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O Clube das Abelhinhas é direcionado a meninas que ainda não 

podem iniciar nas Filhas de Jó Internacional por não terem atingido a 

idade de 10 anos. Os requisitos de parentesco maçônico ou 

“apadrinhamento” de um maçom e um Membro de Maioridade do 

Bethel também são necessários para Abelhinhas. 

O objetivo do Clube é apresentar às meninas, de forma lúdica e 

pedagógica, os valores e lições aprendidos no Livro de Jó da Bíblia 

Sagrada e os princípios da Ordem das Filhas de Jó, integrando-as ao 

Bethel a fim de prepará-las para iniciação como Filhas de Jó quando 

alcançarem a idade mínima para se filiarem.  

A Colmeia é um lugar para ensinar, desde a infância, a importância 

da amizade, da lealdade, da fidelidade, da fraternidade, do respeito aos 

mais velhos e do amor ao próximo. 

Essa é uma organização individual na qual cada Bethel tem a 

responsabilidade de definir as próprias regras de funcionamento. Não 

existe nenhuma “estância” superior que defina as regras de uma maneira 

geral para todos os Bethéis.   

A idade para filiação no Clube pode variar a partir da realidade 

de cada Colmeia. Normalmente, adota-se a idade mínima de 6 anos de 

idade.  

Cada Clube de Abelhinhas é denominado “Colmeia”, bem como 

o lugar de reunião. Um Clube das Abelhinhas de um Bethel será sempre 

denominado da seguinte forma: Colmeia do Bethel (nome do Bethel 

patrocinador). Pode também ter um nome próprio, mas sempre 

acompanhado do nome do Bethel patrocinador.  

A denominação “Abelhinha” se dá pelo som do verbo “be” da 

expressão “Jobie to be” (“Para ser Filha”) que se assemelha ao som de 

“bee” (abelha) na língua inglesa. 
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 Assim como o Bethel, a Colmeia também é supervisionada por um 

grupo de adultos. Este costuma ser chamado de Conselho Guardião da 

Colmeia ou Conselho Zelador da Colmeia. 

 A formação deste Conselho pode variar de Colmeia para Colmeia, 

a depender da disponibilidade de membros das Filhas de Jó para 

acompanharem as Abelhinhas. Membros de Maioridade costumam 

assumir os cargos do Conselho, mas também vemos Filhas de Jó ativas, 

maçons, pais e mães de Abelhinhas fazendo parte do mesmo. Fica a 

cargo do Bethel patrocinador definir os membros do Conselho, não 

havendo uma regra a ser seguida quanto a isso. Pode ser estipulada uma 

idade mínima para Filhas de Jó participarem do CGC. 

 Uma sugestão de formação do Conselho Zelador é: 

Guardiã da Colmeia – presidente adulta da Colmeia;  

Guardiã/ão Assistente da Colmeia – vice presidente da Colmeia;  

Guardiã/ão Secretária/o – responsável pelas atribuições de secretaria e 

auxílio da Secretária da Colmeia (caso haja);  

Guardiã/ão Tesoureira/o – responsável pelas finanças da Colmeia; 

Guardiã Musicista – cargo necessário apenas para Colmeias que 

adotarem o Ritual;  

Guardiã Zeladora de Paramentos – responsável pelo zelo dos 

paramentos da Colmeia, incluindo a vestimenta das Abelhinhas;  

Guardiã Diretora de Atividades – responsável por promover atividades 

recreativas e filantrópicas para as Abelhinhas.  
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 As Colmeias costumam nomear cargos para as Abelhinhas. Estes 

cargos podem ser apenas de representatividade em eventos públicos 

(Abelhinha Rainha, Abelhinha 1ª Princesa e Abelhinha 2ª Princesa), como 

ritualísticos. 

 Algumas Colmeias adotam um Ritual para que as Abelhinhas já se 

acostumem com um trabalho formal ritualístico, similar ao das Filhas de 

Jó, porém mais curto e objetivo. Para tal, alguns cargos são nomeados 

pelo Conselho Guardião da Colmeia, sendo, além dos três já citados:  

Abelhinha Capelã; 

Abelhinha Dirigente de Cerimônias; 

Abelhinha Bibliotecária; 

Abelhinha Secretária; 

Abelhinha Porta Bandeira; 

Abelhinha Guarda. 

Os deveres desses cargos estão expressos no Ritual do Clube das 

Abelhinhas. 
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 Como o Clube das Abelhinhas é bem independente, cada 

Colmeia pode escolher seu traje. Na Bahia, temos três Colmeias, sendo 

que duas delas escolheram roupas bem similares, como vemos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roupa da Colmeia Luz da Liberdade do Bethel #14 de Salvador, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roupa da Colmeia Pérolas de Mel do Bethel #16 de Brumado, Bahia 
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Roupa da Colmeia Lírios de Mel do Bethel #002 de Vitória da Conquista, Bahia 

 

Durante as reuniões informais, por participarem de atividades 

como pintura, artesanato e colagem, elas podem vestir a camisa da 

Colmeia e um short. 
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Cada Colmeia escolhe sua forma de trabalhar: se as reuniões serão 

mensais, quinzenais ou até mesmo semanais e ainda se adotarão ou não 

um Ritual. É recomendado que o intervalo entre as reuniões não seja 

muito extenso, para que o grupo se conheça e crie laços amizade entre 

si.  

As reuniões devem ser lúdicas, engajadas em desenvolver 

habilidades e talentos das Abelhinhas, além de introduzir as lições das 

Filhas de Jó, como caridade, fé, respeito, amizade e patriotismo. Podem 

ser realizadas oficinas de artesanato, pintura, roda de leitura, caça ao 

tesouro, exibição de filme educativo, ainda que um Ritual seja adotado. 

