
 

 

  

 

GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 

#FICAADICA – SECRETARIA  
 

Secretária, tá aí um cargo capaz de assustar muita gente!  Não há uma pessoa sequer que nunca tenha 

pensado: nossa, que dó da secretária nessa reunião, ela vai ter que escrever tanto... Pois é, minhas 

queridas, a vida da Secretária não é lá das mais tranquilas. E se você achou que a pior parte era ter que 

escrever do início ao fim da reunião, meu bem você não sabe da missa a metade. A gente escreve, 

confere justificativa, dá recados, faz chamada, recebe dinheiro, ou seja, faz de tudo um pouco.  

Se pararmos para pensar, o cargo de Secretária é um dos que mais exige dedicação dentro e fora das 

reuniões. Vocês já repararam o quão importante é o papel dela na ordem dos trabalhos? É quase só ela 

quem fala! 

Sendo assim, esse fica a dica promete ser a luz no fim do túnel e o fim dos seus dias de desespero 

pensando “o que fazer quando eu for secretária?”. Ele vai te mostrar que, na verdade, esse cargo devia 

ser um requisito necessário pra cada Filha de Jó, pois o trabalho não representa nem um décimo do 

aprendizado que se adquire! 

INFORMAÇÕES INICIAIS: 

 Respire fundo, “arregace as mangas” e “vai na fé”: A primeira coisa a fazer ao ser nomeada 

secretária é agradecer. Isso mesmo, pode fechar os olhos e mentalizar um “muito obrigada”. Eu sei que 

parece estranho, mas faça, pois esse cargo lhe trará muitas responsabilidades, e, com isso, grandes 

ensinamentos. Nele trabalhamos escrita, oratória, organização, noções financeiras, dentre outros. Por 

isso, esteja disposta a trabalhar com afinco, para ser o apoio que a Honorável Rainha precisa e gerenciar 

os livros e documentos do Bethel como ninguém. 

 Se organize: Para ser secretária, é preciso estar ciente de todas as suas tarefas e ter tudo o que precisa 

prontinho e organizado para reunião. Por isso, se prepare com antecedência: monte uma pastinha com 

tudo que você deve levar, faça check lists, anote até quando você deve fazer cada tarefa e guarde bem 

os livros do Bethel. 

EM CASA: 

 Organize a chamada e faça um controle das justificativas: prepare a chamada a ser levada para 

reunião e faça um controle das justificativas que já recebeu e das que ainda precisa receber.  

o Se possível informe às suas irmãs que estão devendo justificativas, para que possam 

regularizar sua situação o quanto antes. Você pode, inclusive, se aliar à Tesoureira, para 

informarem também as irregularidades referentes às taxas e mensalidades. 

 Separe, já na ordem, os documentos a serem lidos na reunião: durante a Ordem dos Trabalhos, a 

Secretária poderá ler comunicações, dispensa especial, relatórios e petições, por isso, procure a 

Honorável Rainha e a Guardiã Secretária e pergunte-lhes se há algo a ser lido, se você precisa levar 

impresso ou se lhe será entregue no dia. Deixe tudo pronto, com antecedência, pra nunca se esquecer 

de nada! Recomenda-se, ainda, que você tenha uma pastinha para guardar essas folhas e que já as 

organize de acordo com a ordem em que serão lidas. 

o Formulário de Receitas: Imprima e já deixe o formulário de Recebimentos, Contas, 

Pagamentos e Ordens Para Tesoureira (Formulário 150) separado na mochila. 

o Documentos específicos: Verifique se na próxima reunião será necessário utilizar-se de 

algum documento específico, por exemplo, certificado de maioridade, relatório de apuração 

de votos, certificado de proeficiência, para já providenciá-los. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3bb9bd_863381e38e03433181440dd4a2d417e7.doc?dn=150%20-%20recibos%2C%20contas%2C%20pagamentos%20Tesoureira.doc
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 Redija a ata da reunião passada: com base em suas anotações, redija a ata da reunião passada, 

conforme as instruções disponibilizadas no site das Filhas de Jó MG (www.filhasdejomg.com) e já leve-

a colada na livro de atas, para não correr o risco de perder. 

 Guarde os documentos referentes à última reunião: Lembre-se de guardar e arquivar todos os 

documentos lidos e entregues a você, como comunicações e petições, de acordo com a orientação e 

supervisão da Guardiã Secretária. 

 Organizar os livros do Bethel: Lembre-se de manter os livros do Bethel, como o de atas e o de registro 

permanente, sempre atualizados e em bom estado. Guarde-os com cuidado e leve-os a todas as 

reuniões. 

ANTES DA REUNIÃO: 

 

 Receitas: Receber todos os valores e quantias pagas pelas meninas, sempre fornecendo recibos e 

anotando tudo no formulário 150. Posteriormente, é preciso passar todo o valor recebido à Tesoureira, 

também mediante recibo. 

 Contas: Receber todas as contas e notas fiscais que devem ser pagas pelo Bethel, registrando tudo no 

formulário 150. Antes de serem lidas na reunião, todas as contas precisam ser aprovadas pelo Comitê 

de Auditoria. 

 Conferência final e mesa pronta para começar os trabalhos: Lembre-se de conferir, novamente, se 

há mais algum texto ou documento a ser lido na reunião e leve todos eles para a sua mesa: os que você 

trouxe de casa, os que recebeu na reunião, assim como as receitas e contas, já deixando-os na ordem! 

DURANTE A REUNIÃO: 

 Atenção, caneta e papel na mão: A reunião começou. Agora é hora de prestar atenção em tudo, em 

cada momento e em cada fala, anotando tudo o que for importante mencionar na próxima ata. 

 Solte a voz: Todos os documentos, textos e recados dados por você são muito importantes, logo leia 

em alto e bom som, devagar, de um jeito claro e, acima de tudo, interessante, de modo a prender a 

atenção e ser ouvida por todos. 

 Relatório da Tesoureira: Lembre-se de pegar o relatório da tesoureira e guardá-lo com os demais 

documentos lidos por você. 

 

No final das contas é isso! As tarefas são muitas, mas podem ser facilmente realizadas se você se 

organizar e trabalhar em conjunto com a Guardiã Secretária. Com o tempo fica tudo bem fácil, você se 

acostuma e faz tudo de olho fechado. Espero, de verdade, ter ajudado e feito vocês perderem um pouco 

do pânico deste cargo! Pode confiar em mim quando digo, ser Secretária, apesar de todo o trabalho, não 

tem preço. Quem já foi sabe: o reconhecimento de uma ata aprovada como lida revigora a alma! 

Com amor de Jó, 

 

Secretária do Grande Bethel 

http://www.filhasdejomg.com/

