
Cerimônia da Bíblia 

 

Sugestões:  

 Procurar colocar pouca luz (de preferência nenhuma). Deve haver uma pessoa 

posicionada de forma que possa acender as luzes do templo quando indicado na 

cerimônia. As meninas entram no templo carregando velas à pilha, apagadas e a 

Honorável Rainha entra com a Bíblia. Elas devem formar a cruz, o triângulo ou o 

esquadro e compasso no Oriente do altar (pode ser feito no Ocidente do Altar 

dependendo do templo). 

 A Honorável Rainha entra primeiro levando a Bíblia depois entras as oficiais 

em fila: 
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Todas: No princípio Deus criou o céu e a terra. As trevas cobriam o abismo e o 

Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse “Faça-se a Luz” (as oficiais 

acendem as lâmpadas) e a luz foi feita e Deus viu que a Luz era boa. 

 

Honorável Rainha: A Bíblia sagrada (acende-se a luz do altar) é a grande Luz da 

maçonaria, o regulamento e guia para a fé e prática. Assim, também é para as Filhas 

de Jó. Cada Bethel inicia e encerra seus trabalhos com as páginas deste livro. 

 

1
a
 Princesa: O tempo é um rio e os livros, barcos. Muitos volumes começam sua 

viagem por essa corrente, as a maioria naufraga e se perdem nas areias do rio. Apenas 

alguns muito poucos suportam a prova do tempo e vivem para abençoar as eras que 

se seguem. 

 Nós homenageamos o melhor de todos os livros – o livro que tem suportado a 

viagem até nós vindo de um passado longínquo, carregando com os tesouros mais 

ricos que qualquer outro livro já trouxe para a humanidade. 

 Que cena comovente é ver os homens tentando compreender uma Bíblia aberta. 

Quão típico deve ser o espírito e gênio dos homens para estudar sua magnífica e 

simples fé e para seguir o seu suave ministério da humanidade. 

 

2
a
 Princesa: Aqui está o livro do qual o cenário é o céu a poeira e tudo o que se 

encontra entre eles – um livro que carrega em si o arco dos céus, a curva da terra, a 

maré e o curso do mar, amanhecer a anoitecer, o pico das montanhas, o cintilar da luz 



do sol em águas correntes, a sombra das montanhas na floresta, a música dos pássaros 

e a cor e o perfume das flores. Porém, seus dois maiores personagens são Deus e a 

alma humana e a história de sua vida eterna. 

 

Honorável Rainha: Peque este livro, branco com a idade, mas ainda novo com o 

orvalho de cada nova manhã, testado pela tristeza e pela vitoriosa experiência de 

séculos, rico em memórias, e molhado com as lágrimas de multidões que andaram 

neste caminho antes de nós. 

 Coloque no coração... Viva-o... Leia-o... E aprenda o que é a vida. 

 Faça dele seu amigo e professor e você saberá o que o senhor Walter Scott quis 

dizer quando em seu leito de morte, pediu que Lockhart lesse para ele. 

 “Que livro?” Perguntou Lockhart e ele respondeu: 

 “Há, porém, um livro”. 

 

O coral ajoelhado canta “Quanto mais perto de Deus, mais perto estou de mim”, 

“Nós marchamos para a vitória” ou outra música apropriada. Quando a música 

acabar as meninas levantam, a Honorável Rainha vira-se marchando para o sul e sai 

seguida das outras. 

 


