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Filhas de Jó Internacional 
 

Instalado em 19 de Outubro de 2014. 
 

Circular 005/ 2018-2019 GCG – BA. 
 

Dispõe sobre a divulgação do plano de 
gestão da Miss Filha de Jó Bahia 
2018/2019. 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

 O Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional vem, 

através desta Circular, com imensa satisfação, informar e divulgar o Plano de Gestão da Miss 

Filha de Jó Bahia 2018/2019.  

Nesse sentido, comunica que este Plano de Gestão se encontra em anexo para o 

conhecimento e a apreciação de todos os Betheis da jurisdição, com o propósito de que 

acompanhem e participem diretamente dos trabalhos que serão desenvolvidos pela Miss Filha 

de Jó Bahia 2018/2019. 

Com efeito, é importante salientar a importância da parceria de todos os membros das 

Filhas de Jó do estado da Bahia no desenvolvimento do planejamento estabelecido pela Miss 

Filha de Jó Bahia, visando o fortalecimento da Ordem em nosso estado.  

Por fim, informa ainda que as atividades desenvolvidas serão divulgadas em primeira 

mão nas páginas oficiais da Miss Filha de Jó Bahia e do Grande Conselho Guardião, no 

Instagram e no Facebook, visando uma maior expansão das propostas, bem como o estímulo à 

participação dos Betheis.  

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos trabalhar de forma 

coesa e harmoniosa, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Celestial para que nos mantenha 

cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e Grande Guardião Associado aos 

vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.  

Fraternalmente, 

 

  ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA               JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

 GRANDE GUARDIÃ                 GRANDE GUARDIÃOASSOCIADO 
 

 

  NATÁLIA DIAS TAVARES 
                    GRANDE SECRETÁRIA 



"Unir para sermos um"

“PARA UNIR É PRECISO AMAR, PARA AMAR É PRECISO CONHECER,

PARA CONHECER É PRECISO IR AO ENCONTRO DO OUTRO.” 

(CARDEAL MERCIER)



CRESCENDO
juntas...



Módulo I  Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ): Livro de Jó  ( Agosto - Setembro )
A nossa Ordem foi fundamentada no capítulo 42, versículo 15 do livro de Jó, que nos diz “Em toda a Terra

não houve mulheres tão justas quanto às filhas de Jó e seu pai deu-lhes herança entre seus irmãos”. Sendo

assim, conhecer e refletir sobre a história de Jó e seus ensinamentos promove uma ligação mais profunda com

a Ordem e suas lições.

Atividade 1 - Elaboração de textos, poesias, desenhos, músicas, córdeis ou outros com o tema o Livro de Jó.

Atividade 2 - Roda de conversa sobre o Livro de Jó

Hashtags: Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) #SerJusta #RetidãodeJó

Módulo II  Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro )– Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro )
Toda Filha de Jó deve ter noção de como a nossa Ordem foi criada, quais os propósitos e benefícios aos

membros e a comunidade em que está inserida.  Além disso,  os membros devem procurar estar a par das

normas e leis que regem a Ordem e refletem diretamente em seu bethel. É também importante que além de

estudar os regulamentos gerais da ordem, as filhas se interessem pelo Manual de Regras e Regulamentos que

guia o Grande Conselho Guardião do estado da Bahia.

Tópicos para a gincana: Livro de Jó  ( Agosto - Setembro )
1. Constituição e Estatuto de um Conselho Guardião do Bethel

2. Constituição e Estatuto de um Bethel

3. Procedimentos operacionais padrão de um Bethel

4. Manuel de Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião da Bahia

Atividade 1 - Cada menina deve estudar a Constituição e o Manuel de regras e regulamentos GCG focando os

tópicos listados acima e elaborar 2 perguntas sobres estes, cujas respostas são informações que ela aprendeu

durante o estudo. O conselho guardião junto ao comitê responsável pelo projeto (caso exista) deverá selecionar

uma quantidade de questões (proporcional ao número de filhas) para criação de um questionário.



Em seguida, deve ser feita uma mini gincana em que dois grupos tentarão responder ao questionário.

Cada grupo ficará em fila indiana e após a leitura da questão uma pessoa de cada grupo deverá correr até

determinado ponto (ou pessoa), a representante que chegar primeiro garante a equipe o direito de responder a

questão podendo consultar os outros integrantes antes de responder. 

Obs  : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) A corrida pode ser descartada da gincana dependendo do local onde ela será realizada, o bethel

deve ajustar a gincana de acordo com o espaço dísponivel e o número de meninas presentes.

