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DIA DO CULTO
O que nossa Constituição diz e Ideias de como realiza-lo

Em nossa constituição, C-Bethel 5, seção 3 – itens gerais:
“(c) Deve haver um Culto Religioso oficial durante cada gestão do Bethel. Este culto deve
ocorrer em um local religioso apropriado a ser escolhido pela Honorável Rainha e aprovado
pelos membros Executivos do CGB.”
Ou seja, não há nada pré-estabelecido por nossa constituição nos dando regras de como
realiza-lo, a única coisa obrigatória é a aprovação dos membros Executivos do CGB.
Visto que na maioria dos Betheis há meninas católicas, podemos diferenciar o culto religioso
com vários tipos de visita:
- Templo Budista
- Igreja Evangélica
- Centro Espirita
- Umbanda
- Espaço Holístico
- Entre outras;
Para que seu Bethel fique culto, ao que se refere sobre religião, podemos citar aqui as dez
maiores religiões no Brasil, uma pesquisa feita pelo Adriano Lucas, repórter da coluna R7, no
final do ano de 2015.
10º - Tradições Esotéricas (0,04%)
As tradições esotéricas reúnem 74.013 adeptos, e estes são subdivididos em 2 correntes. A
primeira é composta por grupos e movimentos religiosos com formação no começo do século
XX, no geral, com doutrinas em apoio nos valores como positivismo e racionalismo; a
Sociedade Brasileira de Eubiose, a cabala e as tradições ciganas são exemplo. A segunda
corrente é ligada aos movimentos libertários dos anos 1960, em especial com influência dos
movimentos new age e hippie, por práticas orientais, e por cultos.

09º - Judaísmo (0,06%)
O Judaísmo reúne 107.329 pessoas e ocupa a nona posição entre as 10 maiores religiões do
Brasil, e é uma das 3 principais religiões abraâmicas. A definição do Judaísmo se resume a
“religião,
filosofia
e
modo
de
vida”
do
povo
judeu.
A origem é na Bíblia Hebraica, e o Judaísmo é explorado nos textos seguintes, como Talmud, é
caracterizado por judeus religiosos como expressão do relacionamento e aliança criada entre
Deus com os Filhos de Israel.
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8º - Novas Religiões Orientais (0,08%)
As novas religiões orientais são representadas por 155.951 adeptos, sendo oitava posição
nesta seleção, e o destaque é para Hare Krishna que chegou ao Brasil em 1974, Perfect Liberty
de 1958, e Seicho-no-iê de 1930.

7º - Candomblé (0,09%)
O Candomblé também é popular como Canzuá, sendo religião derivada do animismo africano,
com culto aos orixás, voduns ou nkisis, a depender da nação. A origem é totêmica e familiar,
trata-se de uma das religiões de matriz africana com mais adeptos, em especial pelo Brasil; são
2 milhões de seguidores pelo mundo.

6º - Budismo (0,13%)
Budismo é religião e filosofia não-teísta, abrangendo diversidade de tradições, práticas e
crenças, com base em ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda. Buda viveu e foi
responsável pelo desenvolvimento dos seus ensinamentos no nordeste do subcontinente
indiano, no período entre séculos VI e IV a.C..
Buda é reconhecido por adeptos como mestre iluminado, este conhecido por compartilhar
suas ideias para auxiliar os seres no alcance do fim do sofrimento, atingindo o Nirvana, e
escapando do que é denominado como ciclo de sofrimento do renascimento.

5º - Umbanda (0,2%)
A Umbanda é religião heterodoxa brasileira, com evolução do polis sincretismo religioso
permanente no Brasil; esta evolução foi consequência de várias motivações, a incluir de ordem
social, que criaram um culto à feição e moda do Brasil.

4º Testemunhas de Jeová (0,7%)
As Testemunhas de Jeová são um nome cristão não-trinitário, restauracionista e milenarista,
com adeptos em 239 países e territórios autônomos, sem contar a quantidade de
simpatizantes. São populares por trabalho regular e persistente da pregação dos dogmas e
princípios, nas casas pelas ruas.

3º Espírita (2%)
O Espiritismo é terceira posição entre as 10 maiores religiões do Brasil, sendo doutrina
codificada por Hippolyte Léon Denizard Rivail, pedagogo francês, utilizando pseudônimo Allan
Kardec. A doutrina é caracterizada mediante fusão de filosofia, religião e ciência, com busca

pela melhor compreensão não somente do universo científico, como também do aspecto
religioso.

2º Evangélica (22,2%)
Os evangélicos também são conhecidos como protestantes, e o termo protestante em
contexto do Brasil, é utilizado para referência às Igrejas oriundas, de forma direta, e
contemporânea, na Reforma Protestante, como Presbiteriana, Luterana, Batista, Metodista e
Congregacional.O Protestantismo é um dos principais segmentos do Cristianismo, movimento
que começou na Europa Central, no começo do século XV, como reação contrária às doutrinas
e ações do catolicismo romano medieval.

1º Católica (65%)
O Catolicismo é caracterização ampla para corpo da fé católica, suas doutrinas, liturgia,
teologia, e princípios éticos e aspectos comportamentais, como também para povo religioso.
Esta religião é líder entre as 10 maiores religiões do Brasil, com totais 123.972.524 adeptos,
correspondendo a 65% da população brasileira. O nome catolicismo é utilizado, no geral, para
experiência particular do Cristianismo compartilhada pelos cristãos, estes que vivenciam em
comunhão com Igreja de Roma. Nesta pesquisa está incluído a apostólica Romana, Brasileira e
Ortodoxa.

Com base nesses dados, por que não inovar na sua visita ao templo??? Será sempre um
aprendizado, afinal, independente da religião que cada um segue, devemos respeitar a todas,
e a melhor maneira de fazer isso é conhecendo!
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