
 
 

 

 

OFICIO 35 – organização de um bethel 

 

Caxambu (MG), 02 de novembro de 2019 

"Nenhuma atividade no bem é insignificante, 

as mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes.” 
 

1. Sobre as Filhas de Jó 

A organização das Filhas de Jó Internacional, foi fundada em Omaha, no 

Estado de Nebraska em 1920 por Ethel T. Wead Mick. Quando era criança, sua mãe 

pediu-lhe que fosse como as filhas de Jó, que estão descritas no Livro de Jó, 

Capítulo 42, Versículo 15, que diz: "em toda a Terra não foram encontradas 

mulheres tão justas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus 

irmãos ". Hoje, este versículo da Bíblia é a fonte dos princípios de nossa Ordem.  

O objetivo fundamental das Filhas de Jó Internacional é reunir jovens 

mulheres para o aprimoramento espiritual e moral, inspirar o desejo por 

conhecimento, ensinar amor à Pátria e à sua Bandeira, amor ao lar, respeito aos pais 

e idosos, e reverenciar as Escrituras Sagradas. Esse laço com a Bíblia Sagrada é o 

fundamento de todo nosso trabalho.  

 

2. Como fundar um Bethel 

- PRIMEIRO PASSO:  

CRIAR O “CLUBE DE POTENCIAL MEMBROS” 

 O Clube de Potencial Membros tem como objetivo possibilitar o 

desenvolvimento de um Bethel a ser instituído e promover relações fraternais 

entre todos os membros potenciais, as futuras filhas de Jó, possibilitando 

companheirismo, promoção e levantamento de fundos até que o número de 

membros atinja os requerimentos para instituir um Bethel. 

 

 



 

 

 

 

 Para a criação do Clube é necessário o preenchimento do Formulário 

285 disponível no site www.filhasdejomg.com na aba arquivos – formulários 

você poderá fazer o download do formulário “Criação de Clube de Potenciais 

Membros” e encaminhar à Grande Guardiã através do email 

grandeguardia.mg@gmail.com para avaliação e aprovação da formação do 

Clube. 

 O Clube deverá ser composto por: Presidente (presidir em todas as 

reuniões e buscar os potenciais membros das Filhas de Jó); Secretário(a) 

(registrar todas as reuniões); Tesoureiro(a) (receber todo o dinheiro e pagar 

todas as contas aprovadas), sendo que um cargo obrigatoriamente deverá ser 

preenchido por um Mestre Maçom e/ou um Membro de Maioridade . 

- SEGUNDO PASSO:  

FUNCIONAMENTO DO “CLUBE DE POTENCIAL MEMBROS”  

 A presidente do Clube deverá promover reuniões mensais entre os 

membros do Clube e todos os futuros potenciais membros das Filhas de Jó, 

visando incentivar a fraternidade entre os membros, a diversão, a 

arrecadação de fundos e sempre observando os requisitos para ser um 

membro: 

a) Para ser Filha de Jó, a menina deve ser: 

 (a) Moças com idade entre dez (10) e vinte (20) anos que 

possuam parentesco Maçônico devem ter direito à associação. 

Parentesco Maçônico deve ser interpretado como significando um 

parentesco por sangue, casamento ou lei com: 

(1) um Maçom (Vide POL-BOT-2), 

(2) sua esposa ou viúva, 

(3) um membro das Filhas de Jó, 

(4) ou um Membro de Maioridade das Filhas de Jó. 

(b) Se, depois de uma procura exaustiva e diligente, não puder ser 

verificado um parentesco Maçônico para uma Candidata, um 

Membro de Maioridade e um Mestre Maçom (outros que não 

sejam a Guardiã do Bethel ou o Guardião Associado do Bethel)  
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podem apadrinhar a Candidata. (c) Uma mulher com idade inferior a 

vinte (20) anos que tenha se casado, divorciado, cujo casamento 

tenha sido anulado ou que esteja ou já tenha estado grávida, exceto 

em caso de estupro (ou terminologia equivalente) ou incesto, não é 

elegível para associação. 

 

b) Para ser um membro do Conselho Guardião, o adulto deve: 

Seção 1. Regular 

(a) Aqueles elegíveis a nomeação para um Conselho Guardião de 

Bethel devem ter pelo menos vinte (20) anos de idade.  

(b) Adicionalmente: 

(1) O Guardião Associado do Bethel deve ser um Mestre 

Maçom (Vide POL-CDC-2) regular em sua Loja. 

(2) A Guardiã do Bethel deve ser: 

[a] Uma descendente direta de um Mestre Maçom 

(Vide POL-CDC-2) ou a esposa, filha, neta, bisneta, 

filha adotada por lei, mãe, avó, irmã, meio-irmã, filha 

de padrasto ou madrasta, sobrinha, sobrinhaneta, 

nora, enteada, filha de enteada(o) ou enteada de 

filho/filha, cunhada, prima em primeiro e segundo 

graus ou viúva de um Mestre Maçom ou 

[b] Membros de uma organização que baseie seus 

requisitos de associação em relacionamento 

Maçônico ou 

[c] Past Guardiãs de Bethel ou 

[d] Membro de Maioridade das FJI. 

(c) Adultos que tenham a elegibilidade de (a) ou (b) acima ou que 

sejam pai, mãe, avô, avó, padrasto, madrasta ou tutor(a) de um 

membro do Bethel, são elegíveis para nomeação como Membros 

Executivos exceto Guardiã do Bethel e Guardião Associado do 

Bethel, ou como um membro Associado do CGB. 

