
Chaves para a Felicidade (narração para instalação) 

 
 

Narrador: Se nós procurássemos nossa mais afortunada recompensa de fé e virtude, 

nós devemos, por certo, ter o direito de sermos conhecidas como as Filhas justas de Jó. 

Todas nós devemos praticar fé, verdade e amor para com nossos irmãos. Estas são as 

lições de Seu livro, de acordo com a vontade de Deus. E destas lições, nós aprendemos 

que o amor é a chave máxima que abre a porta da felicidade. Busquem o amor, e sejam 

felizes. 

 

Guarda Interna e Guarda Externa: Guardando cuidadosamente as portas de nosso Bethel 

contra todos os pecados vindos de fora, nós encontramos nossas duas guardas alertas, 

conhecendo todos os que entram. 

 

Segunda Zeladora e Primeira Zeladora: Zelando por nossa Urna de Incenso e Pomba, 

estas Filhas têm a chave. Nós sabemos que ambas serão sempre atenciosas. 

 

Bibliotecária:  Ela segura a chave do conhecimento, ela alcança todos os lugares. Nossa 

Bibliotecária, agora, guarda consigo tesouros para dividir conosco. 

 

Musicista: Uma canção feliz deve ser uma chave, e não ouviremos nenhuma discórdia. 

A Musicista toca em harmonia, suas notas são doces e claras. 

 

Secretária: Em páginas brancas como seu robe, ela escreve nossas boas ações. A 

Secretária escreve todos os nomes, com o dela na liderança. 

 

Tesoureira: Ela possui a chave de toda a nossa riqueza, e a guarda com seu amor, pois a 

Tesoureira sabe que Ele está nos assistindo. 

 

Capelã: Em reverência, ela abaixa sua cabeça e nos ensina a orar. A Capelã, guiada 

pelas palavras de Deus, saberá exatamente o que dizer. 

 

Mensageiras:  Cinco Mensageiras da verdade, vêm para relatar a história completa da 

vida de Jó. Enquanto a primeira conta sobre todos os prazeres de Jó, e a segunda sobre 

sua luta. Da terceira, nós escutamos suas tentações, da quarta, sua paz, afinal. A quinta 

nos informa que verdade e fé, trarão o doce repouso de Jó. 

 

Guia e Dirigente de Cerimônias: Para as Peregrinas que conhecem nossa crença e 

buscam a luz do dia, nossa Dirigente de Cerimônias prepara a sala, e a Guia lidera o 

caminho. 

 

Segunda Princesa e Primeira Princesa: As Princesas justas, que agora avançam em 

verdade e pureza, destravam a porta da felicidade com suas próprias chaves de ouro. A 

Segunda Princesa falará de honra, e como acreditar Nele, enquanto a Primeira Princesa 

ensina graça, e como ganhar Seu amor. 

 

Honorável Rainha: E trazendo agora, a chave mestra, a mais justa das três. Nossa 

Honorável Rainha agora aparece, com tamanha dignidade. Ela aprendeu bem sua lição, 

que o amor está em tudo, e nossa Honorável Rainha será, com certeza, a mais justa das 

justas. 



 

Diante de vocês estão estas Filhas, com chaves da felicidade. Seus passos não falharão, 

pois elas têm a juventude. Com esperança que nunca falha, buscando alcançar o melhor, 

e falando sempre a verdade, sua fé passará pelas tentações. 

 

 

 

Luz do Mundo (narração para instalação) 
 

 

Narrador: "No princípio Deus criou o Céu e a Terra. E a Terra não tinha forma, e 

vácuo; e as trevas cobriam o abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E 

Deus disse: 'Faça-se a luz' e a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa." 

Então deixem essas Filhas entrarem aqui, para espalharem sua luz de fé e alegria. Para 

nos ensinar a paz da mente e alma, e seu amor em Deus, que as faz única. Para encaixá-

las melhor na batalha, esforçando-se para estar sempre com o Senhor, A LUZ. 

 

 

Coral 

Nosso coral canta melodias suaves a nossos ouvidos, da luz de nossos antepassados 

através dos anos.  

De Seus ensinamentos desde que o mundo começou, de amor fraterno por nossos 

irmãos.  

Trazendo harmonia em sua e minha vida, em nossas canções de agradecimento à Ele. 

 

Guarda Interna 

A Guarda Interna desafia todos que entram aqui, admite apenas aqueles que são dignos 

e sinceros.  

Sua luz de alerta guia nosso portal contra o pecado, para que corações e mentes puros 

possam proceder assim.  

