
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDOS PARA O BEM DO BETHEL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUBE DE MÃES E PAIS 
 

UNIÃO DE PROPOSITOS PARA O BEM DO BETHEL 
 

“[...] 
Precisa-se de pessoas que construam suas equipes  

e se integrem nelas. 
Que não tomem para si o poder,  

mas saibam compartilhá-lo. 
Pessoas que não se empolguem com seu próprio brilho.  
Mas com o brilho do resultado alcançado em conjunto. 

[..] 
Precisa-se de gente que saiba administrar COISAS  

e liderar PESSOAS. 
Precisa-se urgentemente de um novo ser” 

(Isaac Libermann) 
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   D I V U L G A Ç Ã O 

 
 

CLUBE DE MÃES E PAIS 

FILHAS DE JÓ 
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LEMA: 
 

UNIDOS PARA O BEM DO BETHEL 
 

 
 

COMITÊ CLUBE DE MÃES E PAIS 
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F I L H A S  D E  J Ó 

S E  V O C Ê  C O N H E C E R 

    V A I  Q U E R E R  F A Z E R  P A R T E 

Oração da Família 

 

 “Senhor, fazei de nossa família 

Um instrumento de vossa paz 

Que dentro de nossa casa 

Ninguém cultive o ódio, mas sempre o amor. 

Não se viva a discórdia, mas só promovendo a união. 

E quando houver um ofensa, logo se pense no perdão. 

Que nossa família irradie luz, onde há trevas, 

A alegria onde houver desânimo, 

E a fé que dissipa dúvidas. 

Que a gente em casa desfrute a dupla alegra 

De amar e ser amado, 

Consolar e ser consolado, 

Compreender e ser compreendido 

E que esta felicidade seja por nos repartida, 

Pois é dando que se recebe, 

Perdoando-se que a gente se encontra, 

Morrendo que se vive para sempre. 

Amém” 



VOCÊ GOSTA DE AJUDAR O PRÓXIMO? 

VOCÊ QUER ESTAR ENVOLVIDA NAS 

ATIVIDADES DE SUA FILHA? 

AS FILHAS DE JÓ É O LUGAR CERTO PRA 

FAZER TUDO ISTO E MUITO MAIS! 

 

O Clube de Mães e Pais é uma 

organização filiada a Filhas de Jó Internacional 

com regras e regulamento em que mães, pais e 

tutores dos membros do Bethel podem 

contribuir para o crescimento das jovens, 

colaborando voluntariamente com as atividades 

desenvolvidas pelo grupo.   

O Clube de Mães e Pais tem como 

propósito prestar auxílio aos membros do 

Bethel em todas as atividades, projetos e 

filantropias que sejam para enriquecimento do 

grupo para maçônico, trabalhando assim em 

harmonia com o Conselho Guardião. 
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   FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM  

UM CLUBE DE MÃES E PAIS 

1. Motivar as Filhas de Jó a se fazerem 

presentes nas reuniões do Bethel; 

2. Estimular o interesse dos jovens por 

atividades educacionais, culturais, 

filantrópicas e de lazer;  

3. Auxiliar as Filhas de Jó a realizarem 

projetos e atividades onde possam 

arrecadar fundos; 

4. Participar da divulgação da 

Campanha Social do GCG da Bahia 

com o tema do combate a violência 

contra a mulher. 

 
 
COMO FUNDAR UM CLUBE  

 
Basta o Bethel regular ter interesse em fundar e 
por meio de solicitação por escrita remetida ao 
Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó 
Internacional para a Bahia.  

 
 
 

   www.filhasdejobahia.org 
 

 
LEMA 

 
Segundo o dicionário, lema é uma breve 
declaração usada para expressar uma ideia 
motivadora que condense valores comuns 
para justificar uma ação comum entre 
grupos.  
 

Assim propomos o lema: 
 

 UNIDOS PARA O BEM DO BETHEL, 

 
(...) buscando simbolizar que a criação de 
um Clube de Mães e Pais irá consolidar os 
propósitos do Bethel para a realização de 
suas ações, além de fortalecer os laços 
familiares entre pais e filhas na construção 
de uma família mais forte e unida na 
realização de seus ideais, seguindo o 
modelo da família de Jó que aprendeu o 
significado da união da família: 
 
“Seus filhos iam às casas uns dos outros e 
faziam banquetes, cada um por sua vez, e 

mandavam convidar as três irmãs a 
comerem com eles"  

 
(Jó 1.4) 
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MANUAL DE FUNDAÇÃO DO CLUBE DE MAIS E PAIS DO BETHEL 

http://www.filhasdejobahia.org/

