos seus postos, mas SEMPRE mantendo o distanciamento físico entre eles. O Guardião Associado do 
Bethel e a Guardiã do Bethel não utilizam o malhete, que deverá ser utilizado exclusivamente pela Oficial Instaladora. 
 

GUARDIÃ DO BETHEL:O Bethel número _____, de ______________________________, Minas 
Gerais, Brasil, das Filhas de Jó Internacional iniciará a Cerimônia de Instalação das Oficiais do 
Bethel e do Coral do Bethel. 
 
As Zeladoras Instaladoras podem se sentar. 
 

GUARDIÃ DO BETHEL: Oficial Instaladora, você se apresentará ao patamar do Oriente. 
 
A Oficial Instaladora entra pela porta da Antessala, prossegue para o oriente na Linha de Marcha do Sul para o ocidente 
do Altar, vira para o norte e prossegue até o ocidente do Altar, então vira-se para o oriente e permanece de pé à 
ocidente do Altar. O Guardião Associado permanece no oriente. 
 

GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL: Guardiã do Bethel, eu tenho a honra de apresentar 
_________________________, Honorável Rainha do Bethel, que presidirá como Oficial 
Instaladora nesta MANHÃ/ TARDE/ NOITE.  
 
A Oficial Instaladora deixa o Altar pelo lado norte, caminha para o Oriente e sobe ao patamar, a Guardiã e o Guardião 
Associado deverão descer do patamar e possibilitar o distanciamento físico entre eles. 
 

OFICIAL INSTALADORA:(***) – Três golpes do malhete  
 
OFICIAL INSTALADORA: Eu tenho o prazer de apresentar ________________________, 
Guardiã do Bethel e ________________________, Guardião Associado do Bethel. 
 
(*) 
 
A Guardiã do Bethel e o Guardião Associado do Bethel assumem seus postos como no Ritual no OCIDENTE, 
observando o distanciamento físico entre as cadeiras do Conselho Guardião do Bethel. 
 

OFICIAL INSTALADORA: Boa tarde a todos! É com grande alegria que recebemos cada um de 

vocês, virtualmente e presencialmente, para a realização da Instalação das Oficiais e Coral do 

Bethel. Membros e Visitantes na plataforma virtual solicito que mantenham o seu áudio desligado 

durante toda a reunião, a sua câmera poderá ficar ligada para que possamos estar ainda mais 

reunidos e unidos. Gostaríamos de deixar registrado que todos aqueles que ligarem as suas 

câmeras no decorrer da reunião, estão, automaticamente, concordando com o uso de sua imagem. 
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Sendo assim, está permitido prints ou fotos da reunião e compartilhamento nas redes sociais. Sua 

presença e suas palavras são muito importantes para nós, mas utilizem o Chat somente para tratar 

de assuntos condizentes com o abordado em nossa reunião. 

 
OFICIAL INSTALADORA: Primeira Zeladora Instaladora (levanta-se) e Segunda Zeladora 
Instaladora (levanta-se), vocês se retirarão e convidarão para a Sala do Bethel as outras 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 entra pela Antessala, seguida pela Porta Bandeira Instaladora, Secretária Instaladora e Segunda Zeladora 
Instaladora. A Dirigente de Cerimônias Instaladora entra pela Sala de Preparação, seguida pela Capelã Instaladora e 
Primeira Zeladora Instaladora. As Oficiais Instaladoras devem manter o distanciamento físico entre elas, caso 
não seja possível, as oficiais já devem iniciar a reunião em seus postos. Conforme a Guia e a DC caminham pela 
linha de marcha norte/sul as oficiais já devem assumir os seus postos e permanecer de pé para apresentação.  A Guia 
Instaladora e a Dirigente de Cerimônias Instaladora prosseguem usando as Linhas de Marcha para os seus postos no 
Ocidente. Cada Oficial Instaladora, a medida que seu nome for lido, deve fazer um pequeno aceno com a cabeça.  

