
    

MANUALMANUALMANUALMANUAL    PARAPARAPARAPARA    
HONORÁVEIS RAINHASHONORÁVEIS RAINHASHONORÁVEIS RAINHASHONORÁVEIS RAINHAS    

    
    

    
 
 

“... que a sabedoria e a compreensão coroem seus julgamentos, e que a 
beleza e a glória de seu reinado sejam tão ilustres quanto o resplendor de 

seu manto real.” 
 
 

Elaborado e organizado por: 
Semíramis Dominghetti, MM/PHR 

Bethel Santa Rita # 11 de Minas Gerais 
Tatiana Diniz Gomes, MM/PHR 

Bethel Dagoberto Crós da Silva # 39 de Minas Gerais 
Com base em material próprio e outros traduzidos do site da OIFJ 



 2

 

““A jovem eleita para o elevado cargo de Honorável Rainha deve ser generosa 

de caráter, bondosa, tolerante e possuidora de habilidades para presidir as 

reuniões de forma justa e harmoniosa. Sua conversa deve ser agradável e 

inspiradora. Seu gosto pela literatura, ciência e artes deve influenciar o 

pensamento das demais no sentido de buscarem sempre as mais dignas e 

puras coisas da vida. Aceitar com atenção e cortesia os conselhos dos pais 

e guardiões. Ter consideração para com todos, procurar sempre fazer o bem, 

colaborando para a felicidade do próximo, pois assim agindo, sua própria vida 

será beneficiada, a beleza de sua juventude feminina melhor será observada 

por todos e a prece de todos que a amam será para que o Pai Celestial a guie 

e oriente neste serviço baseado no amor.” 

                (Cerimônia de Instalação) 
 

 

 

 

Marilee Smiley, Past Suprema Guardiã e Past Suprema Deputada para o Brasil, em sua posse 

como Honorável Rainha de seu Bethel. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE I    

LIDERANÇA – OQUE É? O QUE FAZ UM LÍDER? EU CONSIGO FAZER? 

 

 

Uma Honorável Rainha é eleita 

pelos membros de seu Bethel pra 

representá-los. Eles vêem nela uma 

pessoa em que podem confiar para 

liderá-los com 

RESPONSABILIDADE. Agora que 

você é uma líder do Bethel, seu 

dever é servir os membros de seu 

Bethel. 

 

O QUE É LIDERANÇA?  

COMO ISSO MUDA SEU PAPEL DENTRO DO BETHEL?  

O QUE É ESPERADO DE VOCÊ AGORA? 

 

 

 

 

 

Durante sua gestão é essencialmente importante que as atividades sejam bem 

organizadas, divertidas, visando o crescimento de cada Filha e que seu Bethel 

seja um lugar alegre, divertido e positivo. 

 

Lembre-se que você é uma oficial de seu Bethel e deve fazer o seu melhor 

para atender as necessidades e expectativas de seus membros. Você não 

representa apenas a si mesma ou duas ou três de suas amigas do Bethel. 

Você representa o Bethel inteiro, todas as Filhas. Você foi eleita para servir seu 

Bethel e não para que ele te sirva. 

 

LIDERANÇA: É a habilidade de inspirar e ajudar as pessoas a trabalharem 

por um objetivo. 
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Faça o melhor de suas habilidades 

Cada pessoa possui diferentes habilidades e diferentes talentos. Comece hoje 

a conhecer a si mesma... Descubra seus pontos fortes e então trabalhe para 

desenvolvê-los.  Enfatize suas qualidades e não se preocupe com as limitações 

ou defeitos.  

 

Energia e Vigor 

Não importa o quão esteja sobrecarregada, uma grande líder parece dobrar 

sua força quando preciso. Muitos bons líderes aposentam tarde e ascendem 

cedo. Aprenda a conservar a sua energia e assim poderá dar o seu melhor a 

qualquer tempo.  Aprenda a utilizar o máximo do seu tempo. 

 

Auto-Imagem Positiva 

Altos ou baixos, magros ou gordos, jovens ou velhos, uma auto-imagem 

positiva transforma as pessoas em bons líderes. Eles se transformam em 

indivíduos atraentes e interessantes para seus liderados. 

 

Segurança e ousadia 

Não permita que as pessoas tirem vantagem sobre você.  Se expresse... Ainda 

que delicadamente... E tenha certeza que sua voz (e opinião) será ouvida.  

Faça isso com tato e bom estilo.  Não confunda rispidez com segurança.  Seja 

ousada... Siga as orientações, aproveite as oportunidades (mas considere 

todos os aspectos antes) e não as adie. 

 

Qualidades da Liderança 

Você não precisa ser um “crânio” em organização para ser um bom líder.  Ser 

organizada e empreendedora já ajuda muito. Não racionalize; seja verdadeira 

consigo mesma. Uma boa líder entende que nem tudo será bem sucedido e 

bons líderes desenvolvem uma grande capacidade de “dar a volta por cima”. 

Todo bom líder esquece as dificuldades que eles encontram ao longo do 

caminho (ou escolhem ignorar estas dificuldades). Não considera importantes 

os problemas do passado. Olha para o futuro e trabalha em soluções.  
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Concentração e Comprometimento 

Lembre-se que uma boa líder precisa puxar e não empurrar. Foque suas 

energias nisso para ajudar a realizar suas metas. Não permita que os outros 

mudem você, seja pelas atitudes ou pelos problemas deles. Siga em frente! 

Uma boa líder acredita em si mesma e no que ela está fazendo.  

 

Respeite os erros 

Todos cometem erros! Não tenha medo deles. Ao invés disso, aprenda com 

eles, mas tente não cometer o mesmo erro duas vezes. 

 

Controle as emoções 

Como uma boa líder, não entre em pânico com os problemas.  Mantenha o 

auto-controle. Aprenda a tratá-los como triviais, problemas banais existem.  

Encare as críticas abertamente. Não chore, fique emburrada ou de mau humor. 

Um bom líder espera muito de si mesmo e deve sempre esperar muito de seus 

companheiros. Quando você espera ser bem sucedida, você geralmente será.  

