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ATO Nº 005 2016/2017 GCG –BA 
 

Dispõe sobre a instituição do Projeto 
Bethel Empreendedor do Grande Conselho 
Guardião das Filhas de Jó no Estado da 
Bahia para a Gestão 2016/2017. 

 
LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO 
ESTADO 

 
CLEYTIANE DA SILVA LIMA e UBALDÉSIO NOVAIS DA SILVA, 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 Bethel Empreendedor do CGC/BA, foi aprovado pela 
Assembleia na Grande Sessão, em Paulo Afonso, Bahia. 
 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - Fica instituído em toda a Jurisdição o PROJETO BETHEL EMPREENDEDOR 

GESTÃO 2016/2017, na forma abaixo descrita: 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto destina-se a dinamizar as diversas atividades por parte dos Bethéis e estabelece 
critérios para algumas rotinas destinadas ao processo de crescimento e fortalecimento das Filhas 
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de Jó, bem como, o necessário estímulo ao empreendedorismo por parte das meninas e adultos. 
Além disso, importante instrumento destinado a garantir registro e divulgação de tudo o que 
acontece nos Bethéis, facilitando trocas de informações e o fortalecimento de nossa Ordem em 
toda a jurisdição. 

 
OBJETIVO 
 

Incentivar o desenvolvimento de competências empreendedoras das Filhas de Jó, tias 
e tios e dinamizar rotinas de trabalho visando alcançar resultados de excelência por 
parte de todos os Bethéis da Bahia. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

1- Todos os Bethéis devem registrar suas atividades em resumo escrito, fotos, vídeos, etc, 
visando condensá-los em um único volume para envio ao Grande Conselho Guardião da Bahia, 
até a data limite de 20 de junho de 2017, para avaliação e pontuação final pela seguinte 
comissão do Grande Conselho: 
 
A - Tia Eliezete Pires (Suprema Deputada Assistente para a Bahia). 
B - Tia Isabella Delmondes (Grande Guia do Grande Conselho Guardião - BA). 
C - Tia Elielza Pereira (Grande Dirigente de Cerimônias do Grande Conselho Guardião – BA). 
 
2 - Os Bethéis devem utilizar fartamente todas as ferramentas da internet para divulgar tudo 
que realiza (site do Grande Conselho, facebook, twitter, instagram, whatsapp, blogs, sites, 
jornais, etc.). 
 
Importante: Os Bethéis deverão fotografar e divulgar rapidamente todas as atividades 
realizadas pelos Bethéis nos diversos grupos de whatsapps do Grande Conselho, Nacional, 
Brasil, Bethel, etc. 

 
Atribuição de pontos 

 

Critérios: 
A - Só serão considerados pontuação para as atividades a seguir relacionadas (realizadas entre 
11/07/2016 a 18/06/2017); 
 
B - Os Bethéis só serão pontuados uma única vez pela mesma atividade (vale maior pontuação 
em caso de realizar uma mesma atividade e registrá-la mais de uma vez). 
 
Pontos por atividade 
1 - Pontos pela iniciação de novas Filhas de Jó no período - 20 pontos por cada menina;  
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2 - Pontos pelo resgate de Filhas de Jó inativas (com idade entre 10 e 20 anos incompletos). A 
regularidade deverá constar no relatório anual apresentado pelo Bethel em janeiro/2017 (para 
retornos ainda em 2016) ou declarações assinadas pela Guardiã e Guardião Associado do Bethel 
(atestando o retorno no período de janeiro a maio de 2017) - 10 pontos; 
 
3 - Realizações de atividades filantrópicas com participação mínima de 60% das Filhas de Jó 
ativas do Bethel (último relatório do Bethel) e envolvendo pessoas das comunidades carentes da 
cidade sede do Bethel (ou município) - 10 pontos para cada evento; 
 
4 - Atividades de divulgação e crescimento da Ordem na jurisdição, envolvendo articulação, 
apoio e a concreta instalação de novo Bethel na Bahia - 50 pontos para cada novo Bethel; 
 
5 - Atividades diversas visando divulgação, fortalecimento e união do Bethel, realizada fora da 
Loja Maçônica patrocinadora e com participação mínimo de 80% das Filhas de Jó do Bethel - 10 
pontos cada; 
 
6 - Realização de uma Cerimônia (a escolha do Bethel) durante uma Sessão Maçônica dos tios 
Maçons, Loja Maçônica Patrocinadora, envolvendo mínimo de 80% das Filhas de Jó ativas - 
conforme último relatório) - 20 pontos; 
 
7 - Participações em atividades diversas envolvendo mais de um Bethel - 10 pontos para cada 
Bethel (um único evento); 
 
8 - Reuniões administrativas - 02 pontos; 
 
9 - Reuniões Regulares (Ritualística) - 05 pontos; 
 
