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Saudações, Filhas de Jó Bahia!

Um novo ciclo  de renovação, ideias e pessoas se aproxima da nossa Grande Jurisdição através do
Grande Bethel da Bahia na  busca  por  mais  conhecimento,   trabalhos  bem  realizados  e  participação
efetiva das Filhas.

Nossa Ordem, como bem sabemos, vem se firmando ao longo de quase 100 anos de história como um 
diferencial na vida daqueles que dela participam. Na  Bahia,  hoje,  somos  mais  de  700  garotas unidas
pelo propósito de aprender e ensinar que ser justa é fazer o bem.

Pensando em cada um dos objetivos e alçadas do Grande Bethel, este Plano de Gestão foi montado
com a intenção de aperfeiçoar e valorizar cada uma das Oficiais e suas funções dentro dos Bethéis de
nosso  estado.  Cada  projeto  foi  pensado  e  sua  execução  cuidadosamente  estudada  para  fazermos
destes planos não apenas os do Grande Bethel, mas sim, os da Bahia.

Por isso, irmãs, pedimos a cada uma de vocês que arregaçem as mangas, deem as mãos e possamos ir
JUNTAS em direção aos mais altos ideiais. O Grande Bethel  está  com vocês  e é para  vocês. Que
nossos   esforços  estejam  unidos  e  focados  no  desenvolvimento  das  Filhas  de  Jó  da  Bahia.



1. Plano de Administração

Representantes do Grande Bethel
    No intuito de fazer o Grande Bethel mais presente nos Bethéis da jurisdição baiana e prestar um
auxílio  às  nossas  irmãs,  cada  Bethel  baiano  terá  uma  Madrinha  do  Grande  Bethel  que  terá  a
responsabilidade de dar suporte aos Bethéis em seus assuntos ritualísticos e administrativos, sempre
que solicitada, e promover um contato entre o Grande Bethel e o Bethel afilhado. Segue a lista de
madrinhas para cada Bethel: 

Bethel Representante
Bethel 01, Paulo Afonso Maria Clara Pinho

Bethel 02, Vitória da Conquista Tauane Sales

Bethel 03, Barreiras Nathália de Carvalho

Bethel 04, Itabuna Mércia Feliciano

Bethel 05, Feira de Santana Tauane Sales

Bethel 06, Barra Nathália de Carvalho

Bethel 08, Xique Xique Larissa de Almeida

Bethel 09, Juazeiro Marcellie Maciel

Bethel 10, Irecê Tauane Sales

Bethel 12, Valença Luana Fonseca

Bethel 14, Salvador Larissa de Almeida

Bethel 15, Bom Jesus da Lapa Nathália de Carvalho

Bethel 16, Brumado Alessa Santos

Bethel 17, Muritiba Maria Clara Pinho

Bethel 18, Itajuípe Marcellie Maciel

Bethel 19, Porto Seguro Maria Clara Pinho

Bethel 20, Livramento de Nossa Senhora Ingrid Alcântara

Bethel 21, Itapetinga Marcellie Maciel

Bethel 22, Camaçari Mariana Teixeira

Bethel 23, Casa Nova Bianca Silva

Bethel 24, Santa Maria da Vitória Layza Kalinne

Bethel 25, Remanso Paula Sayanny



Bethel Representante
Bethel 26, Serrinha Larissa de Almeida

Bethel 27, Eunápolis Ana Luísa Gouvêa

Bethel 28, Teixeira de Freitas Bianca Viana

Bethel 29, Caetité Lorena Soares

Bethel 30, Salvador Tauane Sales

Bethel 31, Itabuna Ana Carollina Pires

Bethel UD Uruçuca Marcellie Maciel

COMITÊS do Grande BetheL
    Afim de organizar e dinamizar os trabalhos realizados pelo Grande Bethel, comitês foram nomeados
para cumprirem e supervisarem atividades específicas. Os comitês são os seguintes:

ComitÊ Presidente membros*
Juramento

É função deste comitê, quando em
reunião  ou  demonstração
ritualística,  transmitir  o  Juramento
de Honra aos visitantes atrasados.

