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O Grande Bethel/RN através de seu Comitê de Atividades, com o objetivo de 

auxiliar e embasar os trabalhos das Honoráveis Rainhas que desempenharão suas 

atividades dentro do período de 2019.2 a 2020.1 e de colaborar com o desenvolvimento 

de nossos Bethéis, vem disponibilizar o presente material de apoio. Tais apontamentos 

foram redigidos para que sirvam de norte para as atividades obrigatórias que deverão ser 

realizadas em conformidade com nossa a Constituição e o Estatuto.  

Além disso, esse documento também é composto por uma série de sugestões de 

atividades extras que poderão ser aproveitadas por cada Bethel à sua maneira, como 

forma de complementar seus calendários e impulsionar a prática de atividades variadas. 

Cabe salientar, contudo, que em sendo as atividades extras genuínas ideias, e, não sendo 

as mesmas obrigatórias, o não cumprimento dessas atividades não implicará em 

quaisquer prejuízos ao Bethel. 

Posto isso, passamos a contar com o empenho de todas para que tornem possível 

a realização das atividades que comporão o Bethel de Excelência 2019/2020.  

 

LISTA DE ATIVIDADES  

As atividades obrigatórias deverão ser cumpridas fielmente por todos os Bethéis 

aptos para tal, ressalvadas somente as situações em que ficar demonstrada a 

impossibilidade de sua realização, bem como, a apresentação de justificativa plausível 

para o não cumprimento. 

Ressaltamos ainda que em nenhum momento o Bethel de Excelência tem como 

objetivo incentivar a competitividade, mas sim, engradecer nossa Ordem e nosso estado, 

além de estreitar os laços entre todas as filhas. 

 

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS: 

 Criação dos Comitês Obrigatórios (vide Constituição e Estatuto das FJI – 

POP Bethel-21, Artigo IX); 

 Realizar Eleição de Oficiais em novembro/2019 e em maio/2020; (vide 

Constituição e Estatuto das FJI – POP Bethel-21, Artigo VI); 

 Realizar Cerimônia de Iniciação (vide Constituição e Estatuto das FJI – 

Estatuto de Bethel, Artigo XVI e Ritual pág. 83); 

 Realizar atividade de arrecadação de fundos para o Bethel; 



 Realizar Cerimônia de Maioridade ou Renovação do Juramento (vide Livro 

de Cerimônias do Grande Bethel e Constituição e Estatuto das FJI – Estatuto-

Bethel, Artigo XVI) 

 Realizar Cerimônia de Instalação nos meses de dezembro/2019 e 

junho/2020 (vide Constituição e Estatuto das FJI – POP Bethel-21, Artigo 

VIII); 

 Realizar Atos Religiosos (vide Constituição e Estatuto das FJI – POP Bethel-9, 

Seção 3); 

 Comparecimento a Reunião Anual. 

 

 

ATIVIDADES EXTRAS: 

 O Bethel enviar representante para participar do Grande Bethel/RN. (vide 

Estatuto do Grande Bethel/RN); 

 Realizar um momento de estudo (ritual e/ou constituição); 

 Realizar atividade referente ao Dia do Enfermo (14/01); 

 Realizar momento de lazer entre os membros; 

  Realizar cerimônia não obrigatória presente no Livro de Cerimônias do RN 

(ex.: cerimônia da amizade, jardim secreto...); 

 Realizar atividade referente ao Dia da Mulher; 

 Realizar atividade sobre meio ambiente (21/09 – Dia da árvore/08/10 – Dia dos 

animais). 

 

Em caso de eventuais dúvidas, o Comitê de Atividades do Grande Bethel estará 

à disposição para mais esclarecimentos: 

 

 Alinne Ferreira, membro do Bethel “Cidade do Sol” nº03, Natal. 

Telefone: (84) 99688-0949 

 Luíse Carvalho, membro do Bethel “Sal da Terra” nº06, Areia Branca. 

Telefone: (84) 98795-5042 

 Marina Carlos, membro do Bethel “Sementes da Promessa” nº05, Mossoró. 

Telefone: (84) 98131-6973 

 Thássila Alves, membro do Bethel “Mensageiras do Amor” nº08, Umarizal. 

Telefone: (84) 99849-6984 


