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Apresentação 

 

 

Querida Jurisdição Baiana, 

 

Nosso Grande Conselho Guardião sempre teve o compromisso com cada uma 

de suas Filhas de Jó e trabalha incansavelmente para que nossa Jurisdição 

tenha todos os mecanismos e instrumentos que possibilitem o crescimento e 

fortalecimento da Ordem dentro de nosso território. 

Esse compromisso foi assumido desde a fundação de nosso Grande Conselho 

e é uma característica presente em cada uma das gestões que já estiveram 

liderando nossa Jurisdição.  

Na Grande Sessão realizada em 2019 nosso estado aprovou a criação de mais 

um mecanismo que tem como objetivo o fortalecimento de nossa Jurisdição e 

difusão de nossa Ordem. 

Sendo assim, é com muita satisfação que temos o prazer de anunciar a criação 

da Associação Alumni das Filhas de Jó Bahia (AAFJBA), com o propósito de 

fornecer recursos para auxiliar a perpetuação das Filhas de Jó Internacional. 

A Associação abraça o compromisso de auxiliar o Grande Conselho Guardião 

da Bahia no fortalecimento das Filhas de Jó Internacional em nosso estado e 

convida a todos e todas que desejarem a ingressar como membros da 

Associação Alumni das Filhas da Jó Bahia. 

 

Abraços fraternais, 

Comitê Alumni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conhecendo a Associação alumni das filhas de jó 

bahia (aafjba) 

 

O que é a associação alumni das filhas de jó bahia 

(aafjba)? 

A Associação Alumni é uma organização que deve funcionar sob a direção da 

Grande Guardiã e do Grande Conselho Guardião. E tem como propósito fornecer 

recursos para auxiliar a perpetuação das Filhas de Jó Internacional.  

 

Qual é o objetivo da associação alumni das filhas de jó 

bahia (aafjba)? 

A Associação Alumni deve auxiliar no aumento de número de membros de 

Bethéis, identificar pessoas que possam ser membros de Conselhos Guardiões 

de Betheis, fornecer recursos financeiros adicionais e identificar habilidades 

especiais que possam ser usadas para o engrandecimento das Filhas de Jó 

Internacional. 

Quem pode ser membro da associação alumni das filhas de 

jó bahia (aafjba)? 

Podem ser membros da AAFJBA os Membro de Maioridade de Bethéis Bahia e 

também os membros adultos que tenham trabalhado com um Bethel da 

jurisdição baiana por no mínimo um ano. 

Existe alguma taxa para ser membro da associação 

alumni das filhas de jó bahia (aafjba)? 

Para ser membros da AAFJBA é necessário o pagamento de uma taxa única de 

R$35,00. 

Porque é necessário pagar uma taxa para ser membro da 

associação alumni das filhas de jó bahia (aafjba)? 

A taxa única de R$35,00 é cobrada daqueles que quiserem ingressar na ordem 

porque todos os membros recebem um Certificado de membro e um broche de 

membro. Além disso, a Associação também possui despesa com a Reunião 

Anual da AAFJBA, entre outras. 

 



 

 

Como eu faço para ingressar na associação alumni das 

filhas de jó bahia (aafjba)? 

Para ingressar na Associação Alumni o valor mínimo de R$35,00 deve ser 

depositado na conta bancária do Grande Conselho Guardião da Bahia e a ficha 

de petição para associação deve ser preenchida. Após o pagamento da taxa, o 

comprovante do pagamento e a petição para associação preenchida devem ser 

encaminhados para o e-mail: alumnifdjba@gmail.com  

Onde eu encontro a ficha de petição para associação da 

associação alumni das filhas de jó bahia (aafjba)? 

A petição para associação da Associação Alumni da Bahia pode ser encontrada 

no final deste material explicativo e também no site das Filhas de Jó da Bahia: 

www.filhasdejobahia.org. 

 

Aviso importante: 

Os membros que ingressam no primeiro ano da Associação Alumni têm o direito 

de ter seus nomes registrados na Carta Constitutiva da Associação. 

Assim, todos os membros que ingressarem até 22 de janeiro de 2021 terão seus 

nomes registrados na Carta Constitutiva. 
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O Comitê da Associação alumni 

 

Thamires Lima Rainer 

PHR, MM, Past Guardiã e atual Guardiã Secretária do Bethel 28 de Teixeira de 
Freitas, Bahia; 

Atual Guardiã Zeladora da Colmeia 04 de Teixeira de Freitas, Bahia; 

Miss Simpatia Bahia 2015-2016; 

Atual Grande Guia do GCG-BA. 

