
 

 

  

 

GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 

#FICAADICA - ZELADORAS 
 

Vocês sabem quais as tarefas as zeladoras devem cumprir em TODAS as reuniões de Bethel? Não?! Só 

sabe algumas?! Vamos esclarecer essas dúvidas já!!!! 

 

As zeladoras têm um papel muito importante em nossas reuniões, elas devem tomar conta dos 

paramentos do bethel (junto com a Dirigente de Cerimônias), ajudar as Princesas na iniciação e auxiliar 

a Honorável Rainha no que for preciso. 

 

EM TODAS AS REUNIÕES  

 

 Antes de toda reunião do bethel, juntamente com a Dirigente de Cerimônias, as 1º e 2º Zeladoras 

devem colocar todos os paramentos em seus devidos lugares deixando tudo preparado para o início 

da reunião, inclusive o posicionamento das cadeiras. 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! E ainda tem um Diagrama “Mara” que facilita muito na página 118.   

 

 Só para enfatizar uma coisa muito importante, vocês podem e devem lembrar a Honorável 

Rainha que o mascote não pode ser colocado em seu pedestal de forma alguma!!! 

 

 Achou que era só posicionar os paramentos antes da reunião e pronto?? Rsrsr. Não mesmo! É dever 

das Zeladoras ajudar a Dirigente de Cerimônias a retirar e GUARDAR com cuidado todos os 

paramentos no fim da reunião.   

 

 Além disso, existe uma forma correta para retirar as cadeiras na Marcha de Encerramento, essa 
maneira está bem detalhada na página 70 do Ritual a partir do § 5º.  

 

 Além de todas essas tarefas, as Zeladoras têm ainda que atender aos pedidos da Honorável Rainha 
sempre que solicitadas, como por exemplo entregar lembretes, presentes, etc. 

 

CERIMÔNIA DE INICIAÇÃO  

 

 Na cerimônia de iniciação as Zeladoras também têm seus deveres, elas devem ajudar as Princesas 

em suas palestras: 

 

 A 2º Zeladora tem o dever de ajudar a Segunda Princesa. (Ritual - página 92 § 5º e página 94 § 
3º) 
 

 A 1º Zeladora tem o dever de ajudar a Primeira Princesa. (Ritual - página 98 § 6º e página 100 § 
1º) 

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

 

Zeladoras do Grande Bethel 