 
OFICIAL INSTALADORA: Na instalação das Oficiais deste Bethel, serei assistida por:  
Apresentar o nome e títulos de todas as Oficiais Instaladoras. 

• _________________________________________________________________________
____________________,como Guia Instaladora. 

• _________________________________________________________________________
____________________,como Dirigente de Cerimônias Instaladora. 

• _________________________________________________________________________
____________________, como Secretária Instaladora. 

• _________________________________________________________________________
____________________, como Capelã Instaladora. 

• _________________________________________________________________________
____________________,como Musicista Instaladora. 

• _________________________________________________________________________
____________________,como Primeira Zeladora Instaladora. 

• _________________________________________________________________________
____________________, como Segunda Zeladora Instaladora. 

 
A Oficial Instaladora acena para todas sentarem-se no mesmo momento.  

 
OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora (levanta-se) e Dirigente de Cerimônias Instaladora 
(levanta-se), vocês se retirarão e escoltarão para a Sala do Bethel as Oficiais Eleitas do Bethel.  
 
A Guia Instaladora e Dirigente de Cerimônias Instaladora 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). A Porta Bandeira do Bethel senta-se com o coral A Guia 
Instaladora e a Dirigente de Cerimônias Instaladora retornam aos seus postos depois da última Filha do Bethel entrar 
na Sala do Bethel. As filhas deverão entrar observando o distanciamento físico entre elas, a Guia e a Dirigente 
de Cerimônias devem permanecer com uma distância das portas do Bethel, não deverá existir escolta e as 
filhas deverão sentar observando o distanciamento físico entre elas, caso não seja possível, elas deverão se 
dirigir à cadeira de seu posto e não deverá ser realizada a formação de instalação.  

 
OFICIAL INSTALADORA:(*) Quando todas as Oficiais estiverem em posição, a Oficial Instaladora senta 

todas com um golpe de malhete 
 
OFICIAL INSTALADORA:  Guardiã do Bethel, você  dará as boas vindas às filhas que serão 
instaladas para a gestão que se inicia. 
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GUARDIÃ DO BETHEL: Queridas filhas, 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 conselho guardião estará ao lado de vocês, sempre 
lhes guiando nesses próximos meses. (Frase de sugestão de Boas Vindas, a Guardiã do Bethel pode preparar 

sua fala de Boas Vindas às filhas). 

 
 

OFICIAL INSTALADORA:  Capelã Instaladora (levanta-se), vocês nos guiará em oração. 
 
A Capelã comparece ao Altar e abre a Bíblia como no Ritual . 

 
CAPELÃ INSTALADORA: Pai Nosso (ou qualquer oração apropriada e aprovada pelo CGB 
Executivo). 
 

(*) 
 
OFICIAL INSTALADORA: Todos  se  unirão  a  mim cantando o Hino Nacional. 

OFICIAL INSTALADORA: (***) três golpes de malhete. 

 
O Hino Nacional com música apropriada (como definido no Ritual) é tocado pela musicista, todos devem se 
voltar para a Bandeira Nacional que deverá ser disposta à Oriente antes da reunião iniciar.  

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, Dirigente de Cerimônias Instaladora e Porta 
Bandeira Instaladora, vocês escoltarão a Bandeira ao Oriente.  

OFICIAL INSTALADORA: (*) um golpe de malhete 

 
OFICIAL INSTALADORA:  Filhas e Membros de Maioridade vocês se levantarão e se unirão a 
mim cantando o Hino a Bandeira do Bethel. 

O Hino à Bandeira do Bethel com música apropriada (como definido no Ritual) é tocado pela musicista, todos 
devem se voltar para a Bandeira que deverá ser disposta à Oriente antes da reunião iniciar.  

OFICIAL INSTALADORA: (*) um golpe de malhete 

 

OFICIAL INSTALADORA: Apresentações. 