Alessa Conceição
Bianca Viana e Paula Sayanny
(auxiliadas por Tio John, GGA)

FILANTROPIA
É  função  deste  comitê  ser
responsável  pela  organização  e
divulgação  das  campanhas
filantrópicas do Grande Bethel.

Nathália Carvalho
Mércia Feliciano, Bianca Viana e
Ana Carolinna Pires. 

Financeiro
É  função  deste  comitê  ser
responsável  pela  organização  das
arrecadações de fundos do Grande
Bethel e pela gestão dos valores.

Marcellie Maciel
Mariana  Teixeira,  Maria  Clara
Pinho,  Larissa  Almeida  e  Ana
Carolinna Pires.

Mídias
É  função  deste  comitê  ser
responsável  pela  divulgação  dos
trabalhos do Grande Bethel e pela
gestão das mídias do mesmo.

-
Larissa  Almeida,  Maria  Clara
Pinho,  Marcellie  Maciel  e
Nathália Carvalho.

ExceLÊNCIA ADMINISTRATIVA
É  função  deste  comitê  ser
responsável  pela  gestão  dos
projetos voltados para as Oficiais .

Maria Clara Pinho

Mariana Teixeira,  Lorena Soares,
Ana  Carolinna  Pires,  Mércia
Feliciano , Layza Kalinne e Bianca
Silva.



ComitÊ Presidente membros*
Estudos

É  função  deste  comitê  ser
responsável  pela  elaboração  de
materiais  de  apoio  aos  trabalhos
ritualísticos dos Bethéis e também
do  conhecimento  acerca  das  leis
das Filhas de Jó.

Larissa Almeida
Paula  Sayanny,  Luana  Fonseca,
Bianca Silva e Ingrid Alcantara.

Campanha anuaL
É  função  deste  comitê  ser
responsável  pela  elaboração  e
divulgação  da  Campanha  Social
Anual.

Mariana Teixeira
Ana Luísa Gouvêa, Layza Kalinne
e Luana Fonseca.

*A  Honorável  Rainha  do  Grande  Bethel  é  membro  de  todos  os  Comitês,  com  exceção  do  Comitê  de
Juramento.

ArreCADAÇÃO DE FUNDOS
Sob a organização do Comitê Financeiro e com participação ativa dos demais membros do Grande

Bethel, a Lojinha do Grande Bethel será mantida em eventos e sob encomenda através das mídias do
Grande  Bethel  da  Bahia  (E-mail,  Instagram  e  Facebook).  Além  dos  produtos  tradicionais  como
almofadas, copos, e adesivos, novos produtos serão desenvolvidos e divulgados.
  

Além disso, como previsto no Manual de Regras e Regulamentos, a Marcha da Moeda pode ser
promovida e suas arrecadações repassadas à Miss Filha de Jó Bahia e à Honorável Rainha do Grande
Bethel.

Fundo Filantrópico do Grande BetheL
   Visando uma maior organização dos fundos do Grande Bethel,  o percentual de 25% dos valores
arrecadados deve ser  destinado para os projetos filantrópicos do Grande Bethel,  Campanha Social
Anual e para o auxílio às filantropias dos Bethéis do estado.

Fundo PROMOCIONAL do Grande Bethel
    Assim como com o Fundo Filantrópico,  o percentual de 25% dos valores arrecadados deve ser
destinado ao Fundo Promocional para dar suporte aos trabalhos de divulgação do Grande Bethel e
servir de auxílio financeiro para as visitas (sob aprovação do Comitê Financeiro) das Oficiais do Grande
Bethel.

Campanha social anual: filhas de jó em combate à violência contra a mulher
    Durante a V Gestão do Grande Bethel, estão mantidas as atividades já propostas pela campanha
vigente e, é dever de todas as Oficiais, em especial as do Comitê da Campanha Anual trabalhar para a
realização das atividades por parte dos Bethéis e incentivar novas atividades condizentes ao tema.