 

Conhecimento – A chave do sucesso 

Bons líderes transformam um problema, um projeto ou um negócio em “dever 

de casa”. Pergunte, observe, leia, desenvolva uma forte rede de contatos e sua 

bagagem de conhecimentos, combinada com suas habilidades, proporcionarão 

o sucesso que você almejou. 

 

COMO LIDERAR? 

Existem algumas dicas importantes: 

 

1. Pegar um membro do Bethel como exemplo para você seguir. 

2. Ajudar a apaziguar as diferenças e desentendimentos encorajando um 

espírito de cooperação e união entre todos os membros. 

3. Introduzir novas idéias que ajudem na solução de problemas e oferecer 

novas experiências que serão favoráveis ao Bethel. 

4. Ajudar a desenvolver o espírito coletivista do Bethel (trabalho em 

equipe). Não deixe que seu Bethel se divida em grupos. O Bethel precisa 

desse espírito para alcançar seus objetivos. 
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5. Apóie e respeite a todos, sem pensar em seus defeitos. Todos possuem 

defeitos e erram, inclusive o Conselho. Quando isso acontecer, seja sensata, 

tolerante e compreensiva. Você, com certeza, gostaria que eles a tratassem da 

mesma forma se você cometesse um erro.  

“Os defeitos dos outros não devem nos incomodar, mas sim nos ensinar.” 

6. Esforce-se para alcançar os objetivos do Bethel. Mostre mais interesse 

pelos interesses do grupo e não do individual. 

7. Escute atentamente a tudo o que os membros do Bethel te disserem, 

assim você descobrirá como eles se sentem a respeito do Bethel. Isto pode 

ajudar a evitar potenciais problemas ou identificar o tipo de atividades que as 

Filhas mais se interessam e se atraem. Quando somos Honorável Rainha 

queremos ter um Bethel forte, feliz e ativo. 

8. Tenha uma atitude sempre positiva, mesmo que você discorde com o 

que está acontecendo ou sendo dito. Não deixe suas emoções negativas 

transparecerem. Analise cada situação baseada no que você acredita ser 

melhor para o Bethel. E quando uma decisão é tomada, aceite-a e se una com 

aqueles que a tomaram, mesmo que você não concorde. Faça o melhor em 

cada situação para o bem do Bethel. 

9. Lembre as Filhas dos propósitos e objetivos do Bethel quando elas 

apresentarem sinais de que estão se distanciando do real propósito das 

atividades. 

10.  Encoraje e reconheça boas idéias e esforços extras. 

11.  Se alguém está andando fora da linha, fazendo corpo mole, fale com ela 

como você se sente e como isso afeta no funcionamento do Bethel. Se você 

não se sente confortável em fazer isso, leve o problema para o Conselho, para 

que eles lhe ajudem. 

12.  Seja criativa nos seus planos para o Bethel. Muitos Bethéis fazem 

sempre as mesmas atividades em todas as gestões. Tente pensar em novas e 

melhores atividades de aproximação. A inovação dos seus planos deixará as 

Filhas mais animadas e interessadas. Mas claro, não abandone aquelas 

atividades que elas já estão acostumadas e gostam. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IIIII    

 

PLANEJAMENTO - POR QUE PLANEJAR É IMPORTANTE PARA O BEM 

ESTAR DO SEU BETHEL? 

 

O maior desafio a ser encarado pelas 

Oficiais da Linha e Conselhos Guardiões 

dos Bethéis é criar um programa que 

motive seus Membros, promova 

entretenimento e amizade, incentive outras 

jovens a entrar e mantenha as Filhas 

ativas. É uma grande responsabilidade, a 

qual é mais bem realizada com 

planejamento prévio e um bom 

acompanhamento.   

 

O futuro do Bethel depende dos PLANOS 

que a Honorável Rainha faz hoje e realiza 

amanhã. 

 

Planejamento é uma ferramenta administrativa, que possibilita perceber a 

realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro. É importante 

que o planejamento seja entendido como um processo cíclico e prático das 

determinações do plano, o que lhe garante continuidade, havendo uma 

constante realimentação de situações, propostas, resultados e soluções, lhe 

conferindo assim dinamismo, num processo contínuo de tomada de decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

Um Bethel bem sucedido é aquele que planeja e executa de forma adequada, 

enquanto se mantém flexível para as mudanças necessárias. É importante que 

seu Bethel desenvolva projetos que vão de encontro às necessidades de 

desenvolvimento das jovens. 
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� Uma pesquisa sobre Filhas de Jó revelou que as duas 

maiores razões das garotas iniciarem nas Filhas de Jó são - 

diversão e amizade -, a força motriz atrás do sucesso de 

praticamente todos os grupos juvenis. 

 

Seus planos devem promover amizade e entretenimento. Assim vocês terão 

gestões bem sucedidas e atingirão suas metas. Garantindo esses dois 

atributos, vocês guiarão seu Bethel no caminho do sucesso, com membros 

satisfeitos e aumento do número de filiações.  

 

A Filhas de Jó oferece um grande desenvolvimento para as jovens. Um 

programa bem planejado e executado mantém as Filhas interessadas e 

desenvolvem um grande comprometimento com seu Bethel.  As atividades 

devem ser significativas e promover uma ampla experiência que irá beneficiar 

os membros tanto agora quanto no futuro.  Você deve isto não só para seus 

membros, mas também para aqueles que ainda não o são, construindo um 

Bethel de sucesso para que mais jovens possam compartilhar das vantagens 

de fazer parte de nossa Ordem.  A Ordem das Filhas de Jó é importante para o 

desenvolvimento positivo das jovens.  
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Se esforce para construir um Bethel no qual as jovens queiram entrar e 

permanecer. Você, como um líder do Bethel, compartilha essa 

responsabilidade de fazer do seu Bethel uma organização juvenil atraente, 

significativa e relevante para as jovens. O melhor modo de conseguir isso é 

através de um bom planejamento! 

 

É importante identificar as semelhanças e aquelas características que 

destacam a OIFJ das outras organizações. Devemos nos assegurar que 

nossas características são ao menos equivalentes às de outras organizações e 

valorizar nossas vantagens.  Abaixo alguns benefícios de ser membro da Filhas 

de Jó:  

 

• Atividades de entretenimento que unem meninas de todas as idades 

• Amizade com jovens de todas as idades e de diversos locais do 

País/Mundo 

• Experiência em falar em público 

• Liderança, planejamento e habilidades de organização 

• Oportunidades de viagem 

 

A Ordem das Filhas de Jó oferece aos seus membros uma variedade de 

experiências para melhor prepará-los para as experiências da vida, as quais 

dificilmente aprenderiam em qualquer outra organização. Mas é sua 

responsabilidade garantir aos seus membros a oportunidade de participar 

destas experiências.  

