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A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA ASSÍDUA E
COMPROMISSO PARA COM O BETHEL, SEM DEIXAR A ESCOLA E
FAMÍLIA PARA TRÁS
Como sabemos – ou pelo menos, deveríamos saber – comparecer regularmente às atividades
do Bethel faz parte de nosso papel como Filhas de Jó. Contudo, por mais que possa parecer
óbvio relembrar este tipo de compromisso na sindicância, no decorrer do tempo, é comum nos
depararmos com situações em que a menina se ausenta devido à compromissos escolares
e/ou familiares – o que não é um problema, afinal, assim como as Filhas de Jó Internacional,
escola e família também fazem parte de nossas vidas.
O problema surge quando o bom senso desaparece. Ou seja, essas situações tornam-se cada
vez mais frequentes e o que antes era justificável, passa a ser sinônimo de falta de
comprometimento. Irônico, não?
Este fato faz alusão às importantes considerações que devem ser feitas quando pensamos em
nos ausentarmos em determinada atividade referente ao Bethel.
A primeira delas enfatiza que não é só porque o compromisso esta relacionado a algo familiar
ou escolar que é justificável. No âmbito escolar, situações como elaborar um trabalho,
comparecer a festa de amigos e estudar para provas, por exemplo, não justificam a sua
ausência. Até porque você não descobriu justo no dia da reunião ou outra atividade do Bethel
que teria uma prova, ou trabalho para apresentar na semana seguinte. Esses casos
caracterizam falta de organização e planejamento. Festas de amigos também não anulam a
sua falta, pois ao decidir entrar para as Filhas de Jó, você sabia que deveria priorizar o seu
Bethel em detrimento deste tipo de situação. Além disso, nada lhe impede de comparecer a tal
festa depois das reuniões, se for possível.
Justificativas no âmbito familiar também exigem certa cautela. Eventos de família como
aniversários de parentes, bodas e comemorações do gênero podem ser consideradas.
Contudo, se ausentar de uma ritualística porque saiu com parentes para passear não é
aceitável.
Deve-se ressaltar ainda que, para motivos de saúde evolvendo dores de cabeça, cólicas, rinites
e sinusites – por exemplo – já existem remédios. Nesse sentido, essas situações também não
caracterizam uma ausência justificada.
Vale lembrar que, em todos os casos citados, o que deve permanecer é o bom senso por parte
do conselho e da menina.
Além disso, o mais importante é considerar que, quando decidimos nos ausentar, quem mais
perde somos nós mesmas. Cada reunião ou atividade deve ser aproveitada ao máximo para
interagir com os demais membros do Bethel, criar vínculos e aprender mais sobre nossa
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Ordem e nosso grupo. São momentos importantes para adquirir um autoconhecimento sobre
nossas capacidades e, juntos, trabalharmos para levar nossos Betheis adiante. Afinal, é o
comprometimento e união de todo o grupo, que torna um Bethel mais forte.
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