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CLUBE DAS ABELHINHAS
O Clube das Abelhinhas é um programa para meninas de cinco à
dez anos de idade, com objetivo de prepará-las para ingressarem
na Ordem das Filhas de Jó Internacional ao completarem os 10
anos. Não existe um ritual ou reuniões regulares, tudo gira em
volta da Iniciação da Abelhinha quando tiver idade suficiente. A
cada participante é dado o nome de Abelha ou Abelhinha e à
organização é dada o nome de Colmeia. O Clube das Abelhinhas
tem caráter de PROMOÇÃO da Ordem.

CLUBE DAS ABELHINHAS
As abelhinhas podem participar das reuniões abertas e as
cerimônias de abertura e encerramento do Bethel nas sessões
fechadas, e principalmente, nas atividades e eventos promovidos
pelo Bethel. Suas reuniões ocorrem em lugares reservados a elas
nos mesmos dias e horários das reuniões do Bethel. Suas
atividades devem ser lúdicas, sem qualquer responsabilidade
ritualística. É totalmente desencorajado a criação de um ritual para
as Abelhinhas, vestes parecidas com as das FDJ, capas, coroas e
cargos. O foco é a diversão e a interação entre as abelhas e a
Ordem.

CLUBE DAS ABELHINHAS
Assim como no Bethel, a Colmeia é supervisionada por um adulto
voluntário, denominada "Apicultora". A Apicultora deve promover
atividades que envolvam todas as abelhinhas, sendo livre para
desenvolver atividades, jogos, brincadeiras apropriadas.
Um grupo de adultos que pode ser composto por Membros de
Maioridade e membros do próprio Conselho Guardião do Bethel
também podem fazer parte do Comitê da Colmeia de seu Bethel,

CLUBE DAS ABELHINHAS
A fundação deste grupo é um excelente programa tanto para as
Filhas e Adultos Voluntários, como para as Abelhinhas. Todos
amadurecem muito uns com as outros. As Abelhinhas é um dos
caminhos para estruturarmos o futuro de nossa Ordem.

"Muitas são as sociedades no Reino Animal, mas nenhuma é tão perfeita como as abelhas, pois
além de serem organizadas, trabalhadoras e unidas, produzem o mel, essencial para sua
nutrição e tão gostoso ao nosso paladar!"
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