
CERIMÔNIA DO BROCHE 

  

SUGESTÕES: 

1.  Prenda os broches das Oficiais em um pedaço de fita branca para a cerimônia.  

  

  HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, por favor, venham até o 

Oriente para a troca dos broches das Oficiais.  

 

PAST HONORÁVEL RAINHA: (Para a nova Honorável Rainha instalada)  

A posição de Honorável Rainha requer o seu melhor.  

Sua capacidade de liderar será colocada em teste.  

Use esse broche com orgulho, como todas as Honoráveis Rainhas devem fazer,  

E saboreie essas memórias através de toda a sua vida. (Coloca o broche na 

Honorável Rainha)  

  

  HONORÁVEL RAINHA: (Para a nova Primeira Princesa instalada)  

Como Primeira Princesa, você irá se sentar a minha direita  

  Instruindo as peregrinas no caminho em direção à luz.  

  Esteja ciente da honra que este broche representa para você,  

  E exemplifique os nossos ensinamentos através de cada ato seu. (Coloca o broche na 

Primeira Princesa)  

  

  PRIMEIRA PRINCESA: (Para a nova Segunda Princesa instalada)  

Este broche vem acompanhado de uma capa e uma coroa.  

Use-as com dignidade juntamente com o seu robe branco grego.  

A responsabilidade é grande neste cargo que você ocupa.  

Mas ao fim de um trabalho bem feito, existirão tesouros incalculáveis. (Coloca o 

broche na Segunda Princesa)  

  

SEGUNDA PRINCESA: (Para a nova Guia instalada)  

As iniciadas olharão para você como sua guia,  

Que transmite nossas lições com amor e orgulho.  

Cada uma de nós se esforçará para trabalhar lado a lado. 

Para fortalecer nossa Ordem em toda a terra. (Coloca o broche na Guia)  

  

GUIA: (Para a nova Dirigente de Cerimônias instalada)  

Como Dirigente de Cerimônias, você irá se sentar no Ocidente,  

Ajudando a Guia e fazendo o seu melhor.  

A bandeira de nosso país estará sob seus cuidados,  

E todos saberão que você é a mais justa das justas. (Coloca o broche na Dirigente de 

Cerimônias)  

  

HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês podem retornar 

aos seus postos. 

 
 Tradução NÃO-OFICIAL da cerimônia “Pin Ceremony”, cerimônia oficial do Livro de 

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


