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APRESENTAÇÃO 

 

O projeto Dinamizar e Evoluir tem por finalidade proporcionar um 

diferencial às reuniões ritualísticas, de forma que os Bethéis continuem 

realizando seus trabalhos como de costume, mas com um “toque especial”, a fim 

de trazer inovação e instigar o senso de criatividade e estudo ao longo da 

semana para ser aplicado nas reuniões. 

É importante frisar que este projeto não visa, de maneira nenhuma, 

atrapalhar ou diminuir os trabalhos antes já realizados, mas trazer uma nova 

roupagem ou, até mesmo, aprimorar o que já é feito. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Ordem das Filhas de Jó Internacional, através dos anos, sempre foi 

organizada por instruções e regras que, desde então, ensinam lições tão 

verdadeiras hoje quanto quando foram escritas. Por meio do ritual, organizamos 

nossas reuniões e trabalhos a fim de unir nossas energias e aprimorá-las através 

das simbologias e ensinamentos passados. Este projeto virá como uma soma na 

composição das reuniões ritualísticas. 

 

OBJETIVOS 

 

O projeto tem como objetivos centrais: 

• Incentivar o dinamismo nas reuniões; 

• Estimular o estudo e criatividade dos membros na realização das                   

atividades propostas; 

• Aprender e ensinar de modo descontraído. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

As atividades do projeto deverão realizadas em uma reunião mensal, 

escolhida de forma livre. Cada mês o Bethel terá um tema ou atividade proposta 

que poderá ser apresentada de acordo com a finalidade, por quaisquer membros 

do Bethel escolhidos pela Honorável Rainha e Guardiã do Bethel, em uma das 

seguintes Ordens de Trabalho: Relatórios, Novos Trabalhos, Relatório da 

Bibliotecária, Presentes ou Comentários daqueles designados pela Honorável 

Rainha, conforme a ocasião exija.  

Um relatório com detalhes sobre o trabalho realizado deverá ser feito e 

enviado para o e-mail da Miss Filha de Jó Bahia 2019/2020, contendo as 

assinaturas da Guardiã do Bethel e Honorável Rainha.  

 

As instruções sobre o envio estão anexas a este documento. 

 

 



• Atividades mensais 

Agosto: Vídeo sobre renovação e novo ciclo 

Como uma nova gestão de Oficiais, Coral e Conselho Guardião começou 

há pouco tempo, a pessoa responsável por essa atividade escolherá um vídeo 

que já exista (ou produzir um próprio com alguns membros do Bethel, Membros 

de Maioridade e Conselho Guardião) a respeito da renovação de ciclos e o 

apresentará por meio de datashow ou aparelho disponível. 

*É necessário enviar o vídeo para o e-mail da Miss Filha de Jó Bahia 

2019/2020 e, caso queiram, postar o vídeo nas redes sociais. 

Setembro: Reunião Especial: Dia do Hike 

O Hearing Impaired Kids Endowment (HIKE) é o projeto filantrópico oficial 

das Filhas de Jó Internacional. O objetivo desta fundação é fornecer próteses 

auditivas para crianças com perdas auditivas. 

Por ser pouco difundido em nossa jurisdição, essa atividade será voltada 

para conscientizar e informar mais sobre este projeto incrível apoiado pelas 

Filhas de Jó do mundo inteiro. 

1- Todos os presentes usarão um pedaço de algodão em cada ouvido trazendo 

uma dificuldade mínima ao escutar, trazendo a simbologia da adversidade que 

uma pessoa com deficiência auditiva passa; 

2- Um relatório será apresentado de maneira livre sobre o projeto HIKE e sobre 

o povo surdo; 

3- Ao final da reunião, na Formação de Encerramento, os membros com 

aprovação dos Membros Executivos do Conselho Guardião, deverão ser 

dispensados da atitude de prece para sinalizar em língua brasileira de sinais a 

música “Mais Perto, meu Deus, de Ti”. 

