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VISITANDO OUTROS BETHÉIS 

A Ordem das Filhas de Jó Internacional é bem grande e está presente em vários lugares. 

Viajar normalmente é ótimo, e juntar esta viagem com a experiência de nossa Ordem, 

conhecendo um novo Bethel ou estreitando laços é melhor ainda!  

Nossa Ritualística, como bem se sabe, possui partes fechadas que apenas algumas 

pessoas podem ver. Ser uma Filha de Jó ou Membro de Maioridade dá-se o direito de participar 

em qualquer reunião de qualquer Bethel, porém deve-se apenas ficar atento com algumas 

coisas, pois assim como você visita, você pode receber visitas e como saber se aquela pessoa 

“estranha” possui o direito de permanecer na Reunião? 

Como Filha de Jó, nós sabemos que durante nossa iniciação recebemos vários 

ensinamentos, inclusive as lições de proficiência que podem ser pedidos por uma menina ao 

visitar outro Bethel; além disso, nós temos o Formulário 141, que é o Cartão de taxas que cada 

membro regular do Bethel deve possuir (assinado e carimbado, claro).  Ele deve estar sempre 

em dia, e sempre em mãos ao visitar um Bethel, pois é o principal documento que certifica que 

uma menina é um membro regular da Ordem. 

Nossa constituição fala que se uma Filha de Jó ativa visitar um outro Bethel, esta menina 

deve ser examinada (exame de proficiência, como já descrito acima) a menos que seja afiançada 

por um membro do Bethel/Membro de Maioridade/Membro do Supremo/Grande/CGB, além 

de apresentar o formulário 141 (cartão de Taxas) assinado e carimbado pelo Bethel.  

Existe também a possibilidade da Filha de Jó estar ativa/regular, porém em período de 

Licença do seu Bethel, como por exemplo quando você mudou de cidade e está pretendendo 

pedir dupla filiação, ou transferir para este Bethel da cidade nova. Para tal, a Filha deve portar 

o formulário de Licença dentro do prazo de validade (que lhe dá 6 meses para visitar ou transferir 

para um novo Bethel), para que ela possa assistir ritualísticas e receber Honrarias. Cabe lembrar 

que se a Licença tem seu prazo vencido, a menina perde todos os direitos como FDJ, não 

podendo assistir as reuniões ritualísticas e nem receber honrarias, e para que tenha seus direitos 

novamente, precisará se regularizar junto à Ordem. 

Ao se tornar Membro de Maioridade, o Bethel fornece gratuitamente à menina, um 

certificado de Membro de Maioridade (Formulário 161 ou 162), podendo assim participar das 

reuniões regularmente. 

Vale reforçar, mais uma vez, que as taxas devem estar sempre em dia para a menina se 

manter regular no Bethel, no entanto, é muito importante ter o Exame de Proficiência, através 

do qual a menina demonstra que conhece todos os principais ensinamentos recebidos durante 

a cerimônia de Iniciação. 

Cabe ainda lembrar que o Conselho Guardião é o corpo de adultos responsáveis pelas 

Filhas de Jó, e que, portanto, é muito importante que a Filha peça sua autorização quando 

desejar visitar outro Bethel e utilizar o paramento oficial fora das reuniões regulares.  

Fazer parte das Filhas de Jó Internacional é um privilégio, e é sempre uma alegria poder 

visitar outros Bethéis! Mantenha seu paramento sempre em dia e à postos, lembre-se de 



 

 

carregar seu cartão de taxas e memorizar as lições do Exame de Proficiência, e aproveite a 

chance de conhecer novos Bethéis e novas irmãs sempre que possível! 
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