
 

 

 

 

 P R O J E T O 

 ‘’Ser luz é iluminar!’’ 

 



 

I N T R O D U Ç Ã O  
Queridos bethéis, é com muito carinho que apresento a vocês o projeto ‘’Ser luz é 

iluminar!´´. Ele foi pensado e desenvolvido com o intuito de iluminarmos todo 

nosso estado, juntas! Com ele, vamos promover a Ordem e os betheis em suas 

próprias cidades, nos fazendo tornar uma enorme constelação.  

 

L U Z   E M   A Ç Ã O! 
Como iremos espalhar a nossa luz? Durante todos os meses da minha gestão, irei 

propor desafios com temas relacionados a alguma data comemorativa ou que tenha 

a ver com o determinado mês. Seu bethel será beneficiado com pontos a cada 

desafio que cumprir. Além dos desafios mensais, também terão os desafios 

extras, podendo ser cumpridos a qualquer momento da gestão e será uma forma 

de garantir mais pontos para seu bethel! Os bethéis com as melhores pontuações 

serão presenteados no final do projeto. Todos os desafios devem ser enviados 

para o email: missfdjminasgerais@outlook.com com fotos, vídeos ou relatórios 

que comprovem a realização do desafio.  
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D E S A F I O S 
AGOSTO 

(Deve ser enviado até 04/09/2019) 

Dia do Maçom (10 pontos) 

 Para comemorar esta data especial dos nossos queridos tios maçons, 

escrevam cartas para as Lojas Maçônicas de suas cidades, parabenizando-lhes 

por este dia. As cartas devem ser destinadas às Lojas para que possam ser 

lidas nas reuniões dos tios.  

Dia do Soldado (15 pontos) 

 Para este dia, vocês devem visitar um quartel. Fiquem por dentro das 

propostas que eles têm para suas cidades. Esta é uma oportunidade para 

vocês aprenderem mais sobre o trabalho destes profissionais que são tão 

importantes para a sociedade. 

 

SETEMBRO 

(Deve ser enviado até 04/10/2019) 

Dia do Irmão (10 pontos) 

 Tirem um dia com todas as irmãs de seu bethel! Vale ir à sorveteria, fazer um 

piquenique, trocar lembrancinhas... o importante é expressar o carinho que 

vocês têm pelas suas irmãs. 

Dia da Independência do Brasil (15 pontos) 

 Para esta data importante, vocês devem participar do evento da sua cidade em 

comemoração à Independência do Brasil. Pode ser uma reunião na Câmara 

Municipal, um desfile cívico, etc. 

 



 

OUTUBRO 

(Deve ser enviado até 04/11/2019) 

Dia do Professor (15 pontos) 

 Durante nossa caminhada contamos com muitas pessoas importantes que nos 

moldam e nos ensinam a sermos melhores. Dentre essas pessoas estão os 

professores, que merecem todo nosso carinho e reconhecimento. Assim, vocês 

devem prestar uma homenagem aos profissionais desta área da educação. 

Podem visitar uma escola, entregar flores ou cartas... Soltem a imaginação!  

Dia do Anjo da Guarda (10 pontos) 

 Para este dia, vamos realizar uma homenagem aos Tios do Conselho do Bethel 

em agradecimento por nos guiarem e ajudarem em nossos compromissos, 

como anjos da guarda. Que tal prepararem uma reunião para homenageá-los? 

Com uma canção ou texto feito por vocês? Vale de tudo!  

 

NOVEMBRO 

(Deve ser enviado até 04/12/2019) 

Dia do Doador Voluntário de Sangue (15 pontos) 

 Doar sangue é fundamental para a vida e só é possível realizar esse processo 

graças às pessoas maravilhosas que são os doadores de sangue. Por isso, 

vocês devem ressaltar a importância desse papel de doador. Vocês podem 

fazer panfletos para distribuir na cidade, campanha de doação de sangue, 

palestras educacionais, etc. 

Dia Internacional dos Estudantes (10 pontos) 

 Além do Dia Internacional dos Estudantes, o mês de novembro também é 

marcado por muitas provas e vestibulares. É importante, nesse momento, que 

as Filhas de Jó estudantes e vestibulandas recebam todo o apoio do bethel. 

Fazer um momento relaxante com suas irmãs tornará tudo mais leve. 

Aproveitem para fazer uma meditação, dar mensagens de carinho e mostrar 

para as outras irmãs que elas não estão sozinhas nessa fase. 

 



 

DEZEMBRO 

(Deve ser enviado até 04/01/2020) 

Dia Internacional do Voluntário (15 pontos) 

 Nós, Filhas de Jó, sempre realizamos trabalhos voluntários para a nossa 

sociedade. Então, que tal dessa vez mobilizar amigos e familiares para também 

prestarem esse serviço? Juntos somos mais fortes! Vocês podem se reunir para 

limparem uma praça, melhorarem um parque ou até mesmo servir alguma 

entidade.  

Fim de Ano (10 pontos) 

 Mais um ciclo está chegando ao fim e está na hora de comemorar e 

agradecer! Para isso, preparem uma confraternização com os membros de seu 

bethel. Aproveitem para relembrar os momentos desta gestão que está 

terminando e renovar as energias para o próximo ano! 

