
 

 

  

 

GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 

#FICAADICA - GUARDAS 
 

Que tal aprender um pouco mais sobre as Guardas?! 

A função essencial das guardas é proteger o Bethel para que apenas pessoas qualificadas assistam às 

reuniões. Elas sempre estão acompanhadas de uma mulher adulta e caso seja necessário, elas podem 

contar com a ajuda do Tio Guardião Associado. No ritual estão especificadas as funções que as guardas 

devem realizar antes e durante a reunião e neste material vamos apenas relembrar algumas delas!  

 

ANTES DA ABERTURA DA REUNIÃO: 

 

 Guardião Associado deve verificar a elegibilidade visitantes adultos para que possam assistir às 

reuniões. (Ritual - página 21 § 1º) 

 

 As guardas ou oficiais designadas pela HR devem conferir os cartões de taxas (Link: Formulário 

141) de todos os membros para certificar que estão em dia e são membros regulares do Bethel.  

(Ritual - página 21 § 1º) 

 

DURANTE A REUNIÃO 

 

 Chegou alguém atrasado?! A Guarda externa certifica-se que ele é qualificado para assistir à 

reunião, em caso de dúvida, pode solicitar ajuda ao Tio Guardião Associado do Bethel.  

(Ritual - página 21 §2º)  

 

 Após verificar que o membro é qualificado, ela deve aguardar o momento correto para admiti-lo na 

reunião.  

(Ritual - página 21 §3º e página 22 §5º e §6º) 

 

 Durante a reunião alguma irmã, membros do conselho, tios ou visitantes saíram do templo?! 

TODOS que saírem do Templo enquanto o Bethel estiver em sessão e em seguida desejarem retornar, é 

obrigatório que as Guardas procedam conforme o Ritual página 23 §2º. Ou seja, nada de entrar no 

templo sem a autorização HR.  

 

 Todas as vezes que a Guarda externa estiver fora do templo uma mulher adulta deve acompanha-

la.  

(Ritual - página 10 §3º) 

 

 Você sabe qual Guarda deve abrir e qual deve fechar a porta? Verifique o Ritual página 22 §2º. 

 

Esperamos que estas dicas sejam úteis e que auxiliem as Guardas mineiras na realização de seus 

deveres. Lembre-se de sempre 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, 

 

Guardas do Grande Bethel 
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