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Não há nada mais gostoso do que um encontro informal com 

amigas para colocar o papo em dia, tomar um café, chá ou 

suco, acompanhados com bolos, doces e outras guloseimas.    

Mas mesmo sendo informal, nossos serviçais devem se esmerar 

para que tudo esteja a contento, ou seja, da nossa vontade. 

Nada como uma bonita mesa, bem montada e organizada. para 

receber as amigas, além do merecimento das sempre ilustres 

visitantes e mostrar o quanto você se importa com a presença 

delas e demonstra a eficiência do treinamento da anfitriã. 

A etiqueta manda que 

cada coisa esteja no seu 

lugar e isso eles devem 

saber muito bem, 

principalmente os motivos, 

entretanto, tudo começa 

pela recepção, com as 

honrarias de praxe para 

cada caso, tipo de encontro ou orientação da anfitriã.  

O ambiente deve estar perfumado adequadamente, não 

demasiado, apenas levemente, para dar aquele ar de campo e 

frescor, gerando um clima leve e agradável contribuindo para 

a integração de todas, para que os bons fluidos mantenham a 

egrégora forte e vibrante.  
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Mas e a mesa? Deverá estar pronta 

aguardando o convite da anfitriã para 

que todas para lá se dirijam, entretanto, 

durante a chegada das convidadas, é 

elegante servir água ou suco e também 

algum pequeno canapé.  

A mesa deverá estar composta na 

seguinte ordem1: 

     FIGURA 01 

 

 
1RITA HEROÍNA. Disponível em:  https://www.ritaheroina.com.br/etiqueta-e-boas-maneiras/dicas-de-
etiqueta-e-boas-maneiras-a-mesa/  Acesso em: 08 Mar. 2021.  
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De acordo com o SITE citado e comentários do CONSELHO 

EDITORIAL, as posições estão assim detalhadas: 

O item (1) da imagem é o prato de pão. 
Ele deve ser mantido nesta posição, não 
se deve colocá-lo sobre o prato de serviço 
(2). Deve-se comer o pão com as mãos, 
partindo-o em pequenos pedaços e 
levando-os até a boca. Nunca se deve 
partir o pão com faca ou com os dentes. 

Os serviçais devem estar atentos para suprir o estoque sem 

que sejam chamados a intervir, sendo falta grave essa 

negligência. 

O garfo de mesa (4) deve estar sempre à 

esquerda e a faca, (5) à direita, com a 

serra virada em direção ao prato. Colher 

(7) e garfo (8) de sobremesa são 

dispostos acima do prato, um em cada 

direção. 

A faca e a colher são talheres femininos, portanto, sempre à 

direita. Santo Agostinho afirma que Jesus “é bem-aventurado 

e pela beatitude lhe compete o nome de ‘destra do Pai’, pelo 

fato de que ‘destra do Pai’ significa exatamente felicidade”, 

portanto, os talheres femininos devem estar à direita da 

usuária. 
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Lado direito e esquerdo são referências a duas qualidades 

fundamentais da existência: a doação (lado direito) e a 

recepção (lado esquerdo), portanto, são uma referência direta 

às linhas da evolução espiritual conforme descrito pela 

sabedoria da Kabbalah por autores como Simeon bar Yochai 

(160 AC), Yehuda Ashlag (1885-1954) e Rav Michael Laitman, 

portanto, fica reforçada a necessidade de todos os talheres 

femininos no lado direito (recepção) e o masculino no lado 

esquerdo (doação, entrega, serviços). 

A faca vem em primeiro lugar pois é o mais importante talher, 

é uma arma branca2 - Arma branca 

é qualquer objeto que possa ser 

utilizado para atacar ou se 

defender de alguém ou alguma 

coisa, mas que a princípio não tem 

esta finalidade – pode ferir ou 

defender, pode cortar o pedaço 

de cada alimento, portanto, está 

no comando e determina as 

partes, tamanho, espessura, 

enfim, no comando está esse primeiro talher feminino. 

 
2 SIGNIFICADOS. Disponível em: https://www.significados.com.br/arma-branca/ Acesso em: 08 Mar. 
2.021.  
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A colher é o segundo talher feminino, coleta, colhe, líquidos 

mais finos e sensíveis, doces e sorvetes, portanto representa a 

doçura da vida, comando o volume dos líquidos e iguarias a 

serem consumidos. 

No caso dos talheres femininos de sobremesa, estarão acima 

do prato voltados para a mão direita da usuária. Na FIGURA 

01 não há colher de sobremesa, mas é usual a sua colocação.  

O garfo é um coadjuvante, como talher masculino, apenas 

obedece ao comando da visão (feminino) e boca (feminino), 

ficando à esquerda, segundo já descrito, um servidor, doador, 

prestador de serviços.  

O copo de pé maior, mais ao centro,  é o 
de água (9), e o de pé menor é o de vinho 
(10). 

Por fim, o guardanapo (3) pode estar 
sobre o prato ou à esquerda do garfo. Ele 
deve ser colocado sobre suas pernas 
antes mesmo da entrada. Deve-se dobrá-
lo ao meio, formando um retângulo. Ao 
final da refeição, ele deve ser deixado do 
lado direito do prato, sem dobrar. 

Em relação ao guardanapo e louças, nos eventos da ORDEM 

DA SUPREMACIA FEMININA há alguns detalhes que podem ser 

aplicados também em ocasiões informais.  
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Há louças gravadas com insígnias, brasões ou marcas dos 

reinos, e assim, demonstrando a propriedade. No caso de 

guardanapos, há também esse detalhe das gravações e 

bordados, mas também a questão dos prendedores, que são 

especialmente fabricados para esse fim.  

Reproduzimos a seguir alguns exemplos das peças com 

identificações, símbolos ou marcações que identificam os 

proprietários ou simplesmente a SUPREMACIA FEMININA: 

               FIGURAS 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Café ou chá com as AMIGAS e a etiqueta? 
Por CONSELHO EDITORIAL 
 

Finalmente o item 11 colocado à 

direita, considerando a maioria das 

pessoas destras, entretanto, pode ficar 

à esquerda, caso quem utilizar seja 

canhota, portanto, a localização está 

vinculada à facilidade no uso pois se 

trata de ferramenta para chamar os 

serviçais. Antigos casarões tinham um 

botão no chão para ser pisado e acionar 

uma campainha na cozinha chamando os serviçais, na verdade 

havia botões por toda a habitação e um quadro na cozinha 

indicando o aposento que estava solicitando serviços. 

No nosso caso utilizamos desde um sino até pequenos gongos 

para chamar os serviçais. 

A etiqueta não é uma bobagem 

pois fala muito sobre nós, parece 

complicado, mas não é, pois, com 

muito treino e dedicação tudo é 

possível. 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA 

    CONSELHO EDITORIAL 