*Uma vídeo-aula será divulgada antes do mês de setembro para que as Filhas 

de Jó possam ensaiar a canção em LIBRAS. 

*Junto ao relatório, o vídeo da Formação de Encerramento deve ser anexado ao 

e-mail. 

 

Outubro: Reunião Instrumental 

Nossos trabalhos são munidos por diversas músicas e esta atividade 

propõe que seja escolhida uma música na reunião para que seja tocada por 

algum instrumento musical por qualquer pessoa: tia, tio ou alguma Filha de Jó. 

Pessoas sem essas qualificações podem tocar no momento da Marcha de 

Abertura ou Formação de Encerramento. 

*Caso não seja possível a presença de alguém que saiba tocar um instrumento 

musical, uma versão instrumental de alguma de nossas músicas poderá ser 

usada e as Filhas de Jó cantarão. 



*Se a atividade ocorrer em um momento que possa ser registrado, um vídeo 

deve ser enviado junto ao relatório e, caso queiram, postar nas redes sociais. 

Novembro e dezembro: Reunião de Reconhecimento: “Reconhecer é 

incentivar” 

Reconhecer uma pessoa por seu trabalho, além de demonstrar gratidão 

e carinho, é incentivá-la a continuar trabalhando e se empenhando pelo Bethel.   

Nesta atividade, os Bethéis deverão realizar duas ações, entre novembro 

e dezembro. O mês de realização de cada uma delas deve ser escolhido para 

se adequar às necessidades e realidade do Bethel. Elas poderão ser feitas em 

uma reunião regular em novembro/dezembro ou na Cerimônia de Instalação das 

Oficiais do Bethel, em dezembro, mediante aprovação dos Membros Executivos 

do Conselho Guardião do Bethel. Preferencialmente, a Honorável Rainha e/ou 

Primeira e Segunda Princesas devem desenvolver o que se segue: 

1- Realizar uma homenagem, por meio de uma pequena cerimônia ou texto, a 

alguém especial de grandes feitos durante gestão 2019.2. 

2- Presentear os membros do Bethel, Membros de Maioridade, membros do 

Conselho Guardião, Clube de Mães, maçons ou outras pessoas relacionadas às 

Filhas de Jó que contribuíram notoriamente com as atividades da gestão com 

lembranças (mimos) e/ou certificados. 

*Ao final da reunião, fotografar as irmãs e/ou tios que receberam os mimos ou 

certificados. 

*Se a homenagem for em uma Reunião Aberta, anexar um vídeo ao relatório.  
 

PREMIAÇÃO 

 

 O maior prêmio proporcionado por este projeto, sem dúvidas, é somar e 

marcar o dia das pessoas presentes nas reuniões, adicionando procedimentos 

criativos para inovar e aumentar o dinamismo dos encontros. 

 Para incentivar o desenvolvimento de atividades ritualísticas dinâmicas, 

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

atividades serão premiados com um item surpresa, ligado à ritualística, durante 

a Grande Sessão 2020. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em síntese, o projeto Dinamizar e Evoluir proporcionará aos Bethéis 

uma experiência única de trazer elementos novos a uma Reunião Regular, 

adicionando mais interação aos assuntos tratados e, muitas das vezes, 

enriquecendo ainda mais o dia de alguém. 

 Assim sendo, as atividades propostas carregam consigo uma essência 

diferente a cada mês, cabe aos Bethéis participantes usá-las de maneira 

proveitosa e criativa.  



Mal posso esperar para ver como foi a experiência de cada Bethel na 

realização das atividades idealizadas! 

“Assim resplandeça a vossa luz sobre os homens, para que vejam as 

vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” 

Mt 5:16 

Maria Clara Dantas Rocha 
Miss Filha de Jó Bahia 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 

Instruções para o envio das atividades 
 

1)  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/vídeo. E-mail: missfdjbahia@gmail.com 

 

2) 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). 

 


