
CERIMÔNIA DA BÍBLIA 

 

SUGESTÕES:  

 

Diminua as luzes o máximo possível (de preferência, tudo escuro). Deve haver uma 

pessoa posicionada para acender as luzes quando for indicado na cerimônia.  

As Filhas entram na sala carregando luzes com bateria (velas), que não devem estar acesas 

ainda, e a Honorável Rainha entra carregando a Bíblia.  

Pode ser feita tanto a Formação da Cruz, como a do Triângulo ou a do Esquadro e 

Compasso, no ocidente do Altar, como no Ritual, ou no oriente, dependendo do tamanho do 

templo. A ordem das filas é a seguinte:  

 

A Honorável Rainha entra primeiro carregando a Bíblia.  

Dirigente de Cerimônias   Guia 

Guarda Externa     Guarda Interna  

Capelã       Tesoureira 

Quarta Mensageira     Quinta Mensageira  

Terceira Mensageira     Segunda Mensageira  

Bibliotecária      Primeira Mensageira  

Secretária 

Primeira Princesa     Segunda Princesa  

Primeira Zeladora     Segunda Zeladora 

 

TODAS: No princípio, Deus criou o Céu e a Terra, e havia trevas sobre a face do 

abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: “Que haja Luz”, 

(As luzes (velas) que estão sendo carregadas pelas Filhas são acesas) e houve Luz. E Deus viu 

que a Luz era boa. 

HONORÁVEL RAINHA: (Na palavra “BÍBLIA”, somente a luz do Altar é acesa) A 

Bíblia Sagrada é a Grande Luz da Maçonaria e sua Regra e seu Guia para fé e suas ações. 

Também é assim nas Filhas de Jó. Cada Bethel é aberto e fechado com as páginas desse 

grandioso Livro.  
PRIMEIRA PRINCESA: O tempo é um rio e os livros são os barcos. Muitas correntes 

descem apenas para se quebrar e se perder na areia. Somente alguns, muito poucos, 

suportam o teste do tempo e vivem para abençoar seus descendentes. Nós prestamos uma 

homenagem ao mais grandioso de todos os livros – o único Livro permanente, que viajou 

desde o passado até nós, carregando os mais ricos tesouros que qualquer livro possa ter 

contribuído para a humanidade. Que cena que é ver homens reunidos sobre uma Bíblia 

aberta! Como típico do espírito e genialidade do homem, para estudar sua grandiosa e 

simples fé e seguir o ministério da gentileza para a humanidade.  
SEGUNDA PRINCESA: Aqui está o Livro cujo cenário é o céu e a terra e tudo o que 

se encontra entre eles – um Livro que tem em si o arco dos céus, a curva da terra, o fluxo e 

o refluxo do mar, o nascer e o pôr do Sol, o pico das montanhas, o reflexo da luz do Sol e as 

águas que correm, a sombra das florestas nas colinas, o som dos pássaros e as cores das 

flores. Mas seus dois grandes personagens são Deus e a história da alma humana através da 

vida eterna. 
HONORÁVEL RAINHA: Aproveite este grandioso e simples Livro, branco com a 

idade e ainda novo com o orvalho de cada manhã, testado pelas dolorosas e vitoriosas 

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

caminharam nesta estrada antes de nós. Coloque-o em seu coração… Viva-o… Leia-o….  E 

aprenda sobre o que é a vida. Torne-o seu amigo e professor e você irá entender o que o Sr. 

Walter Scott quis dizer, quando no momento de sua morte, ele pediu para que Lockhart lê-

se para ele. 

“Qual livro?”, perguntou Lockhart, e Scott respondeu “Existe apenas um livro”.  
Três acordes para as Filhas se ajoelharem, conforme o Ritual. Elas cantam “Quanto Mais 

Perto de Deus”, “Nós Marchamos para a Vitória” ou outra música apropriada.  



Quando a música terminar, as Filhas se levantam conforme o Ritual e a Honorável Rainha 

caminha para a Linha de Marcha do Sul e marcha para fora sem que haja uma formação da linha 

no ocidente pelas Filhas, conforme o Ritual. As Filhas seguem a Honorável Rainha. 

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

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