 

FEVEREIRO 

(Deve ser enviado até 04/03/2020) 

Carnaval (15 pontos) 

 Fevereiro é carnaval, folia e diversão! Vamos levar um pouco dessa energia aos 

nossos idosos. Para isso, proponho que façam um carnaval em algum Lar de 

Idosos de sua cidade!  

Dia do Zelador (10 pontos) 

 Vamos aproveitar o dia do zelador para cuidar dos pertences do bethel! 

Limpem os armários, organize os paramentos, desfaçam dos entulhos e 

providenciem o que está faltando. Nada melhor do que tudo no seu devido 

lugar! 

 

 

 



 

MARÇO 

(Deve ser enviado até 04/04/2020) 

Dia da Escola (15 pontos) 

 Para este dia vocês devem visitar alguma escola e fazerem doações de 

materiais que ela esteja precisando. A educação é muito importante para nos 

tornarmos pessoas melhores! 

Dia Internacional da Felicidade (10 pontos) 

 Ser feliz é o que realmente importa! E melhor ainda ter pessoas especiais para 

dividir esses momentos. Façam uma roda de conversa e comentem sobre o 

que fazem vocês felizes, coloquem uma música com uma letra bem bonita e 

que seja especial pra todas vocês. Divirtam-se! 

 

ABRIL 

(Deve ser enviado até 04/05/2020) 

Tiradentes (10 pontos) 

 Vocês sabiam que a Maçonaria teve um papel importante para o mártir da 

Inconfidência Mineira? Vamos estudar mais sobre essa história? Falem sobre 

Tiradentes e sua história em alguma reunião do bethel. Essa é uma maneira de 

aprendermos mais sobre nosso passado e compreendermos o presente.  

Páscoa (15 pontos) 

 Essa é uma época importante do ano. Que tal ensinarmos mais sobre a Páscoa 

para nossas crianças? Preparem um teatrinho, historinha ou alguma atividade 

para ser apresentada em creches ou escola! O verdadeiro significado dessa 

época não pode ser esquecido.   

 

 

 

 



 

MAIO 

(Deve ser enviado até 04/06/2020) 

Dia da Coragem (10 pontos) 

 Durante nossa caminhada na Ordem nos deparamos com muitas situações 

que nos exigem coragem. Façam cartões para cada uma de suas irmãs e 

escrevam o motivo para elas continuarem corajosas. Apenas com uma frase 

vocês podem ser capazes de incentivar suas irmãs a darem o próximo passo 

para realizarem sonhos. 

Dia da Literatura Brasileira (15 pontos) 

 A leitura tem um valor imensurável na educação de qualquer pessoa. Por isso, 

vamos reunir livros que já não usamos mais e doar a quem precisa. Vocês 

podem doar para alguma biblioteca, escola e podem até mesmo montar uma 

bancada em algum lugar público para as pessoas retirarem os livros.  

 

JUNHO 

(Deve ser enviado até 04/07/2020) 

Dia do Turista (10 pontos) 

 Junho chegou e nossa Grande Sessão Anual está se aproximando! Vocês já se 

organizaram? Vão fazer algo para venderem nas lojinhas? Os uniformes estão 

prontos ou ainda precisam juntar dinheiro? Tirem um tempo para decidirem 

os detalhes finais...  

Festa Junina (15 pontos) 

 Se vocês chegaram até aqui, nada melhor do que comemorar! Vamos entrar 

no clima junino! Preparem uma festa junina com os membros do seu bethel... 

coisa simples! Cada irmã pode levar um prato típico para vocês saborearem e 

aproveitarem os momentos finais dessa gestão. 

 



 

D E S A F I O S   E X T R A S 
Os desafios extras podem ser realizados a qualquer momento da gestão e 

o prazo para enviá-los é até 04/07/2020. É uma maneira de vocês 

garantirem mais pontos aos seus bethéis. Não se esqueçam de também enviá-

los no email: missfdjminasgerais@outlook.com  

 

Visitar um Bethel (30 pontos) 

 A cada Bethel que vocês visitarem vão garantir mais 30 pontos. A interação 

entre bethéis e irmãs é importante para nosso engrandecimento pessoal. 

Vamos estreitar nossos laços! 

Fazer uma apresentação da Ordem (30 pontos) 

 Apresentar a Ordem sempre nos traz grandes frutos! Vamos semear todo 

nosso amor e mostrar nossa luz! Vocês podem garantir mais 30 pontos a cada 

apresentação que fizerem. 

Bethel que mais iniciar meninas (30 pontos) 

 O Bethel que mais iniciar meninas na gestão de 2019 irá garantir 30 pontos. 

Assim também acontecerá com o Bethel que tiver mais peregrinas na gestão 

de 2020, garantindo seus 30 pontos.  

D E T A L H E   I M P O R T A N T E 
Todos os bethéis que publicarem os desafios em suas páginas no Instagram ou 

Facebook e marcarem o perfil da Miss Filha de Jó Minas Gerais vão conquistar 

mais 5 pontos por cada desafio postado!   
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