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Definições e datas 

 

 

 

  

 

 

 

Uma instalação, por definição geral, significa a colocação dos objetos necessários a 

determinado trabalho ou empreendimento, bem como conjunto de atos pelos quais se 

inaugura órgão do poder público ou de entidade particular; inauguração, abertura. 

Para as Filhas de Jó, uma Cerimônia de Instalação representa o início de novos 

trabalhos pelas Oficiais e Coral, a partir de seus novos postos e obrigações para uma 

nova gestão.  

A Instalação das Oficiais e Coral é uma cerimônia obrigatória para Bethéis com Carta 

Constitutiva, e deve ocorrer durante os meses de Junho para o início da gestão .2 e 

Dezembro para a gestão .1. Sendo que a primeira ou a segunda reunião em Junho e 

Dezembro pode ter o propósito de instalação sem abertura e fechamento formais. Já 

os Bethéis subordinados ao Supremo podem fazer a instalação em outro período por 

emenda ao seu Código Uniforme para Bethéis. (Vide E-Bethel Art. XIV) 

Caso uma oficial, eleita ou nomeada, estiver ausente quando as oficiais forem 

instaladas, ela deve ser instalada na reunião regular seguinte do Bethel, a menos 

que sua ausência seja justificada pelos membros Executivos do CGB. Neste caso, é 

importante reservar a primeira reunião regular da nova gestão para realizar a instalação 

das oficiais que não puderam comparecer na instalação das demais. É importante 

ressaltar que nenhuma oficial pode ser instalada por procuração. 

 

VACÂNCIAS 

Na ocorrência de vacância de um posto eletivo ou nomeado, em que outro membro 

seja eleito ou nomeado para ocupar o cargo vago, deve ser realizada a instalação da 

nova oficial. Esta instalação deve ser feita na mesma reunião (em caso de eleição 

especial) ou na primeira reunião regular seguinte do Bethel. Consulte o E-Bethel Art. XV 

para mais informações. 

Instalação das Oficiais e Coral do Bethel 
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Oficiais Instaladoras 

 

 

 

 

 

A Oficial Instaladora deve ser a Honorável Rainha que está entregando o cargo. As 

outras oficiais instaladoras devem ser Past Honoráveis Rainhas do Bethel. Onde Past 

Honoráveis Rainhas não puderem assumir, Membros de Maioridade podem ser 

requisitados a atuar como oficiais instaladoras.  

Porém, se não houver número suficiente de PHRs ou MMs de um Bethel para 

atuar como oficiais instaladoras, Honoráveis Rainhas e Past Honoráveis Rainhas 

de outros Bethéis podem ser solicitadas a assumir. Lembrando que, quando não é 

possível preencher o posto de Musicista Instaladora de acordo com os requisitos acima, 

uma musicista sem essas qualificações pode assumir. (Vide E-Bethel Art. XIV) 

Se uma Honorável Rainha eleita tem uma parente ou amiga especial que é Past 

Honorável Rainha ou Membro de Maioridade de outro Bethel, ela pode, com a 

aprovação dos membros Executivos do CGB, convidar não mais do que uma (1) pessoa 

em tais condições para assumir como uma das oficiais instaladoras, mas não como a 

Oficial Instaladora.  

Os membros Executivos do CGB devem aprovar a seleção de todas as demais oficiais 

instaladoras. 

Os membros a serem instalados em cargos ou no Coral do Bethel devem usar as 

túnicas oficiais para a Cerimônia de Instalação, exceto os membros atuando como 

Oficiais Instaladoras, que podem ser instaladas usando seus vestidos (Vide POP-

BETHEL-11), observando as seguintes condições: 

1. A Oficial Instaladora não deve instalar a si mesma em qualquer cargo ou no 

Coral do Bethel;  

2. Qualquer membro sendo instalado como Honorável Rainha ou Princesa deve 

usar uma túnica oficial. 

Uma Cerimônia de Instalação das Oficiais e Coral pode ocorrer tanto em reunião 

aberta, quanto em uma reunião regular. Sendo em uma reunião fechada, a Instalação é 

feita pela própria Honorável Rainha durante a Ordem de Trabalho, em Bem do Bethel, 
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Instalação  aberta 

 

Apresentação da Bíblia 

 

item B (vide Ritual, p. 67). Veja abaixo os procedimentos e orientações para uma 

Cerimônia de Instalação das Oficiais e Coral em uma reunião aberta. 

