
 

 

  

 

GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 

#FICAADICA - MENSAGEIRAS 
 

As cinco mensageiras contam a história de Jó e cada parte dessa história tem belos significados e trazem 

valorosos ensinamentos. Uma parte muito importante do trabalho das mensageiras é contar essa história 

de modo emocionante. Para isso é necessário treinar a oratória e memorização e por isso preparamos 

algumas dicas especiais para ajudar na preparação para as reuniões do Bethel! 

 

DICAS DE MEMORIZAÇÃO E ORATÓRIA: 

 Organizar os estudos: não adianta querer estudar e memorizar tudo de uma vez só. É preciso ter um 

planejamento de estudo para que possa dividir seu tempo e saber por onde começar. 

 

 Compreender antes de memorizar: Isto é elementar e fundamental. Tal significa que se deve 

perguntar, compreender e aprender antes de tentar memorizar. 

 

 Use a repetição: pegue o que você precisa memorizar (uma fala do ritual, por exemplo), leia a primeira 

frase em voz alta. Feche os olhos e a repita por 3 vezes. Prossiga para a próxima frase, repita todo o 

que você acabou de ler, só que desta vez com as 2 primeiras frases. E assim por diante. Memorizou? 

 

 Imaginação: associar cores, formas e imagens à coisas reais, assim fica mais fácil de memorizar, pois 

é um recurso que lhe fará recordar de maneira mais forte. Uma  sugestão é fazer esquemas. 

 

 Criar interrogações: Não tenha uma atitude passiva enquanto olhando para o ritual. Seja curioso. 

Crie perguntas e busque respostas para as suas dúvidas. Você pode encontrá-las no próprio ritual ou 

perguntando a uma irmã do Bethel. Isso ajuda porque seu cérebro, ao mesmo tempo em que absorve 

informação, estará levantando hipóteses e questionamentos. Sem falar que isso elimina o sono.  

 

 Dormir bem: quando você dorme é o momento em que seu cérebro irá consolidar tudo aquilo que 

você leu e prendeu durante o dia. Devido a isso, é importante dormir cerca de 8 horas por noite, para 

estar com a mente sã no dia seguinte. Ou seja, nada de ficar virando noites sem dormir.  

 

 Fazer pelo menos 3 leituras: primeiro uma leitura rápida, com o objetivo de obter uma ideia global do 

conteúdo. A segunda leitura deve ser mais lenta; voltar a ler e deter-se sobre aqueles aspectos que 

parecem ser mais importantes. Na terceira leitura atente-se às palavras chave; a ideia deste passo é 

associar um tópico a cada palavra-chave, de modo que ao lembrarmo-nos desse termo nos 

recordamos de todo um raciocínio ou de tudo que foi lido. 

 

 Assumir o papel de professor: expor o tema como se estivesses dando uma aula, ou tente “ensinar” 

o conteúdo a alguém que conheça. Ensine para você mesmo (na frente do espelho, por exemplo), o 

melhor jeito de aprender é ensinar! 

 

 Fale com calma e clareza: muitas vezes com o nervosismo tendemos a falar rápido e num tom de 

voz baixo. Nestes momentos é importante respirar fundo e se esforçar pra falar de forma clara e num 

tom de voz que todos possam ouvir. 

Esperamos que estas dicas sejam úteis e que auxiliem as Mensageiras 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, 

Mensageiras do Grande Bethel 


