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PALA - círculo sem corte - 3" (7,5cm) de largura. 
 
CORDÃO - Pregado em torno da borda exterior da pala até  3" (7,5cm) de 

cada lado do centro da frente, deixando 6” (15cm)  de espaço 
aberto. 

 
CORDÃO - torção dupla na frente abaixo da pala, em seguida, passar em 

torno do corpo, cruzar nas costas, então, em torno da cintura 
1" (2,5cm) abaixo da linha natural da cintural, amarrar com nó 
duplo. 

  Se o cordão for muito longo para as meninas baixas, fazer nós 
no cordão acima dos pendentes. Os pendentes não devem cair 
abaixo da barra. 

 
TÚNICA - 3" (7,5cm) acima do chão - quando o cordão estiver amarrado. 
 
BARRA - 4" (10cm) de largura. Nem mais, nem menos. 
 
NOVA MANGA EM FORMA DE ASA - 5/8" (1,56cm) embutidos + 1" 

(2,5cm) de barra em todos os lados. As bordas são retas. 
Costurar 6" (15cm) de ombro a partir da pala. 

 
Sobreponha a barra da frente sobre (em cima) a barra de trás. 

 
Nenhum franzido no topo por 3” (7,5cm). Para alterar o 
comprimento da manga, adicione ou diminua o mesmo tamanho 
de ambas as bainhas borda inferior da manga. 

 
ABERTURA DO PESCOÇO BASEADO NO TAMANHO DA CABEÇA. 
 
5/8" (1,56cm) de margem em todas as costuras. 



CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO, ESTATUTO DO BETHEL, ARTIGO VI, 
PARAMENTO OFICIAL 

 
Seção 1. Descrição 
(a) O paramento oficial da Ordem deve ser usado pelas Oficiais e Coral 
do Bethel em todas as reuniões. Deve consistir de uma túnica branca 
Grega, combinação branca longa que pode ser inteira ou anágua, 
meias brancas que podem serlongas ou na altura dos joelhos, 
sapatilhas brancas ou sandálias brancas sem estampas, capas e 
coroas para a Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, 
faixas de cabeça para todas as demais Oficiais. O Coral do Bethel 
deve usarfaixas de cabeça. 

(b) A túnica deve ser de tecido leve ou pesado, com cordões brancos 
para as Oficiais, exceto Honorável Rainha, Primeira e Segunda 
Princesas, e cordões na cor roxa para os membros do Coral do 
Bethel. As mangas em forma de asa e as dimensões da pala devem 
estar de acordo com o padrão aprovado pelo Conselho de Curadores 
e Oficiais Executivos doSCG. 
(1) Os cordões devem ser alinhavadas ao longo da parte inferior 
da costura da pala até três (3) polegadas (7,5 cm) de cada lado 
do centro frontal (medido na curva da pala), cruzadas no 
centro frontal três (3) vezes, passadas então uma vez ao redor 
da cintura e amarradas no centro frontal com um nó quadrado 
a uma (1) polegada (2,5 cm) abaixo da linha natural da 
cintura. 

(2) As túnicas devem estar a uma distância de três (3) polegadas 
(7,5 cm) do chão, com uma bainha de quatro (4) polegadas (10 
cm), e a combinação a uma distância de quatro (4) a seis (6) 
polegadas (10 a 15 cm) do chão. 

(c) Coroas, capas, cordões e faixas de cabeça devem ser como prescritos 
pelo SCG, as capas oficiais sendo de veludo outecido aveludado na 
cor roxa, adornadas com um desenho branco em estilo grego ou, 
caso este não seja disponível, comum adorno aprovado pelo 
Conselho de Curadores, delineado com material na cor roxa ou não 
delineado, como for preferido. Nenhum outro adorno deve ser usado 
sobre as capas. 


