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“JOBIE TO BE” – ABELHINHAS
Uma “Jobie To Be” significa “que virá a ser Filha de Jó”, ou seja, são meninas com menos
de 10 anos completos que se preparam para serem Filhas de Jó, e são carinhosamente chamadas de
"JD 2 Bee", traduzido como "Abelhinhas" pelo som do verbo em inglês BE, que se parece com o BEE
(que em inglês significa "abelha"). Portanto só devem fazer parte do “Clube das Abelhinhas” ou da
“Colmeia” aquelas que possuam a mesma elegibilidade para se tornar uma Filha de Jó. O Grupo
pode ser chamado de Grupo, Clube, Colmeia, ou simplesmente "Abelhinhas" (não existe uma forma
oficial de chamá-las, podendo variar de Bethel para Bethel).
A Ordem das Filhas de Jó Internacional é uma organização conhecida por sua tradição,
respeito e trabalhos. Ela permite que novos Membros sejam iniciados a partir dos 10 anos de
idade, quando jovens meninas estão despertando para um novo mundo, o da formação do caráter!
Mas antes disso, na Infância, nossos pequenos brotos de promessa precisam ser cuidados e
educados para um novo tempo, o tempo de brincar, aprender, fazer amizades e crescer, vindo a
ser, futuramente, preciosas Filhas de Jó.
As “abelhinhas” são um grupo de meninas que possuem a elegibilidade para ser uma Filha
de Jó, porém ainda não chegaram à idade de admissão. São crianças que gostariam de fazer novos
amigos e participar de novas experiências, construindo a autoconfiança, estar a serviço do próximo,
e desfrutar de atividades divertidas, e acima de tudo, participar junto com as Filhas de Jó de suas
atividades extra ritualísticas e aprender sobre a Ordem da qual farão parte um dia.
A idade para o ingresso nas “Abelhinhas” varia em cada Bethel, dependendo de sua
estrutura para receber as crianças. Suas atividades também variam, pois elas podem possuir uma
reunião formal ou se reunirem para aprender de forma lúdica, através das brincadeiras. Em outras
palavras, não existe um Ritual ou Manual oficial sobre como trabalhar com as Abelhinhas, e cada
Bethel e Conselho Guardião devem verificar a melhor forma de desenvolver as atividades de
acordo com sua disponibilidade e bom senso. As Filhas de Jó devem ser responsáveis por elaborar
suas atividades visando o conhecimento da ordem, familiarização dos princípios morais que regem
nossa ordem, sempre com a supervisão de adultos.
As Abelhinhas não possuem um uniforme oficial, como as Filhas de Jó. Suas roupas são de
escolha de cada Bethel, podendo ser simples aventais que as identifiquem, uma roupa mais
elaborada, uniformes esportivos, ou mesmo nem haver um uniforme. O mais importante é a
aproximação das futuras candidatas com as Filhas de Jó, este é o maior objetivo das “Jobies to be”!
Sugere-se que as Filhas integrem as abelhinhas o máximo possível às atividades públicas do
Bethel, não esquecendo que elas fazem parte da família, e que estas pequenas meninas se sentem
motivadas, felizes e importantes quando ajudam as Filhas de Jó, seja durante uma reunião pública,
ou durante um evento ou filantropia. Pode-se também convidar as abelhinhas para assistirem, a
cada reunião Ritualística do Bethel, a abertura e encerramento, que são públicos.
Gostaram? Querem implantar as “Abelhinhas” em seu Bethel?
Não deixe de conferir o CD distribuído pelo Bethel Jurisdicional de SP no último COPABE! Lá temos
vários arquivos para divulgação e instalação de uma “Colmeia/Clube”!!!
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