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Notícias!

Olá meninas, tios e tias! A última edição do jornal foi lançada
em Junho deste ano, e durante todo esse tempo, muita coisa
aconteceu. Houve a troca de gestão, III UBEMS, iniciação,
promoção, filantropias... então, vamos dar um resumo do que
foi o 2º semestre de 2016, para relembrar os trabalhos
realizados
pelo
Bethel
durante
esta
gestão!
Espero que gostem! 
Por: Thaynara Betini

Cronograma da Gestão..

Nossa promoção Sapori D’Itália ocorreu no dia 23 de Outubro,
na Loja 8 de Maio. Com um cardápio variado, e uma equipe de
irmãs, tios, tias e mais incríveis pessoas que estão dispostas a
nos ajudar, alcançamos o sucesso novamente! Obrigada a
todos
os envolvidos
e que venha a próxima!!
Selo Bethel 01 de qualidade 

AGOSTO
No mês de agosto tivemos as seguintes atividades:
12- Curso de Defesa Pessoal – Artes Marciais;
21- Apresentação da Ordem no GOB e visita ao Asilo São João
Bosco com arrecadação de verduras para instituição;
22- Participação na Homenagem do Dia do Maçom;
27- Participação no McDia Feliz.

No dia 29 de Outubro, aconteceu nossa Iniciação, em que
ganhamos novas irmãs: Thabata, Juliara, Ana Carolina e
Thaynara. Contamos com a presença do Bethel 05 – Flores do
Cerrado, que foi essencial para a condução da cerimônia! Logo
após, houve um coquetel e as meninas compareceram na Noite
do Pijama com o tema Halloween Potter, que foi organizada
pelo nosso Comitê de Esporte e Lazer!
Acredito que neste dia, enfatizamos grandes qualidades de
nossa Ordem, quais sejam: união entre os Bethéis, integração
com as novas meninas, organização, irmandade, entre tantas
outras. Obrigada a todos os responsáveis por esse dia!

Filha de Jó do Mês!
SETEMBRO
3- Viagem para Jardim – MS, para participar e ajudar na
iniciação
do
Bethel
05
–
Flores
do
Cerrado;
10Filantropia
no
Sorrindo
Pela
Vida;
18- Doação dos Kits Vovó para a campanha do PACIJUS;
24- Coroação das Misses, sendo: Miss Bethel – Thaynara
Betini, Miss Simpatia – Fernanda Omine e Pequena Miss
Bethel – Julia Ueti. Também houve arrecadação de brinquedos,
roupas, etc, para os Ribeirinhos do Rio Paraguai.

Meu nome é Larissa Daniele Alves
Nakkoud
e
tenho
12
anos.
Eu iniciei no final do ano de 2015 e o cargos que
já ocupei foram 2° zeladora e 2° mensageira. Eu
gostei mais do cargo de 2° mensageira, porque
as mensageiras explicam a história de Jó na
iniciação.
A
maior
lição
que
eu
aprendi
na ordem foi aprender a ser solidária.
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Para as meninas que desejam iniciar eu tenho a dizer que através do
Bethel eu aprendi a ver o mundo de uma forma mais amigável, de
uma forma mais solidária e que quando elas entrarem, elas terão
irmãs no mundo inteiro e que sempre vão ajudá-las no que
precisarem.