2. Plano de ATIVIDADES

Selo Alexandria

O  projeto  “Selo  Alexandria:  valorizando  o
conhecimento”  foi  desenvolvivo  e  apresentado  pelas
Filhas Amanda Ilara e Yasmin Miranda durante a IV Gestão
do  Grande  Bethel  da  Bahia  e  foi  proposto  como  um
incentivo  para  as  Bibliotecárias  da  Jurisdição  Baiana
através de temas mensais para a elaboração do relatórios.

O nome do projeto se deu em referência à Biblioteca
de  Alexandria,  uma  das  mais  célebres  bibliotecas  da
história  e  um  dos  maiores  centros  do  saber  da
Antiguidade.  A  Biblioteca  possui  diversas  escolas  de
pensamento em sua sede,  além de museus  e  coleções
permanentes,  que  acabaram  atraindo  diversas
personalidades intelectuais de todo o mundo antigo para
Alexandria.

Prêmio ConSUELO PONDÉ PARA SECRETÁRIAS
   

   Consuelo  Pondé foi  uma historiadora  e  gestora do
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e faleceu aos 81
anos em Salvador. Consuelo era uma mulher, graduada
em uma área pouco reconhecida e foi, até o momento
de sua morte uma grande defensora da conservação dos
arquivos históricos da Bahia e hoje a Biblioteca Virtual de
documentos da Bahia leva o seu nome,  assim como o
projeto  de  incentivo  ao  trabalho  das  Secretárias  dos
Bethéis baianos. 

O  Prêmio  Consuelo  Pondé  para  Secretárias,  nada
mais  é  do que  um incentivo  ao  trabalho  orgnizado  e
eficiente da administração do Bethel de forma a ensinar
às jovens que passam pelo cargo uma total compreenção
dos  aspectos  financeiros  e  logisticos  de  uma
organização.  Através  do  envio  de  atividades  pré-
determinadas,  o  projeto  visa  auxiliar  na  eficiência  do
trabalho e valorização do ofício ao longo da gestão.



Lírio do VaLE: FLORESCENDO O CONHECIMENTO
O  projeto  “Lírio  do  Vale:  Florescendo  o

conhecimento”  consiste na compilação de informações
relevantes ao conhecimento ritualístico e administrativo
das  Filhas  de  Jó  Internacional  e  na  elaboração  de
pequenos questionários acerca dos temas para incentivar
o estudo entre os membros das Filhas de Jó. Portanto, o
projeto convida, além das Filhas ativas, os Membros de
Maioridade  e  Membros  dos  Conselhos  Guardiões  do
Estado na busca pelo conhecimento para  uma efetiva
realização mais correta do que é proposto às Filhas de Jó
Internacional como um todo.

Projeto Ressoar

O  trabalho  da  Musicista  durante  a  reunião  do
Bethel é de extrema importância e exige da Filha que
está  assumindo  o  posto  total  atenção  ao  trabalho
ritualístico que está sendo realizado para proporcionar
a harmonia necessária. 

Pensando em dinamizar e reconhecer o trabalho
da Musicista, este projeto sugere através de desafios
mensais a produção de playlists e ações relacionadas
as músicas e universo das Filhas de Jó.

Os trabalhos serão mensalmente compilados para
formar uma biblioteca musical de acordo com o tema
e  a  compilação  será  disponibilizada  para  uso  nos
Bethéis.

CULTO RELIGIOSO     

O  culto  religioso  é  uma  atividade  obrigatória  a
cada gestão de um Bethel. Tendo em mente a função
do Grande Bethel da Bahia de servir como um exemplo
aos Bethéis da jurisdição, também teremos um culto
religioso durante a Gestão. 

Mantendo-se  o  formato  da  gestão  anterior,  as
Oficiais  do Grande Bethel  da Bahia deverão visitar  e
documentar suas experîencias ao conhecer uma nova
religião e detalhes desta parática religiosa. Com esses
relatos,  a  série  “Semana  Religiosa”  será  lançada  no
canal do YouTube como um guia para os Bethéis.