OFICIAL INSTALADORA: Nesse momento iremos realizar a apresentação de todas as 
autoridades aqui presentes. Peço que à medida que seu título atual for apresentado, que se levante. 
É com prazer que apresento...  (Apresenta e acena para a autoridade se sentar. Visitantes presentes virtualmente 

podem ser apresentados neste momento. NÃO é permitido a presença física de NENHUM visitante, somente 
membros do Bethel, membros do conselho guardião e pais/responsáveis das Filhas). 

➔ HONORÁVEIS RAINHAS 
➔ PAST HONORÁVEIS RAINHAS 
➔ PRINCESAS VISITANTES 
➔ MISS FILHA DE JÓ MINAS GERAIS 
➔ HONORÁVEL RAINHA DO GRANDE BETHEL 
➔ OFICIAIS DO GRANDE BETHEL 
➔ MEMBROS DE MAIORIDADE 
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➔ GRANDE GUARDIÃ E GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
➔ GRÃO MESTRE  
➔ VENERÁVEIS MESTRES  
➔ PAST GRANDE GUARDIÃS E PAST GRANDE GUARDIÕES ASSOCIADOS  
➔ GRANDES OFICIAIS DO GRANDE CONSELHO GUARDIÃO 
➔ GUARDIÃS DE BETHEL E GUARDIÕES ASSOCIADOS DE BETHEL 
➔ PAST GUARDIÃS DE BETHEL E PAST GUARDIÕES ASSOCIADO DE BETHEL 
➔ MEMBROS DO CONSELHO GUARDIÃO DO BETHEL 
➔ TIOS MAÇONS 

OFICIAL INSTALADORA: Existe mais alguma autoridade presente que não foi previamente 
apresentada? (PAUSA) Nós agradecemos a presença de todos e estendemos calorosas boas-vindas 
à todas as autoridades aqui presentes. (Aplausos). 

(*) 

 

OFICIAL INSTALADORA: Membros e amigos das Filhas de Jó, nós lhes damos as boas vindas 
aqui para testemunhar a Instalação das Oficiais do Bethel e do Coral do Bethel número _______ 
de ________________, Minas Gerais, das Filhas de Jó Internacional.  Elas foram eleitas ou 
nomeadas para servirem na gestão que se inicia.  Antes de instalá-las em seus cargos, pediremos 
as bênçãos de nosso Pai Celestial. Capelã Instaladora, você comparecerá ao Altar.  (***).  

A Capelã Instaladora se levanta, atende ao Altar como prescrito no Ritual.  

CAPELÃ INSTALADORA: Oh, Misericordioso e Amoroso Pai, nós nos dirigimos a Ti com fé, certas 
de que ouvirás e responderás nossa prece. Sê bem próximo a nós nesta hora e deixa que Tuas 
bênçãos se derramem sobre nós enquanto, humildemente, procuramos fazer a Tua vontade. 
Concede àquelas que serão investidas com autoridade, o espírito do amor e da caridade. Ajuda-as 
a ver claramente o poder e a influência de uma vida bela e feminina. Possam a união e a harmonia 
prevalecer, e enquanto lutarem pelos mais altos ideais de vida, possam elas se tornar mais 
graciosas e bondosas, mais fiéis e pacientes dia a dia, e então completem a fundamentação de 
uma vida útil e perfeita. Nós pedimos em Teu nome. Amém. 

Todos os membros das Filhas de Jó respondem dizendo “Amém”. A Capelã Instaladora retorna ao seu posto como no 
Ritual. Um golpe de malhete (*).  

OFICIAL INSTALADORA: Secretária Instaladora (levanta-se), você lerá os nomes das Oficiais do 
Bethel e do Coral do Bethel, eleitas ou nomeadas, que servirão a este Bethel na gestão que se 
inicia.  

