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Agradecimentos  

 
 Antes de iniciar a divulgação das artes vencedoras do (Co)MemorArte 100 anos,  

nós do Grande Time da Bahia 2019/2021 agradecemos e parabenizamos cada uma das 

meninas que se inscreveram e participaram deste concurso, que tem por objetivo especial 

de comemorar os 100 anos da nossa instituição através da união entre memórias e arte. 

Foram muitos os talentos desenvolvidos com este projeto e ficamos imensamente felizes 

para poder divulgar internacionalmente o trabalho de nossas Filhas da Jurisdição Baiana. 

 Além dos agradecimentos a cada uma das participantes, nós agradecemos à 

comissão de avaliadoras, escolhidas de maneira especial por seus conhecimentos e 

vivências com cada uma das áreas de expressão artística presentes no edital do projeto e 

que foram feitas inscrições (a citar: desenho, pintura, música, poesia, dança e maquiagem 

artística). Suas escolhas foram responsáveis pela seleção das finalistas. 

 Agradecemos a Aline Viana (de Minas Gerais), Danielle Palermo (de São Paulo), 

Semíramis Dominguetti (também de Minas Gerais) e Isys Dantas (da Paraíba). A 

contribuição de cada uma de vocês foi essencial para o projeto! 

 Por fim, mas não menos importante, nós agradecemos aos representantes do 

Supremo Time que escolheram as vencedoras dentre as finalistas segundo o critério de 

melhor adaptação com o propósito do (Co)MemorArte.  

 Nós agradecemos o carinho e participação de Valorie Koogle (Suprema Guardiã), 

Marcy Jacqua (Suprema Deputada para o Brasil), Mark Allen (Supremo Guardião 

Associado), Gabbi (Honorável Rainha do Supremo Bethel) e Maya Garcia (Miss Filhas 

de Jó Internacional). We are so grateful about how you participated so affectionately on 

our project! Thank you so much for your help. 

 
“Que possa o Senhor estar entre nós enquanto estivermos separadas 

umas das outras” 
 

“May the Lord watch between you and me while we are away from 

each other” 

 

 

 

 



1º Lugar 
Bethel 24 – Samara Cardoso 

Clique aqui para ver a publicação original 

 

Desenho: 

 

 

"O ano era 1920, quando nossa amada fundadora Ethel Thereza Wead Mick, ou Mãe 

Mick como a chamamos carinhosamente, teve a brilhante ideia de honrar a sua mãe 

fundando uma organização para jovens garotas.  

 

No início ainda não tínhamos uma identidade própria, mas logo fomos tomando forma e 

assumindo nosso lugar e finalmente o nome Filhas de Jó. Ainda era cedo, mas já 

acreditávamos que iríamos muito além. Não demorou muito e a palavra "Internacional" 

se juntou ao nosso nome. Que alegria!!  

https://www.instagram.com/p/CFzhRf0Dpnk/?utm_source=ig_web_copy_link


 

E dali em diante não paramos de crescer, e então minha jovem, em 1993 nossa Ordem 

chegou no Brasil, primeira parada: Rio de Janeiro. A cidade que nos recebeu com tanto 

amor e carinho. O tempo foi passando e logo estávamos em todos os lugares. Muitas 

irmãs se juntaram a nós e a família foi crescendo.  

 

Me faltam palavras para lhe dizer como sou grata de ver como tens cuidado tão bem da 

nossa história, carregando nossas virtudes e permeando luz na vida das pessoas.  

 

Minha visita é breve, venho apenas para olhar que o nosso pequeno sonho tomou enormes 

proporções e há 100 anos milhares de jovens têm suas vidas transformadas ao adentrar 

no nosso mundo branco e roxo. Peço que continue, minha irmã, continue espalhando a 

luz da virtude, conhecimento e verdade, exalando sempre boas energias e formando 

mulheres fortes e extraordinárias. Que hoje, em especial, a mágia de ser Filha de Jó brilhe 

mais forte em seus corações!  