3. PlANO DE INTEGRAÇÃO

Grupos das Oficiais no WhatsApp
    Como de costume,  a cada gestão do Grande Bethel,  grupos no WhatsApp são formados para
agrupar Oficiais da Bahia e auxiliá-las em suas obrigações para com o Bethel. Nessa gestão a divisão
será a seguinte:

oficial Oficial do Grande Bethel
Honoráveis Rainhas Honorável Rainha do Grande Bethel

Princesas Princesas do Grande Bethel

Zeladoras Princesas e Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel

Guias Guia do Grande Bethel

Dirigentes de Cerimônias Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel

Guardas Guardas do Grande Bethel

Mensageiras Mensageiras do Grande Bethel

Capelãs Capelã do Grande Bethel

Secretárias Secretária do Grande Bethel

Musicistas Musicista do Grande Bethel

Bibliotecárias Bibliotecária do Grande Bethel

Tesoureiras Tesoureira do Grande Bethel

Coral Musicista do Grande Bethel

Pesquisa  “Ser FILHAs DE JÓ BAHIA”
    
Com o intuito de fazer uma gestão de maior retorno em
termos de participação das Filhas e adultos das Filhas de
Jó  da  Bahia,  o  Grande  Bethel  gostaria  de  ouvir  a  sua
opinião  a cerca do conteúdo e dos produtos lançados.

Para participar, basta preencher um formulário online
a  ser  divulgado  através  das  mídias  do  Grande  Bethel.
Como  forma  de  incentivo  à  um  maior  número  de
participantes,  um  sorteio  relacionado  à  pesquisa  será
realizado através do instagram do Grande Bethel.

O prêmio será entregue durante uma visita ao Bethel,
na Grande Sessão 2019 ou pelos correios com o valor do
envio por conta do ganhador.



4. Plano de MÍDIAS

GB NA ESTRADA

Como  de  costume,  ao  longo  da  gestão  as  Oficiais  do
Grande Bethel da Bahia visitam os Bethéis que representam
e  participam  de  atividades  de  divulgação  e  expansão  da
Ordem em todo o estado. 

Após as visitas, um pequeno relato é feito e divulgado nas
mídias do Grande Bethel como divulgação do trabalho do
Bethel visitado e do próprio Grande Bethel.

OVELHAINFORMA#OVELHAINFORMA

#OVELHAINFORMAOvelhaInforma  é  uma  inciativa  que  visa  dinamizar  a
transmissão de importantes fatos sobre o ano das Filhas de
Jó do Estado. 

Utilizando as ferramentas de postagem limitada à 24h do
Facebook e do Instagram, notícias serão divulgadas de forma
mais simples e direta.

INSTADICA

O  Trabalho  Ritualístico  das  Filhas  de  Jó  deve  ser
memorizado  por  todas  as  Oficiais  e  todos  os  Membros
devem estar  familiarizados  com seus  ensinamentos.  Ainda
assim, pequenos detalhes podem passar despercebidos e o
Grande Bethel da Bahia quer ajudar!

Semanalmente,  através  dos  Stories  do  Instagram  e
Facebook,  dicas  serão  passadas  para  ajudar  durante  as
reuniões do Bethel.



UNIVERSO DA MUSICISTA

Além  de  oferecer  auxílio  às  Musicistas  do  estado,
quinzenalmente será oferecido um espaço para a Musicista
do Grande Bethel sugerir músicas e atividades que auxiliem
os Bethéis no aprendizado do Ritual Musical Unificado.

Além das sugestões da Musicista do Grande Bethel, nesse
espaço,  será  divulgada  a  playlist  de  maior  destaque
produzida  por  uma  das  Musicistas  do  estado  no  Projeto
Ressoar.

DICA DA BIBLIOTECÁRIA

Além  de  oferecer  auxílio  às  Bibliotecárias  do  estado,
quinzenalmente  será  oferecido  um  espaço  para  a
Bibliotecária do Grande Bethel sugerir textos, vídeos, artigos
e sugestões culturais para os membros da jurisdição.

