
CERIMÔNIA DOS PAIS 

  

Esta é uma cerimônia de boas-vindas aos pais, avós e guardiões das Filhas recém iniciadas no 

Bethel e pode ser feita em Presentes [um dos itens de “Bem do Bethel”]. Cravos brancos ou outras 

flores brancas devem ser colocadas no Oriente antes da reunião.  

HONORÁVEL RAINHA: Os pais (ou avós) da(s) Filha(s) recém iniciada(s), por 

favor, se levantem. Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês conduzirão nossos convidados a 

Linha do Oriente. (Quando os novos pais estiverem em posição na Linha do Oriente, a 

Honorável Rainha continua).  

É um prazer para mim, como Honorável Rainha do Bethel nº ____ das Filhas de Jó 

Internacional dar as boas-vindas pela iniciação de sua(s) filha(s) (ou neta(s)) neste Bethel. 

Nós estivemos com essas garotas através desta bela cerimônia, percorrendo as 

provações e tribulações até o triunfo vivenciado por Jó, como escrito no Livro de Jó.  

As Filhas de Jó ensinam amor, fé, paciência e fidelidade, qualidades que nossas 

Filhas exercem através de suas vidas diárias. A medida em que elas começarem seus 

trabalhos no Bethel, elas ajudarão em trabalhos filantrópicos e auxiliarão aonde quer que 

sejam necessárias. É o nosso desejo que você(s), como pai(s) (avó(s) ou guardião(ões)), 

participem ativamente de seus compromissos com a Ordem e seu juramento de fidelidade 

aos princípios que juraram defender.  

Em nome das Filhas do Bethel nº ____, nós pedimos que vocês aceitem a 

responsabilidade de trabalharem com sua(s) filha(s) (ou neta(s)) para esta Ordem. Nós, 

portanto, pediremos que vocês respondam afirmativamente esta pergunta: "Vocês, como 

pais destas Filhas de Jó, irão apoiá-las em suas atividades no Bethel onde e quando for 

possível e prestarão assistência quando forem chamados?" (Resposta.)  

Como um gesto de nosso amor por vocês e sua(s) filha(s), nós presentearemos vocês 

com esta flor, cuja cor simboliza pureza, e convidamos vocês para assistirem a Cruz de 

encerramento da Linha do Oriente no final desta reunião.  

Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês conduzirão estes adultos as linhas laterais. 

Um golpe de malhete (*).  

A Honorável Rainha prossegue com a Ordem de Trabalho. 

 

Tradução NÃO-OFICIAL da cerimônia “Parents Cerimony”, cerimônia oficial do Livro de 

Cerimônias, feita pela Filha Juliana Casal, PHR do Bethel 14 “Agnes” de São Paulo-SP. 


