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Atualmente vivemos em uma época conturbada e cheia de atribulações, 

observamos dia a dia pessoas sofrendo por não possuírem subsídios básicos 

para sobrevivência ou até mesmo uma presença amiga para entreter em 

momentos difíceis.  

O projeto Doar-se foi idealizado com o propósito de internalizar os ideais 

e virtudes das Filhas de Jó no coração de cada membro, trazer não só um dia 

de assistência comunitária, mas, uma gestão inteira e, por fim, levar para a vida 

de cada pessoa beneficiada, durante esse tempo, a esperança em dias 

melhores.  

Para o sucesso do projeto é de extrema importância o apoio do 

Conselho Guardião e a adesão das Filhas de Jó a este projeto, afinal, “na união 

de propósitos está a força”. O incentivo da Guardiã do Bethel e da Honorável 

Rainha será de grande frutuosidade para que o projeto seja incluído nos 

trabalhos do Bethel sem prejudicar as demais atividades. 

 

 

A Miss Filha de Jó Bahia é a representante das Filhas de Jó na 

jurisdição que tem como dever o de promover o bem-estar, a união e o 

interesse de seus membros. Em suas atribuições está a de elaborar projetos 

que somem às demais atividades dos Bethéis e os fortaleça enquanto 

membros e instituição.  

As Filhas de Jó Internacional é uma organização composta por meninas 

em desenvolvimento que acreditam no que faz o mundo melhor e mais feliz. 

Apesar do forte caráter ritualístico, as Filhas de Jó Internacional foi fundada 

para ir além das quatro paredes de um Bethel. Somos uma Ordem que 

promove e sustenta fundos educacional, promocional e, especialmente, 

filantrópico. Ajudar aos outros ajuda a moldar-nos enquanto seres humanos. 

Doar-se ao outro é cultivar a virtude da caridade, motivo pelo qual este projeto 

foi criado. 

 

 

O projeto tem como objetivos centrais: 

 Incentivar a realização de atividades de caridade nos Bethéis; 

 Estimular a criatividade no desenvolvimento de atividades 

filantrópicas; 

 Prestar assistência a uma instituição sem fins lucrativos durante 

cada gestão. 
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Para aderir a este projeto, o Bethel deve adotar uma instituição para qual 

prestará assistência durante uma gestão (06 meses). A cada mês será 

realizada uma atividade diferente e esta terá que ser enviada para o e-mail da 

Miss Filha de Jó Bahia 2019/2020, por meio de um relatório constando fotos e 

assinado Miss Filha de Jó Bahia 2019-2020 pela Guardiã e pela Honorável 

Rainha. A assistência será por meio da realização de 1 atividade por mês 

(fevereiro a junho), para não privar o Bethel de realizar apenas filantropias em 

um só lugar.  

A Honorável Rainha, se desejar, pode autorizar a Presidente do Comitê 

de Filantropia a planejar a condução das atividades e o envio dos relatórios. 

 

 

1) Após escolhida a instituição, o Bethel deverá enviar uma ficha técnica com 

informações sobre o local contendo nome, endereço e finalidade social; 

 

2) A cada último dia do mês, a Honorável Rainha ou a Presidente do Comitê de 

Filantropia deve enviar ao e-mail da Miss Filha de Jó Bahia o relatório e as 

fotos.E-mail: missfdjbahia@gmail.com 

 

3) A Miss Filha de Jó Bahia enviará um e-mail confirmando o recebimento da 

atividade. Caso o Bethel não receba a confirmação, deverá entrar em contato 

via Whatsapp, pelo número: (77) 99904-0663. 

 

Obs.: Caso a realização das atividades seja postada nas redes sociais, não se 

esquecer de marcar a página da Miss Filha de Jó Bahia (@missfilhadejobahia). 

Sugestões de atividades serão anexadas a este documento 

 

 A maior recompensa ao realizar esta atividade é, sem dúvidas, o 

sentimento de auxiliar pessoas que precisem de nosso apoio. 

 Para incentivar o desenvolvimento de atividades filantrópicas pelos 

Bethéis, bem como auxiliar nessa realização, os Bethéis que realizarem todas 

as atividades serão premiados com um item surpresa, durante a Grande 

Sessão 2020. 
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Ao realizar o projeto de forma completa, os resultados não fortalecerão 
apenas a instituição a qual foi agraciada, mas também o Bethel e seus 
membros, pois essa iniciativa poderá os ajudar a se tornarem pessoas 
melhores e mais sensíveis em ajudar ao próximo, além de ressaltar o 
sentimento de empatia e a virtude da caridade.  

Espero que abracem este projeto e lembrem-se que o segredo para o 
sucesso dessas atividades é fazê-las de coração aberto, boa vontade, sorriso 
largo e, principalmente, com amor.  

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” 

Jesus Cristo 

Miss Filha de Jó Bahia 2019/2020 
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Sugestões de instituições e atividades 

 
1) Creches  

Sugestões de atividades: Doação de roupas e brinquedos, roda de leitura, 

gincanas, peças teatrais  

2) Casas de Acolhimento  

Sugestões de atividades: Roda de conversa; integração; doação de roupas, 

acessórios, alimentos, material de higiene; dia da saúde.  

3) Asilos/Centro de Convivência  

Sugestões de atividades: Atividades integrativas, dia de beleza, dia da saúde, 

doação de material higiênico e roupas.  

4) Instituição de Acessibilidade  

Sugestões de atividades: Roda de conversa, doação de material multiuso e 

atividades integrativas  

5) Instituição de Inclusão Social  

Sugestões de atividades: Dia esportivo, gincanas, doação de roupas, alimentos 

e materiais de higiene. 