Além das  sugestões  da  Bibliotecária  do Grande Bethel,
nesse espaço, mensalmente, a compilação de relatórios das
Bibliotecárias  participantes  do  Selo  Alexandria  será
divulgada.

CANAL NO YOUTUBE

Para dinamizar e aumentar o alcance dos conteúdos do
Grande Bethel da Bahia, o canal do YouTube será utilizado. 

Projetos  como  a  Semana  Religiosa  do  Grande  Bethel
serão  hospedados  neste  espaço,  além  da  reunião  das
playlists produzidas pelas Musicistas no Projeto Ressoar.



5. PlANO Filantrópico e Social

mcdia feliz  SHARETHEMEAL + #SHARETHEMEAL #OVELHAINFORMA
    Anualmente, a rede mundialmente conhecida de fast-food McDonald’s utiliza o último sábado do
mês de agosto para praticar uma boa ação, o McDia Feliz. Pelo segundo ano, o Grande Bethel da Bahia
vem apoiar esse causa e incentivar os Bethéis baianos a compartilharem esse momento.

       No dia 25 de agosto, a  cada Big Mac e outros produtos específicos da campanha que são vendidos,
o valor (exceto os impostos) é revertido para apoiar a fundação Ronald McDonald que oferece apoio à
instituição para crianças e adolescentes com câncer.

Aproveitando  a  data,  lançaremos  uma campanha  de  arrecadação  online  para  auxiliar  o  projeto
#OVELHAINFORMAShareTheMeal da ONU. Nesse projeto, a cada 50 centavos de dólar, cerca de 2 reais, uma criança em
área de risco é alimentada. 

A campanha, além de oferecer uma oportunidade simples de ajudar o próximo também oferecerá
uma recompensa especial para apoiadores em destaque. O valor arrecadado será investido da seguinte
maneira:

10% do valor para os custos administrativos da arrecadação online;
15% do valor para o Fundo Filantrópico do Grande Bethel investir em novos projetos;
75% do valor doado através do aplicativo oficial do #OVELHAINFORMAShareTheMeal.

Ação Aquarela 
Ao longo ano, alguns meses são coloridos para recordar as pessoas sobre a impotância de temas de

saúde física e mental. Com isso em mente, o Grande Bethel da Bahia deseja usar o alcance de suas
redes sociais para falar aos Bethéis sobre esses temas e os como eles se relacionam com o cotidiano de
seus membros. 

Estes meses são:
- Setembro Amarelo: Prevenção ao suicídio;

 É sugerido que, ao longo do mês, os Bethéis visitem instituições de ensino da cidade
para alguma atividade referente ao tema.

- Outubro Rosa: Prevenção ao câncer de mama;
 É sugerido que,  ao longo do mês,  os Bethéis promovam durante sua atividades um

momento para conhecer mais sobre o autoexame e formas de prevenção à doença.
- Novembro Azul: Conscientização sobre a saúde masculina e prevenção ao câncer de próstata.

 É  sugerido  que,  ao  longo  do  mês,  os  Bethéis  participem  de  atividades  das  Lojas
patrocinadoras  ou  Capítulos  DeMolay  para  apresentar  o  assunto  e  tratar  sobre  o
conhecimento e a prevenção da doença.

Campanha de apoio ao ABRIGO ANIMAIS AUMIGOS 

O Abrigo Animais Aumigos funciona em Salvador e passa por muitas dificuldades para continuar
ajudando os animais de rua da cidade a viverem com um pouco mais de amor e condições básicas. O
Grande Bethel da Bahia em parceria com a Miss Filha de Jó Bahia e do Grande Conselho Guardião
lançou uma campanha para ajudá-los a conseguir uma doação a partir da quantidade de seguidores e,
agora quer ajudar mais.

Durante o Congresso Nordeste das Filhas de Jó, o Grande Bethel da Bahia venderá alguns doces e o
valor arrecadado será doado para a instituição para ajudar a custear seu funcionamento e a alimentação
dos animais.



