
  

 

  

GRANDE BETHEL DA BAHIA 

 

  

Querida Jurisdição, 

 

          Infelizmente, as nossas atuais notícias em relação à saúde 

pública não são nada positivas. Estamos vivendo uma pandemia, o 

que nos traduz seriedade e exige de nós muito cuidado e proteção. 

 

          Essa realidade afetou a rotina de nossos Betheis, 

suspendendo todas as atividades até, pelo menos, o dia 31 de maio. 

Isso gerou uma grande tristeza em todas as Filhas de Jó, afinal o 

ambiente roxo e branco nos acolhe e aproxima, fisicamente, de 

pessoas muito queridas.  

 

          Com o intuito de amenizar a angústia gerada pelas medidas 

protetivas e necessárias, o Grande Bethel da Bahia reavaliou os 

seus projetos, adaptando-os à atual possibilidade de realização de 

atividades: de forma virtual! 

 

          É hora de usarmos as redes sociais a nosso favor. Logo, 

elaboramos este documento contendo os prazos e explicações 

acerca do desenvolvimento de cada projeto a partir do mês de 

abril, especificando metas adaptadas e meios de realização! 

 

           Espero que seja uma forma de aproximá-las um pouco das 

atividades do Bethel e, consequentemente, de seus cargos, 

enquanto vivemos este momento que exige de nós um 

distanciamento social. 

 

Com amor, Larissa Almeida – HRGB. 

 

 

@gbdabahia 

 
 

@grandebethelba 

 

grandebethelba@gmail.com 

 

filhasdejobahia.com 
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ARQUÉTIPO DAS PRINCESAS 

❖  ABRIL/MAIO (Até 31/05) 

- Reflexão sobre Falas da Cerimônia de Iniciação 

         As Princesas devem elaborar, juntas, um texto sobre acerca das interpretações que a frase “Sejam 

resolutas, pratiquem o amor...” pode ter. Deve também enviar uma foto criativa. 

 

❖ EXTRA (Até 30/06) 

- Cartas de Ofício 

         Cada Princesa deve elaborar individualmente um texto sobre a experiência no cargo. O texto 

deve ser acompanhado de foto livre e contemplar questões sobre como você cresceu neste cargo e a 

essencialidade do papel que você desenvolveu como Princesa. 

 

 PROJETO PARA 1ª E 2ª PRINCESAS DA BAHIA  

PROJETO MARIA QUITÉRIA 

 

 PROJETO PARA GUIAS E DCs DA BAHIA 

  

❖  ABRIL (Envio até 30/04) 

- Como Segurar o Emblema Nacional 

      Expor através de vídeo, texto ou outra forma criativa a forma correta de carrega-lo. 

 

- Escoltas e Apresentações 

      Demonstrar através de vídeo, como as escoltas devem ser feitas, conforme o Ritual. Não há 

necessidade de exemplificar o trabalho de solo. 

 

❖ MAIO (Envio até 31/05) 

- Cartas de Ofício 

      Elaborar um texto informando quais são as funções e ensinamentos dos cargos de Guia e 

Dirigente de Cerimônias. 

 

- Amor e Reverência à Bandeira do Bethel 

      Realizar um post no instagram do Bethel acerca da importância do amor e reverência à Bandeira do 

Bethel.  

Envio para: grandebethelba@gmail.com 

Postar no instagram do Bethel e marcar o @grandebethelba 



  

 

 

  DESAFIOS DA CAPELÃ 

 

 PROJETO PARA CAPELÃS DA BAHIA  

ESTUDO DA MUSICISTA 

 

 PROJETO PARA MUSICISTAS DA BAHIA  

❖  2020.1 (Até 31/05) 

- Estudo da Musicista 

         A Musicista do Bethel, de acordo com as informações passadas pela Musicista do GB neste projeto, 

deverá promover um momento de estudo das músicas, bem como reflexão acerca das letras musicais. 

Pode ser realizado por meio de chamada de vídeo ou live, acompanhado ou não de material escrito. 

