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#FICAADICA – MUSICISTA  
 

 

A música é a linguagem do coração e ao longo de nossas reuniões a Musicista é responsável por 

conduzir com harmonia e tornar nossas reuniões ainda mais emocionantes e belas. Ela deve sempre 

trabalhar em conjunto com as oficiais. Seus principais deveres estão especificados no ritual nas 

páginas 25 e 26, mas, para auxiliar na realização tão nobre função, preparamos algumas dicas!  

REUNIÕES RITUALÍSTICAS: 

 As músicas definidas em nosso ritual devem ser usadas em todas as reuniões ritualísticas sem 

alteração. 

 As músicas opcionais (não encontrada no Ritual Musical) pode ser usada para Escolta, Marcha 

da Moeda e remoção das cadeiras. Estas músicas devem ser sempre aprovadas pela 

Guardiã(o) Diretor(a) de Músicas e/ou Guardiã do Bethel (Ritual pág 25). 

 A Capelã e a Musicista devem manter seu trabalho sincronizado. A Musicista começa a tocar 

quando a Capelã se levanta para comparecer ao Altar e toca um acorde para a capelã se 

levantar após as preces (Ritual pág 26). 

REUNIÕES PÚBLICAS: 

 Em reuniões públicas podemos utilizar a maioria das cerimônias que utilizamos em reuniões 

ritualísticas, com exceção daquelas que são utilizadas estritamente em partes ritualísticas de 

nossas cerimônias, como iniciação, juramentos, etc. 

 Podemos também utilizar algumas músicas especiais, sempre com a aprovação da Guardiã(o) 

Diretor(a) de Músicas e/ou Guardiã do Bethel (Ritual pág 25). 

o É importante ter atenção especial as letras das músicas, mesmo quando instrumental. 

Cada música carrega um significado e devemos estar atentas á impressão que 

queremos trazer para nossas cerimônias. 

 

E pra você, que é musicista e sabe ler partituras, temos uma dica especial. Clique aqui para ter acesso 

as Partituras das músicas de nossa ordem! Esperamos que estas dicas sejam úteis e que auxiliem as 

Musicistas 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, 
 

Musicista do Grande Bethel 

 

https://drive.google.com/open?id=0B0YU0mxYamxsaW9Qdk1UYzczQ0E

