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Filhas de Jó Internacional 
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ATO Nº 014 2017/2018 GCG –BA 
 

 

Dispõe sobre a instituição do Projeto “Um 

Estímulo à Mudança de Atitude” do Grande 

Conselho Guardião das Filhas de Jó no Estado da 

Bahia para a Gestão 2017/2018. 

 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO 

 

LUANA CARVALHO DE MORAIS SANDES e FABRÍZIO OLIVEIRA SANT’ANA, Grande Guardiã e 

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

respectivamente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional; 

 

CONSIDERANDO que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia reconhece e aceita os 

princípios das Filhas de Jó Internacional, inspirados pela filosofia de sua fundadora ETHEL THERESA WEAD MICK, 

enfatizando nos corações e mentes das jovens os ideais de construção moral e espiritual, que inspire o desejo pela sabedoria, 

amor à Bandeira e o que ela representa, valorização suprema do lar e da família, respeito a todas as pessoas e em especial aos 

pais e a reverência às Sagradas Escrituras; 

 

CONSIDERANDO que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia trabalha de forma 

planejada, com intuito de desenvolver as atividades das Filhas de Jó no Estado, propiciando a todos os seus membros um 

ambiente sadio para o aperfeiçoamento de seus ensinamentos e ideais; 

 

CONSIDERANDO que o Projeto “Um Estímulo à Mudança de Atitude” do CGC/BA, foi aprovado pela 

Assembleia na Grande Sessão, em Amélia Rodrigues, Bahia. 

 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica instituído em toda a Jurisdição o PROJETO UM ESTÍMULO À MUDANÇA DE ATITUDE – 

Gestão 2017/2018, na forma abaixo descrita: 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto procura estimular os Bethéis a uma mudança de atitude quanto ao planejamento, organização e 

participação nas diversas atividades de rotina e promoção que são destinadas ao processo de crescimento e fortalecimento das 

Filhas de Jó em toda a jurisdição. 

  

OBJETIVO 

Colaborar com a organização das atividades do Bethel e do Conselho Guardião do Bethel e multiplicar o alcance de 

bons exemplos objetivando a mudança de atitudes contribuindo assim no crescimento dos Bethéis da Bahia. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
 

1- Todos os Bethéis devem cumprir todas as atividades sugeridas a cada mês e registrá-las através de fotos, vídeos, 

resumo escrito e etc para envio à Grande Guardiã através do e-mail luanasandes@hotmail.com , até a data limite de cada etapa, 

para avaliação. 
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2– Todos os Bethéis que cumprirem as atividades sugeridas do mês, dentro do prazo estabelecido, serão premiados. 

3– Os prêmios serão entregues nos Conselhos Púrpuras, Grande Sessão 2018/2019, em visitas oficiais ou o Bethel 

pode optar por pagar a taxa de envio por Correios. 

Importante: Os Bethéis devem utilizar fartamente todas as ferramentas da internet para divulgar tudo que realiza 

(site do Grande Conselho Guardião, facebook, twitter, instagram, whatsapp, blogs, sites, jornais, etc.). 

 

 

ATIVIDADES: 

 

 Julho 2017: 

 

1 - Envio da recomendação do Conselho Guardião do Bethel 2017/2018 (Formulários 221 e 222). 

- Observações: Serão válidas as recomendações que chegarem ao endereço válido. 

- Prazo: até 06/07/2017. 

 

2 - Envio do Plano/calendário de Gestão da HR 2017.2 juntamente com ofício/comunicado de aprovação do mesmo, por parte 

do Conselho Guardião do Bethel. 

- Observações: Enviar para o e-mail luanasandes@hotmail.com . 

- Prazo: de 08/07 a 07/08/2017. 

 

Prêmio do Mês: 01 (um) CD com músicas utilizadas nas reuniões ritualísticas e cerimônia de iniciação e músicas ambientes e 

01 (um) Ritual Musical. 

 

 

 Agosto 2017: 

 

-  - Envio do Código Uniforme para Betheis (POP-Bethel-21). 

- Observações: Enviar para o Comitê de Jurisprudência (jurispridencia.gcgba@gmail.com), Vice Grande Guardiã, 

Isabella Delmondes (idelmondes.gcg@gmail.com) e cópia para luanasandes@hotmail.com; Os betheis que já 

possuírem o código uniforme aprovado pelo Supremo também devem fazer o envio na nova formatação. 

- Prazo: de 08/08 até 06/09/2017. 

 

2 - Realização de Cerimônia em homenagem aos Pais ou Tributo aos Maçons. 

- Observações: Enviar fotos e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com.  

- Prazo: de 08/08 a 06/09/2017. 

 

Atenção: Os Betheis UD estarão isentos do envio do Código Uniforme para Betheis (vide POP-BETHEL-7: Item 14), tendo 

que cumprir apenas a atividade referente à homenagem aos Pais ou Tributo aos Maçons. 

Prêmio do mês: 01 (um) Livro de Cerimônias Oficiais impresso e 03 (três) Lições de Proficiência. 

