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CERIMÔNIAS OFICIAIS
Em nossa Ordem temos várias cerimônias oficiais e cada uma com uma função, no
entanto, todas possuem o mesmo objetivo: Divulgação da Ordem.
Todos os Betheis subordinados ao Supremo Conselho Guardião devem adotar o Livro
de Cerimônias oficiais. Betheis subordinados a Grandes Conselhos Guardiões devem adotar o
Livro de Cerimônias aprovado pela Jurisdição (que pode ser igual, ou não, ao livro de
Cerimônias disponibilizado pelo Supremo Conselho).
Para acessar o Livro de Cerimônias oficiais em inglês (completo), acesse:
http://www.jobsdaughtersinternational.org/BookOfCeremonies/JDIBookofCeremoniesCompleteBook-2011.pdf
Para acessar o Livro de Cerimônias oficiais em Português (incompleto), acesse:
http://www.jobsdaughtersinternational.org/BookOfCeremonies/JDIBookofCeremoniesPTversion-SectionAD1-5GH.pdf
No livro de cerimônias podemos ver que o mesmo está dividido por seções, que são elas:
Seção A: Cerimônias para Bethéis;
Seção B: Cerimônia para Grande Conselho Guardião;
Seção C: Cerimônias para Supremo Conselho Guardião;
Seção D: Cerimônia para Ocasiões Especiais;
Seção E: Cerimônias para Outras Ocasiões e Outras Ordens;
Seção F: Narração para Instalação;
Seção G: Diagramas;
Seção H: Cerimônias para o Conselho Guardião Jurisdicional.
Em algumas cerimônias podemos ver que existe algumas instruções de como ela deve
ser feita, o que é possível fazer e o que não se pode fazer, ou mesmo a indicação da música
apropriada a ser utilizada.
Como exemplo, veja as instruções a seguir para a realização da Cerimônia de Maioridade:
“Cerimônia de maioridade poderá ser realizada: 1. Em uma reunião regular ao invés de
Iniciação. Somente pessoas elegíveis a assistir a uma reunião de Bethel podem estar
presentes. 2. Em uma Reunião Aberta, sem abertura ritualística. A reunião é aberta pela
Guardiã do Bethel e Guardião Associado do Bethel. As Oficiais do Bethel e o Coral do Bethel
marcham para dentro da sala. A Honorável Rainha prossegue com a reunião. A Bandeira é
apresentada e é lida a Dispensa Especial, então, é realizada a Cerimônia de Maioridade 3.
Como uma exemplificação para pessoas elegíveis a assistir uma reunião de Bethel com
Abertura, Escoltas, Apresentações e Honras, Maioridade e Encerramento.”
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Esse foi apenas um exemplo, mas sempre que for fazer uma cerimônia é bom observar quais
as instruções oferecidas para que se possa fazer com a maior perfeição possível.
Lembrando que, não há restrição quando a publicidade das nossas cerimônias uma vez que o
nosso livro consta publicamente no site do supremo, sendo acessível para qualquer pessoa,
com exceção de nossa cerimônia ritualística e de Iniciação que constam em nosso ritual ao
qual apenas pessoas elegíveis tem acesso.
Nada impede também que os Betheis criem Cerimônias especais, apropriadas para alguns
momentos, como comemoração do dia dos Pais, do dia das Mães, Divulgações da Ordem,
dentre outras. No entanto, é essencial que o Livro de Cerimônias da Ordem seja conhecido por
todos os membros do Bethel, e praticado ao máximo. Estas cerimônias não serão oficiais, a
menos que sejam incluídas no Livro de Cerimônias oficiais.
Nossas cerimônias servem não somente como divulgação da Ordem, mas também
como material de estudo, e fonte de conhecimento. Aproveitem!
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