Na MESA: UMA AÇÃO DE NATAL 
O mês de dezembro é um período especial para as Filhas de Jó pois ocorrem as Instalações, mas

também é o mês das celebrações natalinas. O período de mesas fartas é também o momento de ser
grato e compartilhar um pouco do amor que temos. 

Com isso, o Grande Bethel da Bahia convida os Bethéis da Bahia a usarem suas Instalações para
recolher alimentos e doá-los à famílias e moradores de rua que necessitem destes recursos.

Livro da Vida: Novas Histórias podem ser ESCRITAS
Filhas de Jó Internacional é uma organização que além  de oferecer diversas habilidades aos seus

membros busca incentivar  a  educação para formar mulheres de mais  justas  e que provoquem um
impacto positivo na sociedade.

Com a aprovação da emenda 10 em 2015, meninas que não tenham parentesco maçônico podem
iniciar nas Filhas de Jó e experienciar todos esses benefícios, mas a busca por essas meninas não deve
parar apenas em nossas escolas e meios mais próximos, vamos além!

A proposta é a seguinte: ao longo do ano de 2018, representantes dos Bethéis da Bahia visitam uma
escola pública de sua cidade em busca de uma menina que necessite de alguma ajuda financeira para
seus estudos e que possa ser um dia uma Filha de Jó. Encontrada a menina, no início do ano letivo de
2019, o Grande Bethel a presenteará com o Kit de Material escolar e um material de apresentação das
Filhas de Jó.

Apoio à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS DA BAHIA 
A filantropia oficial  das Filhas  de Jó Internacional  é o HIKE.  O Fundo HIKE auxilia  na doação de

aparelhos auditivos para crianças e opera nos Estados Unidos e Canadá. Parte dos valores arrecadados
pelas taxas anuais da Filhas de Jó são repassados para auxiliar esse fundo e anualmente na Suprema
Sessão as Filhas e Jurisdições com maiores números de arrecadação de doações são premiadas.

Como  o  fundo  não  opera  no  Brasil,  podemos  realizar  um  trabalho  semelhante  com  outras
instituições. A Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos tem uma sede na Bahia e oferece
capacitação para voluntários  aprenderem a linguagem de sinais e captam recursos e doações para
ajudar as crianças que são diagnosticadas com deficiências auditivas.

Como forma de auxílio à instituição, a doação de notas fiscais emitidas em qualquer cidade da Bahia
pode ser feita. Para ajudar basta cadastrar suas notas fiscais no site Nota Premiada Bahia e selecionar a
APADA-BA como sua instituição favorita.



Com motivação e  inspiração pelo  trabalho,  cada  parte  deste  Plano de Gestão foi  carinhosamente
pensada para valorizar e expandir ainda mais o trabalho das Filhas de Jó Bahia. A jornada que desejamos
fazer durante a gestão certamente não é fácil, mas com o apoio e participação de todas podemos ir
muito além. 

Esperamos que possamos passar por cada projeto apresentado com a sensação de trabalho bem feito
e  sabendo  que  fizemos  a  diferença,  por  menor  que  seja,  em  cada  Bethel  dessa  Jurisdição.  Vamos
caminhar juntas, afinal #OVELHAINFORMAJuntasSomosNós.

Esperamos nesse ano poder servir com honra e, acima de tudo, amor a esta bela Ordem que tanto
nos proporciona e ensina em todos os momentos. Possamos nesse ano nos dar mais uma oportunidade
de crescer e nos tornarmos, verdadeiramente, IRMÃS | LÍDERES |AMIGAS.       

 

Com amor, 

Oficiais do Grande Bethel da Bahia



P L A N O  D E  G E S T Ã O  A P R E S E N T A D O  P E L O  

G R A N D E  B E T H E L  E  A P R O V A D O  P E L O  

G R A N D E  C O N S E L H O  G U A R D I Ã O  

W W W . F I L H A S D E J O B A H I A . O R G  


