
Cerimônia do Pin das Abelhinhas 

 
HONORÁVEL RAINHA: Secretária (se levanta e acena com a cabeça), você lerá o(s) nome(s) da(s) 

Abelhinha(s), a(s) qual(is) se levantará(ão) assim que seu(s) nome(s) for(em) chamado(s). 

 

HONORÁVEL RAINHA: Guia (se levanta e acena com a cabeça) e Dirigente de Cerimônias (se 

levanta e acena com a cabeça), vocês conduzirão a(s) Abelhinha(s) ao Ocidente do Altar. 

 

A Musicista tocará uma música apropriada. 

 

HONORÁVEL RAINHA: Você(s) colocará(ão) a mão direita sobre o coração e repetirá(ão) o 

seguinte Juramento. A Honorável Rainha coloca a mão no coração. A Guia e a Dirigente de 

Cerimônias ajudarão a(s) Abelhinha(s) a colocar as mãos dela(s) sobre o coração. A Guia e a 

Dirigente de Cerimônias colocarão as mãos sobre o coração também, mas não repetirão o juramento. 

 

Prometo – que me prepararei – para me tornar uma Filha de Jó - ao respeitar meus pais – ao ser 

uma amiga verdadeira – para todas as minhas Irmãs Filhas de Jó – e ao espalhar amor, paz e 

felicidade – onde quer que eu vá. – Prometo que serei – a melhor Abelhinha – que puder ser. 

Todas colocam suas mãos ao lado do corpo. 

 

HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês conduzirão a(s) Abelhinha(s) ao 

Oriente. A Guia e a Dirigente de Cerimônias pedem à(s) Abelhinha(s) para segui-las. Elas caminham 

ao redor das laterais do Altar e se voltam de frente uma para a outra, em frente ao Altar. A Guia e a 

Dirigente de Cerimônias procedem como em Escolta e Apresentações. A Honorável Rainha convida 

a(s) Abelhinha(s) para se juntar(em) a ela no Oriente. A Honorável Rainha as parabeniza. 

 

(3 golpes de malhete) A Honorável Rainha presenteará cada garota com um pin e lhe(s) entregará um 

pacote. 

 

HONORÁVEL RAINHA: Tenho o prazer de apresentar   que recebeu(ram) 

o pin  oficial de Abelhinha deste Bethel. A Honorável Rainha deve liderar os aplausos. 

(1 golpe de malhete) 

 

HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês conduzirão esta(s) futura(s) 

Filha(s) de Jó às linhas laterais. 

 

A Musicista tocará uma música apropriada. 
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