 

Iamel da silva castro de almeida 

PHR, PP, MM, Past Guardiã e atual Guardiã Diretora de Épocas do Bethel 17 de 

Muritiba, Bahia; 

PP do Bethel 02 de Vitória da Conquista, Bahia; 

PP do BJ Bahia; 

PHR e PP do GB Bahia; 

Atual Grande Deputada do Distrito 05 do GCG-BA. 

 

Rafaella delmondes pinto da silva 

PHR, PP, MM, Past Guardiã e atual Guardiã Diretora de Música Bethel 14 de 

Salvador, Bahia; 

PHR do GB Bahia; 

Atual Grande Deputada do Distrito 07 do GCG-BA. 

 

 

 

Contato 

E-mail: alumnifdjba@gmail.com 

Instagram: @alumnifdjba 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS – comitê da Associação 

alumni 2020.2 

 

No intuito de incentivar as Filhas de Jó de nossa Jurisdição e também os 
membros da Associação Alumni, o Comitê da Associação Alumni propõe dois 
projetos. Os projetos propõem as seguintes atividades para serem 
desenvolvidas durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020: 

 

para as Filhas de Jó ativas 

Outubro – PROJETO ESTUDO VIRTUAL 

No mês de outubro de 2020 as Filhas de Jó Internacional completam 100 anos 
de fundação, assim, em comemoração pelos 100 anos de nossa ordem e no 
intuito de incentivar o estudo e a difusão de conhecimento para as filhas de Jó 
do nosso estado, o Comitê da Associação Alumni vai realizar o “Projeto Estudo 
Virtual”. 

As Filhas que desejarem participar deverão realizar a inscrição entre os dias 10 
a 30 de setembro no Sympla, pelo link: https://www.sympla.com.br/projeto-
estudo-virtual---associacao-alumni-das-filhas-de-jo-bahia__910236 

Serão disponibilizados 4 formulários através do Google Forms, cada formulário 
terá um tema específico e será composto por 20 questões e ficará disponível por 
1 hora.  

Formulário 01 – Tema: Conhecimentos gerais sobre as Filhas de Jó 

20 questões, cada questão valerá 01 ponto 

Data: 04/10/2020 

Horário: 15 horas às 16 horas (horário de Brasília) 

Formulário 02 – Tema: Ritual e História da vida de Jó 

20 questões, cada questão valerá 01 ponto 

Data: 11/10/2020 

Horário: 15 horas às 16 horas (horário de Brasília) 

Formulário 03 – Tema: Constituição, Estatuto e Livro de Cerimônias do 
SCG 

20 questões, cada questão valerá 01 ponto 

Data: 18/10/2020 

Horário: 15 horas às 16 horas (horário de Brasília) 

Formulário 04 – Tema: Conhecimentos gerais sobre as Filhas de Jó no 
estado da Bahia e Manual de Regras e Regulamento do GCG-BA 

https://www.sympla.com.br/projeto-estudo-virtual---associacao-alumni-das-filhas-de-jo-bahia__910236
https://www.sympla.com.br/projeto-estudo-virtual---associacao-alumni-das-filhas-de-jo-bahia__910236


 

 

20 questões, cada questão valerá 01 ponto 

Data: 25/10/2020 

Horário: 15 horas às 16 horas (horário de Brasília) 

Premiação: A filha que obtiver a maior nota total após a somatória das notas 
dos formulários será a vencedora. O prêmio para a Filha vencedora será o 
recebimento de uma quantia em dinheiro que será dada ao Bethel da filha 
vencedora para a realização de uma filantropia. O valor deverá obrigatoriamente 
ser utilizado para a realização de uma filantropia. 

*Se houver empate o Comitê da Associação Alumni irá elaborar um formulário 
extra para o desempate. Se, após o formulário extra, ainda houver empate os 
critérios adotados serão os seguintes: 

- Maior nota no Formulário 03; 

- Maior nota no Formulário 02; 

- Maior nota no Formulário 01; 

- Maior nota no Formulário 04. 

 

Para os Membros da Associação – Projeto alumni 

excelência  

Outubro 

Como uma forma de incentivar o estudo e a difusão de conhecimento para as 
filhas de Jó do nosso estado, o Comitê da Associação Alumni vai realizar o 
“Projeto Estudo Virtual”. Os membros da Associação deverão incentivar pelo 
menos 5 Filhas do seu Bethel a se inscreverem e participarem do Estudo Virtual. 

Data: até 25/10/2020 

*Pontuação: Se pelo menos 5 filhas de Jó do Bethel do membro da Associação 
Alumni participarem do “Projeto Estudo Virtual” o membro receberá 20 pontos. 

