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elaborado pela Past Honorável Rainha, Past Princesa e  

Miss Simpatia Bahia 2012-2014, Marina Pinchemel,  
filiada aos Bethéis #16 e #002 da Bahia. 

 
COMITÊS 

 
Como previsto no Estatuto do Bethel, Artigo VII – COMITÊS PERMANENTES, a 

Honorável Rainha deve nomear três Comitês Permanentes, sendo:  Comitê de Auditoria, 

Comitê de Juramento e Comitê de Proficiência. O artigo também prevê a nomeação de outros 

Comitês com aprovação dos membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel.   

Esses Comitês servem para auxiliar o Bethel em suas atividades temporárias (como 

Seminário e Congresso) ou não (como em filantropias durante a gestão inteira). Eles são 

formados por um grupo de membros do Bethel e podem ser auxiliados por membros do CGB 

se julgado necessário. Esses grupos facilitam a elaboração e a execução dos projetos do 

Bethel, pois ficam responsáveis por elaborar projetos condizentes com a função do Comitê e 

apresentá-los para aprovação no Bethel (vide Anexo 2). Dependendo da atividade, o Comitê 

pode realizá-la sozinho, de acordo com a necessidade do Bethel.  

A exemplo do que foi dito acima, temos o Comitê de Visitação (previsto no Artigo II – 

ASSOCIAÇÃO em Estatuto do Bethel). Ele é composto por três membros do Bethel e tem a 

função de visitar as candidatas a iniciar no Bethel e preencher o Formulário de Visitação para 

entregar à Guardiã do Bethel. Já pensou se todo o Bethel fosse de casa em casa visitando as 

candidatas? É para isso que servem os Comitês: para organização, facilitação e execução de 

atividades.  

Com a divisão de Comitês e com a Honorável Rainha sempre cobrando projetos 

elaborados por eles, o Bethel consegue realizar várias atividades durante a gestão, pois não 

será necessário que todas as Filhas de Jó se mobilizem para a organização de cada evento. 

Os Comitês possuem presidentes nomeadas pela Honorável Rainha. A 

responsabilidade que as irmãs adquirem e a oportunidade de mostrar seu desempenho como 

líder, ainda que de um grupo com número reduzido, é uma das grandes vantagens dessa 

divisão. Os membros do Comitê podem ser indicados pela Honorável Rainha ou recrutados 

por cada presidente. 

 
 

 

Filhas de Jó Internacional 



 

Deveres dos Comitês 
 

Os comitês deverão se reunir a fim de realizar seus trabalhos e criar ações em prol do 

desenvolvimento do Bethel.    

As reuniões deverão ser registradas em um Relatório e as decisões se tornarão uma 

“sugestão para ação” para que o Conselho Guardião do Bethel e, posteriormente, os demais 

membros do Bethel, aprovem ou não a proposta. Estes documentos deverão ser lidos pela 

Presidente do Comitê ou sua representante na Ordem de Trabalho “Relatórios”.   

Todos os projetos elaborados por um Comitê deverão conter todas as informações 

necessárias para uma votação no Bethel, trazendo o planejamento completo do que e como 

fazer.   

Se a Presidente do Comitê deixar de convocar uma reunião, a maioria dos membros 

poderá se reunir e relatar suas decisões ao Bethel, no procedimento padrão.   

Estão em anexo um modelo de Relatório de Comitê (Anexo 1) e um modelo simples, 

porém explicativo, de projeto escrito a ser proposto no Bethel (Anexo 2).  

 

COMITÊS OBRIGATÓRIOS 

 

Comitê de Auditoria 
O dever do Comitê de Auditoria é auditar (examinar, investigar a veracidade) das 

contas do Bethel antes da reunião e repassá-las para a Secretária, para que sejam lidas na 

Ordem de Trabalho apropriada. 

 

Comitê de Juramento 

O dever do Comitê de Juramento é transmitir o Juramento de Honra para visitantes 

atrasados não-juramentados (Vide Ritual p. 19 e 20).  

 

Comitê de Proficiência 
O dever do Comitê de Proficiência é auxiliar os membros no aprendizado das 

informações necessárias para passar pelo Exame das Lições de Proficiência. Vale a criatividade 

do Comitê para propor ações que facilitem suas obrigações. Devemos lembrar também, que 

os membros deste Comitê devem sempre estar preparados para ajudar e responder dúvidas 

acerca do Exame.  

 
SUGESTÕES DE COMITÊS 

 

Comitê de Visitação  
O Comitê de Visitação atua no processo de Iniciação de novos membros e seu dever 

é preencher o Formulário 132 e entregá-lo para a Guardiã do Bethel antes da próxima reunião 

regular do Bethel, contando a partir do dia em que a Petição para Associação é lida. Um 

membro do Conselho Guardião do Bethel deve auxiliar os membros do Comitê em sua tarefa, 



 

alternando um ou dois membros por visita. A presidente deve organizar quem fará cada visita, 

informando com antecedência, de acordo com a disponibilidade dos membros.  

 

Comitê de Eventos 
O dever do Comitê de Eventos é organizar as atividades festivas do Bethel, sejam elas 

coquetéis após Cerimônias Especiais, festas com cunho de arrecadação de fundos ou 

confraternizações. 

 

Comitê de Filantropia 

O dever do Comitê de Filantropia é planejar e colocar em prática (com o auxílio dos 

demais membros do Bethel) atividades de cunho social.  

