
Calendário do Bethel – Datas Importantes 

As informações contidas no calendário abaixo foram traduzidas do material “Required Activities in a Bethel Calendar” 

disponibilizado pelo Supremo Conselho Guardião e adaptadas. O material é uma sugestão de preparação da gestão 

baseado nas informações encontradas na constituição e no ritual das FDJI.  

Atividades a serem realizadas em algum momento durante CADA GESTÃO: 

 Cerimônia de Iniciação (se não houverem novos membros, uma exemplificação da iniciação deve ser realizada) 
 Culto Religioso da gestão 

Atividades a serem realizadas em algum momento A CADA ANO: 

 Cerimônia de Maioridade ou Cerimônia de Juramento 

Atividades a serem realizadas sempre que necessário: 

 Exame de Proficiência 

Eventos Populares Opcionais: 

 Estudo Ritualísticos 
 Cerimônias em homenagem a Maçons,pais e mães 
 Cerimônia de Natal, Páscoa e outras datas comemorativas 

Não se esqueça de incluir atividades promocionais, filantropias, eventos e atividades de arrecadação de fundos 

no calendário do seu bethel. 

Calendário 

Janeiro   (Período de Férias) 

Fevereiro 1a Reunião ritualística da gestão: 

 Honorável Rainha eleita apresenta o planejamento da gestão aos membros  

2ª Reunião ritualística  

Março 3a e 4a Reuniões ritualísticas  
*Em uma das reuniões deve ser realizada uma homenagem a nossa fundadora, Ethel T. Wead Mick, cujo 
aniversário é dia 9 de Março.  

Abril 5a e 6a Reuniões ritualísticas 
*Os membros do bethel devem ser informados do seu direito de recomendar os membros executivos do 
Conselho Guardião e da data em que será realizada a recomendação 

**Leitura dos requisitos para eleição das oficiais do bethel, conforme constituição. 

Maio 7a Reunião ritualística 

8a Reunião ritualística 

 Eleições do bethel 

 Membros fazem a recomendação do Conselho Guardião (deve ser feita no máximo 30 dias antes 
da Grande Sessão Anual) 



*Começar o planejamento das atividades para o segundo semestre 

Junho 9a Reunião ritualística 

Instalação das Oficiais e do Coral do Bethel 

*Honorável Rainha eleita apresenta o planejamento da gestão para o conselho guardião para aprovação 

Julho (Período de Férias) 

Grande Sessão Anual – Instalação dos membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel 

Agosto 1a Reunião Ritualística da gestão: 

 Honorável Rainha apresenta o planejamento da gestão aos membros  

 Instalação dos membros do conselho guardião do bethel (deve acontecer no máximo até 31 de 
Outubro) 

2a  Reunião do Bethel 

Setembro 3a e 4a Reuniões ritualísticas  

Outubro 5a e 6a Reuniões ritualísticas 
*Leitura dos requisitos para eleição das oficiais do bethel, conforme constituição 

Novembro 7a Reunião ritualística 

8a Reunião ritualística 

 Eleições do bethel 

*Começar o planejamento das atividades para o primeiro semestre 

Dezembro 9a Reunião ritualística  

Instalação das Oficiais e do Coral do Bethel 

*Honorável Rainha eleita apresenta o planejamento da gestão para o conselho guardião para aprovação 

 

 

 


