
 

Este desafio tem como objetivo valorizar os Betheis mineiros que conseguirem realizar todas as atividades 

previstas em nossa constituição, bem como algumas metas extras, buscando a divulgação e crescimento das 

Filhas de Jó Internacional.  

O Bethel poderá participar de quantas categorias desejar e, após a conclusão de todos os requisitos de uma 

determinada categoria, deverá enviar a documentação de comprovação solicitada dentro do prazo estipulado. 

As categorias não precisam ser, necessariamente, concluídas na ordem em que são apresentadas. 

Os Desafios Extras “É hora de compartilhar” consistem na preparação de vídeos para compartilhar boas 

experiências dos Betheis sobre filantropias, divulgação da ordem, arrecadação de fundos e confraternização. 

Eles precisam ser concluídos dentro do mês e enviados na página do Grande Bethel de Minas Gerais no 

Facebook. 

O Grande Bethel verificará a validade da conclusão da categoria e o Bethel receberá um selo indicando a 

conclusão. O Ranking dos Betheis, baseado nos selos obtidos, será divulgado mensalmente na página do 

Grande Bethel de Minas Gerais no Facebook. Os Desafios Extras “É hora de compartilhar” possuem prazos 

específicos e sua execução funcionará como critério de desempate entre os Betheis que concluírem todas as 

categorias. Os Betheis que concluírem todas as categorias serão premiados como Bethel Bom Exemplo. O 

Bethel que concluir todas as categorias e realizar o maior número de Desafios Extras será reconhecido Bethel 

Destaque e será o vencedor deste desafio. A premiação acontecerá na Grande Sessão Anual de 2017. 
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 Categoria 1: “Começando com o pé direito” – Selo de Organização 

O Bethel deverá enviar seu calendário para o e-mail do Grande Bethel ( grandebethelmg@gmail.com) até o 

dia 01 de Março, constando datas para a realização de:  

 Duas reuniões ritualísticas por mês; 

 Homenagem a Mãe Mick em Março; 

 Cerimônia de Iniciação ou simulação com filha já iniciada; 

 Eleição das Oficiais na 2a reunião de Maio; 

 Instalação das Oficiais e Coral do Bethel em Junho; 

 Culto Religioso. 

 

 

 

 Categoria 2: “ Plantando sementes de brotos de promessa” – Selo de Divulgação 

Nesta categoria serão contabilizadas as atividades de divulgação da ordem e o número de novos membros 

iniciados. Fotos da atividade de divulgação, cópia das Petições para Associação (Formulário 130) e 

documentação de comprovação devem ser enviados para o e-mail do Grande Bethel ( 

grandebethelmg@gmail.com) até o dia 01 de Julho.  

 Realização de pelo menos uma atividade de divulgação da ordem (serão 

consideradas válidas reuniões públicas de divulgação e apresentação em Lojas 

Maçônicas). 

 Iniciação de pelo menos 1 novo membro; 

 Publicação das atividades do bethel em um jornal, página no Facebook ou outro 

meio de comunicação.  
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 Categoria 3: “ Mantendo as Finanças em dia” – Selo de Finanças 

Nesta categoria serão contabilizadas as atividades de arrecadação de fundos e 

prestação de contas. Fotos do evento/atividade e uma declaração da Guardiã do 

Bethel informando que foi realizada a prestação de contas devem ser enviados para 

o e-mail do Grande Bethel ( grandebethelmg@gmail.com) até o dia 01 de Julho.  

 Realização de ao menos uma atividade para arrecadação de fundos; 

 Realizar uma Prestação de Contas sobre as despesas e os lucros obtidos no 

evento realizado. 

 

 

 Categoria 4: “Ajudando o Próximo” – Selo de Filantropia 

Nesta categoria serão contabilizadas as atividades de filantropia realizadas pelo 

bethel. Fotos e descrição das atividades devem ser enviados para o e-mail do 

Grande Bethel ( grandebethelmg@gmail.com) até o dia 01 de Julho. 

 Realização de pelo menos uma filantropia de doação de itens e/ou dinheiro 

para uma instituição ou família; 

 Realização de pelo menos uma atividade de filantropia que envolva a presença 

das filhas sem a necessidade de doação de bens materiais. 

 

 

 Categoria 5: “É hora de aprender” - Selo de Ritualística 

Nesta categoria serão contabilizadas as atividades de estudo do Ritual e 

Constituição das Filhas de Jó Internacional realizadas pelo bethel. Fotos e descrição 

das atividades devem ser enviados para o e-mail do Grande Bethel ( 

grandebethelmg@gmail.com) até o dia 01 de Julho. 

 Realização de um estudo ritualístico 

 Realização de um estudo da Constituição das Filhas de Jó (este estudo pode ser 

realizado através de jogos de perguntas e respostas, uma reunião para leitura em 

conjunto, uma palestra ou outra atividade que envolva aprendizado das nossas leis 

e regulamentos) 
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 Categoria 6: “ Eu ouvi diversão? ” – Selo de Descontração 

Nesta categoria serão contabilizadas as atividades de descontração e 

confraternização, buscando estimular a integração das filhas e membros do 

conselho. Fotos e descrição das atividades devem ser enviados para o e-mail do 

Grande Bethel ( grandebethelmg@gmail.com) até o dia 01 de Julho. 

 

 Realização de uma confraternização ou atividade fora do bethel com as filhas, 

tal que estimule a interação e bom relacionamento. 

 

 

Os Desafios Extras “É hora de compartilhar” consistem na preparação de vídeos 

para compartilhar boas experiências dos Betheis sobre filantropias, divulgação da 

ordem, arrecadação de fundos e confraternização. Não é necessário tratar apenas 

de experiências da gestão atual, todas as atividades já realizadas pelo Bethel 

podem ser relatadas. 

Para participar, o Bethel deverá enviar o vídeo na página do Grande Bethel de Minas Gerais no Facebook 

sobre o tema do mês, contando as principais atividades que realiza sobre este tema.  O prazo para envio do 

vídeo é até o 3o Domingo de cada mês. 

MÊS TEMA DESCRIÇÃO PRAZO  

MARÇO Filantropia Deverão ser abordadas as atividades de 

filantropia já realizadas pelo bethel 

19 de Março 

ABRIL Divulgação da Ordem Deverão ser abordadas as estratégias de 

divulgação da ordem já realizadas pelo 

bethel 

16 de Abril 

MAIO  Arrecadação de Fundos Deverão ser abordadas os eventos e 

atividades de arrecadação de fundos já 

realizadas pelo bethel 

21 de Maio 

JUNHO Confraternização e atividades 

de integração  

Deverão ser abordadas os tipos de 

confraternização, retiros e atividades de 

integração já realizadas pelo bethel 

18 de Junho 

 


