Cerimônia das Abelhinhas
Escrita por Nicole Boyer
Past Honorável Rainha do Bethel nº 13 de Salt Lake City, Utah;
Past Miss Filha de Jó de Utah 2009/2010; Past Honorável Rainha do Grande Bethel de Utah
2013/2014 e recebedora do Prêmio Lírio do Vale
Esta Cerimônia é para ser feita em uma reunião aberta ou em um evento promocional onde crianças
possam participar. Itens necessários para a cerimônia: Uma flor branca, uma flor púrpura, faixa de
Abelhinha e certificado.
HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês se retirarão e conduzirão as
meninas que participarão da Cerimônia das Abelhinhas para dentro da sala do Bethel.
A Guia com a(s) Abelhinha(s), seguidas pela Dirigente de Cerimônias, entra na Sala do Bethel pela
porta da Sala de Preparação, caminha para o oriente na Linha de Marcha do Norte até a Linha do
Oriente. Organiza a(s) Abelhinha(s) na Linha do Oriente, voltada(s) para o oriente.
GUIA: (Olha para a Honorável Rainha) Honorável Rainha, tenho o prazer de apresentar
(apresenta a(s) Abelhinha(s))
, que está(ão)
apta(s) a se tornar(em) Abelhinha(s).
HONORÁVEL RAINHA: Estamos entusiasmadas por você(s) ser(em) um membro ativo em nossa
Ordem. Você(s) está(ão) prestes a passar por um marco importante em sua(s) jornada pelas Filhas
de Jó. Este momento foi reservado para que possamos oferecer-lhe(s) esta Cerimônia das
Abelhinhas como um presente caloroso de amizade. Esperamos que, à medida que você(s)
avance(m) na escola e em suas atividades diárias, você(s) seja(m) guiada(s) pelas lições que
receberá(ão) durante a cerimônia de hoje e por todas as outras coisas que encontrará(ão) quando
em breve se tornar(em) uma Filha de Jó. Diante do Altar você(s) fará(ão) uma promessa especial e
receberá(ão) sua primeira lição em nossa bela Ordem. Você(s) agora será(ão) conduzida(s) ao
Altar para fazer esta promessa e receber presentes de amor e amizade de nossas Oficiais.
Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês conduzirão a(s) Abelhinha(s) ao ocidente do Altar.
A Guia vira à direita na Linha do Oriente para a Linha Marcha do Sul e depois para o ocidente na
Linha do Altar. Ela vira à direita na Linha do Altar e depois vira à esquerda entre o posto da
Tesoureira e o lado sul do Altar. A Guia e a Dirigente de Cerimônias organizam a(s) Abelhinha(s) entre
os postos de Primeira e Terceira Mensageiras. Ela(s) se volta(m) para o oriente.
Capelã você comparecerá ao Altar. A Capelã segue para o Altar da maneira usual.
CAPELÃ: Ser uma Abelhinha é um grande privilégio e um trabalho muito especial e importante.
Você(s) repetirá(ão) depois de mim a promessa das Abelhinhas. Eu prometo - que me prepararei para me tornar uma Filha de Jó - ao respeitar meus pais - ser uma amiga verdadeira - para todas
as minhas Irmãs Filhas de Jó - e espalhar amor, - paz e felicidade - onde quer que eu vá. Prometo que me esforçarei para ser - a melhor Abelha - que puder ser.
A Guia e a Dirigente de Cerimônias caminham para o lado oriente do Altar com a(s) Abelhinha(s) entre
elas.
GUIA: Primeira Mensageira, o que você espera compartilhar com essa(s) Abelhinha(s)?
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PRIMEIRA MENSAGEIRA: A amizade é especial e algo que todas as Filhas de Jó compartilham. É
função de cada Abelhinha oferecer um sorriso e mostrar que ela sempre se importará. Como
Abelhinha, essa também é uma importante qualidade. Certifique-se de mostrar gentileza em cada
coisa que você fizer e faça amizade.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Segunda Mensageira, que qualidade você tem para nossa(s)
Abelhinha(s) hoje?
SEGUNDA MENSAGEIRA: Aprendemos a honrar nossos pais e tutores em cada palavra,
pensamento e ação. As Filhas de Jó nos ensina a respeitar todas as pessoas que encontramos. O
respeito pelos nossos pais é uma qualidade que cada Abelhinha deve ter. Porque, embora sejamos
todas fofas, de vez em quando deixamos nossos mais velhos completamente loucos.
GUIA: Terceira Mensageira, que característica você tem para dar a essa(s) Abelhinha(s)?
TERCEIRA MENSAGEIRA: A verdade é importante desde a juventude até a velhice. O Ritual das
Filhas de Jó foca na honestidade até a última página. Como uma de Jó em treinamento, lembre-se
de nunca fofocar ou mentir. Porque você nunca é jovem demais para ver que a honestidade é uma
qualidade para a qual todos devemos viver.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Quarta Mensageira, do que você tem mais orgulho que as Filhas
de Jó fazem?
