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Queridas Abelhinhas e Tias Guardiãs Apicultoras,  

Essas atividades foram pensadas com muito carinho para promover o maior 

envolvimento das Abelhinhas com a Colmeia e as Filhas de Jó. É muito importante 

que as tias Apicultoras incentivem as abelhinhas a participarem de todas as 

atividades do Bethel, para que possam se preparar com muito êxito para se tornar 

uma Filha de Jó. 

 Aproveitem bastante! Contamos com a participação de todas vocês! 

REGRAS: 

 Cada mês a tia Apicultora deverá enviar um relatório de todas as abelhinhas para o e-

mail das colmeias de Minas Gerais: colmeiasmg@gmail.com. 

  O relatório está disponível abaixo, a tia pode tirar uma foto do relatório preenchido ou 

scannear e enviar pelo e-mail. 

  O relatório deverá ser enviado até o dia 10 de todos os meses. 

 As abelhinhas exemplares serão premiadas na Grande Sessão de Minas Gerais de 2021. 

  A tia apicultora deve fazer um relatório coerente com as atitudes da abelhinha. E se 

possível anexar fotos, das atividades realizadas, ao e-mail. 

  A tia Apicultora deve ler quais são as atividades disponíveis com as Abelhinhas na 

primeira oportunidade para que elas estejam cientes e se esforcem para completá-las. 
 

 



 
 

ATIVIDADES 

  Convidar uma amiga para participar da sua colmeia -> 30 pontos por amiga que entrar. 

 Levar uma amiga para algum evento da colmeia ou das Filhas de Jó -> 5 pontos por cada 

amiga em cada evento. 

 Se elegível, entrar no Bethel -> 50 pontos. 

 Comparecer as reuniões da colmeia -> 10 pontos por reunião. 

 Ajudar a tia Apicultora na reunião com o que ela precisar -> 20 pontos por reunião. 

 Comparecer a um evento do Bethel -> 5 pontos por evento. 

 Presença dos pais, avós ou outros membros da família nas reuniões do Bethel -> 5 pontos 

por pessoa. 

 Usar roupas apropriadas para as reuniões da colmeia -> 5 pontos por reunião. 

 Assistir a cerimônia de abertura e a de encerramento da reunião do Bethel -> 10 pontos 

cada. 

 Aprender a cantar uma música das Filhas de Jó -> 20 pontos cada. 

 Comparecer/participar da reunião de instalação ou de uma reunião pública do seu 

Bethel -> 15 pontos cada reunião. 

 Comparecer a um evento de outra colmeia ou outro Bethel -> 10 pontos cada. 

 Participar de uma filantropia -> 20 pontos cada. 

 Auxiliar o Bethel em algum evento do Bethel ou de outra organização maçônica (ex: 

jantar, limpeza da loja, etc) -> 10 pontos cada evento.  

 Comparecer ao culto da gestão -> 10 pontos cada. 

 Ir a alguma reunião pública de outra organização maçônica (ex: maçonaria, estrela do 

oriente, arco-íris, Demolays) -> 5 pontos por reunião. 



 

 

RELATÓRIO MENSAL DA ABELHINHA EXEMPLAR 

Nome da Abelhinha: ______________________________________________________ Nº do Bethel: _________ Mês: ______________________  

ATIVIDADE 
TOTAL DE 

PONTOS 

Convidar uma amiga para participar da sua colmeia.  

Levar uma amiga para algum evento da colmeia ou das Filhas de Jó.  

Se elegível, entrar no Bethel.  

Comparecer as reuniões da colmeia.  

Ajudar a tia Apicultora na reunião com o que ela precisar.  

Comparecer a um evento do Bethel.  

Presença dos pais, avós ou outros membros da família elegíveis nas reuniões do Bethel.  

Usar roupas apropriadas para as reuniões da colmeia.  

Assistir a cerimônia de abertura e a de encerramento da reunião do Bethel.  

Aprender a cantar uma música das Filhas de Jó.  

Comparecer/participar da reunião de instalação ou de uma reunião pública do seu Bethel.  

Comparecer a um evento de outra colmeia ou outro Bethel.  

Participar de uma filantropia.  

Auxiliar o Bethel em alguma outra organização maçônica (ex: jantar, limpeza da loja, etc).  

Comparecer ao culto da gestão.  

Ir a alguma reunião pública de outra organização maçônica (ex: maçonaria, estrela do 

oriente, arco-íris, Demolays). 
 

Assinatura da tia Apicultora do Bethel: _________________________________________________________________________________________________________ 

Qualquer dúvida podem me procurar! Beijos de luz! 

Mariana Oliveira Axer – (31) 98014-0560 

Tia Presidente do Comitê das Colmeias Mineiras do Grande Conselho Guardião de Minas Gerais 