SECRETÁRIA INSTALADORA:  

CORAL DO BETHEL: 

• ____________________________ 

• ____________________________ 

• ____________________________ 

• ____________________________ 
 

OFICIAIS: 

• GUARDA EXTERNA:   ____________________________ 

• GUARDA INTERNA:   ____________________________ 

• PRIMEIRA ZELADORA:   ____________________________ 

• SEGUNDA ZELADORA:   ____________________________ 

• CAPELÃ:     ____________________________ 

• BIBLIOTECÁRIA:    ____________________________ 
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• TESOUREIRA:   ____________________________ 

• SECRETÁRIA:    ____________________________ 

• MUSICISTA:    ____________________________ 

• PRIMEIRA MENSAGEIRA:  ____________________________ 

• SEGUNDA MENSAGEIRA:  ____________________________ 

• TERCEIRA MENSAGEIRA:  ____________________________ 

• QUARTA MENSAGEIRA:  ____________________________ 

• QUINTA MENSAGEIRA:  ____________________________ 

• DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  ____________________________ 

• GUIA:     ____________________________ 

• SEGUNDA PRINCESA:   ____________________________ 

• PRIMEIRA PRINCESA:   ____________________________ 

• HONORÁVEL RAINHA:   ____________________________ 
 
 
A Oficial Instaladora DEVERÁ realizar o Juramento do ORIENTE e deve colocar o malhete sobre o seu coração 
para o Juramento.  

 
OFICIAL INSTALADORA: Vocês colocarão a mão direita sobre o coração e farão esta promessa. 
_________________________, Honorável Rainha da ______ Gestão do Bethel, você realizará 
este juramento em nome de todas as oficiais e membros do Coral, visando a segurança de todos, 
peço para que todas escutem com atenção, mas que somente a Honorável Rainha responda as 
perguntas e repita o juramento. 
 
Vocês prometem que o Bethel nunca será aberto sem a presença de um Membro Executivo do 
Conselho Guardião do Bethel? (Resposta: Sim, eu prometo) 
Que vocês serão guiadas pelas orientações do Conselho Guardião do Bethel em todos os assuntos  
concernentes ao trabalho e bem estar do Bethel? (Resposta: Sim, eu prometo) 
Vocês assumirão o seguinte Juramento:   
 
Na presença de Deus Todo-Poderoso – e destas testemunhas – eu prometo obedecer às leis – das 
Filhas  de  Jó  Internacional  –  que me  aconselharei  com  os Guardiões  do meu Bethel  –  e  serei  
cortês  e obediente para com eles  – que  serei fiel aos deveres do meu  cargo – como prescrito no 
Ritual – que me empenharei para viver de acordo com seus ensinamentos – na esperança de que 
eu possa ser considerada digna – de ser uma das “Mais justas da Terra” – que me esforçarei para 
ser sempre fiel a esta promessa – que se eu violar este Juramento – eu concordo em deixar meu 
cargo – a pedido – ou por declaração – da Guardiã do Bethel.   
(*) 
 
OFICIAL INSTALADORA: (*) um golpe de malhete 

 

SUGESTÃO DE PLANO DE SOLO –  A Guia e a Dirigente de Cerimônias não devem realizar a escolta, ao ser 
chamada pela Oficial Instaladora a filha deverá se levantar e permanecer de pé em seu lugar, após ser instalada a filha 
deverá se dirigir ao seu posto. As filhas Eletivas são apresentadas em seus postos após serem instaladas. O Coral do 
Bethel deve ser instalado em seu lugar. 

 

 

OFICIAL INSTALADORA: É um grande prazer para mim apresentar as Filhas do Coral do Bethel. 
Filhas do Coral do Bethel, sua parte nas cerimônias do Bethel é igualmente tão importante quanto 
a das outras Oficiais. A arte da música é uma das maiores conquistas. Deixem que seus corações 
sejam tão repletos de amor e alegria, que a melodia de suas músicas ecoará nos corações e vidas 
das Filhas deste Bethel e de todos aqueles que entrarem neste Lugar Sagrado, nosso Bethel.  
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OFICIAL INSTALADORA: ____________________________, Guarda Interna; 
____________________________, Guarda Externa.  