 

Guarda Externa 

Nossa Guarda Externa zela a porta de nossa sala, de intrusos para nosso local de 

reuniões.  

Sua luz de conhecimento por nosso Lugar Sagrado, assegura nossos franzidos da 

desgraça. 

 

1ª Zeladora 

Nossa Urna de Incenso para fé e esperança, inspira-nos com nobres tarefas para lutar.  

Nossa Primeira Zeladora guarda seu honrado lugar, essa luz de coragem que nós todas 

almejamos. 

 

2ª Zeladora: 

Ali está esse emblema de Paz, nossa Pomba, cuidada pelo amor da Segunda Zeladora.  

Nossa luz de pureza e verdade, tão gloriosa, enviando sua mensagem, sempre vitoriosa. 

 

Musicista 

A esperta Musicista, produz a harmonia para nossas almas acordarem.  

Pela luz de nossa música tão clara, em Hinos para Ele que amamos, tão carinhosamente. 

 



Bibliotecária 

Nossa Bibliotecária que todos conhecemos, espalha sua luz de sabedoria e 

conhecimento. Instruindo em seu jeito gracioso como viver melhor, dia a dia. 

 

Secretária 

Aqui está nossa Secretária com seu rolo de papel, escrevendo nossos atos, chamando 

nosso lista.  

Recebendo as taxas e tomando gozo, em sua tarefa de amor, buscando Sua luz. 

 

Capelã 

Entra a Capelã que nos lidera em oração, por Seu guia noite e dia.  

Ela ora pela luz de amor e reza para guardar nossos passos contra o pecado. Reza para 

que possamos ser dignas de viver com Ele na eternidade. 

 

Tesoureira 

Cuidando de nossas riquezas com a luz da honestidade, nossa tesoureira guarda-as com 

toda sua força, cumprindo seus deveres com  o orgulho próprio, sabendo que Deus está 

a seu lado. 

 

Mensageiras 

Nossas Mensageiras relatam a história de Jó, suas adversidades, doença e luta.  

Quando estamos cansadas, desencorajadas e tristes, elas nos ensinam como deus nos 

amou verdadeiramente. Quando as tentações nos atormentaram elas nos ensinaram elas 

nos mostraram o caminho para a Fé.  

 

Dirigente de Cerimônias 

Nosso Bethel é preparado com cuidado, por nossa Dirigente de Cerimônias que ali 

entra.  

Ela ajuda a Guia,  para que ninguém possa vacilar em sua jornada para a luz do nosso 

altar. 

 

Guia 

Nossa Guia lidera as Peregrinas pela mão, através das muitas épocas de nossa equipe.  

Avançando para Sua luz, por fé e amor, para Deus e Suas bênçãos, de cima.  

De quem vem alegria, paz e felicidade, proteção, perdão, promessas sinceras. 

 

2ª  Princesa 

O Livro de Jó fala sobre três filhas justas, e de sua beleza incomparável. A mais nova 

aqui entra agora, nossa Segunda Princesa ensina como a luz da paciência engrandece a 

alma, ajudando a todas a alcançar nossa meta. 

 

1ª Princesa 

Nossa Primeira Princesa com rosto bonito entra em nosso Bethel com graça delicada.  

Sua luz de fé resistindo às adversidades, trará prosperidade elementar.  

Então quando a corrida de nossa vida começar, por Sua graça, nós venceremos. 

 

Honorável Rainha 

Agora entra a mais bela das três, nossa Honorável Rainha com dignidade real.  

Para fortalecer nossa fé e esperança novamente, para que nossas vidas não sejam em 

vão. 



Zelosamente orando para que a cada dia, nenhum de nós, seja desviado.  

Para fazer de nossas vidas uma luz brilhante, uma chama de pureza queimando 

luminosa. 

Que por lealdade, amor e fidelidade, por submissão à Deus, nossa nação e a 

humanidade, que por caridade, que é sempre certo, nós servimos ao Senhor, nosso 

mestre, nossa luz. 

 

 

Agora, a verdade vocês entendem, os ensinamentos desta gloriosa tropa. Enquanto elas 

seguem em frente. Trabalhando para Deus e seus propósitos sublimes. Então aqui, à 

frente de vocês nossas filhas estão, verdadeiramente, "as mais justas da Terra". 

 
 

 

O Vigésimo Terceiro Salmo 
 

 
Sugestão: Grande cruz ou Bíblia aberta no oriente. Oficiais carregam livros abertos ou cruzes. 