 

Me despeço com um abraço aconchegante e quentinho. Preciso ir ao encontro das minhas 

outras irmãs que me aguardam ao lado de Mãe Mick no Grande Bethel das Alturas,  devo 

conta-lás como andam as coisas por aqui. E antes que me esqueça:  

 

"Que possa senhor está entre nós enquanto estivermos separadas umas das outras!"  

 

Até logo!" 💜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º Lugar 
Bethel 28 – Ana Clara Duarte 

Clique aqui para ver a publicação original 

 

Dança da seguinte música: 

COMO NOSSOS PAIS (Elis Regina) 

 

“Não quero lhe falar 

Meu grande amor 

De coisas que aprendi 

Nos discos 

Quero lhe contar como 

eu vivi 

E tudo o que aconteceu 

comigo 

Viver é melhor que 

sonhar 

E eu sei que o amor 

É uma coisa boa 

Mas também sei 

Que qualquer canto 

É menor do que a vida 

De qualquer pessoa 

Por isso cuidado, meu 

bem 

Há perigo na esquina 

Eles venceram e o sinal 

Está fechado pra nós 

Que somos jovens 

Para abraçar seu irmão 
E beijar sua menina na 

rua 

É que se fez o seu braço 

O seu lábio e a sua voz 

Você me pergunta 

Pela minha paixão 

Digo que estou 

encantada 

Como uma nova 

invenção 

 

Eu vou ficar nesta 

cidade 

Não vou voltar pro 

sertão 

Pois vejo vir vindo no 

vento 

Cheiro de nova estação 

Eu sinto tudo na ferida 

viva 

Do meu coração 

Já faz tempo 

Eu vi você na rua 

Cabelo ao vento 

Gente jovem reunida 

Na parede da memória 

Essa lembrança 

É o quadro que dói mais 

Minha dor é perceber 

Que apesar de termos 

Feito tudo o que 

fizemos 

Ainda somos os 

mesmos 
E vivemos 

Ainda somos os 

mesmos 

E vivemos 

Como os nossos pais 

Nossos ídolos 

Ainda são os mesmos 

E as aparências 

Não enganam não 

Você diz que depois 

deles 

Não apareceu mais 

ninguém 

Você pode até dizer 

Que eu tô por fora 

Ou então 

Que eu tô inventando 

Mas é você 

Que ama o passado 

E que não vê 

É você 

Que ama o passado 

E que não vê 

Que o novo sempre vem 

Hoje eu sei 

Que quem me deu a 

ideia 

De uma nova 

consciência 

E juventude 

Está em casa 

Guardado por Deus 

Contando o vil metal 

Minha dor é perceber 
Que apesar de termos 

Feito tudo, tudo 

Tudo o que fizemos 

Nós ainda somos 

Os mesmos e vivemos 

Ainda somos 

Os mesmos e vivemos 

Ainda somos 

Os mesmos e vivemos 

Como os nossos pais”

https://www.instagram.com/tv/CGDU1GrjcNt/?igshid=f6wca1xscpu4


3º Lugar 
Bethel 20 – Ana Luiza Ramos 

Clique aqui para ver a publicação original 

 

Música autoral: 

 

“Mil palavras não dão explicar 

As razões que tenho para esta ordem amar 

Talvez seja coisa de outro mundo, 

Tendo esse sentimento tão profundo, 

Ser filha de um emprego é algo tão especial 

Ter fé e paciência é essencial 

São 100 anos de história, muita coisa a aprender, 

Mãe Mick eu queria muito te agradecer, 

Olha, 

São 100 anos de história 

E muitas coisas a gente aprendeu, 

Olha, 

Nossa história é longa e muita coisa rendeu 

Sempre baseado no livro de Jó, 

E sempre nos ensinando qual caminho é o melhor, 

Com irmãs incríveis ao nosso lado, 

Mãe Mick você fez um bom trabalho, 

Por mais que a gente cresça, 

Esta ordem a gente não esquece, 

O amor por ela sempre prevalece, 

Este pedido me ajudou a amadurecer, 

E Filha de Jó eu amo ser, 

E Filha de Jó eu amo ser” 

https://www.instagram.com/tv/CF4fkSFDf3n/?igshid=16sdn85cvj4zt


 


