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#FICAADICA – BIBLIOTECÁRIA  
 

 
O conhecimento dignifica, transforma e engrandece. Ser a porta voz no Bethel das artes e ciências é 

uma função de grande importância, por isso, exerça-a com responsabilidade. O papel da Bibliotecária, 

por meio dos seus relatórios, é contribuir para a reflexão e construção de valores, ampliar o 

conhecimento e a sensibilidade. Para auxiliar na realização tão nobre função, preparamos algumas 

dicas!  

PARA PREPARAR O RELATÓRIO: 

 Ler é importante, aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental. Saiba conciliar a 

arte e a criatividade em seus relatórios, deixe que a sua imaginação a guiar. “A ciência é a inteligência 

do mundo; a arte, o seu coração.” (Máximo Gorki) 

 Inove, saiba que além dos textos você pode trazer notícias sobre eventos culturais que ocorrem 

na sua região, sugestões de visitas a museus, breves notícias científicas, e diversos outros recursos 

que inspirem os membros do Bethel pela busca por conhecimentos. 

 Ao finalizar o seu relatório, lembre-se mostra-lo à Guardiã Tesoureira com antecedência.  

DURANTE A REUNIÃO: 

 Caso tenha necessidade de substituir outro cargo durante a reunião, não há embargos que o 

apresente do local onde esteja.  

 Caso não possa comparecer à reunião, o entregue para que seja apresentado por uma 

substituta.  

 Por fim, caso o Bethel não tenha uma Bibliotecária instalada ou substituta, sugere-se que o seu 

relatório seja apresentado pelas demais oficiais em sistema de rodizio. O importante é que a reunião 

não seja privada de uma parte tão relevante. (RITUAL, p. 66) 

 

Aproveitamos ainda para disponibilizar uma pasta compartilhada na qual as bibliotecárias dos betheis 

mineiros poderão colocar seus textos e procurar textos escritos por outras irmãs. Link para a pasta: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0YU0mxYamxsU2RramNOTkg4SjQ?usp=sharing 

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

Bibliotecária do Grande Bethel 
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