10 - Participação ativa do Bethel em atividades relacionadas ao combate à violência contra a 
mulher no dia 25/11/2016 (Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher), 
entretanto, considerando que o dia 25 é uma sexta-feira, a critério dos Bethéis, as atividades 
poderão ser realizadas no período de 21 a 26/11/2016, sendo obrigatória a participação mínima 
de 60% das Filhas de Jó do Bethel - 50 pontos; 
 
11- Atividades relacionadas ao Combate à Violência contra a Mulher no período de 11/07/2016 
a 06/07/2017 (exceto a semana de 21 a 26/11 que se destina a mobilização estadual para o dia 
internacional) - 5 pontos cada; 
 
12- Atividades de estudo do Ritual, com participação mínima de 80% das Filhas de Jó do Bethel 
- 10 pontos; 
13 - Atividades de prática dos trabalhos de solo, com participação mínima de 80% das Filhas de 
Jó do Bethel - 10 pontos; 
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14 - Participação do Bethel no Encontro com o Supremo Time, na cidade de Vitória da 
Conquista, Bahia - 10 pontos; 
 
15 - Participação do Bethel no Congresso Baiano das Filhas de Jó em abril/17 (com participação 
mínima de 60% das Filhas de Jó ativas do Bethel - conforme último relatório) - 10 pontos; 
 
16 - Participações do Bethel nas atividades de Formação de Líderes (Seminários Distritais) - 10 
pontos; 
 
17 - Participação do Bethel na Campanha Estadual de Mobilização e Divulgação das Filhas de Jó 
por todo o estado da Bahia - período de 18 e 19 de março de 2017 - 10 pontos; 
 
18 - Inscrição e participação de um de seus membros no concurso Miss Filha de Jó da Bahia - 20 
pontos; 
 
19 - Inscrição de membros para o Grande Bethel - 10 pontos (por Bethel, independente do 
número de meninas inscritas); 
 
20 - Colméias - Presença das Abelhinhas nos Bethéis: 
 
21 - Bethéis com Colméias ativas - receberão 10 pontos; 
 
22 - Bethéis sem Colméia - Receberão 10 pontos pela Instalação de uma Colméia; 
 
23 - Bethéis que possuem facebook em nome do próprio Bethel para divulgar suas atividades 
(um único facebook por Bethel e deverão mantê-lo ativo permanentemente) - 20 pontos; 
 
24 - Bethéis que não possuem e que instalarem um facebook (um único facebook por Bethel e 
deverão mantê-lo ativo permanentemente) - apenas para os que ainda não o possuem - 20 
pontos; 
 
25 - Bethéis que possuem instagram em nome do próprio Bethel para divulgar suas atividades 
(um único instagram por Bethel e deverão mantê-lo ativo permanentemente) - 20 pontos; 
 
26 - Bethéis que não possuem e instalarem um instagram (um único instagram por Bethel e 
deverão mantê-lo ativo permanentemente) - apenas para os que ainda não o possuem - 20 
pontos;  
 
27 - Todas as demais atividades, não relacionadas acima, do interesse da Ordem, dos Bethéis ou 
da jurisdição (conforme decisão da comissão) - receberão 02 pontos; 

 
Final do Projeto 
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A - Conclusão do Projeto por parte dos Bethéis: 18/06/2017. 
 
B - Todos os Bethéis deverão enviar informações e links de facebook, instagram, twitter, etc, de 
todas as atividades realizadas e divulgadas para o e-mail: bethelempreendedor@gmail.com; 
 
C - Envio do Resumo Geral para o Grande Conselho: até 20/06/2017 (enviar pasta contendo: 
fotos, resumo das atividades, links utilizado para de divulgação, cópias das atas das sessões 
ritualísticas e reuniões administrativas, cópias de outras atas, ofício  de encaminhamento por 
parte do Conselho Guardião, tudo muito bem organizado, arquivados em sequência 
cronológica de datas e contendo os vistos da Guardiã e Guardião Associado do Bethel em todos 
os documentos; 
 
D - O Grande Conselho Guardião mandará confeccionar CERTIFICADOS de "BETHEL 

EMPREENDEDOR 2016/2017" para os três primeiros Bethéis colocados na pontuação final (em 
caso de pontuação igual - receberão premiação igual). Os resultados e entrega dos Certificados 
acontecerão durante a Grande Sessão de 2017. 

 
Art. 2º - O mui Ilustre Grande Secretário é o encarregado 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 04 (quatro) 
dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 

              CLEYTIANE DA SILVA LIMA                                UBALDÉSIO NOVAIS DA SILVA 
                      GRANDE GUARDIÃ                                       GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
                                                                                                 

 
 

AELTON DANTAS RAINER 
GRANDE SECRETÁRIO                                                                                         
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