
OS “EU SOU” DE JESUS 

 

NARRADOR:  

Na época dos patriarcas, Deus chamou Moisés para Sua presença na montanha. Lá, 

Ele ordenou que Moisés libertasse os filhos de Israel do Egito, dizendo-lhes: “O Deus dos 

seus antepassados me enviou a vocês.” (Êxodo 3:13) Quando Moisés perguntou o que ele 

deveria dizer quando os Israelitas perguntassem qual era o nome de Deus, Deus disse: “EU 

SOU o que Sou. É isto que você dirá aos Israelitas: O ‘Eu Sou’ me enviou a vocês.” (Êxodo 

3:14) Séculos mais tarde, Deus enviou seu único filho, Jesus Cristo, para libertar todos nós 

do peso de nossos pecados.  

Jesus curou a cegueira de um homem, e quando os Fariseus perguntaram quem era 

Jesus, ele respondeu: “Eu sou a porta.” (João 10:9)  

Os Fariseus acusaram uma mulher de pecar e Jesus os advertiu: “Aquele que nunca 

pecou que atire a primeira pedra”; e Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo.” (João 8:12) 

Jesus alimentou as massas através do milagre dos peixes e dos pães, e disse: “Eu sou 

o pão da vida.” (João 6:35)  

E quando o Apóstolo João viu a revelação do novo céu e da nova terra, Jesus lhe 

disse: “Eu sou o Alpha e o Ômega.” (Apocalipse 21:6)  

Na Última Ceia, Jesus lavou os pés de seus discípulos. Ele ordenou que nós 

amassemos uns aos outros e disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira.” 

(João 14:6 e 15:5)  

E quando Jesus explicou sobre um de seus milagres, Ele disse: “Eu sou o bom pastor; 

o bom pastor dá a vida por suas ovelhas.” (João 10:11)  

 

É oferecido a todos nós a oportunidade de sermos novos em Cristo (2 Coríntios 5:17). 

No entanto, para fazermos isso devemos tentar cumprir Suas expectativas em relação a nós, 

vivendo através dos ensinamentos de Cristo. A resposta final para a questão proposta por 

Moisés é que nós, como crentes em Deus, e instrumentos de Deus, devemos agir de acordo 

com os Seus ensinamentos. 

Assim também são os membros carregados de responsabilidades neste Bethel, que 

ensinam as lições da Bíblia. Que os membros comecem suas jornadas aprendendo sobre as 

lições de Deus em suas vidas, assim como Ele ensinou Moisés e assim como Ele enviou Jesus 

para nos instruir.  

 

CORAL –  

“Cantarei ao Senhor toda a minha vida; louvarei ao meu Deus enquanto eu viver.” 

(Salmos 104:33)  

 

Fornecendo melodias para nós ouvirmos – nosso Coral nos lembra que não temos 

nada a temer.  

Com músicas exaltadas, louvando o Seu nome – aprendemos que Deus não olhará 

para a nossa culpa.  

A harmonia de suas vozes lembra a todos nós – que podemos encontrar a paz se por 

Deus nós chamarmos.  

E quando a vida é muito difícil para proceder – Cristo está sempre lá, assumindo a 

liderança.  

  



GUARDAS INTERNA E EXTERNA –  

“Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará 

pastagem.” (João 10:9)  

 

Nossos olhos estão focados no Ocidente, onde duas Filhas estão,  

Guardando as portas do Bethel ao comando da Honorável Rainha.  

Protegendo nosso Bethel com olhos atentos, elas alertam nossos membros contra os 

pecados.  

Assim como nós, quando confiamos em Cristo, Ele afastará o mal que deseja entrar.  

 

Abrindo as portas para as nossas justas Peregrinas – nossas Guardas defenderão o 

Bethel.  

Sempre vigilantes, elas permitem apenas que o puro entre – mantendo as vidas de 

nossas Filhas seguras.  

 

PRIMEIRA E SEGUNDA ZELADORAS –  

“…Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz 

da vida.” (João 8:12)  

 

Entregamos a essas Filhas nossos emblemas para mantê-los em segurança – e neles 

existem muitas lições para nós colhermos. 

A pomba representa verdade e pureza – e a urna representa a oração que nós dá 

segurança.  

 

Elas cuidam da cornucópia que representa recompensa – como a que recebemos 

sendo fiéis ao Senhor.  

A medida que as Zeladoras se impressionarem com os deveres de seus cargos – elas 

poderão alcançar a luz do nosso caminho para a salvação.  

 

MENSAGEIRAS –  

“Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem tiver sede, darei de beber 

gratuitamente da fonte da água da vida.” (Apocalipse 21:6)  

 

A história de Jó é a base de nossa Organização – que nos ensina a termos esperança 

em toda dificuldade que enfrentarmos.  

As Mensageiras contam a história do julgamento de Jó – e como as pessoas se 

afastaram dele, deixando-o sozinho e no exílio.  

Elas retratam a história de Jó do começo ao fim – e nos ensinam que não importa 

qual é sua situação, Deus é nosso amigo. 

Assim como Jó triunfou e encontrou a paz – nós também alcançaremos, se nos 

afastarmos do mal.  

 

BIBLIOTECÁRIA E MUSICISTA –  

“…Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê 

em mim nunca terá sede.” (João 6:35) 

 

A Bibliotecária e a Musicista possuem as chaves da Música, Ciência e Artes – aquelas 

atividades que são ligadas a mente e coração.  

Elas são o pão porque nos compõem – e os seus presentes para os nossos membros 

alimentam a alma.  

