SOBRE O QUE É ESTE ZUMBIDO?
Uma abelhinha vai:
- Fazer amizades
- Se divertir (MUITO!)
- Participar de atividades
- Ganhar confiança
- Aprender a ajudar o próximo na
comunidade
- Desenvolver habilidades de
liderança para toda vida

Seja parte
de algo
MARAVILHOSO!
ENTRE EM CONTATO
Para mais informações sobre o Programa
das Abelhinhas ou Filhas de Jó Internacional,
por favor entre em contato com nosso
Supremo Escritório em:
sgc@iojd.org
402-592-7987
jobsdaughtersinternational.org
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NOSSA HISTÓRIA

O QUE AS ABELHINHAS FAZEM?

O Programa das Abelhinhas começou
em 1988 no Estado de Washington,
EUA, como uma forma de encorajar
jovens meninas a estarem animadas
sobre as Filhas de Jó enquanto esperam
fazer 10 anos. O Programa tem zumbido
desde então

Elas se divertem, claramente! A
Abelhinha vai conhecer outras
Abelhinhas que estão aguardando para
se juntarem às Filhas de Jó. Elas também
vão conhecer as Filhas do Bethel que
um dia serão suas irmãs.

Fato Curioso:
As Filhas de Jó celebraram o 100o
aniversário em Outubro de 2020 e
naquela época haviam 900 Abelhinhas
no mundo todo!

QUEM É UMA ABELHINHA
Ela é uma jovem menina (normalmente
de 7 a 9 anos), que quer fazer novos
amigos e participar de novas
experiências enquanto aprende o básico
sobre as Filhas de Jó. Ela vai construir
sua auto confiança, aprender a estar a
serviço da comunidade, aproveitar
atividades divertidas, viajar e participar
de eventos locais, em seu estado e
internacionais
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Um grupo de Abelhinhas associado à um
Bethel é chamado de Colmeia. Uma
Colmeia vai realizar suas atividades em
conjunto com o Bethel e sob a
supervisão de uma Apicultora (uma
mulher super divertida e maravilhosa). A
ideia da Colmeia é criar laços de
amizade entre as Abelhinhas e as Filhas
do Bethel.
Uma Abelhinha é convidada para muitas
atividades do Bethel, assim como para
várias cerimônias especiais e eventos.
Os pais são convidados e altamente
encorajados a participarem também.
Quando a Abelhinha atinge a idade de
10 anos suficientes para iniciar no
Bethel, ela já conhecerá a maioria dos
membros e se sentirá confortável em
comparecer nas reuniões, eventos e
atividades.

SOBRE AS FILHAS DE JÓ
As Filhas de Jó estão localizadas em 5
países (Estados Unidos, Canadá,
Austrália, Filipinas e Brasil) com 11.000
membros no mundo todo. No curso dos
nossos 100 anos de história, mais de 1
milhão de meninas participaram.
As Filhas de Jó é um lugar onde
meninas se tornam jovens mulheres
confiantes. Nossos membros crescem
juntamente com suas colegas e
encontram sua voz em um local seguro
e de apoio. As meninas lideram a si
mesmas e planejam suas próprias
atividades, aprendendo sobre trabalho
em grupo e a resolver problemas
durante a caminhada.
As Filhas de Jó é para meninas que
crescem para serem confiantes jovens
mulheres, que respeitam tradição
enquanto moldam o futuro. Nossos
membros aprendem valiosas
habilidades que irão prepará-la para
liderar. Nós ensinamos meninas a
usarem suas vozes.