OFICIAL INSTALADORA: Filhas Guardas, observem cuidadosamente as portas de nosso Bethel, 
e estejam alertas, guardando contra o pecado que está sempre forçando sua entrada em corações 
e mentes puras.  

 

OFICIAL INSTALADORA: ____________________________, Primeira Zeladora; 
____________________________,Segunda Zeladora.  

OFICIAL INSTALADORA: Filhas Zeladoras, 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 elas representam.  

OFICIAL INSTALADORA: ____________________________,Capelã; 
____________________________, Musicista; ____________________________, Bibliotecária.  

OFICIAL INSTALADORA: Filha Capelã, você lidera as devoções do Bethel e transmite o 
Juramento de Honra para Adultos. Possa você liderar também na reverência pelas coisas sagradas, 
as luzes do farol da vida. Filha Musicista, seu dever é presidir no instrumento durante a parte 
musical de nossas cerimônias. Possa a harmonia de sua música soar tão verdadeiramente que 
nenhuma discórdia entrará aqui. Filha Bibliotecária, seu dever é encorajar o gosto pelas artes e 
ciências oferecendo um relatório sobre tema educacional. Deixe sua vida ser um livro aberto cujas 
páginas sejam repletas de conhecimento e verdade.  

OFICIAL INSTALADORA: ____________________________, Secretária; 
____________________________, Tesoureira.  

OFICIAL INSTALADORA: Filha Secretária, é seu dever registrar todas as ações do Bethel de 
forma apropriada, receber todo o dinheiro devido ao Bethel, repassá-lo à Tesoureira do Bethel e 
obter um recibo. Filha Tesoureira, seu dever é receber, da Secretária, todos os fundos do Bethel, 
manter uma acurada contabilidade sobre eles, e repassá-los a(o) Guardiã(o) Tesoureira(o).  

OFICIAL INSTALADORA: ____________________________, Primeira Mensageira; 
____________________________, Segunda Mensageira; ____________________________, 
Terceira Mensageira; ____________________________, Quarta Mensageira; 
____________________________, Quinta Mensageira;  

OFICIAL INSTALADORA: Filhas Mensageiras, a vocês foi dado o privilégio de contar às 
Peregrinas a história da vida cheia de acontecimentos de Jó, seus prazeres, suas provações, suas 
tentações e seu triunfo final e paz. Portanto sejam específicas, que suas próprias interpretações 
sejam diligentes e sinceras, que suas próprias vidas sejam um exemplo de paciência e fé, que a 
sua recompensa possa ser a maior conquista da vida.  

OFICIAL INSTALADORA: Guia e a Dirigente de Cerimônias, vocês se apresentarão à Ocidente 
do Altar. 

OFICIAL INSTALADORA: Filha Guia, seu dever é guiar as Peregrinas em suas jornadas através 
das diversas épocas. Familiarize-se com os ensinamentos desta Ordem, para que possa estar apta 
a guiar outros e direcionar seus passos nos caminhos da paz, verdade, e retidão na vida. Filha 
Dirigente de Cerimônias, seu dever é cuidar e apresentar o Emblema Nacional, verificar a 
preparação adequada para nossas cerimônias, e ajudar a Guia na condução das Peregrinas. Vocês 
assumirão os seus postos.  

Após as Oficiais assumirem os seus postos. 
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OFICIAL INSTALADORA: Eu tenho o prazer de apresentar ____________________________, 
que foi instalada como Guia e ____________________________,que foi instalada como Dirigente 
de Cerimônias para a gestão que se inicia. Aplausos. 

A Oficial Instaladora acena com a cabeça para que as Oficiais se sentem.  

OFICIAL INSTALADORA: Membro das famílias das futuras Princesas, vocês apresentarão a 
Primeira Princesa e a Segunda Princesa no Altar.  

