
 

 

  

 

GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 

#FICAADICA - PRINCESAS 
 

Queridas irmãs princesas; 

O seu maior dever é auxiliar a Honorável Rainha em tudo o que ela precisar, vocês são o braço direito e 

esquerdo dela. Além disso, vocês presidem as Cerimônias de Iniciação, ensinando as peregrinas sobre 

nosso exame de proficiência e também contam a importância da história de Jó para nossas vidas. 

Lembrem-se: 

 Um Bethel cheio de atividades é um bethel com maior união e trabalho. Como vocês auxiliam a 

Honorável Rainha em todos os momentos e decisões, devem também auxiliá-la na coordenação das 

atividades. 

 

 As princesas do Bethel devem ter um bom relacionamento com todos do Bethel, filhas e tios/tias do 

Conselho. Então, segue os 10 mandamentos para um bom relacionamento. 

 

1) Fale com as pessoas.  A maioria aprecia um modo amistoso de saudação; 
 

2) Sorria para as pessoas. Se isso parecer difícil, lembre-se que usamos 72 músculos para 
franzir a testa, mas apenas 14 para sorrir; 

 
3) Chama as pessoas pelo nome. É a mais doce música para o ouvido de qualquer um; 
 
4) Seja amigável e solidário. Lembre-se da regra: para ter um amigo, seja um amigo; 
 
5) Seja calmo e cordial. Permita que suas palavras e ações deem a impressão que tudo que 

você faz é um grande prazer; 
 
6) Seja genuinamente interessado nas pessoas. Com um pequeno esforço, você descobrirá que 

você pode gostar de quase todos; 
 
7) Seja generoso com elogios. Seja econômico com criticas; 
 
8) Tenha consideração com os sentimentos alheios. Lembre-se que existem três lados: o seu, o 

da outra pessoa e o certo; 
 
9) Esteja alerta. Deixe claro que você pode oferecer apoio. É o que mais importa na vida; 
 
10) Adicione três ingredientes vitais: um permanente senso de HUMOR, uma grande dose de 

PACIÊNCIA e um generoso montante de HUMILDADE. 
 

 

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

 

Princesas do Grande Bethel 


