
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tradução do material disponibilizado pelo supremo conselho guardião 
Aprovado pelo grande conselho guardião para utilização nas colméias mineiras 

Fevereiro/2020 



 

A Colmeia é composta por um grupo de garotas que têm 7, 8 e 9 anos de 

idade, chamadas Abelhinhas,que desejam se tornar Filhas de Jó quando atingirem 

a idade para iniciação. As Abelhinhas devem fazer amigas, se divertir, participar 

das atividades do Bethel, ajudar ao próximo através de atividades filantrópicas e 

aprender sobre das Filhas de Jó. 

O(A) Oficial Adulto(a) responsável pela Colmeia é o(a) Apicultor(a) do 

Bethel, que pode ser um membro Associado do Conselho Guardião do Bethel ou 

um Presidente de Comitê, indicado pelo Conselho Guardião do Bethel, e nomeado 

pelo Grande Conselho Guardião. O(A) Apicultor(a) do Bethel deve garantir que a 

Colmeia realize atividades divertidas e adequadas à idade das Abelhinhas. 

O(A) Apicultor(a) do Bethel deve incentivar a realização de atividades 

lúdicas e adequadas a idades das abelhinhas como: brincadeiras, músicas e 

literatura. Além da participação da Colmeia nas Reuniões Públicas das Filhas de Jó, 

nos eventos para arrecadação de fundos, na Grande Sessão Anual e nas filantropias 

que sejam adequadas à idade das Abelhinhas. Dessa forma, torna-se proibida a 

realização de reunião ritualística ou pública pelas Abelhinhas, pois a Colmeia 

é um grupo auxiliar do Bethel, as abelhinhas somente irão desempenhar 

ritualística e assumir cargos quando forem iniciadas nas Filhas de Jó Internacional. 

O(A) Apicultor(a) do Bethel  deve incentivar a participação das Filhas de 

Jó nas atividades das abelhinhas, pois a função primordial das abelhinhas é ser 

um grupo de prospecção de novos membros para o Bethel que já tenha contato 

com as filhas e tios do Bethel, para facilitar sua jornada como Filha de Jó.  

Nesse material você irá encontrar cerimônias para comemorações e 

ocasiões especiais que devem ser realizada pelo seu Bethel. Além disso, também 

irá encontrar atividades para que o(a) apicultor(a) possa realizar com a sua 

Colmeia em sua reunião mensal com a ajuda das filhas do Bethel. 

 
 
 
 



 

Cerimônia de Filiação das Abelhinhas 
Adaptada da cerimônia escrita por 

Suzanne Telles Hursh, PHR, PGB, Bethel n.:107, California 

 
Esta cerimônia pode ser realizada antes da Reunião do Bethel, depois que a Reunião do Bethel for 
encerrada ou durante uma reunião pública do Bethel. 
 

HONORÁVEL RAINHA: As Abelhinhas, por favor, se levantem e dêem um passo às 
linhas laterais.  
 
HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias vocês escoltarão ela(s) 
para a linha do Ocidente. 
 
A Guia e a Dirigente de Cerimônias deixam seus postos para a linha do ocidente, viram à direita e à 
esquerda, respectivamente, para as Linhas de Marcha Sul e Norte. Se existir meninas nos dois lados, a 
Guia e a Dirigente de Cerimônias andam em suas respectivas linhas até as meninas em posição mais a 
oriente. Se existir meninas somente em uma linha de marcha, apenas a oficial daquela linha deve 
caminhar à posição mais a oriente. Quando passarem pelas abelhinhas elas dizem “Por favor, siga-me” 
e prosseguem para as abelhinhas localizadas mais a oriente e pedem que a siga. A Guia e Dirigente de 
Cerimônias marcham nas Linhas Sul e Norte, respectivamente, para a linha do ocidente. A Guia e 
Dirigente de Cerimônias caminham juntas e movem-se na linha do ocidente para posicionar todas as 
abelhinhas na linha do ocidente no centro, com espaços iguais entres elas e voltadas para o oriente, a 
Guia e a Dirigente de Cerimônias se posicionam ao lado das últimas abelhinhas, de forma que as 
abelhinhas fiquem entre elas. Todas se voltam para o Oriente.  

 
GUIA: Honorável Rainha, eu tenho o prazer de apresentar (nome das abelhinhas) 
que são elegíveis para ser abelhinhas de nosso Bethel. 
 