O familiar da Primeira Princesa oferece o braço à filha e o familiar da Segunda a Princesa oferece o braço à filha e eles 
se posicionam à ocidente do Altar, observando o distanciamento físico entre as princesas e os familiares.  

OFICIAL INSTALADORA: Filhas Princesas, vocês foram eleitas para ajudar a Honorável Rainha 
em tudo o que ela possa requerer de vocês. Vocês devem conduzir a si mesmas 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. Membro das 
famílias das Princesas, vocês escoltarão as Princesas ao Oriente, para serem investidas com as 
honras de seus cargos.  

As Princesas se ajoelham aos pés do Patamar, sendo escoltadas pelo seu familiar (apenas uma pessoa para cada 
princesa). Os familiares investem as Princesas com suas capas e coroas.  

OFICIAL INSTALADORA: Filhas Princesas, sempre se empenhem pela beleza de caráter que 
brilhará mais que a beleza e o esplendor de suas vestes.  

Os familiares ajudam as Princesas a se levantarem. As Princesas sobem o Patamar do Oriente e viram-se para o 
Ocidente.  

(***) 

OFICIAL INSTALADORA: É com prazer que eu apresento ____________________________, 
que foi instalada como Primeira Princesa e ____________________________, que foi instalada 
como Segunda Princesa para a gestão que se inicia. Aplausos. 

(*)  

OFICIAL INSTALADORA: ______________________ (nome do membro da família), você 
conduzirá a Honorável Rainha fazendo-a se ajoelhar no Altar e colocar suas mãos na Bíblia 
Sagrada aberta.  

A Capelã pode reverentemente virar a Bíblia para a Honorável Rainha. Se a Bíblia for virada, ela deve retorná-
la para a posição original antes de deixar o Altar depois que a Honorável Rainha for instalada. O familiar 
ajuda(m) a Honorável Rainha a se ajoelhar. A Honorável Rainha coloca suas mãos sobre a Bíblia. O familiar 
permanece à dois passos para trás. Após retirar suas mãos da Bíblia, a HR deverá higienizar suas mãos. 

A Oficial Instaladora permanece no Oriente para o Juramento.  

OFICIAL INSTALADORA: Honorável Rainha, você repetirá depois de mim: Eu serei fiel às Leis – 
das Filhas de Jó Internacional – respeitarei o Supremo, Grande e o Conselho Guardião do Bethel 
– e me esforçarei para ser digna de meu cargo – assim Deus me ajude. Aquela eleita para o cargo 
de Honorável Rainha deve ser generosa de caráter, bondosa, tolerante, e possuir a habilidade de 
presidir de forma justa e graciosa. Suas palavras devem ser agradáveis e inspiradoras. Seu gosto 
por literatura, artes e ciências deve ser tal que guiará os pensamentos dos outros em direção às 
coisas mais elevadas e puras na vida. A atenção educada e cortês com os conselhos dos pais e 
guardiões e a consideração com a felicidade alheia fortalecerá tanto sua própria vida que a beleza 
de sua feminilidade juvenil será observada por todos aqueles com quem você se relacionar, e a 
prece de todos que a conhecem e amam será que o nosso Pai Celestial a guie e a dirija em seu 
serviço do amor.  

O familiar permanece atrás da Honorável Rainha e coloca a capa sobre ela. A Honorável Rainha amarra os 
cordões da capa.  
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OFICIAL INSTALADORA: Essa capa de púrpura real é um emblema de seu alto posto e simboliza 
o amor dos Membros do Bethel que a escolheram como sua Honorável Rainha.  

Depois que a capa estiver amarrada, o familiar coloca na cabeça da Honorável Rainha.  

OFICIAL INSTALADORA: Agora é colocada sobre sua cabeça esta coroa, um emblema de 
liderança, e um símbolo de sua alta posição. Possa você sempre usá-la com dignidade, graça e 
humildade.  