QUARTA MENSAGEIRA: Dentro das Filhas de Jó, nos concentramos na caridade e no cuidado
com os necessitados. Não se pode deixar de sorrir depois de realizar uma boa ação. Uma
Abelhinha deve se lembrar de retribuir com gentileza e abraços todos os dias, pois a caridade é
um presente que continua sendo dado de todas as maneiras.
GUIA: Quinta Mensageira, que bênção você espera que essa(s) Abelhinha(s) leve(m) ao longo da
vida?
QUINTA MENSAGEIRA: O amor é uma qualidade que cada Filha de Jó guarda em seu coração.
Em nossa Ordem, vemos o amor do começo ao fim. Esta sala toda tem um amor incondicional
por você(s), como Abelhinha(s). Esperamos que seu(s) coração(ões) sejam abundantes em amor.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Tesoureira, o que você tem a dizer?
TESOUREIRA: As Filhas de Jó nos mostram que é melhor ser rica em amor do que em ouro,
porque a amizade é a coisa mais importante que alguém pode ter.
A Guia, seguida pela(s) Abelhinha(s) e pela Dirigente de Cerimônias, vira à direita, marcha para a
Linha de Marcha do Norte, depois vira à direita e marcha para a Linha do Oriente onde elas se
organizam, centralizada(s) na Linha do Oriente.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Bibliotecária, que palavras você tem para oferecer a essa(s)
Abelhinha(s)?
BIBLIOTECÁRIA: As Filhas de Jó nos ensinam a viver uma vida equilibrada, a desfrutar da
literatura, das artes e da ciência e nunca perder de vista Deus, mesmo quando enfrentamos
conflitos.
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GUIA: Musicista e Secretária, que lições vocês têm para nossa(s) Abelhinha(s)?
MUSICISTA: Nunca se esqueça(m) da importância da música; uma melodia positiva pode
mantê-la sorrindo o dia todo.
SECRETÁRIA: Estando lado a lado ou a quilômetros de distância, as Filhas de Jó deixarão
você(s) saber(em), amiga(s) e irmã(s), que será(ão) querida(s) em seus corações.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Segunda e Primeira Zeladoras, que qualidades vocês têm a
oferecer?
SEGUNDA ZELADORA: Ofereço a você(s) a qualidade da paciência em seu(s) dia a dia.
Paciência é uma qualidade que uma Filha precisa ter na escola, na arrecadação de fundos e ao
enfrentar conflitos.
PRIMEIRA ZELADORA: Fé é a qualidade que ofereço a você(s). Manter suas crenças e valores
elevados, são algumas das coisas que nossa Ordem se esforça para ensinar.
GUIA: Honorável Rainha, esta(s) Abelhinha(s) ouviu(ram) boas palavras e desejos de nossas
Oficiais e eu agora a(s) apresento a você.
HONORÁVEL RAINHA: Segunda e Primeira Princesas, vocês tem algo a oferecer a esta(s)
futura(s) Filha(s)?
SEGUNDA PRINCESA: Que você(s) sempre se lembre(m) das lições ensinadas nesta cerimônia.
Represento Jemima, uma das três filhas de Jó. Que a pureza e a inocência permaneçam fiéis a
todos os seus pensamentos, palavras e ações. Dou-lhe(s) uma flor branca, emblema de pureza.
PRIMEIRA PRINCESA: Represento Kezia, a segunda filha de Jó. Embora você(s) ainda seja(m)
jovem(ns), a beleza de você(s) esta noite (manhã ou tarde) brilhará eternamente e é evidente
que você(s) é(são) realmente a(s) "mais justa(s) em toda a terra". Presenteio você(s) com esta
flor roxa que representa a realeza e o poder.
HONORÁVEL RAINHA: Esta cerimônia marca um momento muito importante na carreira de
você(s) como Filha(s) de Jó. Que as bênçãos da Amizade, Honra, Verdade, Caridade e Amor
melhorem sua(s) vida(s). Sua(s) experiência(s) e as irmãs Filhas de Jó se tornarão mais doces a
cada dia que passar. Presenteio-lhe(s) agora com o certificado e a faixa de Abelhinha. Espero que
você(s) use(m) a faixa com dignidade e graça, tornando-se uma adorável Abelhinha das Filha de
Jó de nossa Ordem. Guia e Dirigente de Cerimônias, por favor, conduzam nossa(s) Abelhinha(s)
ao(s) seu(s) lugares.
A Guia, seguida pela(s) Abelhinha(s) e pela Dirigente de Cerimônias, marcha para o ocidente na
Linha de Marcha do Sul para sentar(em)-se com suas famílias, a menos que outro(s) lugar(es) tenham
sido reservados especificamente para ela(s). Neste ponto, ou a Honorável Rainha continua com os
trabalhos programados para o evento promocional ou ela anuncia a Cerimônia de Encerramento, dá
os golpes com o malhete para as Oficiais se levantarem e elas fazem o encerramento de acordo com o
Ritual, usando a formação do Triângulo e a Benção de Mizpá.
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