Hashtags  : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) #ConhecerParaUnir  #EstudoDinâmico

Módulo Adicional - Interação roxa ( Dezembro-Janeiro )

A proposta neste módulo é que seja  realizada  pelo menos uma atividade para interação/diversão das

filhas durante o período em que não há atividades regulares. Este dia/noite seria reservado para bate-papos,

brincadeiras e dinâmicas visando estreitar os laços entre os membros do bethel, reforçando os sentimentos de

amizade e união.

Atividade 1 - Programar uma noite do pijama e/ou um dia de diversão em um parque da cidade ou em uma

locação com piscina.

Sugestões: Livro de Jó  ( Agosto - Setembro )
 Realizar um cineJó;

 Organizar  uma filantropia  de natal  envolvendo cartinhas  ao papai  noel  enviadas por  crianças

carentes.

Atividade 2 - Os membros devem gravar um vídeo desejando um feliz natal e/ou feliz ano novo aos outros bethéis

do estado. O vídeo deve ser gravado no dia da interação (se este dia for em janeiro, o vídeo deve ser gravado em

alguma atividade do bethel anteriomente) e enviado para a Miss antes do ano novo para divulgação.

Hashtags  : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) #AmarParaUnir #IrmãsnaVida

Módulo III  O Ritual das Filhas de Jó ( Fevereiro - Março )– Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro )
O ritual da Ordem contém lições grandiosas e o estudo constante do mesmo, traz grandes ensinamentos

para a vida de cada menina além de melhora significativa na ritualística do bethel. É muito importante que haja

um incentivo para que as filhas estudem o ritual como um todo e não somente “a parte” da ritualística que a

cabe.

Atividade 1 - Gincana Caminhos de Jó: É uma gincana criada pela miss abordando todo o trabalho de solo 

presente no Ritual das Filhas de Jó e alguns outros pontos deste. Tem o intuito de incentivar o estudo e 



aprendizado do trabalho de solo de nossas reuniões por parte de todas as filhas e não apenas a Guia e Dirigente 

do Bethel. (em anexo)

Hashtags  : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) #ConhecerParaCrescer  #EstudoDinâmico

Módulo IV  – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) “Amor à humanidade  ( Abril  Maio )” ( Abril – Maio ) – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro )
Amor à humanidade é a tradução do termo grego philanthropia que originou a palavra filantropia, que se

configura como o ato de ajudar  o próximo, por meio de várias  atitudes altruístas e solidárias.  A prática de

atividades filantrópicas estimula o altruísmo e o sentimento de empatia do ser humano, e está diretamente

relacionada com o amor ao próximo pregado pela ordem.

Atividade 1 - Realizar uma filantropia social  escolhida pelas filhas em conjunto (em que ocorra a presença das

filhas demandando atenção e cuidado das mesmas para com o lugar escolhido e a pessoas presentes) e de

arrecadação.

Atividade 2 - As filhas deverão se juntar em pares ou grupos e elaborar um desenho, texto ou post para redes

sociais sobre altruísmo.

Sugestões: Livro de Jó  ( Agosto - Setembro )
 “Como ser altruísta?”;

 “Distribuindo amor à humanidade”.

Hashtags  : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) #DistribuaAmor  #AmoraoMundo

Módulo V  Filhas de Jó para o mundo ( Junho  Julho )– Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro )
A Ordem tem uma importância sem tamanho na vida de todos os membros além de fazer o bem à

sociedade como um todo. Então, por que não divulgar o bem que a Ordem nos traz? 

Cada quinzena/semana no perído deste módulo terá um tema, as filhas farão algo (textos, videos, fotos)

para simbolizar e externar o que sentem sobre cada um e o que aprenderam sobre ele dentro da Ordem.

Quinzena 1  Tema– Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) Amor a Deus, filial e à Pátria.

Quinzena 2  Tema– Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) Sororidade: Da Ordem para o mundo.

1  semana de Julho  Tema° semana de Julho – Tema: – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) A Ordem me ajudou a?

Hashtags  : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) #FDJproMundo   #AsMaisJustasdaTerra



 Todas  as  atividades  (desenhos,  textos,  questionários...)  realizadas  durante  o  projeto  devem  ser
registradas e enviadas para o e-mail missfdjbahia@gmail.com, seguindo os seguintes prazos:

Módulo I – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) 30 de setembro de 2018;

Módulo II – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) 30 de novembro de 2018;

Módulo extra – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) 30 de janeiro de 2019;

Módulo III – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) 30 de março de 2019;

Módulo IV – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) 30 de maio de 2019;

Módulo V – Filhas de Jó Internacional e seus regulamentos ( Outubro-Novembro ) 4 de julho de 2019.

