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Dispõe sobre o Concílio de Mizpah e seus objetivos  

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO 

 

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

Circular, deixar claro a todos os Bethéis da Bahia, maiores informações acerca do Concílio de Mizpah, 

seus objetivos e particularidades. 

O Concílio de Mizpah das Filhas de Jó surgiu como um aperfeiçoamento à ideia de se realizar uma 

Escola de Lideranças dos Bethéis. No entanto, percebemos que um evento construindo apenas na 

formação técnico-burocrática dos Bethéis não seria suficiente para elevarmos o potencial de liderança 

das nossas Honoráveis Rainhas. Portanto, chegamos ao entendimento, naquele momento, de que além 

das informações técnicas da administração de um Bethel, deveria haver algo que sensibilizasse nossa 

liderança juvenil. O evento, para elas, não poderia, por esses motivos, ser um mero Encontro. Deveria 

ser uma experiência transformadora. 

E com esta linha de raciocínio, os coordenadores deste evento buscaram se inspirar em modelos de 

eventos com esse objetivo, que lograram sucesso, para termos uma base consistente na criação e 

realização do Concílio de Mizpah. Deste modo, resgatamos da Ordem DeMolay, que é também uma 

organização paramaçônica juvenil, um paradigma de Encontro de Líderes. Eles já possuíam, com 

estatísticas de sucesso em muitos estados do Brasil, o CONAMESCO (Conselho de Aprimoramento de 

Mestres Conselheiros). Na Bahia, especificamente, temos o Conclave de Líderes. Todos os Grandes 

Conselhos e, a Bahia, em especial, tiveram grandes avanços e excelentes resultados após a 

implementação desses cursos para Mestres Conselheiros. 

Por isso entendemos que as Filhas de Jó da Bahia também merecem ter a oportunidade de serem 

especialmente preparadas para liderar seus Bethéis e levar mais força e vigor aos nossos trabalhos. 

Diante disso, todas as atividades e propósitos do Concílio de Mizpah foram estruturados com o 

conhecimento do perfil e tendências psicológicas da atual geração de adolescentes. Sabemos que cada 

vez mais nossos jovens passam por processos de falta de atenção, de enfraquecimento de valores 
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basilares, indisciplina e, em contrapartida, uma incapacidade de construção de autonomia e 

independência. 

O Concílio de Mizpah é, portanto, um raro momento na vida dessas jovens em que elas passam por um 

regime de rígida disciplina para que oportunize a elas um momento de introspecção e 

autodescobrimento, pois que, apenas isso, sobra para ser feito naquele ambiente. Inclusive, por esta 

razão, é feita a escolha por um local especialmente construído e voltado para esses objetivos e 

propósitos, longe de distrações e interrupções no processo que espera-se que aconteça, qual seja, o 

despertar do ESPÍRITO DE LIDERANÇA. 

Apesar de nossa Ordem já ter 95 anos de atuação, as lições transmitidas por ela são ensinamentos 

divinos, portanto imutáveis. Entretanto, é inegável a transformação da realidade social e especialmente, 

do papel da mulher na comunidade. Se a liderança feminina esperada há algumas décadas atrás era 

apenas a da boa esposa e mãe, hoje, as mulheres são grandes empresárias e executivas, trabalhadoras 

construindo carreiras e buscando mais igualdade de direitos e oportunidades. Isso está acontecendo e é 

um processo inevitável. 

Nesse contexto, a Ordem das Filhas de Jó precisa buscar construir mulheres que, inevitavelmente, 

buscarão as realizações materiais que lhe são por vezes exigidas, sem perder, no entanto, a compreensão 

e vivência profunda das virtudes, da honra e de seu compromisso com Deus. 

Tudo isso não seria possível, ou, no mínimo, seria mais difícil, imprimir nos corações e mentes de nossas 

jovens sem um processo que, mesmo que curto, venha a impactar com o fortalecimento e ruptura de 

condutas e posturas inadequados aos padrões de comportamento e ações esperados delas, enquanto 

membros dessa Ordem, o que irá reverberar por toda sua vida, se assim a mesma absorver o que lhe for 

transmitido. E é isso a que se propõe o Concílio de Mizpah. E é nessa construção que o Grande Conselho 

Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional acredita como sendo o melhor caminho e a 

melhor ferramenta para a formação de jovens preparadas e seguras para liderar um Bethel e trilhar seus 

caminhos.  

Diante do exposto, estão convocados todos os Bethéis da Bahia para participar da segunda edição do 

CONCÍLIO DE MIZPAH DAS FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL, destinado a Honoráveis Rainhas 

eleitas para a gestão 2015.2, bem como a Guardiã, Guardião Associado e o Venerável Mestre da Loja 

Maçônica patrocinadora de cada Bethel. Para tanto, é necessário que realizem suas inscrições através do 

site www.filhasdejobahia.org.  

http://www.filhasdejobahia.org/
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Na certeza de contar com a compreensão e colaboração de todos, despedimo-nos rogando ao Pai 

Celestial que derrame sobre todos nós as Suas bênçãos. 

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das Filhas de Jó 

Internacional aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quinze. 

 

Fraternalmente, 

 

JEANNE DE CARVALHO NUNES   JOEL ASSIS BATISTA JÚNIOR 
              GRANDE GUARDIÃ             GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 
 
 

 

DANIELA NASCIMENTO DA SILVA  TÁRSIS VALENTIM PINCHEMEL ALVES* 
                         COORDENADORA                   COORDENADOR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Társis Valentim Pinchemel Alves é, na Maçonaria Simbólica, 1º Vigilante da Loja Maçônica “Construtores da 
Fidelidade #199”. No Rito Escocês Antigo e Aceito, é membro no Grau 30. No Rito de York, é Sumo Sacerdote. No 
Shriners, é membro do Almas Brasília Shriners Clube. Na Ordem DeMolay, é o atual Oficial Executivo da 3ª 
Oficialaria do Estado da Bahia. Nas Filhas de Jó Internacional, é Guardião Diretor de Épocas do Bethel #02 – 
Vitória da Conquista. Na Ordem da Estrela do Oriente, é membro do Capítulo “Luz do Ocidente”. Na Ordem Rosa 
Cruz é Membro 8GT. 