HONORÁVEL RAINHA: Minhas amigas embora a sua iniciação nas Filhas de Jó 
possa não começas até você completar a idade de 10 anos, a Colmeia é uma parte 
extremamente importante em nosso Bethel. Você é o futuro de nossa organização. 
No tempo que antecede a sua iniciação no Bethel, você irá ter muitas 
oportunidades para conhecer suas irmãs do Bethel e aproveitar a diversão e a 
amizade das Filhas de Jó. Você também irá compartilhar as nossas lições e irá 
entender melhor o seu papel como Abelhinha. Nesse momento você irá realizar o 
seu primeiro juramento em nossa organização. Guia e Dirigente de Cerimônias, 
vocês conduzirão as Abelhinhas ao ocidente do Altar. 
 
A Guia vira-se para as Abelhinhas e diz: “Por favor, me siga”. A Guia vira-se em direção a Linha de 
Marcha Sul e caminha na Linha de Marcha Sul seguida pelas Abelhinhas e Dirigente de Cerimônias. A 
Guia marcha à oriente até a linha do Altar. A Guia se vira e marcha para o norte até o canto norte do 
Altar, então se vira e caminha para o ocidente, entre o Altar e o posto da Capelã, até um ponto que as 
Abelhinhas fiquem no centro, atrás do Altar, todas voltadas para o oriente. A Guia e a Dirigente de 
Cerimônias voltam-se para oriente e recuam um passo para trás.  

 



 

HONORÁVEL RAINHA: (**)  
 
Todas as Oficiais do Bethel devem se levantar. 

 
HONORÁVEL RAINHA:  Abelhinhas vocês colocarão a mão direita sob o coração 
repetirão o seguinte juramento. 
 
A Guia e a Dirigente de Cerimônias devem ajudar as Abelhinhas a colocar sua mão no coração, e fazer o 
mesmo. Todas as demais oficiais permanecem de pé, com as mãos ao lado do corpo. As Oficiais, Guia e 
Dirigente de Cerimônias não repetem o juramento. A Honorável Rainha coloca o malhete sob o coração. 
 

HONORÁVEL RAINHA:  Eu sinceramente prometo/ que vou me preparar / para ser 
uma Filha de Jó / demonstrando respeito / e bondade / com os mais velhos / com 
minhas irmãs das Filhas de Jó / e com todas as pessoas./ Que vou ser responsável / e 
me esforçar/ para agir / como as mais justas da Terra./ Que até o dia / da minha 
iniciação / serei orgulhosamente / reconhecida / como uma Abelhinha.  
 
A Honorável Rainha retorna suas mãos ao lado do corpo. A Guia e a Dirigente devem auxiliar as 
Abelhinhas.  

 
HONORÁVEL RAINHA: (*)  
 

HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês conduzirão as 
Abelhinhas à linha do oriente.  
 
A Guia vira-se para as Abelhinhas e diz: “Por favor, me siga”. A Guia marcha ao redor do altar, 
passando pelo posto da Tesoureira,  até a linha do altar, vira-se para o norte e caminha na linha do 
altar até a linha de marcha norte, seguida pelas Abelhinhas e Dirigente de Cerimônias. Na Linha de 
Marcha Norte vira-se para o oriente até a Linha do Oriente. Vira-se para o sul e posiciona as 
Abelhinhas no centro da Linha do Oriente, em frente à Honorável Rainha. Todos se viram para o 
oriente. A Honorável Rainha convida às Abelhinhas a subir no pedestal do Oriente, a Guia e 
Dirigente de Cerimônias permanecem na Linha do Oriente, em frente aos pedestais das zeladoras.  
 
 

HONORÁVEL RAINHA: (***) Eu agora lhes dou as boas-vindas como Abelhinhas das 
Filhas de Jó Internacional.  Membros e amigos, eu tenho a alegria de apresentar as 
novas Abelhinhas do Bethel nr.: _______ de _______________. Por favor, unam-se a 
mim para as calorosas boas vindas.  
 
A Honorável Rainha lidera um aplauso.  
 
HONORÁVEL RAINHA: (*) 
 



 

A Honorável Rainha apresenta o(a) Tio(a) Apicultor(a) do Bethel e o(a) convida para 
que realize a entrega dos presentes às Abelhinhas.  A Honorável Rainha solicita que 
as Abelhinhas apresentem seus pais e membros de sua família. 
 
HONORÁVEL RAINHA: (*) 
 
HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês conduzirão as 
Abelhinhas aos seus lugares.  
 
A Guia e a Dirigente de Cerimônias escoltam as Abelhinhas pelas linhas laterais aos seus lugares, da 
mesma maneira utilizada em Escolta e Apresentações, até seus lugares reservados. A Guia e Dirigente de 
Cerimônias, lado a lado, retornam aos seus postos e sentam-se. 

 
HONORÁVEL RAINHA: Isso conclui a Filiação das Abelhinhas. 
 
(*) 