 

TIPOS DE PLANEJAMENTO : Os tipos de planejamento se referem às 

escalas de tempo dentro das quais os resultados devem surgir ou comecem a 

surgir.  O planejamento deve incluir objetivos de gestão de curto, médio e longo 

prazo. 

 

PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO 

Objetivos de longo prazo são aqueles que demorarão mais do que uma 

gestão para serem atingidos.  
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Planos de longo prazo devem ser feitos tão logo seja realizada a Eleição das 

Oficiais. Todas as oficiais eleitas devem rever e revisar os planos correntes 

para terem certeza que eles ainda estão ativos e efetivos. A nova Linha 

Progressiva deve se tornar familiarizada com todos os planos, integrando os 

seus aos mesmos da melhor forma possível. Mudanças são inevitáveis e a 

Linha deve tornar seus objetivos conhecidos tão logo seja possível, assim 

podendo reivindicar qualquer proposta de mudança que desejar. As Oficiais 

precisarão conciliar seus objetivos com aquelas que estão à frente e atrás na 

Linha Progressiva. 

 

Os Conselhos devem estar incluídos nos planos das Filhas, embora possuam 

seus próprios objetivos separados. (Por exemplo, como obter um Conselho 

mais efetivo). Tanto Filhas quanto Conselho devem compartilhar objetivos, um 

deve estar disposto a ajudar o crescimento do outro. 

 

PLANEJAMENTO DE MÉDIO PRAZO 

Planos de médio prazo são aqueles para a gestão presente e a que virá. Para 

obter sucesso, uma Honorável Rainha deverá discutir os objetivos da sua 

gestão com o Conselho Guardião do Bethel antes da Instalação. Os planos 

não precisam estar completos e prontos para implementação nesse tempo, 

mas ela deve ter um calendário dos eventos e atividades esperados. Os 

objetivos devem ser resumidos. 

 

PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO 

Este deve incluir: 

 Reuniões Regulares 

 Reuniões Especiais (Cerimônias de Honra, visita da GG, etc) 

 Reuniões Requisitadas (Iniciação, Instalação, etc.) 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 

 

Existem certas atividades que devem ser incluídas em cada gestão de 

Honorável Rainha. Essas estão resumidas no Estatuto do Bethel e Manual de 

Regras e Regulamentos. 

 

Atividades Requisitadas: 

 Dia do Culto (toda gestão) 

 Projeto Educacional & Promocional 

 Cerimônia da Mãe Mick em março de cada ano 

 Iniciação/ Maioridade/Renovação Juramento em cada gestão 

 Eleição de Oficiais 

 Indicação dos Membros do Conselho Guardião 

 Instalação 

 

Outras atividades: 

 Lazer – tente uma a cada mês. Atividades de lazer podem ser 

mescladas com outros eventos/ atividades. 

 Serviço – projetos filantrópicos 

 Levantamento de fundos – o tipo e valor de fundo a ser arrecadado 

dependerão do seu orçamento e planos. 

  

Estadual/ Provincial 

 Sessão Anual (do Grande Bethel e Grande Conselho Guardião) 

 Encontros/Congressos 

 Pagamento de Taxas 

 Acampamentos/Viagens com o Bethel  
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Algumas coisas para se ter em mente quando for planejar atividades e 

eventos para o seu Bethel: 

 

• Tenha em mente a idade dos membros. Lembre-se que todos querem 

se divertir! 

• Quantas pessoas estão disponíveis para ajudar? Esta questão limita o 

que você está em condições de fazer atualmente. 

• Tente ter um adulto supervisor para ajudar em cada projeto. O 

supervisor não deve fazer o trabalho, mas deve estar lá para certificar 

que tudo está sendo feito. 

 

Como uma oficial eleita, você deve possuir objetivos os quais todos 

tenham conhecimento. 

 

Aqui estão algumas perguntas que podem ajudar a definir objetivos: 

• O que podemos fazer para que a comunidade conheça a grande 

organização que a OIFJ é? 

• O que podemos fazer para que garotas de 9 e 10 anos tenham 

interesse em se tornarem Filhas de Jó? 

• Qual é o melhor modo de falar com as Filhas? 

• Como conseguir uma participação maior dos Maçons? 

 

E, o mais importante... 

• O que farei enquanto Oficial eleita para tornar a Ordem melhor do 

que quando entrei? 

• Qual será o meu legado para as Filhas? 
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ORÇAMENTO 

 

É muito importante ter um orçamento para cada gestão por vários motivos. Um 

deles é que você não fique sem dinheiro para as coisas que tem que ser 

pagas! Outro é que você tenha dinheiro suficiente para eventos de lazer. 

 

O orçamento pode ser feito na reunião do Conselho ou na reunião com a HR, 

GB e/ou GAB e/ou Guardiã (o) Tesoureira (o). 

 

Mas, por onde começar? 

 

1. Escreva abaixo todas as despesas que você conhece: 

Aluguel 

Despesas da Instalação 

Jóia de PHR 

Postagem 

Taxas anuais (por relatório anual) 

Taxas de iniciação (por relatório anual) 

Doações 

Suprimentos (livro de atas, rituais, etc) 

Projeto de fundo promocional e educacional 

2. Escreva abaixo todas as receitas que você conhece: 

Mensalidades 

Doações/Patrocínios 

3. Veja seu plano de gestão e estime quanto os eventos irão custar: 

Reuniões especiais  (flores pra Maioridade, visita da GG, etc.) 

