
'' Somos todos anjos de uma asa só''

Projeto do Grande Time
de minas gerais

EDITAL



A atual Honorável Rainha e a Guardiã do Bethel deverão ser as
moderadoras da atividades e incentivar que todos os membros
do Bethel participem, coletando os relatos e computando os
pontos;
As moderadoras irão dividir as filhas em duplas aleatórias,
buscando sempre levar todos os membros à realizar os
desafios semanais;
Além disso, os desafios poderão também ser realizados por
membros do CGB. Para isso, as moderadoras deverão dividir
os Tios e Tias em duplas aleatórias;
Toda terça-feira no instagram do @grandebethelmg &
@grandeconselhomg & @missfilhadejomg serão divulgados os
desafios semanais para que as moderadoras possam repassar
aos membros do Bethel;
Cada desafio semanal possui uma pontuação única que deverá
ser computada à dupla pelas moderadoras (HR & Guardiã);

Nos dias de hoje torna-se essencial cativar e abraçar nossas
irmãs, tias e tios, para que juntos possamos alçar vôos que jamais
conseguiríamos sozinhos.
 
Pensando nisso, o Grande Time propõe a atividade “Somos todos
anjos de uma asa só” que deverá ser realizada por todos os
bethéis mineiros, observando as seguintes instruções:
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A dupla terá uma semana (terça à terça) para que possa
executar o desafio e enviar um relato no grupo do Bethel
sobre o que realizaram;

 
O primeiro desafio é: realizar uma videochamada para a
sua dupla e conversar sobre as dificuldades nessa
quarentena, seus medos e angústias, suas alegrias nesse
período e seus desejos quando tudo isso regularizar!
 
As duplas deverão tirar um print da chamada e encaminhar no
grupo de WhatsApp do seu Bethel para que a Honorável Rainha
possa divulgar à todos através do Instagram do Bethel e
marcando o Grande Time: @grandeconselhomg &
@grandebethelmg & @missfilhadejomg.
 
A HR & a Guardiã deverão ter uma planilha para anotar os pontos
e cada dupla que cumprir o desafio 01 desta semana irá receber
2 pontos.
 
E então, vamos abraçar uns aos outros afim de voarmos JUNTOS
espalhando o amor pelas Filhas de Jó Internacional?!
 
O Grande Time espera pela participação de todos os Bethéis. 