 Todos  os  posts  deverão  conter  marcado  o  instagram  das  misses  (@missfilhadejobahia) e  a hashtag
indicada no módulo. 

 Na culminância do projeto, Grande Sessão 2019, serão premiados os Bethéis que tiverem cumprido
100% (5 módulos), 80% (4 módulos) e 60% (3 módulos) do projeto respeitando as observações quanto
aos envios e marcações.

mailto:missfdjbahia@gmail.com


O conselho guardião junto ao comitê responsável pelo projeto (caso exista) deverá organizar dois grupos

misturando todas as oficiais e membros do coral do bethel (a Guia deve estar em um grupo e Dirigente de

Ceriômias em outro) tentarão responder ao questionário.

Cada grupo ficará em fila indiana e após a leitura da questão uma pessoa de cada grupo deverá correr até

determinado ponto (ou pessoa), a repreentante que chegar primeiro garante a equipe o direito de responder a

questão. 

Obs  : Livro de Jó  ( Agosto - Setembro ) A corrida pode ser descartada da gincana dependendo do local onde ela será realizada, o bethel deve

ajustar a gincana de acordo com o espaço dísponivel e o número de meninas presentes.

1. Quantos passos a oriente do Patamar do Ocidente, a Linha do Ocidente deve estar?  (A representante

deve responder)

2. Demonstre a retirada do Emblema Nacional (A representante deve demonstrar)

3. Demonstre o trabalho de solo da Cerimônia de Encerramento (A representante e mais um membro da

equipe devem demonstrar)

4. Onde se localizam as Linhas de Marcha do Norte e Sul? (A representante deve responder)

5. Demonstre a entrada da Guardiã do Bethel e do Guardião Associado do Bethel e do Coral do Bethel  (A

representante e mais um membro da equipe devem demonstrar)

6. Na cerimônia de Abertura, quais as posições da quinta mensageira e da Honorável Rainha no momento

da entrada? (A representante deve responder)

7. Demonstre o trabalho de solo realizado pelas oficiais após a fala “As oficiais assumiram seus postos” da

HR, Cerimônia de Abertura.  (A representante e mais um membro da equipe devem demonstrar)

8. Ao fim de cada época na cerimônia de iniciação, qual o procedimento no ínicio e fim da canção tocada?

(A representante deve responder)



9. Demonstre o trabalho de solo realizado pelas Guia e DC, no momento (antes e depois) da assinatura das

peregrinas no livro de registro permanente? (A representante e mais um membro da equipe devem

demonstrar)

10. Demonstre o trabalho de solo da escolta da Bandeira do Bethel (A representante deve demonstrar)

11. Como a (pomba/urna) deve ser apresentada na iniciação? Informe o local, momento da apresentação e

demonstre o procedimento.  (A representante deve responder e demonstrar)

12. Demonstre a forma correta de se retirar de um bethel em sessão (A representante deve demonstrar)

13. Demonstre o trabalho de solo de uma das mensageiras na cerimônia de iniciação (A representante deve

demonstrar)

14. Quais as três últimas oficiais da fila da Antessala para entrada no bethel na Cerimônia de Abertura? (A

representante deve responder)

15. Para a entrada, na Cerimônia de Abertura, a Guardiã do Bethel e a Capelã se posicionam na à porta da

Antessala  e  na  Sala  de  preparação,  repectivamente.  Verdadeiro  ou  falso? (A  representante  deve

responder)

16. Demonstre o trabalho de solo realizado pelas guardas no momento de apresentação dos postos e deveres

(troca de postos) e a batida da Ordem. (A representante deve responder e demonstrar)

17. A musicista,  a  segunda zeladora e  os membros do coral  são as únicas filhas que não participam da

formação de encerramemto (cruz, esquadro compasso, triângulo). Verdadeiro ou falso? (A representante

deve responder)

18. No momento da retirada das cadeiras, na Cerimônia de Encerramento, qual das zeladoras retira a cadeira

da quinta mensageira? (A representante deve responder)

19. À esquerda e a ocidente da Segunda Princesa, se encontram os postos de quais oficiais? (A representante

deve responder)

20. Demonstre o  trabalho de solo  realizado pela  capelã  ao comparecer  ao altar  e  a maneira  correta  de

assumir a atitude de prece (A representante deve responder e demonstrar)



Ana Carolina Costa
UMA REALIZAÇÃO

MISS FILHA DE JÓ BAHIA 2018-2019

Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia
APROVADO E APOIADO PELO