 

 

Narrador: "O Senhor é meu pastor: nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos 

verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso; refrigera-ma a alma. Guia-me 

pelas veredas da justiça por amor do seu nome.  
 

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu 

estás comigo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na 

presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo; o meu cálice transborda. 

Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei 

na casa do Senhor para todo o sempre." 
 

Venha então, entrem agora, Filhas de Jó, caminhando como caminhariam em águas 

calmas. Tocadas pela luz que vem de cima, carregando os símbolos do querido amor do 

Senhor. Por seu poder e seu exército firme e verdadeiro, em patamares retos, Ele lhes 

guiará eternamente. 
 

Você é jovem como a manhã de um dos dias de Deus, e mesmo assim, o presente lhe foi 

dado para que você o mantenha sempre. O presente de recordações brilhantes e 

luminosas de amizade e fé, divididos entre vocês, hoje. 
 

O tempo passa rápido e cedo. Você estará vivendo as horas da tarde de Deus. Você 

caminhará muitos patamares distante de alguns amigos, que verá partir, mas a 

lembrança desta hora continuará sempre em seu coração. 
 

Você superará as tentações porque o Senhor estará sempre com você. Na presença dos 

inimigos, sua mesa estará preparada tão gentilmente como a vida lhe guia para a luz de 

Deus. 
 

Seu cálice transbordará  e não temerás. O Senhor é seu pastor: nada lhe faltará. Quando 

seu dia terminar e terminar a luta, você saberá que a bondade e o perdão têm lhe seguido 

por sua vida. 
 

Quando, finalmente velho, e terminada sua missão da vida, você verá a manhã 

novamente, na casa do Senhor para todo o sempre. 



 

Guarda Externa 

Fechar os portões contra o mal e o pecado, é a mais importante tarefa que você 

cumprirá. 

 

Guarda Interna 

Com amor e graça, guarde sempre com fé este sagrado lugar. 

 

Segunda Zeladora 

Busque paz, pureza e amor. Sempre atenta, é você, que guarda a Pomba. 

 

Primeira Zeladora 

Mantenha o incenso aceso, dourando o dia, prateando a noite. 

 

Musicista 

Enquanto as horas passam, através dos dias, suas horas são iluminadas enquanto a 

música toca. 

 

Bibliotecária 

Sabedoria é a jóia que você carrega, os divinos ensinamentos de Deus, ajuda-nos a 

dividir. 

 

Secretária 

Banhe sua caneta na amizade que resiste ao tempo, e escreva os nomes das Filhas de Jó 

em uma lista eterna. 

 

Capelã 

Ajude-nos a manter-nos livres do controle de mal.  Lembre-nos que foi Deus quem 

restaurou a alma. 

 

Tesoureira 

Não apenas os tesouros materiais mas os tesouros nobres, também, lhe são entregues 

confiantemente para que cuide deles. 

 

Mensageiras 

Primeira Mensageira, conta às peregrinas como Jó, cansado e maltratado, exausto, com 

todas suas forças, almejava por sua morte. 

Segunda Mensageira diz às peregrinas como alguém falou a Jó, "Se fores puro e reto o 

quanto puder ser, certamente, Deus o guiará para seu caminho." 

Terceira Mensageira, diz às peregrinas como alguém falou à Jó: "Veja, o temor à Deus é 

sabedoria, e entendimento é desprezo ao demônio." 

Quarta Mensageira, fala às peregrinas como o Senhor disse à Jó e acabou com sua luta, 

restaurando sua fé, riquezas e paz na vida. 

Quinta Mensageira, explica às peregrinas como através da Terra, não houveram 

mulheres mais justas que as Filhas de Jó, então, todos declararam. 

 

Dirigente de Cerimônias 

Dirigente de Cerimônias, você tem uma parte maravilhosa, guardar nossa Bandeira com 

todo o seu coração; guardá-la com verdade e amor sublime, o que a manterá desfraldada 

pelo resto dos tempos. 



 

Guia 

Guia, conduz as peregrinas para a beleza, para o bem, guia-as em amor de irmandade, 

sem enfraquecer por um momento o esforço de seu coração, para abraçar a beleza e a 

bondade, eternamente. 

 

Segunda Princesa 

Segunda Princesa, lembre-se que fé, amor, pureza e paz não são simplesmente palavras, 

mas estão nas luzes que têm brilhado eternamente. Na igreja, na escola, em casa, nós 

devemos mantê-las acesas nos patamares que outras pessoas deverão seguir. 