III UBEMS
Nos dias 7, 8 e 9 de Outubro foi realizado o III UBEMS (União
de Bethéis do Mato Grosso do Sul) em Jardim – MS. Com o
tema “nós não estamos divididas, somos todas uma parte“, o
congresso fez jus ao que prometia. Em seu primeiro dia,
aconteceram as provas do concurso de miss e a maravilhosa
cerimônia de abertura, contando com uma recepção calorosa e
a linda apresentação da irmã Letícia Bózoli do Bethel 05 –
Flores do Cerrado, que provou que mesmo com suas
limitações, podemos alcançar nossos objetivos com muita força
e dedicação, nos mostrando o que uma verdadeira Filha de Jó
faria.
No dia seguinte, após o café da manhã, ocorreu o concurso de
ritual e a palestra “A força do trabalho em equipe” presidida
pela tia Kellen Cristina Pereira dos Santos Arantes, Psicóloga e
membro do Conselho Guardião do Bethel 04 – Flor de Liz.
Devo elogiar a palestra, pois foi algo que mostrou as filhas
como devemos trabalhar em conjunto e com quais qualidades
devemos contar para a realização de um ótimo trabalho! A irmã
Júlia Maria Machado, Past Honorável Rainha do Bethel
Jurisdicional do Rio de Janeiro, também nos apresentou uma
palestra, informando sobre como funciona os bethéis
jurisdicionais. Aprendemos bastante com ela, que além disso,
marcou presença como jurada no concurso de miss e, destaco
que a ajuda de uma filha de outro estado sempre é gratificante!
Logo após, aconteceu o show de talentos, em que pudemos
apreciar e nos divertir com as apresentações dos Bethéis.
Também aconteceu a dinâmica em grupo realizada pelo
SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em que
aprendemos o quanto a comunicação é importante para o
cumprimento de uma tarefa e pudemos conhecer ainda mais
nossas irmãs! Em seguida, foi a vez da gincana organizada
pelas irmãs Marielle e Tauani do Bethel 01 de Campo Grande –
MS, em que as meninas puderam mostrar o que sabem da
Ordem.
No encerramento, foram premiadas as ganhadoras do
concurso de ritual (1º lugar – Letícia Bózoli do Bethel 05 –
Flores do Cerrado, 2º lugar – Bethel 01 de Campo Grande –
MS e 3º lugar – Bethel 03 – Mensageiras da Paz, e os
membros de maioridade do Bethel 01 de Campo Grande – MS
também participaram, porém foram as únicas de sua categoria,
mas obtiveram uma pontuação altíssima), as ganhadoras do
concurso de talentos ( 1º lugar – Bethel 05 – Flores do Cerrado,
2º lugar – Bethel 04 – Flor de Liz e 3º lugar- Bethel 01 de
Campo Grande – MS e Bethel 03 – Mensageiras da Paz) e
foram coroadas as novas misses (Miss Filha de Jó de Mato
Grosso do Sul – Larissa Pinheiro do Bethel 06 – Lírios do
Pantanal, Miss Simpatia Filha de Jó de Mato Grosso do Sul –
Thaynara Betini do Bethel 01 de Campo Grande - MS e
Pequena Miss Filha de Jó de Mato Grosso do Sul – Julia Ueti
do Bethel 01 de Campo Grande MS). Após o encerramento, foi
realizada a Festa Fantasia. No último dia do congresso, foi
realizada a ritualística comentada pelas novas misses, que
consistiu em ajudar as irmãs a compreender o ritual. Também

foi realizado o tira-dúvidas pela nossa Suprema Deputada
Assistente,
Rosana
Camargo.
Enfim, após toda essa narrativa do que foi o III UBEMS, ainda
não encontro palavras para expressar o que a dedicação de
todos os Bethéis –principalmente o Bethel 05 – Flores do
Cerrado que organizou– foi capaz de fazer. O maior presente
que as filhas de Jó do estado puderam receber foi este
congresso, em que foi possível fazer amizades, se divertir e
aprender, tudo em um só lugar, entre família. É imensurável o
quanto estou feliz por poder fazer parte disto, de ter participado
desta história. As lembranças, guardadas através de fotos,
vídeos e memórias, não são suficientes para acabar com a
saudade que foi deixada, desses dias tão enriquecidos de
alegria. E eu tenho orgulho do que foi este congresso!
Nós não estamos divididas, somos todas uma
parte. Que possa o senhor estar entre nós, enquanto
estivermos
separadas
umas
das
outras.

Desafio!

Pergunta da edição passada: Quem confere a elegibilidade de visitantes
adultos para assistir a uma reunião de Bethel antes da reunião iniciar?
Resposta: Guardião Associado do Bethel
Ganhadora: Fernanda Omine
PERGUNTA DESTA EDIÇÃO: Qual deve ser a posição da
Urna de Incenso dentro do Templo?
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