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COMO MONTAR A SALA DO BETHEL? 

 
Como sabemos, a sala do Bethel deve ser montada pela Dirigente de Cerimônias, junto com as 

zeladoras, e supervisionada pela tia Guardiã de Paramentos. Todos os itens (parafernália) devem ser 

cuidadosamente posicionados, e as cadeiras montadas, para que o trabalho de solo possa ser 

executado. A partir disso deve-se lembrar das linhas presentes em nosso Bethel para o trabalho de solo: 

Linha do Oriente, Linha do Ocidente, Linha do altar, Linha lateral norte, Linha lateral sul, Linha de 

marcha norte e Linha marcha Sul. Estas linhas delimitam o Bethel, orientando quanto ao 

posicionamento dos paramentos, das cadeiras, e sobre a movimentação dentro do mesmo. 

 A seguir, explicaremos em detalhes como deve ser montada a sala do Bethel, e para facilitar o 

entendimento consulte o diagrama abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Lembramos que nem todos os Betheis se reúnem em lugares apropriados para os tamanhos 

descritos no ritual, portanto, devemos adaptar de acordo com cada local, aumentando ou diminuindo o 

espaçamento entre as cadeiras, conforme o caso, sempre tentando deixar o mais próximo possível da 

montagem descrita no Ritual. 

Altar e Bíblia: No centro da sala do Bethel deve-se situar o altar, com o vértice do triângulo 

voltado para o ocidente (se este for o formato do altar) e pode-se colocar uma almofada no oriente do 

altar para que a capelã possa se ajoelhar. A Bíblia quando aberta deve permanecer no centro do altar, 

portanto quando fechada, sua borda virada para o oriente e sua lombada no centro. Nada, além da 

toalha e Bíblia blia deve ser colocado em cima do altar. Outros livros sagrados, quando necessário, 

podem ser colocados na ponta do altar (Exemplo: Alcorão, Torá, etc). 

Semi – Círculo das Mensageiras: As costas das cadeiras de capelã e tesoureira devem estar 

alinhadas com o lado ocidental do altar, a uma distancia de 3 passos a norte e sul, respectivamente. As 

cadeiras de primeira e terceira mensageiras são colocadas atrás das cadeiras de capelã e tesoureira, a 

uma distancia de 3 passos para o ocidente, de uma maneira que o lado direito da cadeira da primeira 

mensageira fica alinhado com o centro da cadeira da tesoureira e o lado esquerdo da cadeira da terceira 

mensageira alinhado com o centro da cadeira de capelã. As cadeiras de segunda e quarta mensageiras 

serão alinhadas a 2 passos ao ocidente e respeitando a mesma regra, o lado esquerdo da cadeira da 

segunda mensageira alinhado com o centro da cadeira da primeira mensageira e o lado direito da 

quarta mensageira com o centro da terceira mensageira. Para completar, a cadeira da quinta 

mensageira é colocada a dois passos a ocidente das cadeiras de segunda e quarta mensageiras, alinhada 

com o centro do altar. Lembrando que após montado, a formação das cadeiras deve formar um 

semicírculo em volta do altar, voltado para o Oriente. 

No Oriente: As cadeiras de bibliotecária, zeladoras e secretária  devem ficar a dois passos ao 

oriente da linha do oriente e as costas das cadeiras, a tres passos ao ocidente da mesa da Honorável 

Rainha. O pedestal da pomba deve estar alinhado com o posto da tesoureira e entre os lugares da 

segunda zeladora e secretária, com a pomba voltada para o ocidente. O pedestal da urna de incenso é 

colocado entre os cargos de bibliotecária e primeira zeladora, alinhado com o posto de capelã e a alça 

da urna é voltada para o norte. 

Na mesa da Honorável Rainha temos a cornucópia da fartura próxima à borda ocidental, virada para 

noroeste e o lírio do vale no canto noroeste. 

A Carta Constitutiva é colocada na parte da frente da mesa da Honorável Rainha, de pé. Lembrando que 

nada, exceto a Carta Constitutiva deve ser colocada entre o altar e a mesa da Honorável Rainha, a não 

ser quando especificado em alguma cerimônia. 

A base da bandeira nacional deve ser colocada à direita do posto de primeira princesa e a base da 

bandeira do Bethel à esquerda do cargo de segunda princesa. Todas as bandeiras devem ser colocadas 

na sala de preparação.  

Lembrar-se de deixar sempre uma bíblia reserva na antessala para ser usada por visitantes atrasados 

não juramentados. Em nossas reuniões e cerimonia de instalação não devemos usar equipamentos de 

chama (como velas, candelabros), podendo ser substituídos por chama elétrica. 

Para entender um pouco mais sobre a montagem do Bethel, acesse o  nosso vídeo explicativo  no link 

abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=zkSPLnALpTY. 
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