Neste caso, pode-se intercalar uma reunião ritualística com uma reunião 

informal. Os membros do Conselho Guardião da Colmeia podem 

coordenar essas atividades ou pedir auxílio para Filhas de Jó do Bethel, 

pais ou pessoas da comunidade. 

 Como as Abelhinhas podem assistir a Abertura e o Encerramento 

das reuniões regulares do Bethel, é viável que suas reuniões sejam 

simultâneas às do Bethel ou, quando não for possível, antes, para que 

pelo menos vejam a Cerimônia de Abertura. Quando terminada a 

participação das Abelhinhas, um membro do Conselho Zelador ou uma 

Filha de Jó disponível deve servir um lanche e depois entregá-las aos pais. 

 As Abelhinhas podem participar de eventos e visitas filantrópicos 

organizados pelas Filhas de Jó ou até mesmo organizarem suas próprias 

visitas e arrecadações, com o total suporte do Conselho Guardião da 

Colmeia. 
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Primeiramente, é necessário que uma Filha de Jó apresente ao 

Bethel a moção para a instituição de uma Colmeia do Clube das 

Abelhinhas. Para tal, é preciso que as Filhas saibam o que é o Clube e as 

responsabilidades que terão para com ele, visto que o Bethel é a 

instituição patrocinadora da Colmeia, cabendo aos seus membros dar 

todo o suporte necessário para o funcionamento desta. 

Depois do projeto aprovado pelos membros do Bethel e do 

consentimento do Conselho Guardião do Bethel, recomenda-se enviar 

algumas correspondências informando sobre a decisão da instituição da 

Colmeia. Essas cartas devem ser endereçadas à Suprema Deputada 

Assistente e/ou à Grande Deputada; ao Grande Conselho Guardião ou 

Conselho Guardião Jurisdicional e ao Venerável Mestre da Loja 

Maçônica patrocinadora do Bethel. 

Feito isso, é de extrema importância que o Conselho Guardião da 

Colmeia ou um Comitê seja nomeado, para que as demais providências 

sejam tomadas. 

Comecem selecionando um dia e horário para fazer a reunião da 

Colmeia pelo menos uma vez por mês. Distribuam folhetos explicativos 

sobre o Clube em Lojas Maçônicas, para as irmãs de Filhas de Jó ou outras 

pessoas que possam se filiar à Colmeia. Para aquelas que se interessarem, 

são entregues formulários de petição para associação no Clube, como 

segue um modelo anexo. Eles devem ser preenchidos e entregues aos 

membros do Conselho Guardião da Colmeia, para que leiam e avaliem 

as candidatas.  

Escolham o traje que as Abelhinhas vestirão, um nome e um 

emblema para a Colmeia. Depois, ensaiem a Cerimônia de Instalação 

da Colmeia, realizada pelas Filhas de Jó. Existem várias cerimônias dessa 

espalhadas pela web, mas segue anexo a esse documento um modelo 

que pode ser escolhido.  

Depois disso, uma reunião com os pais e as próprias Abelhinhas 

para explicar sobre a Colmeia e passar detalhes sobre vestimenta, datas 

e valores para filiação deve ser marcada. A reunião deve 

preferencialmente acontecer em dois ambientes, para que as crianças 

façam uma dinâmica divertida enquanto os pais tiram dúvidas e 

acertam alguns detalhes sobre a associação de suas filhas. 

Não imediatamente precisa ser definida a adoção ou não do 

Ritual das Abelhinhas. Com o tempo, isso pode ser discutido. É preciso 

que as primeiras reuniões sejam divertidas e atraentes para as crianças, 

despertando o desejo delas de participarem da instituição. 
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Posteriormente, é também sugerido que se adote um Código Interno, 

para definir as regras da Colmeia. 
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Este é apenas um rascunho, um guia rápido, para que você saiba 

dar os primeiros passos para instituir uma Colmeia do Clube das 

Abelhinhas. Lembre-se de realizar as alterações necessárias para fazer 

com que o Clube seja mais efetivo para o seu Bethel.  

O Clube das Abelhinhas não deve ser apenas “as menininhas 

bonitinhas” que todos acham super fofas. É muito além disso! É uma 

organização responsável por acrescentar na formação do caráter 

dessas crianças. A infância é uma fase muito importante e ao mesmo 

tempo delicada, as pessoas que assumirão a Colmeia devem ser 

compromissadas e dispostas a dar o seu melhor para essas meninas. 

Quanto mais envolvidas as Abelhinhas estiverem, mais provável 

será que se tornem membros do Bethel quando completarem 10 anos de 

idade. Elas já terão amigas no Bethel e saberão sobre as atividades, 

então o período de ajuste como novo membro será bem menor. Faça-

as se sentirem especiais porque elas são! Estas garotas são as futuras 

oficiais de seu Bethel. 

 

Qualquer dúvida ou sugestão para melhoria deste material, entre em 

contato comigo através do e-mail: marinapinchemel@gmail.com 

 

“Nada se assemelha à alma como a abelha. 

Esta voa de flor para flor, aquela de estrela para estrela. 

A abelha traz o mel, como a alma traz a luz” 

Victor Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Martins Pinchemel Amorim 

Past Honorável Rainha e Past Princesa 

Membro dos Bethéis 02, Vitória da Conquista e 16, Brumado 

Membro fundador da “Colmeia Pérolas de Mel - Mater da Bahia” do Bethel 16 

2015 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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