OFICIAL INSTALADORA: Honorável Rainha, deixe que a sabedoria e a compreensão coroem 
seus julgamentos, e a beleza e a glória de seu reinado será tão brilhante quanto o resplendor de 
seu manto real. Empenhe-se sempre para usar estas honrarias com dignidade real enquanto for 
Honorável Rainha desta linda Ordem.  

OFICIAL INSTALADORA: Honorável Rainha, por favor, venha ao Patamar do Oriente. 

Música solo ou seleção adequada pode ser tocada enquanto a Honorável Rainha estiver no Altar ou quando estiver na 
Linha do Altar antes de prosseguir para o Oriente ou no Oriente depois da Oficial Instaladora apresentar o Estatuto. O 
familiar e ajuda a Honorável Rainha a se levantar e retorna ao seu lugar. A Oficial Instaladora deverá 
permanecer com distanciamento físico entre a Honorável Rainha.  

OFICIAL INSTALADORA: (***) É com prazer que eu apresento _________________________,  
que foi instalada como Honorável Rainha para a gestão que se inicia. (Aplausos) Honorável Rainha, 
eu lhe presenteio o malhete, o emblema de sua autoridade, sabendo que em suas mãos ele será 
usado bem e com sabedoria.  

A Honorável Rainha deverá ter um SEGUNDO MALHETE para seu uso EXCLUSIVO, devidamente higienizado, 
ela deverá bater o malhete.  

(*) 

A Honorável Rainha e a Oficial Instaladora permanecem de pé.  

OFICIAL INSTALADORA: Eu agora lhe presenteio com uma cópia do Estatuto deste Bethel, uma 
cópia da Constituição e do Estatuto das Filhas de Jó Internacional, e uma cópia do Manual de 
Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião. 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 Oficial Instaladora deve apenas MOSTRAR os documentos, não deverá entregar à Honorável Rainha, após 
esse momento, a Honorável Rainha se senta.  

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

A Secretária Instaladora permanece na mesa para ler a Proclamação.  

SECRETÁRIA INSTALADORA: Por direção da Oficial Instaladora e do Grande Conselho 
Guardião, eu proclamo as Oficiais do Bethel e o Coral do Bethel número ______ de 
_____________________, Minas Gerais, das Filhas de Jó Internacional, legalmente instaladas 
para a realização de 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 que deve completar a ata para o livro 
da Secretária do Bethel e a Capelã Instaladora para fazer a prece de encerramento. A Musicista Instaladora deve 
permanecer no instrumento. A Secretária Instaladora e a Capelã Instaladora devem ir para as linhas laterais 
antes das Oficiais do Bethel se retirarem, o distanciamento físico deverá ser observado no momento de saída 
das oficiais instaladoras.  



 
Classificação da informação: Restrita 
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OFICIAL INSTALADORA: Honorável Rainha desejo que conduza com ele este Bethel com 
sabedoria e amor, honrando sempre aquelas que nela confiaram como líder para essa gestão. 

A Honorável Rainha assume seu posto. 

HONORÁVEL RAINHA: PRESENTES 

• Entrega da Jóia e Certificado de Past Honorável Rainha 

• Troca de pins das Oficiais de Linha (opcional) 

• Entrega de Honras do Bethel/Prêmios (opcional) 

• Entrega do malhete de Honorável Rainha (opcional) 

• Todos os outros presentes devem ser colocados em uma mesa de presentes na área de 
recepção ou em outro local apropriado. 
 

HONORÁVEL RAINHA: APRESENTAÇÃO DOS PAIS E DA FAMÍLIA DA NOVA HONORÁVEL 
RAINHA. OPCIONAL. Apenas os parentes diretos podem ser apresentados se aprovado pelos Membros 

Executivos do CGB. Os pais das novas Oficiais de Linha podem ser apresentados das linhas laterais se aprovado 
pelos Membros Executivos do CGB. Os membros da familia devem ser apresentados apenas uma vez. 

