GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DAS FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL

Circular nº 06/2021-2022 GCG–SP
REPASSE DA PALAVRA – INSTRUÇÕES GERAIS
O que é repassar a palavra e quando ela acontece? Em nossas reuniões ritualísticas, sendo elas
fechadas ou públicas, recebemos convidados e pessoas da família maçônica, sejam elas
juramentadas ou não. Nessas reuniões existe um ritual a ser seguido onde as ordens dos trabalhos
perpassam desde apresentações de cargos, de autoridades maçônicas, honrarias até o privilégio de
concessão da palavra para alguns presentes tecerem seus comentários.
Vale ressaltar que na nossa organização não existem regras previstas na ordem dos trabalhos
para o passe da palavra, mas é primordial para a condução dos trabalhos que as atividades
propiciem aos membros, além dos ensinamentos vivenciados na apresentação de cada cargo,
prazer e interesse na participação do início ao fim. Por isso, discursos extensos e repetitivos não
são recomendados, conforme indicado na própria ordem de trabalho chamada “Comentários
daqueles designados pela Honorável Rainha”.
Nesse sentido, a seguir propomos uma recomendação para ser utilizada pela Honorável Rainha
após aprovação do Conselho Executivo. Reiteramos que o objetivo não é engessar essa etapa, mas
propor uma organização da ordem da palavra de modo a facilitar o desenvolvimento dos
trabalhos.
Como sugestão, propomos seguir a lógica da ordem das honrarias e/ou da chamada, a critério de
cada Bethel. Assim, uma Oficial pode ser designada (por exemplo a Guia) para ser responsável por
abordar todos os convidados para coletar seus nomes e títulos, além de perguntar se há interesse
em se manifestar. Aqueles que apresentarem o interesse em falar devem ser instruídos para serem
breves em seus comentários.
Assim, recomendamos a seguinte ordem:
A) Pais e Convidados;
B) Oficiais e Membros de Maioridade;
C) Autoridades Maçônicas (Veneráveis e representantes);
D) Membros do Conselho;
E) Guardião Associado;
F) Guardiã; e
G) Honorável Rainha.
Ainda que não exista uma ordem pré-determinada, é interessante que o Guardião Associado, a
Guardiã do Bethel e Honorável Rainha sejam os últimos a falar. Isso porque, além de ouvir o que
cada convidado ou membro tem a dizer, eles são os líderes do Bethel e, portanto, iniciam e
terminam a sessão.
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Nesse sentido, após todos os direcionamentos, a Honorável Rainha repassa a palavra ao Guardião
Associado, em seguida à Guardiã e finaliza com seus próprios comentários. Em seguida, a Guardiã
assume a condução da cerimônia, que só se encerra ao toque do malhete.
Na justa certeza de contribuir com o aperfeiçoamento das atividades do Bethel, expressamos nosso
respeito e reafirmamos o compromisso de juntos construir uma organização sólida e salutar.

São Paulo, 05 de abril de 2022.
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GRANDE SECRETÁRIA

“Renove-se
Reescreva-se
Republique-se
Reinvente-se
Transforme-se
É tempo de viver coisas novas”
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