Despesas com viagens 

4. Veja o plano de gestão e estime que receita você irá conseguir: 

Projetos para arrecadarem fundos 

Taxas de iniciação 

Projeto de fundo Educacional e Promocional 
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EXEMPLO DE ORÇAMENTO ANUAL PARA BETHÉIS 

 

Receitas Previstas 

Balanço de Caixa     R$ 300,00 

Fundo de Reserva     R$ 200,00 

Mensalidades (20 Filhas x 15,00 )  R$ 300,00 

Taxas de Iniciação (3 x 5,00 )   R$   15,00 

Lucro da Macarronada    R$ 200,00 

Doação da Loja     R$ 150,00 

Receita do Projeto Educacional e Promocional R$   50,00 

Doação da Estrela do Oriente   R$   50,00 

 TOTAL DE RECEITA            R$ 1.515,00 

 

Despesas Previstas 

Taxas anuais (20 Filhas x 12,00)   R$ 240,00 

Taxas de Iniciação (3 x 4,00 )   R$   12,00 

Postagem e fotocópias    R$   10,00 

Despesas com Instalação (detalhes abaixo) R$ 300,00 

Suprimentos pro Bethel    R$    30,00 

Festa prevista     R$    50,00 

Viagem (combustível)    R$ 150,00 

Jóia de PHR (2 x 100,00)    R$ 200,00 

Comida para reunião de homenagem à Loja R$    20,00 

Festa do Boliche     R$    50,00 

 TOTAL DAS DESPESAS             R$ 1.062,00 

 

FUNDO EXCEDENTE PREVISTO  R$ 453,00 

 

   

 

 

 

 

 

Despesas por Instalação 
  Convites  R$ 25,00 
  Bolo   R$ 40,00 
  Flores   R$ 20,00 
  Postagem  R$ 20,00 
  Guardanapos  R$ 10,00 
  Lembrancinhas  R$ 35,00 
    TOTAL R$150,00 
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PAUTA DAS REUNIÕES REGULARES ( “Ritualísticas”) 
 
É importante que antes da cada reunião regular do Bethel, você elabore uma 
pauta e a passe à Guardiã do Bethel para aprovação. Isso faz com que a 
reunião seja melhor conduzida, evitando delongar por muito tempo em um 
determinado assunto, sem necessidade, ou que algum assunto importante seja 
esquecido. 
 
Vale ressaltar que nenhuma atividade ou proposta deve ser passada ao Bethel 
sem que o Conselho Guardião seja consultado com ANTECEDÊNCIA. 
 
O ideal é que, no mínimo, uma semana antes da reunião regular essa pauta 
esteja pronta e seja passada não só ao Conselho Guardião* como também às 
suas Irmãs da Linha Progressiva. Lembrando que administrar o Bethel é um 
trabalho em equipe e essas Irmãs foram eleitas justamente para auxiliá-la. 
 
* Existe um momento previsto nas reuniões mensais do Conselho em que a 
Tríade (e/ou Filhas por ele designadas) podem participar da reunião para 
apresentar propostas e discutir assuntos pertinentes ao Bethel.  
 
A pauta da reunião é feita baseando-se na Ordem dos Trabalhos.  Para isso, 
você precisa entender como funciona a Ordem dos Trabalhos e o que é feito 
em cada ocasião. 
 
1. Dispensa Especial 
Em nossa Ordem, existem algumas regras e procedimentos a serem 
respeitados. Quando há necessidade de mudar alguma regra ou fazer alguma 
alteração temporária, uma carta é enviada ao Grande/Supremo Conselho, 
pedindo autorização para a mudança. O Grande/Supremo Conselho responde 
por escrito e esta carta é lida na Dispensa Especial. 
 
Ex.: No Manual de Regras e Regulamentos diz que a reunião de Instalação 
deve acontecer na segunda reunião de dezembro. Mas, por motivo de reforma, 
o templo não estará disponível para a Cerimônia. Escreve- se então uma carta 
para o Grande Conselho pedindo autorização para realizarmos a reunião fora 
da data estipulada, explicando o motivo. O Grande Conselho enviará então 
uma resposta, dando ou não a autorização. A resposta é lida nesta Ordem de 
Trabalho.  
Por isso é importante conhecermos o Manual de Regras e Regulamentos, para 
sabermos o que é permitido ou não fazer. 
 
2. Chamada de Oficiais, Coral do bethel e Conselho Guardião 
A Secretária deve chamar preferencialmente pelo nome completo. Visitantes, 
Membros de Maioridade e outros devem marcar presença assinando o livro de 
visitas antes da reunião. 
 
3. Leitura das Atas 
As atas devem ser lidas na íntegra. Nenhuma ata pode ser pulada. A 
Secretária deve assinar a ata e passar para a Honorável Rainha após ter lido, 
que deverá assinar, colocando data.  



 17

 
4. Relatório da Tesoureira 
Após a Tesoureira ler seu relatório, ela deve caminhar até a mesa da 
Secretária, assinar o relatório e entregar para a Secretária, que deverá arquivá-
lo. Sugestão: Neste momento, a Secretária pode entregar para a Tesoureira o 
dinheiro por ela recebido e pedir para que ela assine o recibo. 
 
5. Relatório de Votação de Petição 
Antes da Iniciação, o Conselho Guardião deve se reunir para ler as 
sindicâncias das candidatas a ingressar na Ordem e também para aprová-las. 
Eles elaboram então um relatório com o nome das candidatas que foram 
aprovadas. Nesta Ordem dos Trabalhos, este relatório é lido. 
 
6. Cerimônia de Iniciação 
Quando houver Iniciação, você deverá orientar à Secretária a fim de 
providenciar os certificados de Iniciação para as Filhas (enviar a documentação 
solicitada pelo Grande Conselho) e também o livro de registro que elas irão 
assinar no dia da Iniciação. 
 
7. Comunicações 
Neste momento são lidas as cartas do Bethel, lendo primeiro o nome de quem 
enviou. Neste momento também podem ser lidas as justificativas de falta, 
pedidos de licença, etc. 
 
8. Petições de Associação 
A Secretária deve ler somente a parte que está dentro do quadrado na Ficha. A 
Secretária só deverá receber a ficha se a taxa de Iniciação estiver a 
acompanhando. Depois de ler as fichas, a secretária deverá ler o valor total das 
taxas. 
 
9. Relatórios 
Neste momento todos os trabalhos, textos, mensagens, relatórios feitos pelas 
Filhas poderão ser lidos. 
 
10. Trabalhos Pendentes 
Os assuntos que começaram a ser discutidos na reunião e que não tiveram um 
desfecho, deverão ser discutidos neste momento. Por exemplo, ficou em aberto 
decidir aonde seria realizado o Dia do Culto. Nesta Ordem de Trabalho, a 
discussão é retomada.  
 
