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Dispõe sobre a preparação e potencialização 
da Campanha Estadual das Filhas de Jó na 
Bahia no mês base da conscientização do 
combate à violência contra a mulher 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 
 

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

através desta Circular, com imensa satisfação, informar e fomentar a preparação e 

potencialização da Campanha Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, a qual tem 

como tema esse ano Sororidade e o lema: “Todas juntas somos +”, no mês base da 

conscientização do combate à violência contra a mulher. 

Desse modo, envia em anexo o Projeto da Campanha do ano de 2018 consoante 

divulgado em março de 2018, salientando que tópicos previamente programados podem e são 

estimulados a serem realizados pelos membros dos betheis de modo a divulgar e conscientizar 

a importância do tema da Campanha Social das Filhas de Jó da Bahia neste ano. 

Com efeito, os tópicos podem ser realizados até o dia 30 de novembro e enviados para 

o e-mail  grandebethelba@gmail.com, sendo as seguintes atividades:  

❖ Enxergando a União (com a realização de dinâmicas visando 

estreitar os laços de união e confiança);  

❖ “Motivos pelos quais você deve ser forte hoje” (com a 

confecção de livro, o qual deve ficar em espaço privativo e de fácil acesso às 

Filhas de Jó no local que será realizada a reunião ritualística. Dentro do livro, 

deve constar o cabeçalho da data e horário da reunião ritualística e, logo 

abaixo, o título: “Motivos pelos quais você deve se sentir forte hoje”. Nele, as 

Filhas de Jó, anonimamente, poderão escrever frases motivadoras para si 

mesmas e para aquelas que lerão o livro logo em seguida, podendo o mesmo 

ser impresso e encadernado.  

❖ Conversando sobre o assunto (com o convite para que 

especialistas possam ministrar palestra(s), seminários, conversaterapia, 

audiência pública ou evento similar, com o propósito de esclarecer sobre 

algum dos tópicos abordados no material ou tema próximo, contextualizando 

com a realidade local e os efeitos da violência contra a mulher nos seus vários 
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âmbitos. O evento deverá ser público e, de preferência, os ministrantes devem 

ser mulheres. 

❖ DIA D da Campanha (O Bethel deverá promover uma 

panfletagem à comunidade, indo às ruas com cartazes, adesivos, banners da 

campanha e outros materiais que possam auxiliar na divulgação. Juntamente 

com a panfletagem, o Bethel é estimulado a promover uma Campanha do 

Abraço, muito realizada em diversas cidades no Brasil, que consiste em 

distribuir abraços e palavras de carinho às pessoas da rua, preferencialmente, 

mulheres – dado o tema da campanha. Sendo no dia 25 de novembro 

celebrado o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher (Dia 

D da nossa campanha), é recomendado que essa atividade seja realizada na 

semana dos dias 18 a 25 de novembro de 2018, não sendo vetado ao Bethel a 

realização em outro período. 

 

Além disso, informa que no dia 31/10/2018 foi publicada, no Diário Oficial do estado, a 

lei estadual nº 14.020/2018 que instituiu o dia 13 de novembro como 'Dia Estadual de 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher no Estado da Bahia'. 

Nesse sentido, o art. 3º, da referida lei, fundamentou que durante o Dia estadual de 

Combate à Violência contra a Mulher, o Poder Público estadual promoverá eventos e atividades 

de cunho educacional e cultural, que terão por tema o combate a todo tipo de violência contra 

mulher. 

Desse modo, a conquista estadual acima deve ser celebrada e acompanhada pelos 

membros da Ordem no estado de modo a sedimentar e fomentar, também, as atividades sociais 

e recreativas, com fins promocionais e de crescimento da organização e expansão dos ideais da 

Campanha Social abraçada pelas Filhas de Jó da Bahia. 

Nesse contexto, é importante salientar a importância da parceria de todos os membros 

das Filhas de Jó do estado da Bahia no desenvolvimento do planejamento estabelecido no 

Projeto da Campanha Social, visando o fortalecimento da Ordem em nosso estado e na obtenção 

de resultados positivos ao tema desse ano. 

Por fim, informa ainda que as atividades desenvolvidas serão divulgadas em primeira 

mão nas páginas oficiais da Grande Jurisdição, no instagram e no facebook, visando uma maior 

expansão das atividades realizadas, bem como o estímulo à participação dos demais Betheis.  

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos trabalhar de forma 

coesa e harmoniosa, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Celestial para que nos mantenha 

cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade 
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Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e Grande Guardião Associado aos 05 

(cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.  

 

Fraternalmente, 

 

ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA           JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDE GUARDIÃ          GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
 

 

 
NATÁLIA DIAS TAVARES 

                 GRANDE SECRETÁRIA 