 

Novembro 

O mês de novembro será dedicado a promoção da Filhas de Jó Internacional.  

Os membros da Associação terão como atividade organizar um encontro no seu 
Bethel, virtualmente (se as atividades ainda estiverem suspensas) ou 
presencialmente (se as atividades presenciais forem retomadas) com o objetivo 
de apresentar formas de promover e explicar as Filhas de Jó para quem não 
conhece. 

Os membros do mesmo Bethel deverão organizar em conjunto o Encontro.  

Será enviado para o e-mail: alumnifdjba@gmail.com um breve relato do 
encontro, foto/print e uma lista com os membros que organizaram em anexo. 
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Data: até 30/11/2020 

*Pontuação: Cada membro da Associação Alumni que realizar o encontro 
receberá 20 pontos. 

 

Dezembro 

No mês de dezembro os membros deverão criar um projeto que possa ser 
aplicado em seu Bethel. O projeto deverá ter uma das seguintes temáticas: 

• Captar novos membros para as Filhas de Jó Internacional 
 

• Estudo sobre as Filhas de Jó Internacional 
 

• Educação 
 

O que deve conter no projeto: 

Título 

Sumário  

Introdução (com a escolha do tema) 

Problema 

Justificativa 

Objetivo 

Metodologia 

Cronograma 

 

*Observação: A escolha do tema fica a critério de cada membro. O projeto 

deverá ser inédito, ou seja, o membro não poderá escrever sobre um projeto que 

já existe ou já tenha sido desenvolvido pelo seu Bethel. 

O projeto deverá ser enviado para o e-mail: alumnifdjba@gmail.com  

Data: até 31/12/2020 

*Pontuação: Cada membro da Associação Alumni que encaminhar o projeto e 
cumprir com os requisitos receberá 30 pontos. 

 

*atividades bônus* 

- Cada novo membro indicado por um Membro Associado da Associação 

Alumni: 10 pontos por indicação (Data: até 31/05/2021) 
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Para receber a pontuação, o nome do Membro Associado da Associação Alumni 

deve estar escrito na Petição para Associação do novo membro na sessão “Fui 

indicado(a) por”. 

- Se um membro conseguir pelo menos uma doação de algum valor para a 

Associação Alumni: 20 pontos (Data: até 31/05/2021) 

Para receber a pontuação, o Membro Associado da Associação Alumni deve 

preencher um recibo e encaminhar juntamente com o comprovante de depósito 

do valor na conta corrente das Filhas de Jó Bahia para o e-mail: 

alumnifdjba@gmail.com.  

Banco do Brasil 
Titular: Associação das Filhas de Jó do Estado da Bahia 

Conta corrente: 10.420-5 
Agência: 4.496-2 

CNPJ: 23.713.146/0001-80 

Modelo de recibo: 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

O projeto Alumni Excelência só será encerrado em 2021.1, as atividades do 

próximo ano serão divulgadas futuramente. A premiação do projeto Alumni 

Excelência só será divulgada no ano que vem, juntamente com as próximas 

atividades. As premiações vão ocorrer na Grande Sessão de 2021.  
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Associação Alumni  

das  

Filhas de Jó Bahia 

 

Petição para Associação 

Dados Pessoais 

Nome Completo: ________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/____ 

E-mail: ____________________________________     Telefone: (     ) ______- ______                                          

Endereço Completo: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Informações Complementares 

Bethel: ________________________________________________________________ 

Data de Iniciação: ___/___/____      Bethel: ___________________________________ 

Data da Maioridade: ___/___/____   Bethel: ___________________________________ 

 

Cargos que ocupou no Conselho Guardião do Bethel (Colocar cargo, o ano, o nome do 

Bethel com número e localização):  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Outros títulos das Filhas de Jó Internacional (Colocar cargo, o ano, o nome do Bethel 

com número e localização): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

 

Atividades e interesses além das Filhas de Jó Internacional: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Fui indicado(a) por: _____________________________________________________, 

do Bethel nº ____, da cidade de ____________________________________________, 

que já é um membro da Associação Alumni das Filhas de Jó da Bahia. 

 

 

                                                                                                                     , ___/___/____           

                                                                                 (Local)                               (Data) 

 

 

 

 

Assinatura 

 

 

Conta para Depósito da taxa de R$35,00:  

Banco do Brasil 

Titular: Associação das Filhas de Jó do Estado da Bahia 

Conta corrente: 10.420-5 

Agência: 4.496-2 

CNPJ: 23.713.146/0001-80 

O comprovante de pagamento da taxa de R$35,00 deve ser enviado juntamente 

com esse formulário para o e-mail: alumnifdjba@gmail.com 

 