 

 

 

Antes de planejar uma Instalação de Bethel ou cerimônia especial, tenha como 

referência e estude a atual Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional e o 

Estatuto do seu Bethel. Estas leis, sem exceção, devem ser seguidas.  Além disso, o 

Juramento, as orações, e os deveres das oficiais devem ser padrões e não podem ser 

modificados. 

É válido ressaltar que, durante a Instalação das Oficiais do Bethel, a Oficial 

Instaladora não se ajoelha em qualquer momento nem participa da formação de 

encerramento. Marchas e linhas de marcha devem ser como as do atual Ritual das 

Filhas de Jó Internacional. E os Postos de Espera são os mesmos definidos no 

Ritual. 

Lembre-se que todos os planos, disposições, e programas devem ter a aprovação 

dos membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel (CGB) antes de serem 

implementados. 

Seguem mais algumas opções disponibilizadas: 

 

Para a Instalação das Oficiais que ocorre em uma reunião aberta, existem três opções 

para colocar a Bíblia no Altar: 

1. A Bíblia pode ser colocada no Altar antes da cerimônia começar; 

2. A Bíblia pode ser trazida sem cerimônia e colocada fechada no Altar; 

3. A Bíblia pode ser trazida com uma cerimônia e colocada no Altar. Neste caso, 

a Bíblia é aberta quando colocada no Altar. 
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A Cerimônia da Bíblia é definida para oferecer algo significativo e especial enquanto a 

Bíblia é apresentada. Isto pode ser uma música, um poema, uma leitura de versos da 

Bíblia, ou escolta da Bíblia por Filhas em uma formação especial. Apresentação da Bíblia 

sem uma leitura especial ou escolta não é considerada uma cerimônia; 

Se a Cerimônia de Apresentação da Bíblia ou Escolta for usada, a Capelã abre a Bíblia 

como no Ritual quando a colocar no Altar. Se não houver Cerimônia de 

Apresentação da Bíblia, a Bíblia é apenas levada ao Altar, a Bíblia permanece 

fechada e a Capelã Instaladora a abre quando atender ao Altar para a primeira 

oração. 

 

 

 

Logo quando as Oficiais e Coral são escoltadas pelas Guia e Dirigente de Cerimônias 

Instaladoras para dentro da Sala do Bethel, elas se posicionam de acordo com a 

disposição de cadeiras previamente arrumada antes do início da Instalação. Existem 

várias sugestões de como essas cadeiras podem estar dispostas, e o Livro de 

Cerimônias do Supremo Conselho Guardião indica algumas, como: 

      

 

 

 

 

 

 

                    Triângulo Cheio                                             Triângulo Vazado 
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               Semicírculo com Cruz                                    Semicírculo com Triângulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Cruz                                                          Cruz Dupla     

 

 

 

 

 

              Esquadro e Compasso 
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Durante a entrada das Oficiais e Coral do Bethel para dentro da Sala do Bethel, pode 

ser lida uma narração especial de entrada, e as Oficiais do Bethel e o Coral do Bethel 

entram de acordo com a narração. O Livro de Cerimônias do Supremo Conselho 

Guardião possui diversas narrações oficiais, porém nenhuma delas possui tradução 

oficial. No Livro de Cerimônias Extraoficial, com tradução de Tia Fátima, PGB e PGJ 

Bethel nº. 01, Paulo Afonso, Bahia, estão disponíveis a maioria delas, e no site Filhas de 

Jó Bahia, possuem outras traduções não oficiais das narrações. Confira em: 

https://www.filhasdejobahia.org/biblioteca-cerimonias.  

As narrações de instalação oficiais disponíveis são: 

1. Livro de Ouro  

2. Livro de Música  

3. Livro de Prata  

4. Coroa de Glória  

5. Cerimônia das Flores  

6. Amizade, Círculo de Fé  

7. Chave da Felicidade  

8. Luz do Mundo  

9. Outras  

10. Mãos que Rezam  

11. Festival de Rosa  

 

12. Estória de Natal  

13. Salmo Vinte e Três  

14. Juventude, o Coração do Mundo 

15. Momentos Preciosos 

16. Você tem uma Amiga  

17. Amor e Paciência  

18. Uma Caminhada no Jardim do Amor  

19. As Margaridas  

20. Uma Amiga em Você  

21. Nossa Herança  

22. Os “Eu sou” de Jesus 

https://www.filhasdejobahia.org/biblioteca-cerimonias
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Presentes 

O(A) Narrador(a) que fará a leitura da narração escolhida pode ser apresentado(a) no 

momento em que as Oficiais Instaladoras são apresentadas no Oriente pela Oficial. 