 
HONORÁVEL RAINHA: COMENTÁRIOS 

O uso da palavra deverá ser realizado conforme aprovado pela Honorável Rainha e os Membros Executivos do 
Conselho Guardião do Bethel. Tanto aqueles participando virtualmente, quanto aqueles participando presencialmente 
poderão fazer uso da palavra. Sugerimos que a HR tenha um dispositivo (ex.: celular) participando da reunião virtual 
para que possa reconhecer aqueles que estejam participando virtualmente. Sugestão: 

 

HONORÁVEL RAINHA: A palavra está com:  
(A Honorável Rainha deve fazer uma lista dos que irão utilizar a palavra, seguindo a ordem) 

• CONVIDADOS 

• DEMOLAYS 

• TIOS MAÇONS E VENERÁVEIS MESTRES 

• MEMBROS DO CONSELHO GUARDIÃO 

• MEMBROS DE MAIORIDADE 

• FILHAS DE JÓ VISITANTES 

• MEMBROS DO GRANDE BETHEL 

• MISS FILHA DE JÓ MINAS GERAIS 

• MEMBROS DO GRANDE CONSELHO GUARDIÃO 

• PRINCESAS INSTALADAS 

• PAST HONORÁVEL RAINHA – OFICIAL INSTALADORA –  

• GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL 

• GUARDIÃ DO BETHEL 

• HONORÁVEL RAINHA 
 

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO: 
 
HONORÁVEL RAINHA:Capelã Instaladora, você comparecerá ao Altar.  
 (***) 
 
A Capelã Instaladora deve oferecer a prece de encerramento.  

 
CAPELÃ INSTALADORA: Nosso Pai que está no Céu, nós Vos agradecemos pelas Filhas de Jó 
Internacional. Possamos nós sempre ser “As Mais Justas Em Toda a Terra”. Dê a estas Oficiais 
que foram investidas com autoridade, a valorização e sabedoria de seus cargos, de forma que 
sejam sempre fiéis à nossa Ordem. Abençoe nosso Bethel, nossas Filhas e nossos líderes. Nós 
pedimos em Vosso nome. Amém.  
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A Capelã se levanta, reverentemente fecha a Bíblia como no ritual e retorna ao seu posto. A prece deverá ser 
realizada pela CAPELÃ INSTALADORA evitando o contato com a Bíblia por outra pessoa, somente a CAPELÃ 
INSTALADORA deverá manusear a Bíblia. A Oficial Instaladora não deverá assinar seu nome nesta cerimônia, 
deverá buscar outro momento para evitar o contato com materiais compartilhados.  

 
HONORÁVEL RAINHA: Todos os presentes permanecerão sentados até que as Oficiais do Bethel 
e o Coral do Bethel tenham se retirado.  
 
Música de marcha para as OFICIAIS retirarem sua cadeira, cada oficial deverá retirar a sua cadeira de forma 
ordenada. Marcha de Encerramento igual a do Ritual usando uma das Formações de Encerramento. QUALQUER 
ALTERAÇÃO É PERMITIDA VISANDO O DISTANCIAMENTO FÍSICO ENTRE AS FILHAS E OBSERVANDO O 
ESPAÇO FÍSICO DA REUNIÃO. A Guardiã do Bethel e o Guardião Associado do Bethel retornam para o Oriente 
durante o Encerramento como no Ritual. A Guardiã do Bethel e o Guardião Associado do Bethel podem convidar 
os pais/guardiões da nova Honorável Rainha 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 BETHEL: Isto conclui nossa cerimônia.  
 
A Guardiã do Bethel acena com a cabeça para as Oficiais, elas respondem com um aceno de cabeça e a Guardiã 
do Bethel soa um golpe de malhete. Deverá ser observado o distanciamento físico na LINHA DO OCIDENTE.  
 

(*) 
 
As Oficiais completam a Marcha de Encerramento. Se aprovado pelos Membros Executivos do CGB, outras cerimônias 
apropriadas podem ser feitas depois da Formação de Encerramento. 

 
 


