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DICAS DE COMO EXPLICAR AS FILHAS DE JÓ PARA UMA
CANDIDATA E SEUS PAIS
Quando uma menina é indicada para participar das Filhas de Jó Internacional, muitas
dúvidas podem surgir em sua cabeça e na de seus pais, principalmente se nunca ouviram falar
sobre a Ordem. Às vezes, o medo por algo novo, que não conhece, faz com que apareçam alguns
pré-conceitos errados sobre as Filhas de Jó Internacional. Por isso, há uma grande importância
no primeiro diálogo com a candidata e seus pais, para explicar o que é ser uma Filha de Jó, quais
são os aprendizados e as responsabilidades.
Os itens abaixo irão facilitar o primeiro contato com a candidata e seus pais:


Criar novos laços, construir amizades. Uma das coisas que prezamos muito é nossa
irmandade, e que somos iguais perante Deus. Dentro da Ordem não há diferença de cor,
raça, religião, credo. Tratamos uma à outra como irmãs, e isto deve ser mostrado às
candidatas e aos pais.



Avisar que os pais podem participar sempre das reuniões e eventos. Isto fará com que
eles presenciem as atividades realizadas por sua filha.



Mostrar as candidatas que elas terão responsabilidades, como frequentar as reuniões,
ensaios, eventos filantrópicos, estudarem o ritual, as músicas e a constituição. Mas que
também irão confraternizar com os membros da Ordem, como uma forma de se
conhecerem e se integrarem cada vez mais.



Convidar a candidata e seus pais para assistirem uma reunião pública ou aberta é uma
ótima forma de mostrar o nosso mundo. Eles irão conhecer o templo, nossas vestes e
simbolismos, e isto pode ser um incentivo a mais para a candidata entrar na Ordem.



Que as Filhas de Jó Internacional é uma ordem paramaçônica, que foi criada em 1920
pela senhora Ethel Mick, membro da Ordem Estrela do Oriente.



O objetivo da ordem é de reunir jovens moças, a fim de auxiliar na construção do caráter
de cada uma, através do desenvolvimento moral e espiritual, bem como a reverência à
Deus e as escrituras sagradas, lealdade e respeito à bandeira de nosso país, respeito e
amor aos pais e maçons e praticar a filantropia.



Que o livro de Jó é uma grande referência na Ordem, pois revela a história de um homem
temente à Deus, que passou por muitas adversidades em sua vida, mas que por sempre
manter sua perseverança no Criador, recebeu sua merecida recompensa.
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As reuniões das Filhas de Jó ocorrem dentro de um templo, chamado Bethel, que
significa “Lugar Sagrado”. Podem ocorrer cerimônias “fechadas” ou “abertas”. As
reuniões “fechadas” só podem ser assistidas por pessoas que possuem este direito,
como por exemplo, filhas de Jó, pais e mães de filhas de Jó, conselho guardião. As
reuniões “abertas” são aquelas que são livres ao público, não sendo necessário nenhum
requisito para poder assistir.



Quanto a quem pode ingressar na ordem, são jovens meninas de 10-20 anos
incompletos, que possuam parentesco maçônico (ou sejam indicadas por um maçom e
um membro de maioridade, no caso de não ter o parentesco), e que tenha crença em
Deus, independentemente de sua religião.



A ordem é composta basicamente por jovens, chamadas Filhas de Jó e pelo Conselho
Guardião, que auxiliam as filhas em seus trabalhos.



Além das reuniões, trabalhos filantrópicos são o forte da ordem, no qual campanhas,
ações a instituições, como visitas à creche, asilos e abrigos são realizados por estas
jovens.



Entregar panfletos explicativos, indicar o site da Ordem (seja o oficial, do Supremo
Conselho, assim como o Site oficial das Filhas de Jó do Estado de São Paulo, etc), para
consultas, visualização de fotos, etc.

E lembra-los que a participação de um indivíduo dentro das Filhas de Jó só promoverá o
desenvolvimento do seu caráter, a fim de tornar um bom cidadão, aprendendo a lidar e se
preocupar com o próximo. E claro, finalmente, entregar-lhes uma Ficha de Petição!
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