Ele/ela deve estar sentado(a) perto do Oriente e pode se levantar para ser apresentado. 

 

 

O Ritual das Filhas de Jó diz que a Honorável Rainha, as Oficiais e o Coral do Behel não 

devem carregar flores, Bíblias ou quaisquer outros objetos durante as Marchas de 

Abertura ou Encerramento, exceto durante a Cerimônia de Instalação. Neste caso, 

flores ou decoração não devem ser usadas nas capas ou vestes, mas podem ser 

carregadas pelas Oficiais e Coral do Bethel. Porém, nada de velas: não é permitido 

qualquer equipamento de chama aberta. Velas e candelabros elétricos podem ser 

utilizados.  

 

 

Alguns presentes podem ser entregues logo após as Oficiais Instaladoras se retirarem e 

a Honorável Rainha assumir a condução da reunião. Dentre eles, estão: 

1. Entrega do Pin de Honorável Rainha pela Honorável Rainha passou o cargo; 

2. Entrega da Jóia e Certificado de Past Honorável Rainha; 

3. Troca de pins das Oficiais de Linha (opcional); 

4. Entrega de Honras do Bethel/Prêmios (opcional); 

5. Entrega do malhete de Honorável Rainha (opcional); 

Todos os outros presentes devem ser colocados em uma mesa de presentes na área de 

recepção ou em outro local apropriado. Nenhum presente deve ser dado durante a 

Instalação das Oficiais exceto esses listados em Presentes. 

Sobre a Jóia e Certificado de Past Honorável Rainha, cada Honorável Rainha que tenha 

servido fielmente ao Bethel pelo período para o qual foi eleita deve ser presenteada 

com um Certificado de Past Honorável Rainha tipo cartão de visitas (Formulário 172) e 
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Apresentação dos pais 

uma jóia oficial de Past Honorável Rainha. E se ela repetir uma gestão completa como 

Honorável Rainha, um presente em reconhecimento por serviços prestados pode ser 

oferecido em substituição a uma jóia de Past Honorável Rainha. (Vide POP-BETHEL-13) 

 

 

As escoltas e apresentações podem ser feitas, como no Ritual, em dois momentos na 

Cerimônia de Instalação:  

1. Logo após a Apresentação da Bandeira ou da Dispensa Especial (se for lida); 

2. Logo após a leitura da Proclamação e retirada das Oficiais Instaladoras; 

Lembrando que nenhuma outra parte do Ritual, Lições de Proficiência ou Honrarias 

devem ser feitas durante uma instalação aberta ou outra cerimônia aberta. Assim 

como, durante Escolta e Apresentações em uma Instalação Aberta, os membros não se 

levantam para calorosas boas vindas e não concedem honrarias. 

 

 

Os pais e parentes diretos da nova Honorável Rainha podem ser apresentados se 

aprovado pelos Membros Executivos do CGB. E os pais das novas Oficiais de Linha 

podem ser apresentados das linhas laterais se também for aprovado pelos MECGB. 

Lembrando que os membros da família devem ser apresentados apenas uma vez.  

Além disso, os pais ou guardiões da Honorável Rainha recém instalada podem ser 

convidados ao oriente para testemunhar a formação de encerramento se aprovado 

pelos Membros Executivos do CGB. 
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Formulários 

 

Com amor de Jó,  

Maria. 

 

 

 

 

Certificado de Past Honorável Rainha (Formulário 172) 

https://jobsdaughters.files.wordpress.com/2016/08/172p-certificado-de-past-

honoravel-rainha.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” 

(Cora Coralina) 

 

 

 

 

Esperamos que esse estudo tenha contribuído de forma positiva para você! 

Dúvidas ou sugestões, entre em contato com o Comitê de Estudo de Ritualística, 

por meio do e-mail: ritualisticagbba@gmail.com  

https://jobsdaughters.files.wordpress.com/2016/08/172p-certificado-de-past-honoravel-rainha.pdf
https://jobsdaughters.files.wordpress.com/2016/08/172p-certificado-de-past-honoravel-rainha.pdf
mailto:ritualisticagbba@gmail.com