 

Comitê Social 
O dever do Comitê Social é realizar atividades que visem a integração dos membros 

do Bethel, como tarde recreativa, passeios, homenagens durante o Relatório da Bibliotecária 

ou em outra Ordem de Trabalho apropriada. Pode também servir como ferramenta no 

resgate de membros afastados da Ordem. Algumas atividades, como homenagens e 

Cerimônias podem ser informadas somente à Guardiã do Bethel e à Honorável Rainha, caso 

desejem fazer surpresa. 
 

Comitê de Ritualística 
O dever do Comitê de Ritualística é proporcionar ações que incentivem o estudo do 

Ritual das Filhas de Jó e prezar pela fiel execução dele. O Comitê deve organizar a parte de 

ritualística do Circuito Interno junto à Honorável Rainha e também Cerimônias como em 

homenagem à Mãe Mick, Dia das Mães, Páscoa, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

Bethel #X das Filhas de Jó Internacional 

Cidade/BA 

 

RELATÓRIO DO COMITÊ Y 

 

DATA DA REUNIÃO:  

LOCAL DA REUNIÃO:  

PRESIDENTE: 

MEMBROS PRESENTES:  

 

Descrever o que foi tratado na reunião, mesmo que nenhuma grande decisão tenha sido 

tomada ou que apenas uma conversa inicial para posterior elaboração de projeto tenha 

ocorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade/BA, (data). 

 

TÍTULO DO PROJETO 



 

Frase de efeito relacionada ao projeto* 

(autor da frase) 

 

*opcional, exemplo: 

“Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”  

(Cora Coralina) 

 

Gestão Administrativa Y 

 

Honorável Rainha:  

Primeira Princesa:  

Segunda Princesa:  

Guia:  

Dirigente de Cerimônias:  

 

Guardiã do Bethel:  

Guardião Associado do Bethel: 

 

 

Projeto elaborado pelo Comitê tal 

 Presidente:  

Membros: 
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Justificativa 

Nesse espaço, deve ser colocada a Justificativa do projeto. Cuidado para não se confundir: 

JUSTIFICATIVA e OBJETIVO são diferentes. 

 

Justificativa: Indicação do porquê da escolha do tema, sua origem e importância. Este 

espaço é reservado para que seja descrito o fato/acontecimento observado que levou a 

Comissão/pessoa a elaborar o projeto. 

Exemplo de justificativa de projeto filantrópico: 

Se as Filhas de Jó Internacional foi criada com o propósito de formar o caráter da 

jovem moça, e sendo a filantropia um dos pontos essenciais de formação do mesmo, nada 

mais correto que ajudar a pátria quando se passa por dificuldades. 

 Não tão distante de nossa realidade, Alagoas passa por um desastre ambiental que 

afeta diretamente a população. Com a forte enchente do rio Mundaú, aproximadamente 15 

mil pessoas perderam suas casas, seus alimentos e sua paz. O que resta aos brasileiros é 

colaborar com doações para que essas vítimas possam reconstruir suas vidas. 

 

Objetivo 

Objetivo: Apresentação dos objetivos gerais e específicos que se pretende alcançar com a 

realização do projeto. Refere-se às pretensões que o projeto que pretende alcançar.  

Exemplo:  

 Objetivos gerais:   

- Desenvolver a solidariedade; 

- Integrar os membros do Bethel; 

- Ajudar as famílias carentes do estado de Alagoas.  

Objetivos específicos: 

  - Arrecadar fraldas geriátricas, alimentos e agasalhos em conjunto; 

  - Promover o interesse das Filhas de Jó em ajudar o próximo; 

  - Colocar-se na situação do carente através de atividade de reflexão. 

 

Meta 

É importante estabelecer uma meta para o projeto. Se for de arrecadação, estabeleça 

uma meta de quantidade de alimentos para que se esforcem para chegar ao objetivo. Se for 

um Circuito Interno, proponha um número de participantes. 



 

Carga horária 

 No caso de um evento, arrecadação nas ruas, etc, indique os dias e horários/período. 

Exemplo: As arrecadações serão feitas no dias 07 e 14 de agosto deste ano com início às 

8h e proposta de término às 12h. 

 

Clientela 

 Descreva qual o público alvo do projeto. 

Exemplos: 

Para uma palestra no Dia Internacional da Mulher: Mulheres da comunidade 

brumadense, Filhas de Jó e tias do Conselho Guardião. 

Para uma filantropia: Albergados do Albergue São Sebastião. 

Para um Circuito Interno: Filhas de Jó do Bethel #16 e membros do Conselho Guardião. 

 

Procedimentos 

Como o projeto será realizado? 

Exemplo de projeto filantrópico: 

As Filhas de Jó, a pé, pedirão doações aos moradores das casas do bairro já citado, 

apresentando sempre o propósito das mesmas. 

Um ponto de encontro central entre os bairros deverá ser estabelecido para que tios 

voluntários com automóveis recebam as doações. 

Os donativos poderão ser: alimentos não perecíveis, roupas, toalhas, lençóis, 

calçados e fraldas geriátricas. 

Depois de devidamente arrecadados, eles deverão ser embalados em pacotes de até 

30 quilos e levados até uma agência dos Correios.  

 

Campo de ação 

Onde será o projeto? Na Loja Maçônica? Descreva o endereço ou o percurso.  

 

Custo 

Qual é o custo do projeto? Faça um orçamento prevendo as despesas e especifique 

se cada participante contribuirá com uma taxa ou se o Bethel arcará com o custo. 

 



 

Anexos 

 Este espaço é destinado para inserir a Programação do evento (caso haja), 

orçamento dos custos, fotos do local a ser realizado o projeto (se não for conhecido pela 

maioria dos membros do Bethel), ofícios/convites de instituições, etc.  

 

 

 

 

 

   