 

A presidente deverá promover encontros mensais para que os futuros 

membros possam se conhecer e possam promover eventos para arrecadar 

fundos visando custear a instalação do Bethel. Ressalto que o Bethel 

somente deverá a comprar da Parnafernalia descrita no Anexo A, após a 

aprovação da fundação do Bethel pelo Grande Conselho Guardião. 



 

 

 

 

 

Todas as ações devem ser realizadas visando atingir o número de no 

mínimo 10 (dez) meninas elegíveis para ser Filhas de Jó, porém 

recomendamos que o Bethel tenha 19 (dezenove) meninas elegíveis, 

visando ocupar todos os cargos do Bethel, ressalto que a nomeação das 

oficiais e do conselho somente irá ocorrer APÓS a aprovação da fundação do 

Bethel. 

Além disso, deverá conseguir 9 (nove) adultos que desejam trabalhar 

no Conselho Guardião do Bethel, observando os requisitos acima, instruímos 

que as 3 (três) pessoas do Clube de Potencial Membros façam parte como 

Membro do Conselho Guardião do Bethel. 

O Grande Conselho orienta ao Clube de Potencial Membros incentivar 

no mínimo 5 filhas a iniciar no Bethel mais próximo de sua cidade, assim 

vocês irão iniciar o Bethel com filhas que já possuem um conhecimento sobre 

nosso ritual e constituição. 

Além disso, a presidente deverá incentivar o estudo da Constituição e 

Estatuto das Filhas de Jó Internacional por todos os adultos que desejam 

trabalhar com as Filhas, que poderá ser adquirida no 

sitewww.filhasdejomg.com na aba arquivos – formulários devendo priorizar 

o estudo das páginas 107 à 152, com ênfase nas disposições normativas 

sobre organização de Bethel disponível nas págs. 141 à 143. 

 

- TERCEIRO PASSO:  

APÓS COMPLETAR O NÚMERO DE FILHAS E ADULTOS 

 Quando atingir o número suficiente de filhas (19) e adultos (9) a 

presidente deverá encaminhar à Grande Guardiã, os seguintes formulários 

disponíveis no site www.filhasdejomg.com na aba arquivos – formulários: 

- Formulário 101 – Autorização para Organizar um Bethel 

- Formulário 130 – Petição para Associação 

- Formulário 134 – Requisição de Informação Maçônica 
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Deverá ser preenchido um formulário 130 e um formulário 134 para 

cada futura filha de Jó, devendo todos os dados estarem preenchidos e todos 

os formulários devidamente assinados. O Formulário 101 deverá ser 

testemunhado e aprovado por 9 adultos, sendo pelo menos um adulto um 

Mestre Maçom regular. 

A presidente deverá encaminhar cópia digitalizada de toda 

documentação para grandeguardia.mg@gmail.com juntamente com cópia da 

carta de patrocínio da Loja Maçônica que irá apoiar a fundação do Bethel 

para aprovação em até 30 (trinta) dias, quando aprovado a Tesoureira deverá 

providenciar o pagamento da taxa de R$300.00 (trezentos) reais visando a 

concessão da Dispensa para instalar o Bethel. 

------------------------------------------ 

 Qualquer dúvida que você tenha sobre o processo de fundação do 

Bethel estou sempre a disposição através do WhatsApp (35) 98879-5274. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Larissa Nogueira Domingues 
GRANDE GUARDIÃ 2019/2020 
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 
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ANEXO A – SUPRIMENTOS PARA O BETHEL 
 
  

Quant. Descrição Valor Fornecedor 

1 Bíblia Branca Pequena R$ 50.00 Americanas 

1 Bíblia Branca Grande R$ 130.00 Americanas 

1 Toalha para Altar R$ 30.00 Costureira 

1 Almofada para Altar R$ 30.00 Costureira 

2 Bolsas para Marcha da Moeda R$ 60.00 Costureira 

1 Pomba Branca R$ 100.00 Pendente 

1 Urna de Incenso Branca R$ 100.00 Pendente 

1 Cornucópia da Fartura  R$ 100.00 Pendente 

 Frutas Diversas para Cornucópia R$ 10.00 Lojas 1.99 

2 Capas para Princesas R$ 678.00 Rei Salomão 

1 Capa para Honorável Rainha R$ 890.00 Rei Salomão 

1 Coroa com pedra Branca R$ 150.00 Loja de Noivas 

1 Coroa com pedra Roxa R$ 150.00 Loja de Noivas 

1 Coroa Honorável Rainha R$ 200.00 Loja de Noivas 

1 Lírio do Vale R$ 10.00 Lojas 1.99 

1 Bandeira do Bethel R$ 220.00 Atelier Koning 

 Taxa Grande Conselho Guardião R$ 300.00 GCGMG 

 Rituais para todas as Filhas R$ 12.50  
CADA 

Tio Ademir 

 Robe Branco e tiaras para todas as 
Filhas de Jó 

R$ 120.00 
CADA 

Costureira 

 
* O valor dos itens são aproximados e deverão ser orçados com as costureiras de 
sua cidade, baseada nas instruções para confecção do paramento oficial (robe) que 
poderá ser adquirido com a Grande Guardiã. 
 

 


