
 

 

  

 

GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 

#FICAADICA – GUIA E DIRIGENTE DE 
CERIMÔNIAS 

 

Que tal aprender um pouco mais sobre a função da Guia e Dirigente de Cerimônias?! 

A função destas oficiais é essencial em todas as nossas reuniões, mas com grandes responsabilidades 

vem também muitas dúvidas, não é mesmo? Mas não se preocupe que preparamos dicas especiais para 

te ajudar!  

DICAS PARA GUIA E DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: 

 A presença destas oficiais, assim como todas as outras, é essencial em todas as reuniões. Por isso, se 

for faltar não se esqueça de comunicar a Honorável Rainha com antecedência para que ela possa indicar 

outra oficial para aprender o plano de solo. 

 É importante que estudem cuidadosamente o Ritual, em especial o plano de solo, pois grande parte das 

nossas reuniões é de responsabilidade de vocês. Não deixe de conferir todos os diagramas no final do 

Ritual, eles têm todos os detalhes do plano de solo! 

 A Escolta, Apresentações e Honrarias é obrigatória e deve ser feita em TODAS as reuniões. O 

procedimento está explicado no ritual nas páginas 49 a 58. Para facilitar na hora de estudar, nossa 

Suprema Deputada Marilee Smile apresenta o procedimento de escoltas neste vídeo: Escoltas_Marilee. 

 A Dirigente de Cerimônias com ao auxílio das Zeladoras tem a importante função de preparação do 

templo antes da reunião e organizá-lo após a reunião. Ficou sem saber o lugar correto para de posicionar 

os paramentos e as cadeiras? Corre lá no Ritual – páginas 12, 13, e 14 que você encontra tudinho! 

COMO ESCOLTAR A BANDEIRA NACIONAL:  

 Lembre-se que a Bandeira Nacional deve ser a primeira a ser apresentada! O procedimento para a 

apresentação está descrito em nossa Constituição no POP-SCG-10 PROTOCOLO DA BANDEIRA. 

NA SALA DE PREPARAÇÃO: 
1º. A Dirigente de Cerimônias, 

primeiramente, segura o mastro 
na vertical;  

2º. Mão direita na altura do ombro, 
segurando a parte superior da 
bandeira com o polegar direito; 

3º. Mão esquerda embaixo da mão 
direita e, com as duas mãos, 
descansa a bandeira sobre o 
ombro direito;  

4º. O cotovelo esquerdo deverá estar 
paralelo ao chão (90°); 

5º. A bandeira deverá cair 
naturalmente para o lado, 
cobrindo o braço direito, e 
deixando em destaque a esfera 
azul. 

DURANTE O HINO 
1º. A Dirigente de Cerimônias, 

usando ambas as mãos, move a 
bandeira à posição vertical;  

2º. A bandeira deverá ficar na frente e 
no centro do seu corpo; 

3º. Mão esquerda mantém a mesma 
posição, mas com o cotovelo 
esquerdo relaxado;  

4º. Mão direita permanece à altura do 
ombro, o polegar direito solta a 
parte superior da bandeira;  

5º. Os calcanhares devem 
permanecer juntos e a Dirigente 
de Cerimônias deve sempre olhar 
para a frente e não cantar o Hino 
Nacional; 

6º. O mastro nunca pode tocar o chão 
ou qualquer outro mobiliário; 

ESCOLTAR AO ORIENTE: 
1º. Mão esquerda permanece à 

altura do ombro, o polegar 
direito deverá segurar a parte 
superior da bandeira;  

2º. Usando ambas as mãos, 
descansa a bandeira no ombro 
direito;  

3º. O cotovelo esquerdo deverá 
estar paralelo ao chão (90°) 

4º. A bandeira deverá cair 
naturalmente para o lado, 
cobrindo o braço direito e 
deixando em destaque a esfera 
azul. 

 

 

Esperamos que estas dicas sejam úteis e que auxiliem as Guias e Dirigentes de Cerimônias mineiras na 

realização de seus deveres. Lembre-se sempre de estudar o Ritual e a constituição, neles estão descritas 

todas as suas responsabilidades e não hesite em nos procurar caso tenha qualquer dúvida!  

Com amor de Jó, 

Guia e Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel 

 

https://www.facebook.com/leticia.coimbra.3/videos/833015136748757/

