
Cerimônia da Amizade 

Sugestão: 

 Faça copias do poema de encerramento e distribua aos convidados nesta reunião. 

 

Honorável Rainha: (levanta-se) Se quisermos saber o que é amizade, devemos procurá-la, não 

como fosse um pote de ouro no fim do arco-íris, mas entre as pessoas que estiverem vivendo uma 

vida, boa, rica e plena. 

 

Guarda Interna: Observe atenciosamente seus amigos, pois na verdade, amizade é um presente. 

 

Guarda Externa: Amizade, como amor, é somente um nome, até o momento em que por alguém, 

você acenda a chama. 

 

1ª Zeladora: Uma boa palavra multiplica os amigos e apazigua os inimigos. 

 

2ª Zeladora: Todas as alegrias da vida dependem da arte de fazer e cultivar amigos. 

 

1ª Mensageira: A única maneira de podermos ter amigos é sendo amigo. 

 

2ª Mensageira: Um amigo bem que pode ser considerado obra prima do mundo. 

 

3ª Mensageira: A amizade pode ser o raio de sol da vida. 

 

4ª Mensageira: A amizade é como uma corrente de ouro atando amigos. 

 

5ª Mensageira: A mão da amizade poderá ajuda-la a aliviar o fardo durante a caminhada. 

 

Bibliotecária: A amizade verdadeira é um dos mais preciosos presentes da vida. 

 

Tesoureira: A amizade é o mais rico tesouro por isso devemos preservá-la com todo o zelo. 

 

Musicista: A amizade sabe dos pensamentos do outro e se preocupa com eles também. 

 

Secretária: A amizade é como uma jóia rara que nunca perde o seu brilho. 

 

Capelã: A amizade aumenta cresce mais com a idade conforme os sentimentos amadurecem e a 

compreensão se aprofunda. 

 

Dirigente de Cerimônias: A amizade, assim como a lealdade, é permanente e real. 

 

Guia: A amizade nos conduz a elevações nunca antes conhecidas, ao longo da jornada na vida.  

 

2ª Princesa: Um amigo pode verdadeiramente ser o presente mais perfeito de Deus. 

 

1ª Princesa: A amizade resiste a todos os momentos difíceis da vida e a todas as vezes que é 

colocada à prova. 

 

Honorável Rainha: A amizade pode significar a diferença entre viver e realmente gostar de viver. 

Ela pode trazer o sentimento maravilhosos de saber que alguém se importa com você. Amizade lhe 



dá uma nova visão de si mesmo e dos outros. Estas visões dão um novo significado à vida. A 

amizade compartilha o espírito celestial e o esplendor de um novo dia. 

 

As oficiais formam um coração. A Guarda Externa toma posição do lado de dentro da porta do 

Bethel. A Guia se dirige do Ocidente para linha de marcha do Sul e é seguida pela Guarda Interna, 

2ª Mensageira, 1ª Mensageira, Tesoureira, Secretária e 2ª Zeladora. A 2ª Princesa desse do 

Oriente toma sua posição no coração seguida da Guia e das outras Oficiais. A Dirigente de 

Cerimônias segue para o Oriente ao mesmo tempo em que a guia, virando para a linha de marcha 

do Norte, sendo seguida pela Guarda Externa, 5ª Mensageira, 4ª Mensageira, 3ª Mensageira, 

Capelã, Bibliotecária e 1ª Zeladora. A 1ª Princesa desse do Oriente e toma a sua posição no 

coração, seguida da Dirigente de Cerimônias e das outras Oficiais. A Honorável Rainha desce do 

Oriente e toma sua posição no centro do coração. Quando estiverem em posição, todas repetem em 

um único som. 

 

“Um amigo é alguém a quem nos dirigimos, 

Quando nossos espíritos precisam de encorajamento, 

Um amigo é como um tesouro, 

Pois em verdade, amizade é um presente. 

Um amigo é alguém com quem rimos 

Sobre coisas pequenas e pessoais 

Um amigo é alguém com quem somos sérios 

Quando nos defrontamos com o que quer 

Que seja que a vida possa trazer. 

Um amigo é alguém que preenche nossas vidas, 

Com beleza, alegria e graça. 

Um amigo faz com que o mundo em que vivemos,  

Se torne o lugar melhor e mais feliz.” 

 

As oficiais retornam a seus postos, revertendo seus passos. 

 

Honorável Rainha: Isto conclui a nossa Cerimônia da Amizade. (!) 

 