 Setembro 2017: 

 

1 - Participação no Desfile Cívico de sua cidade ou atividade similar que represente patriotismo (hasteamento da bandeira em 

órgão público, cerimônia especial em homenagem à bandeira, etc.). 

- Observações: Enviar fotos e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com. 

- Prazo: de 07/09 até 30/09/2017. 

Prêmio do mês: 01 (uma) pasta contendo uma cópia dos formulários, 1 (um) CD com constituição e formulários e 01 (uma) 

caixinha de utilidades. 
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 Outubro 2017: 

 

1 - Realização de uma filantropia (sugestão: comemoração do dia das crianças). 

- Observações: Enviar fotos e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com. 

- Prazo: de 01/10 a 31/10/2017. 

 

2 - Confecção de cartazes e/ou similares que serão utilizados no Dia D da campanha: “Mulher: Vez e Voz!”. 

- Enviar fotos e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com. 

- Prazo: de 01/10 a 31/10/2017. 

 

Prêmio do Mês: 20 (vinte) tiaras com fita de cetim. 

 

 Novembro 2017: 

 

1 – Realizar a eleição da próxima Linha de Oficiais do Bethel de acordo com os prazos e orientações contidos na Constituição 

das Filhas de Jó (vide POP-BETHEL-4, POP-BETHEL-5). 

- Observações: Enviar a nominata e foto das eleitas para o e-mail luanasandes@hotmail.com. 

- Prazo: de 01/11 a 30/11/2017. 

 

2 – Realização do Dia D da Campanha Estadual com panfletagem sobre o tema “Mulher: Vez e Voz!” (sugestão dia 25 de 

novembro). 

- Enviar fotos e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com. 

- Prazo: de 01/11 a 30/11/2017. 

 

Atenção: Por não realizarem eleições, os Betheis UD estarão isentos desta etapa/atividade do mês, tendo que cumprir apenas a 

do Dia D: “Mulher: Vez e Voz!”. 

 

Prêmio do Mês: 06 (seis) meias brancas ¾. 

 

 Dezembro 2017:  

 

1 - Participação de pelo menos 1 Filha de Jó (Honorável Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa) e 1 membro do Conselho Guardião 

do Bethel no Conselho Púrpura 2018.1.  

- Observações: Será solicitada a relação dos presentes no evento à coordenação do Conselho Púrpura. 

- Prazo: Datas do Conselho Púrpura (previsão para os dias 02 e 03/12/2017). 

 

2 – Realizar a Instalação das Oficiais e Coral do Bethel de acordo com os prazos e orientações contidos na Constituição das 

Filhas de Jó (vide E-Bethel: Artigo XIV). 

- Observações: Enviar fotos e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com  

- Prazo: de 01/12 a 31/12/2017. 

 

Atenção: Os Betheis UD estarão isentos da realização da Instalação das Oficiais e Coral do Bethel, tendo que cumprir apenas a 

atividade de participação no Conselho Púrpura. 

 

Prêmio do Mês: 02 (dois) robes. 

 

 Janeiro 2018: 

 

1 – Envio do Relatório Anual. 

- Observações: Enviar para o e-mail da Grande Secretária Iamel Almeida (secretaria.gcgba@gmail.com), com cópia 

para o e-mail: luanasandes@hotmail.com. 

- Prazo: de 01/01 a 31/01/2018. 

 

Prêmio do Mês: 03 (três) rituais. 
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 Fevereiro 2018: 

 

1 – Envio do Plano/calendário de Gestão da Honorável Rainha 2018.1 juntamente com ofício/comunicado de aprovação do 

mesmo, por parte do Conselho Guardião do Bethel. 

- Observações: Enviar para o e-mail luanasandes@hotmail.com . 

- Prazo: de 01/02 a 28/02/2018. 

 

Prêmio do Mês: 01 (um) malhete. 

 

 Março 2018: 

 

1 – Realização da Cerimônia em homenagem à Mãe Mick. 

- Observações: Enviar fotos (se for feita cerimônia aberta) e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com . 

- Prazo: de 01/03 a 31/03/2018. 

 

2– Realização de homenagem/atividade em comemoração ao dia da Mulher (Relatório da Bibliotecária, palestra, etc.) 

- Observações: Enviar fotos (se for feita cerimônia aberta) e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com  

- Prazo: de 01/03 a 31/03/2018. 

 

Prêmio do Mês: 01 (uma) peça de torçal roxo (aproximadamente 10m). 

 

 Abril 2018: 

 

1 – Envio da recomendação do Conselho Guardião do Bethel 2018/2019 (Formulários 221 e 222)  

- Observações: Enviar para o endereço da Vice Grande Guardiã Isabella Delmondes, que será previamente 

disponibilizado para todos os Betheis. 

- Prazo: de 01/04 a 30/04/2018. 

 

2– Realização de Cerimônia ou filantropia em comemoração à Páscoa. 

- Observações: Enviar fotos (se for feita cerimônia aberta) e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com  

- Prazo: de 01/04 a 30/04/2018. 

