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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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: Cerimônias, Relatórios, Novos Trabalhos, 
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Relatório da Bibliotecária, Presentes ou Comentários daqueles designados pela 

Honorável Rainha, conforme a ocasião exija. 

Devido a atual situação que estamos vivendo de distanciamento social, 

não sendo possível realizar as atividades nas reuniões ritualísticas, as atividades 

de MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO foram formatadas para que possam ser 

realizadas virtualmente. 

As instruções sobre o envio estão anexas a este documento. 

 

Fevereiro: Brotos na expectativa  

Como uma nova gestão do Bethel começou há pouco tempo e nossas 

recém iniciadas estão ansiosas para trabalhar, esse momento é todinho delas!  

As recém iniciadas apresentarão, por meio de um texto, poesia ou canção, 

suas expectativas em fazer parte da Ordem das Filhas de Jó Internacional, 

motivos pelo qual se interessaram pela Instituição e quais foram suas 

impressões acerca da Cerimônia de Iniciação. 

A atividade deve ocorrer em uma Reunião Ritualística, durante a Ordem 

de Trabalho apropriada escolhida pela Honorável Rainha e aprovada pelo 

Conselho Guardião.  

• Todas são livres para falar ou, se o Bethel preferir, pode ser feito um 

sorteio; 

• O texto deve vir anexado ao e-mail. 

 

 

Março: “Será que somos todos Estrelas perdidas tentando iluminar a 

escuridão?” (Lost Stars-Maroon 5) 

O mês de março é bastante especial, pois, além de ser o mês em que 

homenageamos nossa fundadora, também é o mês no qual comemoramos o Dia 

da Mulher. 
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Unindo essas duas temáticas, a atividade desse mês é relacionada a uma 

Ordem patrocinada pela Maçonaria e voltada, principalmente, para as mulheres: 

a Ordem da Estrela do Oriente, da qual Mãe Mick também fez parte.  

O Bethel deverá fazer um relatório sobre a Ordem da Estrela do Oriente e a 

sua conexão para com a Ordem das Filhas de Jó Internacional. Essa será uma 

maneira de promoção das Estrelas do Oriente nos Bethéis. 

Aproveitem e compartilhem nas redes sociais e no grupo do Whatsapp do 

Bethel para uma maior veiculação. Não se esqueçam, também, de enviar para o 

e-mail, missfdjbahia@gmail.com, para a validação da atividade. 

Prazo: 15/04 

 

Abril: Cerimônia inédita ou quase inédita 

A Ordem das Filhas de Jó Internacional além de ensinar belas lições 

através do Ritual, disciplinar e organizar por meio da Constituição; ela também 

nos engrandece e emociona mediante nosso Livro de Cerimônias.  

Esta atividade propõe aos Betheis a realização de uma cerimônia 

aberta/pública nunca feita antes pelo Bethel ou que há muito tempo não realiza. 

Por meio de uma filmagem os Betheis, da maneira que preferirem, 

deverão apresentar um trecho da cerimônia escolhida, postar nas redes sociais 

e enviar para o e-mail da Miss Filha de Jó Bahia, contendo o nome da cerimônia, 

bem como do(s) membro(s) que a realizaram. 

Prazo: 03/05 

 

Maio:  Dias das Mães: uma homenagem criativa 

O mês de maio é característico por dedicarmos o segundo domingo do 

mês às nossas eternas melhores amigas: nossas mães. É costume, também, 

realizarmos cerimônias em homenagem a elas, lembrando-lhes de sua 

importância e amor que sentimos.  

Para esta atividade, o Bethel deverá fazer uma postagem criativa em 

homenagem às mães dos membros, seja com um vídeo, imagem, poema, 

música, a decisão é livre! O meio de realização que for decidido deverá ser 
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postado nas redes sociais do Bethel e enviado no e-mail da Miss Filha de Jó 

Bahia. 

Prazo: 31/05 

 

Junho: Reconhecer é incentivar² 

Assim, como na gestão anterior, reconhecer uma pessoa por seu trabalho, 

além de demonstrar gratidão e carinho, é incentivá-la a continuar trabalhando e 

se empenhando pelo Bethel.  

Mesmo com o distanciamento social, muitas pessoas estão se 

empenhando para que os encontros aconteçam virtualmente, as atividades 

sejam realizadas e os membros do Bethel movimentados. Essas pessoas 

merecem ser reconhecidas. 

Então, o Bethel tem liberdade de escolher qual a melhor maneira de 

realizar a atividade proposta, são elas: 

1- Encontro virtual através de plataforma audiovisual, a exemplo, do Zoom 

e o Google Meet, na qual a Honorável Rainha anunciará a(s) pessoa(s) 

reconhecida(s), enviando-lhe(s) um certificado digital.  

2- A Honorável Rainha, com aprovação do Conselho Guardião, enviará 

no particular/privado um vídeo surpreendo a(s) pessoa(s) homegeada(s) e, 

posteriormente, enviando-lhe(s) um certificado virtual. 

Prazo: 30/06 
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 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 de maneira completa, Parte 1 e Parte 2, serão premiados com um 

item surpresa, ligado à ritualística, durante a Grande Sessão 2020.  

 

 

 

 

Em síntese, o projeto Dinamizar e Evoluir partes 1 e 2 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 

Miss Filha de Jó Bahia 2019/2020 
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Instruções para o envio das atividades 

 
1)  A cada último dia do mês, a Honorável Rainha ou a Presidente do Comitê de 

Ritualística 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). 

 


