
 

 

 

  

 

GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 

#FICAADICA –TEROURARIA 
 

Que tal aprender um pouco mais sobre a função da Tesoureira?! 

Lidar com o dinheiro do Bethel é fácil! Só que não! São vários procedimentos que devemos seguir para 

que tudo seja correto e claro. Então fica aí a dica! 

RELATÓRIO DA TESOUREIRA 

Sabemos que é dever da tesoureira ler o seu relatório a cada reunião (Formulário 151).Mas como é que 

faz esse relatório? 

 Muito fácil: a tesoureira vai considerar tudo o que já havia de saldo no caixa do Bethel, ou seja, o 

dinheiro em caixa na última reunião. E então ela deve somar com os valores lidos pela secretária em 

RECEITAS. E subtrair as CONTAS lidas e aprovadas (claro!). Logo, temos o balanço da conta corrente, 

que é o mesmo que o total do dinheiro em caixa. 

 Desse modo, assim que a secretária entregar uma cópia do relatório de recebimentos, contas e ordens 

para a tesoureira (Formulário 150), ela já tem as informações para fazer o seu relatório.  

 

PAGAMENTOS 

Mas e o dinheiro, o que deve ser feito com ele? 

 Ah! A secretária também vai entregar todo o dinheiro recebido à tesoureira. E aí a tesoureira deve 

efetuar os pagamentos após as contas serem auditadas pelo comitê de auditoria e aprovadas em 

reunião.  

 E todo o dinheiro recebido deve ser passado a(o) Guardiã(o) Tesoureira(o). E assim, a tesoureira 

juntamente com a(o) Guardiã(o) Tesoureira(o) conseguirá manter o livro caixa do Bethel atualizado 

com as informações fornecidas pela secretária (relatórios de contas e receitas).   

 

Parece ser difícil, mas para isso tem-se a(o) Guardiã(o) Tesoureira(o) a auxiliando em todos os 

momentos. Não esquece que você pode encontrar todos os relatórios no nosso site 

www.filhasdejomg.com. 

 

Esperamos que estas dicas sejam úteis e que auxiliem as tesoureiras mineiras na realização de seus 

deveres. Lembre-se sempre de 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, 

 

Tesoureira do Grande Bethel 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3bb9bd_d254a55c0aa644e2a687d6102079b5af.doc?dn=151_-_relat%C3%B3rio_da_Tesoureira_do_Bethel.doc