 

Prêmio do Mês: 01 (uma) bíblia branca pequena. 

 

 Maio 2018: 

 

1 – Realizar a eleição da próxima Linha de Oficiais do Bethel de acordo com os prazos e orientações contidos na Constituição 

das Filhas de Jó (vide POP-BETHEL-4, POP-BETHEL-5). 

- Observações: Enviar a nominata e foto das eleitas para o e-mail luanasandes@hotmail.com. 

- Prazo: de 01/05 a 31/05/2018. 

 

2– Realização de Cerimônia ou filantropia em comemoração ao Dia das Mães. 

- Observações: Enviar fotos (se for feita cerimônia aberta) e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com  

- Prazo: de 01/05 a 31/05/2018. 

 

Atenção: Por não realizarem eleições, os Betheis UD estarão isentos desta etapa/atividade do mês, tendo que cumprir apenas a 

atividade referente ao Dia das Mães. 

 

Prêmio do Mês: 02 (duas) sapatilhas brancas (Korino simples). 
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 Junho 2018:  

 

1 - Participação de pelo menos 1 Filha de Jó (Honorável Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa) e 1 membro do Conselho Guardião 

do Bethel no Conselho Púrpura 2018.2.  

- Observações: Será solicitada a relação dos presentes no evento à coordenação do Conselho Púrpura. 

- Prazo: Datas do Conselho Púrpura (previsão para os dias 02 e 03/06/2018). 

 

 

2 – Realizar a Instalação das Oficiais e Coral do Bethel de acordo com os prazos e orientações contidos na Constituição das 

Filhas de Jó (vide E-Bethel: Artigo XIV). 

- Observações: Enviar fotos e um breve relato para o e-mail luanasandes@hotmail.com. 

- Prazo: de 01/06 a 30/06/2018. 

 

Atenção: Os Betheis UD estarão isentos da realização da Instalação das Oficiais e Coral do Bethel, tendo que cumprir apenas a 

atividade de participação no Conselho Púrpura. 

 

Prêmio do Mês: 02 (duas) anáguas. 

 

 Julho 2018:  

 

1 - Participação de pelo menos 1 membro do Bethel na Grande Sessão 2018. 

- Observações: A participação será confirmada por meio do pagamento da inscrição. 

- Prazo: Datas da Grande Sessão 2018 (previsão para os dias 06, 07 e 08/07/2018). 

 

2 – Inscrição e participação de pelo menos 1 membro do Bethel na Seleção do Grande Bethel e/ou no Concurso de Miss Filha 

de Jó Bahia 2018/2019. 

- Observações: A participação será confirmada pelos Comitês responsáveis pelas seleções. 

- Prazo: Datas da Grande Sessão 2018 (previsão para os dias 06, 07 e 08/07/2018). 

 

Atenção: Se ficar confirmado, por meio do Relatório Anual,  que o Bethel não possui membros com a faixa etária necessária 

para participar das seleções, a atividade será validada se o mesmo possuir uma comitiva de no mínimo 5 participantes na 

Grande Sessão 2018/2019. 

 

Prêmio do Mês: 01 (um) lírio do vale (oficial). 

 

 BÔNUS:  

 

1 - Realizar em cada gestão (2017.2 e 2018.1): pelo menos 1 atividade de arrecadação de fundos, 1 filantropia diferente das 

sugeridas no projeto e 1 culto religioso, e realizar a Cerimônia de Maioridade e/ou a Cerimônia de Renovação do Juramento. 

- Observações: A apuração será feita com base nos materiais enviados.  

- Prazo: até 30/06/2018. 

 

2 – Cumprir todas as atividades de Julho 2017 a Julho 2018. 

- Observações: A participação será confirmada pelos Comitês responsáveis pelas seleções. 

- Prazo: até 30/06/2018. 

 

Prêmio do Mês: 08 (oito) robes de instaladoras (roxos). 

 

Final do Projeto 

1 – A conclusão do Projeto por parte dos Bethéis será no dia 30/06/2018. 
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2 - Todos os Bethéis deverão enviar fotos das suas atividades para o Comitê de Mídias através do e-mail fdjbahia@gmail.com ; 

 

3 - O Grande Conselho Guardião realizará solenemente a entrega dos certificados de participação a todos os Betheis presentes 

na Grande Sessão 2018, que tenham participado do Projeto "UM ESTÍMULO À MUDANÇA DE ATITUDE". 

 

Art. 2º - A mui Ilustre Grande Secretária é a encarregada das anotações competentes, do registro e da 

publicação do presente ATO, que entra em vigor nesta data, para todos os efeitos legais, revogando-se todas as disposições em 

contrário.  

 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e Grande Guardião Associado aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezessete. 

 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

 

LUANA CARVALHO DE MORAIS SANDES               FABRÍZIO OLIVEIRA SANT’ANA 

                       GRANDE GUARDIÃ                                  GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 

 

 

 

 

IAMEL DA SILVA CASTRO DE ALMEIDA 

GRANDE SECRETÁRIA 
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