
Cerimônia honrando os pais 
Amor é... Nossos Pais 

 
 

 
Sugestões: As oficiais podem formar um coração no oriente do altar. A HR tomará uma 
posição a dois passos do ocidente da linha o oriente, tendo um rolo de papel crepe 
vermelho. Enquanto cada oficial dá um passo em sua posição e fala sua parte, passarão a 
fita crepe para a próxima oficial, até que um coração vermelho seja formado. 
 
 
 

Honorável Rainha: Amor é nossos pais. Apenas uma coisa poderia motivar nossos 
pais a trabalhar tão assiduamente ou se sacrificar tão desejosamente por seus filhos, 

e isso é amor. Ser um pai é ser um constante professor e conselheiro, ser gentil e 
firme, enquanto, constantemente, aprende e escuta. Ser um pai é ter um dos mais 

difíceis, e ao mesmo tempo mais recompensantes trabalhos da Terra. Para obter 

sucesso nesse trabalho, os pais devem ser cheios de amor; e é em honra à esse 
amor, que nós apresentamos essa cerimônia esta noite (hoje). Em verdade, amor é 

nossos pais. 
 

2ª Princesa: Nossos pais nos ensinam liderança. A habilidade de estar sempre à 
frente e guiar as pessoas quando elas precisam de ajuda, e manter uma organização 

sem problemas, é uma qualidade a ser desejada. 
 

2ª Zeladora: Obediência à nossos pais, guardiões e aos mais velhos, mostra nosso 
desejo em cooperar para fazer um mundo melhor. 
  

Tesoureira: Virtude é uma qualidade necessária para todos. Nossos pais sabem 
disso e nos ensinam que uma aplicação constante de valores morais enriquecerão 
nossas vidas. 
  

1ª Mensageira: Paciência, constantemente reforçada pela fé em Deus, é necessária 

para lutar contra as durezas e tentações da vida. 
  

2ªMensageira: Nossos pais ensinam que a individualidade deve ser respeitada e 

mantida, até mesmo nessa sociedade que tende a promover conformidade e lugares 
mais estressantes nas pessoas em massa do que em indivíduos separados. 
  

Guia: Sinceridade é uma qualidade importante em nossos caráter e nós devemos 
sempre nos esforçar para sermos genuínas e honestas em nossos pensamentos e 

ações. 
 

5ª Mensageira: Paciência é algo que devemos cultivar para reconhecer defeitos em 
nós mesmos e nos outros. 
  

Dirigente de Cerimônias: Nós somos ensinadas a sermos atentas e alertas em tudo 
ao nosso redor, e considerar as outras pessoas e seus sentimentos. 
  

4ª Mensageira: Nós devemos mostrar respeito por nossos irmãos e seus direitos, 
assim como por todas as criações de Deus. 
  

3ª Mensageira: Que nossos esforços na vida, até mesmo quando encontramos 
tentações e difíceis decisões, deixe-nos aprender com a experiência dos conselhos 
de nossos pais e dos ensinamentos de Deus. 
 



Capelã: Nossos propósitos e metas devem ser nobres, nos esforçando para agir 
melhor, para sermos melhor, e para merecermos o amor de nossos pais e de Deus. 
 

1ª Zeladora: Nossos pensamentos são uma consideração para os privilégios dos 
outros, e é um ato de amor que nós devemos praticar mais freqüentemente. 
  

1ª Princesa: Não ser egoísta, ser generoso, e sempre lembrar que é mais abençoado 
dar do que receber, é verdade. Nossos pais devem ser abençoados pois se dão muito 

por nós e para nós. Estes sacrifícios são uma prova de seu amor por nós, e 

possamos nós dizer apenas que amor é nossos pais. 
 Quando a cerimônia terminar, as oficiais passam a fita crepe de volta ao redor do 

coração para a Honorável Rainha e retornam a seus postos.  

 


