
 
SUPREMO BETHEL – 2022/2023 

 
O Comitê do Supremo Bethel está muito entusiasmado em anunciar que tanto a Reunião  quanto 
a Instalação do Supremo Bethel estarão disponíveis tanto presencialmente quanto on-line 
novamente este ano. 
O sorteio para as Oficiais e Representantes do Supremo Bethel também estará disponível tanto 
para as Filhas que participarem presencialmente quanto para aquelas que participarem 
virtualmente. Por favor, observe que a inscrição encerra-se em 15 de junho de 2022 
. 
Há várias mudanças no processo as quais são listadas a seguir. 

 
• A ÚNICA maneira de se inscrever para o Supremo Bethel, este ano, será virtualmente, 

por meio do site de inscrição da Suprema Sessão. NÃO HAVERÁ NENHUMA 
INSCRIÇÃO PRESENCIAL PARA O SUPREMO BETHEL. Por favor, inscreva-se e 
pague a taxa de inscrição on-line. 

• Honorável Rainha do Supremo Bethel - A Filha deve ter, pelo menos, 16 anos e seu 19 
aniversário deve ser após 07/28/2022 (data da Reunião do SB).  Ela também deve ser 
uma Honorável Rainha instalada até 07/28/2022 ou Past Honorável Rainha. As 
Candidatas a HRSB devem preencher o Formulário de Inscrição, bem como uma Carta 
de Intenções. A Carta de Intenções deve ser enviada à Amy Flowers, Guardiã do 
Supremo Bethel por e-mail (preferencialmente com ‘’SBHQ – Letter of intent’’ no 
campo de assunto) ou correio normal (deve ser postada até 15/05/2022). O prazo 
final é 15 de maio de 2022.  A Carta de Intenção será postada juntamente com as 
informações da Suprema Sessão.  

• Oficial de Linha do Supremo Bethel (que não seja a HRSB) – A Filha deve ter, pelo 
menos, 16 anos e seu 20 aniversário deve ser depois de 07/28/2022 (data da Reunião do 
SB). Ela também deve ser uma Honorável Rainha (instalada até 07/28/2022) ou Past 
Honorável Rainha. 

• Musicista do Supremo Bethel - deve atender aos mesmos requisitos de idade acima e  
tocar um instrumento musical. 

• Oficiais do Supremo Bethel - devem atender aos mesmos requisitos de idade acima. 

• Representantes do Supremo Bethel - Devem ser Filhas ativas, com idades entre 10 e 
19 anos e atender aos requisitos de idade mencionados acima. 

• Oficiais Instaladoras do Supremo Bethel - este ano, as Oficiais Instaladoras serão 
escolhidas dentre as PHRSBs presentes. 

 
Quando estiver completando o formulário de inscrição, certifique-se de que ele está complete 
com endereço residencial e cellular.  Ao preencher o Formulário, cada Filha estará aceitando 
ocupar qualquer posto para o qual ela for indicada e está certificando que ela é membro ativa do 
Bethel que ela indicou no formulário e que suas taxas estão pagas integralmente. 
 
Mais uma vez – NÃO haverá inscrição presencial para o Supremo Bethel na Suprema 
Sessão este ano. 
 
Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, envie e-mail para Amy Flowers, Guardiã do Supremo 
Bethel em amyflowers@wlcsd.org e coloque “Pergunta sobre o SB” na linha do “assunto”. 
 
Esperamos ver muitos de vocês pessoalmente ou on-line na Suprema Sessão 2022!! 
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