11. Novos Trabalhos 
Nesta Ordem dos Trabalhos, as novas atividades, futuros trabalhos ou 
discussão são apresentadas ao Bethel. A Eleição das Oficiais também 
acontece nesta Ordem.  
 
12. Recebimentos da Reunião 
Antes da reunião, as mensalidades, doações, taxas, deverão ser recolhidas 
pela Secretária, que dará o recibo e anotará o valor e a fonte, para passá-las 
posteriormente à Tesoureira. Ela fará então um relatório geral, informando 
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quanto foi recebido e do que se refere ( festa, mensalidade, etc). Neste 
momento, ela lerá esse relatório. 
Ela deverá passar o valor e a descrição da fonte para a Tesoureira, a fim de 
que a tesoureira faça o controle das mensalidades e dívidas. A Secretária faz 
somente o papel de receptora do dinheiro, pois o valor recebido deve constar 
em ata. Marcha da Moeda também deve ser registrado.  
 
13. Contas 
Nenhum valor pode ser gasto sem que seja aprovado em reunião do Bethel. 
Para qualquer gasto, a Filha deverá preencher o relatório, passar para a 
Guardiã do Bethel e o comitê de auditoria assinarem, entregando depois para a 
Secretária. Nesta Ordem do Trabalho, a Secretária lerá o relatório e a HR 
pedirá a opinião das Filhas, que votarão para decidir se a conta deverá ser 
paga ou não. Se houver uma votação afirmativa, a HR pedirá para que a 
Tesoureira ou a Guardiã Tesoureira faça o pagamento.  
Esse procedimento serve tanto para gastos futuros quanto um gasto já 
realizado.  
 
14. Relatório da Bibliotecária 
Neste momento tanto a Bibliotecária quanto um convidado podem falar. 
 
15. Prece e Canção de Mães, Pais e Guardiões 
Oração 
 
16. Para o bem do Bethel 
Em todas as partes, deverá escrever sempre o primeiro e último nomes e título 
das pessoas que falarem, ou que forem instaladas, apresentadas, e das Filhas 
que passarem pelo Exame de Proficiência. 

 

Observações importantes: 

 

• Antes do início da reunião, verifique quais pessoas participarão das 

Honrarias. Lembrando que cada pessoa só é apresentada uma vez, 

sendo que nesse momento todos os seus títulos serão falados. 

• Mesmo que você delegue funções, verifique com antecedência se todas 

as tarefas foram cumpridas. Algumas responsabilidades são pessoais, 

mas cabe a você, como Honorável Rainha, certificar que todas as 

providências foram tomadas. 

• Disponibilize à Musicista uma pauta da reunião, para que ela se 

programe e organize sua pauta musical, principalmente quando houver 

cerimônias especiais. Não trabalhe com improvisos!  
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PLANEJAMENTO DE EVENTOS 

 

1. A Honorável Rainha, uma Filha ou um adulto sugere um projeto. A idéia 

é apresentada ao Conselho Guardião do Bethel para aprovação. 

2. A idéia é então levada para as Filhas na reunião do Bethel. Nesta hora 

deverão existir algumas informações específicas sobre quando, onde, 

etc. 

3. Um comitê de Filhas é apontado para planejar o evento e uma líder é 

escolhida. Um adulto supervisor pode ser requisitado para ajudar. 

4. A líder mantém contato com a HR e GB sobre o projeto e se prepara 

para discutí-lo na Reunião do Bethel. 

 

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE DE FAZER O QUE FOI PLANEJADO? 

 

 

 

 

 

Todos devem ser responsáveis pelos trabalhos do Bethel. Para isso acontecer, 

sugerimos os seguintes passos: 

 

1. Tomar iniciativa de fazer alguma coisa. Se você espera que alguém veja 

uma necessidade e daí então perguntar se precisa de ajuda, pode ser tarde 

demais. 

2. Pedir ajuda quando precisar. Atrasar a resolução de um problema difícil 

só piora as coisas. Quando temos uma assistência necessária, progredimos. 

3. Ser decisiva, disposta, atenta e entusiasmada. 

4. Saber quando e como dizer não. 

 

 

 

 

 

È de responsabilidade de toda Oficial eleita se esforçar para melhorar a 

Ordem pelo tempo que elas forem eleitas. Como oficiais eleitas, elas devem 

adquirir conhecimento e experiência afim de que se tornem boas líderes. 

 



 20

 

EXEMPLO DE PERGUNTAS PARA FAZER E RESPONDER SOBRE UM 

EVENTO: 

 

Local: O local está disponível? Existe custo? Tem custos extras? É necessário 

pagar algum valor adiantado? 

Dia: Existem outros eventos programados para esse dia que possam interferir 

no nosso? 

Hora: Quando o evento irá acontecer? A que horas precisamos começar a 

arrumar o local? Quanto tempo demorará a limpeza? 

Suprimentos e equipamentos: O que é necessário? Quanto irá custar?  

Podem ser doados ou emprestados? 

Ingressos: Precisaremos de ingressos? Quem irá fazê-los? Quem irá imprimi-

los? Quanto custarão? 

Acompanhantes/Guias: Quantas pessoas serão necessárias? O que eles irão 

cobrar? 

Divulgação: Que mídia será usada? Iremos pagar o anuncio? Quem irá 

desenhar e imprimir os cartazes? Iremos enviar convites? 

Ajudantes: Quantos são necessários para que fique tudo pronto? Quantos são 

necessários para organizar? Quantos durante o evento? Quantos para a 

limpeza? 

O evento: O que estará acontecendo no evento? Teremos comida? O que 

terá? Quais os custos? O que será servido e aonde? Quem será o encarregado 

no evento? Veja tudo o que irá acontecer no evento e verifique se está 

delegado para alguém. 

Orçamento: Quantas pessoas esperamos? Qual o custo admissível? Iremos 

receber alguma doação? Quantos serão os suprimentos e equipamentos? 

Quanto custará o local? Há um custo de divulgação? 

