
SEMENTES DE PROMESSA 

Uma cerimônia para “Abelhinhas” 

  

SUGESTÕES:  

1.  Um pequeno botão de rosa para cada “Abelhinha”.  

2.  Acomode a “Abelhinha” sentada na fileira do Sul, do lado direito do Altar.  

3.  Se houver outra “Abelhinha”, elas podem cantar “Eu Sou Uma Promessa”. 

  

HONORÁVEL RAINHA: (Levanta-se) Quando nossa organização foi fundada pela 

Sra. Ethel T. Wead Mick, em Nebraska, em 1920, ela chamou suas Filhas de Jó de “Sementes 

de Promessa”. Esta noite [tarde ou manhã], nós damos as boas-vindas a nossa “Abelhinha”, 

nossa Semente que virará um Broto de Promessa.  

Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão nossa “Abelhinha” ao ocidente do 

Altar. A Honorável Rainha se senta. A Guia e Dirigente de Cerimônias avançam pela Linha de 

Marcha do Sul, onde a “Abelhinha” está sentada. A Guia acena para a “Abelhinha” a seguir e a 

Dirigente de Cerimônias segue a “Abelhinha”. A Guia marcha até a Linha do Altar, vira para o 

norte até um ponto entre o Altar e o posto da Capelã, vira para o ocidente e posiciona a 

“Abelhinha” atrás do Altar.  

GUIA: Honorável Rainha, eu tenho o prazer de apresentar nossa “Abelhinha” 

(nomes):  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

HONORÁVEL RAINHA: (Se levanta.) Seja bem vinda! Nós estamos felizes de termos 

você como parte de nosso Bethel. Ser uma Filha de Jó é como ser uma rosa. Ambas as vidas 

são divididas em etapas. 

A primeira etapa é ser uma “Abelhinha”. É o começo de algo novo e excitante, 

adquirindo experiências, tendo um tempo para crescer, uma semente de uma promessa de 

algo especial do que ainda há por vir. A Honorável Rainha se senta. 

SEGUNDA PRINCESA: (Se levanta.) A próxima etapa começa quando você atinge 

os dez anos e é iniciada nas Filhas de Jó, um botão de rosa, um Broto de Promessa, animada 

para aprender e encontrar conhecimentos em tudo ao seu redor. A Segunda Princesa se senta.  

PRIMEIRA PRINCESA: (Se levanta.) A próxima etapa começa quando você estiver 

bem informada sobre o mundo e os lugares ao seu redor. Quando você atingir esta etapa, 

você terá a responsabilidade de ajudar as garotas mais novas, as sementes e os brotos, se 

tornando uma amiga. Esta será uma experiência gratificante. A Primeira Princesa se senta.  

HONORÁVEL RAINHA: (Se levanta.) A última etapa começa quando você se tornar 

uma rosa madura, ou uma Filha, experiente em tudo o que você faz. De agora em diante, 

você irá participar de todas as atividades das Filhas de Jó, se tornando uma verdadeira 

amiga, e ajudando os outros membros com seus esforços. E quando este momento especial 

chegar, você irá compartilhar um calor e amor especiais.  

Todas essas etapas são especiais e cheias de amigos e amor. Você crescerá a partir 

de uma Semente de Promessa, para uma iniciada, um Broto de Promessa, compartilhando 

o carinho da amizade entre Filhas de Jó. Música: “Eu Sou Uma Promessa” pode ser tocada ou 

cantada neste momento. 

A Honorável Rainha desce de seu posto com os botões de rosa, caminha até o oriente do 

Altar e presenteia cada “Abelhinha” com um botão de rosa, dá um passo para trás e permanece 

em frente ao centro do Altar.  

HONORÁVEL RAINHA: Você representa a semente que crescerá e se transformará 

em um botão de rosa. Assim como você vê esse botão de rosa se transformar em uma rosa 

madura, pense em como você irá crescer e se transformar em uma experiente Filha de Jó. 



A Honorável Rainha retorna até um ponto entre o Altar e o Oriente, sobe ao seu posto e 

se vira para o ocidente.  

HONORÁVEL RAINHA: Mãe Mick uma vez disse,  

"Existe algo que faz o Bethel  

Fora de quatro paredes, cerimônias e orações.  

Algo que se parece com sementes em um jardim,  

Que se tornam raros Brotos de Promessa."  

Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão nossa “Abelhinha” ao Oriente. A 

Guia deixa o Altar pelo lado sul, seguida da “Abelhinha” e da Dirigente de Cerimônias, atravessa 

o Altar pelo lado norte (se existir mais de uma “Abelhinha”, metade segue a Guia e metade segue 

a Dirigente de Cerimônias) e todas marcham para a Linha do Oriente. 

HONORÁVEL RAINHA: (Presenteia ela com um cartão e a apresenta.) É com prazer 

que eu apresento (nome), a nova “Abelhinha”. 

Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão nossa “Abelhinha” ao seu lugar e 

depois retornarão aos seus postos. 

A Guia, seguida pela “Abelhinha” e pela Dirigente de Cerimônias, caminha para a Linha 

de Marcha do Sul e escolta a “Abelhinha” ao seus lugar. A Guia e a Dirigente de Cerimônias 

voltam aos seus postos lado a lado e se sentam. Um golpe de malhete (*). 

 

Tradução NÃO-OFICIAL da cerimônia “Seeds of Promise”, cerimônia oficial do Livro de 

Cerimônias, feita pela Filha Juliana Casal, PHR do Bethel 14 “Agnes” de São Paulo-SP. 


