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#FICAADICA – CAPELÃ 
 

 

Já reparou que nenhuma reunião começa ou acaba sem uma oração? A Capelã é essencial para a 

harmonia de nossas cerimônias, sempre rogando e agradecendo ao nosso Pai Celestial. A função da 

Capelã é sempre liderar as devoções do bethel e representa a importância da fé e oração em nossas 

reuniões. Para cumprir essa função existem alguns detalhes que a Capelã não deve se esquecer e, 

por isso, preparamos alguns lembretes! 

 

LEMBRETES IMPORTANTES PARA A CAPELÃ 

 

 Nossa parceira de todas as reuniões é musicista! Ela sempre nos dá um sinal, seja para andar 

(quando a música começa), ajoelhar (quando a música pára) ou desfazer o sinal de prece (um 

acorde depois da nossa oração). 

 

 Você sabia que a Capelã não canta enquanto comparece ao altar? Pois é, existem apenas 3 

canções que a Capelã canta enquanto estiver no Altar que estão listadas na página 24 § 2º em 

nosso Ritual.  

 
 Ela também sempre espera que a música acabe para depois se ajoelhar, por isso precisa estar 

sempre em parceria com a musicista, assim sabe o tempo para andar até seu posto ou até o altar. 

 
 Um outro detalhe muito importante que não deve ser esquecido: ao abrir ou fechar a Bíblia, 

SEMPRE estaremos de pé e nunca ajoelhadas. 

 
 É dever da Capelã transmitir o juramento às peregrinas e aos adultos que assistem pela 

primeira vez uma reunião ritualística e isso é muito importante, pois eles guardarão para sempre o 

amor que transmitimos e vivemos em nossas reuniões. 

 
 Cada reunião possui orações específicas, não deixe de consultar a Honorável Rainha antes da 

reunião para verificar se alguma oração especial será utilizada.  

 
 Para saber mais sobre seus deveres não deixe de consultar ás páginas 24 e 25 do Ritual!  

 
 

 

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

Capelã do Grande Bethel 
 

 