Cartões de agradecimento: envie a todos fora do Bethel que ajudaram. 
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LINHA DE TRABALHO – (PLANO DE EVENTO) Nº 1 

 

Nome do evento: 

Dia e hora:    Local: 

 

Líder: 

Adulto supervisor: 

 

Comida:  O que será servido? 

  Quem irá custear ou trazer? 

  Quem irá preparar? 

 

Ingressos:  Quanto custarão? 

  Serão vendidos na porta ou antecipados? 

  Quem irá imprimi-los? 

  Quando serão distribuídos para venda? 

  Quantos são os não vendidos e dinheiro arrecadado? 

 

Divulgação:  ligação, jornal, convites, cartazes, anúncios, novos meios de 

divulgação. 

 

Custos:    Qual é o custo de viabilização? 

  Quais são os outros custos? 

 

Decorações: 

 

Suprimentos: 

 

Ajudantes:  Faça uma lista de quem irá fazer o quê e quando 

 

Cartões de agradecimento e avaliação 
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LINHA DE TRABALHO – (PLANO DE EVENTO) Nº 2  
 

EVENTO: 

LÍDER (s): 

DIA:  LOCAL: 

HORA: início:     fim:   CUSTO DE EXECUÇÃO: 

 

RESPONSABILIDADES DO EVENTO: 

(Determine cada uma dessas responsabilidades para as Filhas e as tenham 

trabalhando no especificado) 

Divulgação: 

Transporte: 

Preparação da comida: 

Ingressos: 

Entretenimento: 

Acompanhantes: 

Equipamentos/ Suprimentos necessários: 

Doação de patrocinadores: 

Cartas de agradecimento: 

 

O EVENTO POR ELE MESMO: 

Lista de quem irá ajudar na organização: 

Lista de quem irá ajudar no dia e em que setor: 

Lista de quem fará a limpeza: 

 

ORÇAMENTO: 

Despesas:  Local   Receitas: Taxas/ Doações 

  Comida 

  Equipamento 

  Entretenimento 

  Cartões de agradecimento e postagem 

  Ingressos e sinalização 

 

AVALIAÇÃO: 

Número atingido: 

Lucro obtido: 

Sugestões de melhorias para o próximo evento: 
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PARTE IIIPARTE IIIPARTE IIIPARTE III    

MOTIVAÇÂO  - FAZENDO ACONTECER 

 

 

Motivação é definida como algo 

que faz uma pessoa agir. Uma 

emoção, impulso ou desejo de 

agir por vontade própria, 

causando isso uma ação. Um 

incentivo, assim como uma 

expectativa de retorno, 

incitando a ação. 

 

O que nós queremos criar é o desejo de aprender mais sobre como conduzir e 

realizar as coisas que a Ordem das Filhas de Jó nos permite fazer. Aqueles 

membros em posição de liderança precisam encontrar métodos para criar a 

energia e entusiasmo que motivam as Filhas em cada Bethel. Os métodos 

usados irão variar porque diferentes coisas motivam cada um de nós. 

 

• O que é necessário para motivar as pessoas? 

• Quais são alguns dos modos que podemos estimular as pessoas sobre 

as atividades que podemos fazer na Filhas de Jó? 

 

Dar autoridade às pessoas, colocando a criatividade e o controle em suas 

mãos, é algumas vezes a maior ferramenta motivacional. Um bom líder é 

freqüentemente um bom delegador. Acompanhar e verificar o progresso do 

trabalho delegado é de suma importância.  

O líder que é ciumento ou temerário em dar poder e informação aos outros 

certamente obterá poucos resultados e perderá o interesse de muitos 

membros.  

As pessoas são o maior bem em qualquer organização. Elas criam e 

controlam todas as categorias de recursos – tecnologia, financeiro, temporal e 

físico. As pessoas são o ingrediente do recurso mais importante de todos – que 
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é o relacionamento. Nós devemos criar um nível de confiança, integridade e 

estima para motivar os outros.  

 

Muitas organizações pensam na qualidade final e retorno do produto. Pense na 

qualidade das pessoas primeiro. Dirija-as, não tente controlá-las. Transforme 

competição em cooperação. As pessoas possuem a necessidade de contribuir. 

O modo como pensamos controla o modo como nos comportamos. Pense 

positivo. Pense nas pessoas.  

 

Os dez mandamentos dos Relacionamentos 

 

Fale com as pessoas. A maioria aprecia um modo amistoso de saudação. 

Sorria para as pessoas. Se isso parecer difícil, lembre-se que usamos 72 

músculos para franzir a testa, mas apenas 14 para sorrir. 

Chame as pessoas pelo nome. É a mais doce música para o ouvido de 

qualquer um. 

Seja amigável e solidário. Lembre da regra: para ter um amigo, seja um amigo. 

Seja calmo e cordial. Permita que suas palavras e ações dêem a impressão 

que tudo que você faz é um grande prazer. 

Seja genuinamente interessado nas pessoas. Com um pequeno esforço, você 

descobrirá que você pode gostar de quase todos. 

Seja generoso com elogios.  Seja econômico com críticas. 

Tenha consideração com os sentimentos alheios. Lembre-se que existem três 

lados: o seu, o da outra pessoa e o certo. 

Esteja alerta. Deixe claro que você pode oferecer apoio. É o que mais importa 

na vida.  

 

Adicione três ingredientes vitais: Um permanente senso de HUMOR, uma 

grande dose de PACIÊNCIA e um generoso montante de HUMILDADE. 

 

E um pequeno aviso. Em resumo, um bom amigo é alguém que se preocupa 

tanto com os outros, quanto consigo mesmo. 
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Coisas que me motivam 

 

• Estabilidade, responsabilidades seguras 

• Respeito por mim como indivíduo 

• Saber que serei responsável pelo meu próprio desempenho 

• Recompensa 

• Condições atrativas de trabalho 

• Chance de produzir um trabalho de qualidade 

• Acompanhar os outros no trabalho 

• Mudanças para desafios maiores 

• Oportunidade de um trabalho criativo e desafiador 

• Participar de decisões que irão me afetar 

• Não ter um trabalho excessivamente pesado 

• Saber o que está acontecendo na organização 

• Discussão sobre problemas sociais (serviço) 

• Sentir que meu trabalho é importante 

• Ter uma descrição escrita dos meus deveres 

• Ser elogiado pelos líderes quando eu faço um bom trabalho 

• Ir às reuniões 

• Concordância com os objetivos da organização 

• Liberdade para realizar 

• Oportunidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal 

• Ter um líder eficiente e competente 

• Saber que serei corrigido se fizer um trabalho ruim 

• Trabalhar sob supervisão próxima 

• Reconhecimento em público das minhas contribuições 

• Oportunidade de avançar para deveres mais importantes 
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Reconhecendo e Recompensando seus Membros 

 

 

 

 

• Escreva cartas de parabenização 

• Elogio verbal em público 

• Festas 

• Almoços ou jantares 

• Elogios em um jornal 

• Brincadeiras de bom gosto.  