A fome pelo conhecimento é alimentada por essas Oficiais – e suas apresentações 

fornecem muitas respostas,  

E a única verdade que elas irão saber – é que o amor de Cristo durará para sempre.  

  



TESOUREIRA E SECRETÁRIA –  

“…Eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.” (João 14:6)  

 

A única grande verdade pela qual todos nós devemos lutar – é que a honestidade em 

nossas vidas deve sempre prosperar.  

A Secretária e a Tesoureira falam sobre a virtude – pois é esse valor que conduz o 

que elas fazem.  

Todas as ações do Bethel, a Secretária deve registrar – da mesma forma que Deus 

cuida de nós, garantindo o nosso bem-estar.  

A Tesoureira mostra que através da honestidade construímos nosso caráter – e se 

nós andarmos no caminho reto, seremos vencedores.  

 

CAPELÃ –  

“…Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.” (João 14:6)  

 

A Capelã é como um farol que nos guia sempre que nossos dias forem escuros – ela 

roga para que Deus nos proteja, não importando onde iremos caminhar.  

Como nossa líder espiritual, ela nos livra de conflitos – e mostra que há um caminho 

melhor para as nossas vidas,  

Onde Jesus está pronto para levar nosso peso – e Seu amor por nós Ele sempre 

demonstrará.  

Nossa Capelã nos leva em oração terrestre – nos lembrando de Seu abrigo que estará 

sempre lá.  

 

GUIA E DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS –  

“…Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.” (João 14:6)  

 

Ao longo da vida, nós nos depararemos com vários julgamentos – situações que 

podem causar desistência.  

O caminho é mais fácil se colocarmos nossa fé – em alguém que sabemos que é justo.  

Jesus nos ensinou a sermos retos em tudo – nosso caminho é mais claro se confiarmos 

em seu poder. 

Como exemplo, a Guia e a Dirigente de Cerimônias oferecem aos nossos membros 

ativos – um caminho fiel aos princípios que endossam.  

 

PRIMEIRA E SEGUNDA PRINCESAS –  

“Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse 

dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” (João 15:5)  

 

A Primeira e Segunda Princesas representam honra e virtude; 

Qualidades que nutrem a alma e nos fazem crescer em verdade.  

A videira procura constantemente por uma vida impecável.  

Cada Princesa carrega o fardo em seu ritmo – ao mostrar aos nossos membros as 

virtudes que abraçamos.  

Essas virtudes se tornam nossas se em Jesus nós permanecermos – nós sempre 

estaremos seguindo Seus passos se caminharmos de forma justa. 

  



HONORÁVEL RAINHA –  

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas.” (João 10:11) 

E agora vem até nós, a mais justa das justas – assim como o bom pastor, ela lidera 

com muito cuidado.  

Sempre tendo em mente que é aos membros que ela serve – é seu melhor interesse, 

ela é cobrada para observar.  

Como líder do Bethel ela governa com sabedoria e dignidade – exercendo sua 

autoridade com compreensão e humildade.  

E durante o seu reinado, a Deus ela é verdadeira – confiando em Seus ensinamentos 

para tornar nossas vidas melhores.  

 

Antes de serem as novas Oficiais e Coral do Bethel, cada uma fornece uma 

importante contribuição para fazer deste Bethel um sucesso. A medida que assumirem as 

responsabilidades e privilégios de liderança neste Bethel, que as palavras que Jesus falou 

quando descreveu a ele mesmo através de cada um de seu “Eu sou”, sirva como guia para 

todos os membros. Durante a próxima gestão, elas desfrutarão de muitos momentos felizes, 

da mesma forma que passarão por muitas dificuldades. A história de Jó nos ensina a 

valorizarmos nossas alegrias e mantermos a nossa fé em Deus, não importando quais 

adversidades nós teremos de enfrentar.  

E agora, como essas Filhas esperam para serem instruídas em outro capítulo no 

grande amor de Deus para a humanidade, lembremo-nos de que a descrição de Jesus que 

ouvimos nesta cerimônia é no tempo presente. Nove vezes Jesus descreveu a Ele mesmo 

começando a frase com “EU SOU”. Jesus sempre foi, é agora e será para sempre.  

Conforme Jesus disse aos Judeus: “Antes que Abraão existisse, Eu sou”. “EU SOU” 

significa que ele está no meio de nós agora mesmo e continuará presente no futuro. Ele 

estará conosco durante todos os altos e baixos da próxima gestão e, ainda mais importante, 

a cada minuto de nossas vidas.  

Conforme essas Filhas prossigam em suas jornadas em busca de um maior 

entendimento da palavra de Deus e Sua vontade para cada uma, que elas possam:  

Ser como uma porta aberta para aqueles que desejam entender Sua palavra;  

Ser como uma luz para aqueles que não conseguem encontrar seu caminho;  

Ser o pão da vida para aqueles que precisam de alimentos para suas almas;  

Ser o alpha e o ômega nos relacionamentos com os outros;  

Ser a verdade para aqueles que não a conhecem;  

Contando a boa-nova para viver quando isso parecer inútil;  

Providenciando um caminho para os que estão perdidos;  

Ser uma abundante videira com abundantes frutos;  

E, como um pastor, cuidadosamente observar o bem estar dos outros.  

 

E que possa os “EU SOU” de Jesus se tornarem os “NÓS SOMOS” de todos nós. 

Tradução NÃO-OFICIAL da Narração para Cerimônias de Instalação “The ‘I Am’s Of 

Jesus’”, narração oficial do Livro de Cerimônias, feita pela Filha Juliana Casal, PHR do Bethel 

14 “Agnes” de São Paulo-SP. 


