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Como cuidar de sua Veste (Paramento Oficial) 

 

 
Em nossa ordem o tempo de permanência é um tanto quanto grande e, se formos analisar, 
quem inicia com 10 anos e fica até a maioridade (20) normalmente permanece com a mesma 
veste por muitos anos. Alguns cuidados e ajustes precisam ser feitos ao longo deste tempo, 
afinal, temos que ter carinho e zelo por nossos paramentos....  
Aqui vão algumas dicas de como cuidar e manter sua veste e acessórios: 
 
A VESTE (Robe): A veste é branca – uau – temos que mantê-la assim... Que tal lavá-la a cada 
duas ou três reuniões, pelo menos? É muito fácil, como não há sujeira grossa, é apenas uma 
lavagem delicada para não ficar com a gola amarelada de nosso suor. Se você utiliza o cordão 
roxo, lembre-se de retira-lo para fazer a lavagem, senão você vai ter um robe lilás e 
manchado... rsrs 
Evite usar máquina de lavar. Com o tempo ela pode estragar o tecido. Lave sua veste à mão, 
esfregando somente as partes sujas, e enxague bastante! Dependendo do tecido, é possível 
usar algum tipo de alvejante sem cloro para as manchinhas mais difíceis, como na parte das 
axilas, na parte interior da gola e nas barras. Para finalizar, utilize um amaciante bem cheiroso! 
 
Para Guardar a Veste, utilize capas de plástico (muito conhecidos como “Porta Robes”), ou 
então, enrole-a e guarde-a dentro de um saco de tecido azul. Isso evita o amarelamento, e 
também conserva o Robe menos “amassado”. 
 
Sempre que utilizar a veste em uma reunião, deixe-a pendurada um dia antes, para ir 
desamassando, e tome muito cuidado ao utilizar o ferro de passar, para não queimar nenhuma 
parte! 
Outra alternativa para deixar a veste bem bonita e impecável é utilizar um vaporizador para 
roupas. Basta aplicar com o tecido esticado, em um cabide, por exemplo. 
 
A anágua, saiote, combinação: sim qualquer um desses nomes, mas é aquele vestidinho 
(inteiro ou saia) que permite que nosso robe não fique transparente. Como ele está em 
contato com nosso corpo direto, é melhor lavarmos a cada uso para não impregnar o cheiro de  
suor de nosso corpo. 
 
As meias: brancas e finas – mais delicadas ainda, lave-as depois de todo uso, o que ajuda a não 
encardir e ter uma vida longa... mas se encontrar algum furinho... troque-as, pois certamente 
vai desfiar rápido. 
Ah! E nunca é demais carregar um par extra de meias em sua bolsa, não é mesmo? 
 
A faixa ou tiara: sim elas também precisam de cuidados e manutenção. Se for tiara, cuide para 
que a fita não desencape o arco, assim fica sempre com cara de nova. Caso seja a faixa, 
sempre observe se o elástico não está ficando frouxo, afinal, já pensou se a faixa pular da sua 
cabeça no meio da reunião? Rsrs 
 



 

O cordão e pingentes: eles são chamados de cordões de São Francisco. É muito fácil de desfiar, 
e as franjas também, aí você sempre tem um pingentinho mais descabelado que o outro.... 
Mas você pode mudar isso... Em qualquer loja de armarinho em sua cidade, você encontra 
para comprar e não custa tão caro assim. Outra dica é costurar o cordão sempre alinhavado, e 
desprende-lo a cada lavagem. Com o tempo o cordão pode amarelar, e é importante lavá-lo 
separadamente da Veste. 
 
As sapatilhas: Bom há vários modelos de sapatilhas pelos Bethéis, mas uma coisa em comum; 
todas brancas! Se são para serem brancas, então vamos mantê-las assim, não é mesmo? 
Há sapatilhas de tecido ou tipo um courinho no modelo de balé, essas você sempre deve 
limpar as solas e lavar toda reunião, pois são mais sensíveis, mas se seu Bethel utiliza 
sapatilhas do estilo sapato, a manutenção é mais fácil, e basta você manter a sola limpa e se 
não for de tecido, dá para passar um pano úmido com algum tipo de multiuso para ela brilhar 
novamente. 
As sapatilhas devem ser inteiras brancas, sem cadarços ou fivelas grandes. 
 
Capas de Veludo: O veludo é um tecido pesado, e fácil de marcar. Para Guardar suas capas, 
dobre pela largura, e enrole pelo comprimento. Isso evita marcas que vão ser formando ao 
longo do tempo. 
Após cada uso, dê uma boa chacoalhada na capa, para tirar todas as poeiras e pelinhos que 
possam estar grudados. Lave-as pelo menos uma vez por ano, seguindo as recomendações de 
cada tecido! (Dica: Para o tecido não soltar a cor, utilize sal na água!). 
 
Coroas: Cuide para que não sejam transportadas sem cuidado. Providencie sempre uma 
caixinha, com tecido ou papel amassado dentro, para que ela seja guardada, especialmente 
durante o transporte. Isso evita amassados, quebra, e perda das pedras. 
 
Lembre-se de fazer um check list antes de todas as reuniões e de certificar-se que o paramento 
está completo e em ordem!  
 
Ao longo do tempo seu paramento pode ficar curto.. lembre de leva-lo a uma costureira para 
fazer os ajustes, especialmente da barra, e sempre ficando atenta às medidas oficiais que 
estão descritas em nossa Constituição. Algumas meninas crescem tanto que é necessário 
confeccionar um novo paramento! Aproveite para doar o antigo para uma irmã que vai iniciar! 
 
É isso aí...fazendo a manutenção de seus paramentos ninguém nunca acertará o tempo de 
Ordem que você tem, e você ainda mostrará o zelo e dedicação. Assim como cuidamos do 
nosso corpo e mente, nossas vestes também precisam de cuidados, afinal, elas são simbólicas, 
e sagradas para nós! E quem sabe um dia, os paramentos tão bem cuidados, possam ser 
utilizados por alguma outra Filha de Jó!  

Mãos à obra.... 
Escrito/Adaptado por: Michelle Goraib Santana 

 
 


