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Clube de Potenciais Membros
O interesse em fundar um Bethel é compartilhado tanto por tios e tias, quanto por
Membros de nossa ordem que acabam morando em cidades que não possuem Bethel.
Durante todo o processo é preciso organizar eventos a fim de arrecadar dinheiro
para sua instituição e também para conseguir mais membros. Mas como isso pode ser
mais bem organizado para que o Bethel seja devidamente instituído?
Nossa constituição prevê a formação de um Clube de Potenciais Membros. O
objetivo do Clube é possibilitar a instituição ou reinstituição de um Bethel, promover
relações fraternais e companheirismo entre os membros e levantar fundos até que
haja membros suficientes para que um Bethel seja instituído/reinstituído, e quando
isso acontecer, o Clube é dissolvido e todos os seus direitos são transferidos para o
Bethel.
Esse Clube deve ser composto de garotas e adultos com o mesmo propósito. Os
oficiais devem ser:
- Presidente: preside as reuniões e participa de todas as ações promocionais para
aumentar a filiação de meninas e adultos;
- Secretário (a): mantém o registro completo das reuniões e correspondências;
- Tesoureiro (a): recebe o dinheiro e paga todas as contas aprovadas; OU
- Secretário (a)/ Tesoureiro (a).
Pelo menos um dos membros deve ser um Membro de Maioridade das Filhas de
Jó Internacional (FJI), um Mestre Maçom ou um membro de uma Família Maçônica. O
local, data e horário das reuniões são determinados pelos membros.
Se você tem interesse em fundar um Bethel na sua cidade, a formação do Clube
de Potenciais Membros pode ser uma ferramenta essencial para que isso aconteça.
Então não perca tempo, procure compreendê-lo melhor em nossa constituição e
busque o auxílio do Supremo ou Grande Conselho Guardião!
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