
 

 

  

 

GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 

#FICAADICA – HONORÁVEL RAINHA 
 

Querida filha Honorável Rainha, 

Você foi eleita para um posto de grande responsabilidade no Bethel. Dentre as suas primeiras funções, 

está o planejamento da gestão para aprovação do Conselho Guardião. No decorrer da gestão sua 

responsabilidade também é grande de conduzir o bethel para que todos os objetivos traçados no 

planejamento possam ser alcançados. Para que sua gestão possa ser um sucesso, preparamos algumas 

dicas especiais pra ajudar! 

PREPARAÇÃO DA GESTÃO 

 Na elaboração da nominata é importante observar o perfil de cada menina e o aprendizado que cada 

cargo pode trazer. Além, é claro, dos interesses e disponibilidade de cada menina. Esse passo pode 

definir como será o decorrer da gestão. Não se esqueça: a nominata deve ser aprovada pela Guardiã 

do Bethel antes de sua divulgação!  

 Já na elaboração do Calendário, é importante observar os feriados, vestibulares (quando possível) e 

eventos. Existem vários requisitos para a preparação do calendário descritos em nossa Constituição. 

Consulte este material de elaboração do calendário para não esquecer de nenhuma data importante. 

 Você pode também planejar atividades de arrecadação de fundos, confraternização, filantropia, 

divulgação da ordem e qualquer outra atividade. Tá sem ideia do que fazer? Corre lá no YouTube do 

Grande Bethel que tem vários vídeos de atividades que os betheis mineiros realizam pra você se 

inspirar! 

 O ritual exige os comitês de Auditoria, Proficiência e Juramento as funções de cada comitê estão 

descritas no ritual e na constituição (E-Bethel 3, ARTIGO VII). E você pode também criar tantos outros 

comitês quanto necessários para auxiliar no desenvolvimento das atividades do bethel.  

 No Livro de Cerimônias existem diversas cerimônias dentre as quais você pode escolher algumas para 

executar durante sua gestão.  

 Você pode também propor ao conselho a criação de premiações para incentivar o motivar as filhas a 

estarem presentes nas reuniões e se envolverem nas atividades do bethel!  

DURANTE A GESTÃO 

 É seu dever memorizar todas as partes faladas do Ritual, em sua mesa devem estar apenas a ordem 

de escolta, o planejamento da ordem dos trabalhos e suas anotações. Mas não se desespere, com 

dedicação e prática é possível sim fazer uma reunião toda decorada! O seu exemplo servirá de 

motivação para que todas as filhas também memorizem suas falas e a reunião de seu bethel será cada 

vez mais bonita e emocionante! 

 Lembre-se sempre de preparar uma pauta para a reunião com todos os assuntos que serão discutidos 

e enviar, com antecedência, para a Guardiã do Bethel! É essencial que você trabalhe em parceria com 

seu Conselho Guardião e sempre os consulte sobre todos os assuntos relativos ao Bethel. 

 Tenha sempre em mãos a ordem da Escolta, Apresentação e Honrarias e consulte seu Conselho 

Guardião para a categoria 20. (Ritual página 53) 

Todos os seus direitos e deveres, bem como os das outras filhas estão contidos no ritual e na constituição. 

Estude-os com atenção. E lembre-se que o planejamento é essencial para uma boa gestão! Não se 

esqueça que você é um exemplo para todas as filhas de jó, sua atitude e postura serão observados e 

admirados por todos ao seu redor! Os aprendizados do cargo de Honorável Rainha são incontáveis e 

espero que estas dicas sejam úteis para a realização de seus deveres. Não hesite em nos procurar caso 

tenha qualquer dúvida!  

Com amor de Jó, 

Honorável Rainha do Grande Bethel 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3bb9bd_a7367f0a227d4b129e282769edefe1ef.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCmoSi6ASfrKLHM-yq2BAmlA
https://www.youtube.com/channel/UCmoSi6ASfrKLHM-yq2BAmlA