 

Primeira Princesa 

Primeira Princesa, lembre-se que a vida é esplêndida, se bem vivida, se a palavra de 

Deus nunca silenciar. Se cada hora for vivida como a vontade de Deus, se com seus 

ensinamentos, o coração for preenchido, então a vida é esplêndida e bem vivida. 

 

Honorável Rainha 

A vida, reúne um buquê de horas especiais, o riso é o brilho do sol, lágrimas são a 

chuva - que as fazem crescer... Ajude-as a ser parte da lembrança até a eternidade. 

Este momento, para você, é muito especial, conseguido pelos seus esforços e trabalhos 

bem feitos. Os pais e queridos, orgulhosamente dividem este momento com você, 

quando começas a carregar a coroa. Novas tarefas estão começando, ideais entendidos 

enobrecem sua juventude feminina. 

Com os anos, doravante, tudo isso parecerá a metade da lembrança de um sonho, seu 

coração irá chamar seu próprio tema escolhido: aquelas palavras santas, serenas e 

calmas, confortando a todos, o Vigésimo - terceiro Salmo. 
 

 

 
 

 

Coroa de Glória 

 

Narrador: Uma coroa foi colocada sobre Sua cabeça, não feita de jóias, mas espinhos 

ao invés. Uma coroa que representa pureza, reverência e sinceridade. Uma coroa de 

glória em Sua cabeça, simbolizando o sangue que Ele derramou. Ele deu Sua vida para 

que eu pudesse usar uma coroa de glória em meu cabelo. Ele virá até mim do reino 

acima, e trará consigo Seu sagrado amor. Ele me julgará com honra, uma coroa de 

glória eu usarei. 

 

 

Coral 

Estas Filhas conhecem o prazer de rezar à Deus em canções.  

Elas dividem conosco este tesouro como armadilhas que vida atravessa. 

 

Guardas Interna e Externa 

Alertas à todos que entram, em nossos portões elas permanecem.  

Elas guardam contra todo o pecado externo, estas justa da Terra. 

 

Segunda e Primeira Zeladoras 

Estas Filhas guardam nossa Urna e Pomba, elas sempre serão cuidadosas.  

Elas sabem da alegria encontrada no amor, e para viver retém esta dádiva. 



 

Mensageiras 

Estas Filhas nos trazem notícias de Jó, elas nos falam sobre sua vida.  

Elas nos relatam sua fé em Deus, suas tentações, e sua luta.  

Elas ostentam uma lembrança verdadeira para sermos fiéis para com Deus, pois seremos 

recompensados por todas as provações pelas quais passarmos. 

 

Bibliotecária 

Ela divide conosco seu conhecimento e traz a verdade à tona.  

Nós aprendemos da Bíblia Sagrada que suas lições são sempre verdadeiras. 

 

Musicista 

Sua música mistura-se em harmonia e funde uma brasa luminosa. Como todas essas 

Filhas sabem, sua melodia é essencial. 

 

Secretária 

Ela mantém cuidadosamente um registro de todas as obrigações de nosso Bethel, e lista 

os nomes de todas as Filhas, cuja amizade não se pode comparar. 

 

Tesoureira 

Esta Filha guarda nossa preciosa moeda, uma lição que ela carrega. Ela ensina que é 

muito melhor ser rico em amor do que em ouro. 

 

Capelã 

Nossa Capelã junta suas mão em oração e reverentemente fala com Deus. Ela pede à Ele 

por seu amor e cuidado enquanto caminhamos pela vida. 

 

 

Dirigente de Cerimônias 

Nossa Dirigente de Cerimônias ajuda as justas peregrinas, que procuram encontrar 

nossos objetivos. Ela as lidera aos nossos caminhos de ensinamento, para que saibam o 

mesmo. 

 

Guia 

Ela nos conduz em nossa peregrinação que simboliza a vida. Ela nos guia contra todos 

os caminhos maus, especialmente o ódio e a guerra. 

 

Segunda e Primeira Princesas 

Esta Filhas ensinam-nos fé em Deus, e praticam verdade e amor. Elas não buscam 

prazeres mundanos, mas força no Deus acima. 

 

Honorável Rainha 

E agora nossa Honorável Rainha aparece de modo real. A coroa retrata o amor límpido, 

a capar seu leal serviço. Ela deve manter um bom exemplo para que possa liderar o 

caminho. Ela entrega seu destino nas mãos de Deus, para que nunca desvie-se do 

caminho. 

 