SUGESTÃO: Músicas da Cerimônia de Iniciação.  

 

 

 SELO ALEXANDRIA 

 

 PROJETO PARA BIBLIOTECÁRIAS DA BAHIA  

Apresentar ao Bethel em forma de texto o tema ao seu Bethel. Esse envio pode ser no próprio grupo 

do WhatsApp do Bethel.     

 

❖ ABRIL (Até 30/04) 

- HIKE: O papel das Filhas de Jó na contribuição às pessoas surdas. 

 

❖ MAIO (Até 31/05) 

- De dentro para fora: como o Bethel pode se tornar um exemplo no combate aos 

preconceitos. 

❖ EXTRA (Até 13/06) 

        Através de Tema Livre, as Bibliotecárias deverão usar a criatividade na elaboração do tema deste 

mês: pode ser com música, objetos, ou da forma como achar melhor. O envio pode ser através de vídeo. 

 

 

Envio para Grupo do Wpp 

Envio para Grupo do Wpp 

Envio para seloalexandria@hotmail.com 

❖ ABRIL (Até 30/04)  

 

- Práticas de Boas Ações Diariamente 

        Serão postados, dia a dia, no instagram do Grande Bethel, atitudes bondosas e simples para serem 

realizadas ao longo deste mês por todas as Filhas de Jó, com o estímulo da Capelã do Bethel. 

 

❖ MAIO (Até 31/05) 

- Planejamento de Filantropia 

        A última boa ação de abril será separar roupas e sapatos para doação. Então, ao longo do mês de 

maio, todas as oficiais se unirão no planejamento de uma filantropia com este material, para ser realizada 

assim que as atividades do Bethel retornarem. 



  

 

 

 
PRÊMIO CONSUELO PONDÉ 

 

 PROJETO PARA SECRETÁRIAS DA BAHIA  

❖  ABRIL (Enviar até 30/04) 

- Formulário 150 

        A Secretária do GB gravará um vídeo instruindo acerca do preenchimento deste formulário. Então, 

as secretárias deverão preencher o formulário em questão, demonstrando que assimilaram as instruções 

passadas. 

PROJETO AMETISTA 

 

 PROJETO PARA 1ª E 2ª ZELADORAS DA BAHIA  

❖  ABRIL (Até 30/04) 

- Paramentos e Parafernália 

       Será divulgada uma arte contendo informações acerca desse tema pelas Zeladoras do GB. As 

Zeladoras devem demonstrar o aprendizado de forma criativa (vídeo, mapa mental ou relatório). 

 

❖ JUNHO (Até 30/06) 

- Aprendi para a Vida! 

       As Zeladoras com ou sem ajuda das outras Oficiais devem escrever uma mensagem positiva sobre 

algo que aprenderam com a Ordem. Publicar no Instagram e marcar o @grandebethelba. 

 

PROJETO JOANA ANGÉLICA 

 

 PROJETO PARA GUARDAS DA BAHIA  

Apresentar ao Bethel em forma de texto, vídeo, live, chamada de vídeo ou outra forma, informações 

acerca do tema, podendo abrir uma discussão virtual. Profissionais ou adultos podem auxiliar nesta 

atividade.       
 

❖ MARÇO (Enviar até 15/04) 

- Padrões de Beleza Impostos pela Sociedade 

         

❖ ABRIL (Enviar até 15/05) 
- Assédio: O que é? Como identificar? Onde procurar ajuda? Como denunciar? 

 

❖ MAIO (Enviar até 08/06) 

- Igualdade de Gênero: O que é? Porque é importante as mulheres lutarem a favor disso? 

Como perceber que você está sendo prejudicada por conta disso? Como e onde buscar 

ajuda? 

 

❖ JUNHO (Enviar até 30/06) 

- “Fake News”: O que é? Como estas notícias podem prejudicar a influenciar nossas vidas? 

Como identificar? A importância de acreditar apenas na verdade. 

Envio para grupo do wpp ou grandebethelba@gmail.com 

Envio para: grandebethelba@gmail.com 

Envio para grupo do wpp 