• Esteja disponível para conversar  

• Circule notícias que são importantes 

para todos 

• Presentes em ocasiões especiais 

• Diga “obrigado” 

• Faça um telefonema 

• Compartilhe um comentário positivo 

sobre alguém 

• Sorria 

• Ofereça um refrigerante ou um 

sorvete 

• Permita liberdade de expressão 

• Peça um relatório 

• Envie um cartão 

• Envie cartas de apoio 

• Envolva membros em um objetivo 

• Respeite o desejo dos outros 

• Mantenha os membros desafiados 

• Permita aos membros que saibam 

onde colaborar 

 

• Cumprimente os membros pelo 

nome 

• Ajude os membros a 

desenvolverem habilidades 

• Permita que o grupo solucione 

problemas 

• Encoraje uma idéia coletiva 

• Ajude os membros a terem 

autoconfiança 

• Tenha tempo para explicar bem  

• Informe regras e seja 

consistente 

• Surpresas 

• Dê responsabilidades 

adicionais 

• Respeite sensibilidades 

• Permita que os membros 

cresçam em um trabalho 

• Crie um ambiente agradável 

• Peça a outros que ajude com 

treinamento 

• Tenha tempo para conversar 

• Diga “Bom dia” ou “Olá” 

• Esteja disponível para aprender 

com os outros 
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Ponderações sobre Motivar Pessoas 

 

• Avalie os membros e determine o que fazer com cada modo de ser 

•  Seja um bom ouvinte 

• Critique ou reprove de uma forma construtiva 

• Critique ou reprove em particular 

• Elogie em público 

• Tenha consideração 

• Delegue responsabilidade com detalhes para os membros 

• Dê crédito quando for devido 

• Evite dominação ou ser muito enérgico 

• Mostre interesse sincero e admiração pelos outros membros 

• Torne seus desejos conhecidos através de sugestões ou pedidos 

• Quando fizer um pedido ou sugestão, esteja certo de oferecer todas as 

razões para isso 

• Coloque os membros a par de seus planos e programas desde o início 

• Nunca se esqueça que o líder deve dar exemplo para os membros 

• Priorize o positivo. 

• Seja consistente 

• Mostre aos membros que você confia neles e que espera que eles façam o 

seu melhor 

• Peça ajuda e idéias aos membros  

• Quando estiver errado ou cometer um erro, admita.  

• Dê atenção cortês às idéias dos membros 

• Se uma idéia é aderida, diga ao seu criador o motivo 

• Considere o fato das pessoas executarem melhor suas próprias idéias 

• Seja cuidadoso com o que você diz e como você diz (Pense antes de falar.) 

• Não se aborreça com pequenos percalços 

• Aproveite qualquer oportunidade para imputar em cada membro um senso de 

importância por seu próprio trabalho 

• Dê aos seus membros objetivos, senso de direção, alguma coisa para se 

esforçar e realizar. 

• Mantenha seus membros informados sobre questões que os afetem 
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• Dê aos membros a chance de tomar parte das decisões, principalmente 

aquelas que os afetam 

• Permitam que seus membros saibam como podem ser úteis 

• Faça contatos pessoais antes e depois das reuniões para incentivar a 

participação 

• Dê a grupos de membros algo para fazerem imediatamente.  Se algo de 

interesse comum é iniciado, surge um grande entusiasmo 

• Utilize grupos pequenos e coloque as pessoas em projetos ou comitês onde 

nos interesses e talentos se adéqüem. Isto satisfaz necessidades pessoais. 

• Lembre-se que uma necessidade encontrada não está muito distante de um 

motivador. Continue a avaliar as necessidades dos membros e promova novos 

desafios, assim o comprometimento será mantido.  

• Evite assumir tarefas desnecessárias 

• Incentive compartilhar sem críticas ou julgamentos 

• Faça os membros do seu grupo desejarem fazer coisas.  
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DICAS IMPORTANTES 

"É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe." 

Uma Honorável Rainha tem que estar sempre atenta à comunicação interna de 

seu Bethel, ou seja, todas as informações tem que chegar a todas as Filhas 

para que nenhuma se sinta excluída. Um grupo harmonioso está sempre em 

sintonia de tudo o que está acontecendo. Se o canal de comunicação se rompe 

em certo ponto, é porque o grupo não está em harmonia, unido. 

 

COMO EVITAR PEQUENOS CONFLITOS DO TIPO: EU NÃO ESTAVA 

SABENDO DE NADA... ME EXCLUÍRAM??????? 

 

EXIGIR, COBRAR que as Filhas se comuniquem bem entre si e que 

cumpram suas funções de passar informações adiante. Caso a falta de 

comunicação seja um problema constante dentro do Bethel, cabe a 

HONORÁVEL RAINHA fazer com que isso mude, mesmo que para isso ela 

tenha que passar a ser a única reponsável em repassar as infromações. 

É esperado de uma Honorável Rainha que ela tenha ATITUDE e não fique 

aguardando as coisas darem errado para então daí, pensar em uma solução, 

ou esperar que alguém arrume uma solução para ela. A Honorável Rainha tem 

que estar em alerta e ser criativa para abortar os problemas antes mesmo que 

eles venham a acontecer ou a se repetir.  
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COMO DEVE SER MEU RELACIONAMENTO COM O CONSELHO? 

 

“Aos membros do Conselho Guardião do Bethel tem sido dado o privilégio de 

conduzir e aconselhar estas justas Filhas em suas vidas de peregrinação e 

assisti-las em seus projetos para o bem do Bethel. Eles devem estar alertados 

de que suas condutas serão um exemplo de paciência e virtude as quais 

servirão de inspiração para as Filhas seguirem.” 

 

Assim como uma Honorável Rainha, o Conselho Guardião precisa assumir 

uma postura diante das Filhas, o que deve ser levado em consideração é o 

cargo a quem esse indivíduo se destina, o Tio ou a Tia Guardiã deve respeitar 

os limites de seu respectivo cargo. Isso não significa que ele ou ela deve deixar 

as Filhas fazerem o que quiserem. Quando chamam a atenção, querem 

demonstrar que o Guardião ou Guardiã não está de acordo com algum 

determinado acontecimento e não que a Tia ou o Tio está de implicância com a 

Filha. A Honorável Rainha deverá estar sempre de acordo com esta POSTURA 

e quando questionada deverá confirmar tal PENSAMENTO.  

 

Uma Honorável Rainha deve sempre ouvir as orientações de seu Conselho, o 

que não significa que ela não poderá argumentar e expor suas opiniões a eles.  
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OUTRAS COISAS QUE VOCÊ DEVE OUTRAS COISAS QUE VOCÊ DEVE OUTRAS COISAS QUE VOCÊ DEVE OUTRAS COISAS QUE VOCÊ DEVE 

SABER:SABER:SABER:SABER:    

 

FREQUÊNCIA: Como Honorável Rainha você não pode faltar a nenhuma 

reunião do Bethel, exceto em casos de real necessidade, e também deve estar 

presente em todas as atividades. Como uma líder, você serve de exemplo para 

suas Irmãs. 

 

COMPORTAMENTO: Agir de acordo com os ensinamentos da Ordem. E isto 

inclui sua vida fora do Bethel. A opinião da comunidade a respeito do seu 

Bethel é um reflexo de como você e suas Irmãs agem.  

 

FUTUROS MEMBROS: Para manter seu Bethel vivo, não só hoje, mas 

futuramente também, a Honorável Rainha deverá continuar trazendo novos 

membros para o Bethel. Isto deveria ser sua prioridade. É muito importante 

quando uma possível candidata vai às atividades do Bethel e se sinta bem 

vinda, este deve ser seu papel, além de encorajar outras Filhas a fazerem o 

mesmo. 

 

QUE BENEFÍCIOS EU GANHO COM ESSA EXPERIÊNCIA? 

 

1. Você terá auto-satisfação ao dar tudo de si pelo seu Bethel e ver os 

benefícios que sua liderança trouxe para ele. 

2. Você desenvolverá uma maior auto-confiança ao completar com 

sucesso sua gestão. 

3. Você crescerá com a habilidade em liderança que você adquirá e será 

capaz de usá-la pelo resto de sua vida.  

4. Seu esforço e empenho por seu Bethel garantirão a você respeito e 

admiração de todos. 
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INICIANDO MINHAS FUNINICIANDO MINHAS FUNINICIANDO MINHAS FUNINICIANDO MINHAS FUNÇÕES COMO ÇÕES COMO ÇÕES COMO ÇÕES COMO 

HONORÁVEL RAINHAHONORÁVEL RAINHAHONORÁVEL RAINHAHONORÁVEL RAINHA    

 

 A primeira ação de uma Filha de Jó como Honorável Rainha é escolher 

os cargos das demais Filhas que não são eleitas. Esta deve ser uma 

escolha imparcial, sem dar prioridades ou preferências a uma ou outra Filha de 

Jó. IMPARCIALIDADE deve ser a característica marcante de uma boa 

Honorável Rainha. A escolha também deve ser feita em conjunto com as 

princesas eleitas ou até mesmo com toda a Linha Progressiva eleita do Bethel, 

uma diretoria não é eleita para que somente a Honorável Rainha faça tudo 

sozinha, todas as decisões que uma Honorável Rainha toma devem ser 

decidida em conjunto com sua Linha. 

Geralmente é sugerido que a Honorável Rainha pergunte para as Filhas 

quais cargos elas gostariam de ocupar, mas isso não deve ser seguido ao pé 

da letra, porque com certeza pode haver mais de uma Filha que gostaria de 

ocupar o mesmo cargo. É nessa hora que a Honorável Rainha tem que ter jogo 

de cintura, bom senso e a tal imparcialidade. 

 Após a definição da nominata, esta deve ser OBRIGATORIAMENTE 

apresentada ao Conselho Guardião para a aprovação ou não do que foi 

previamente escolhido pela tríade, antes da Cerimônia de Posse, obviamente. 

 

IMPARCIALIDADE: que não tende a lado nenhum; neutro. 

 

 A Honorável Rainha deve tratar todas as suas Irmãs de forma igual e, 

por mais que ela tenha suas predileções, NÃO deve de forma alguma deixar 

isso transparecer, independentemente de raça, religião, IDADE e classe social. 

 

 

ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO 

  O calendário deve ser elaborado antes do início da gestão e aprovado 

pelo Conselho Guardião, de forma que tão logo seja possível todas as 

atividades já estejam pré-definidas. Assim, evitam-se surpresas no decorrer do 

semestre e todos podem se programar melhor para as atividades.  



 33

MENSAGEM FINAL 

 

Ninguém nasce líder naturalmente. Aprendemos fazendo. Liderança é uma 

das qualidades mais importantes que você tem a oportunidade de aprender 

enquanto Filha de Jó.  

Através do pouquinho de experiência em liderança que você ganhará 

através deste guia, você estará mais preparar para os desafios de liderança 

que você encontrará, não apenas em seu Bethel, mas em seu futuro.    

 

“Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que 

não possa ensinar.” 

 

 

LIDERANÇA, 

PLANEJAMENTO E 

MOTIVAÇÃO podem ser 

considerados os três 

pilares do cargo de 

Honorável Rainha.  

Porém, é preciso ter em 

mente que essa tarefa é 

sobretudo um SERVIÇO 

DE AMOR. 

O coração, ou seja, o 

amor, deve ser maior que o resplendor e a beleza da coroa. O que 

sustenta um Bethel não é o glamour, poder ou títulos e sim, a 

amizade e o carinho conquistados, utilizando-se de sabedoria, 

paciência e acima de tudo, humildade. 

 


