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O USO DO PARAMENTO OFICIAL
Todas as informações sobre o Paramento Oficial das Filhas de Jó Internacional estão descritas
em Estatuto do Bethel, Artigo VI – Paramento Oficial.
No Estatuto do Bethel, diz no artigo VI, seção1, item (a), “O paramento oficial da Ordem deve
ser usado pelas Oficiais e Coral do Bethel em todas as reuniões”. Ou seja, em todas as reuniões
ritualísticas de um bethel os membros devem usar sua veste.
Visto que no mesmo artigo do Estatuto é dito que: “O uso da veste oficial da Ordem em público
é permitido somente para fins promocionais e apenas com o consentimento dos membros
Executivos do CGB.” (Seção 2, item (e)), fica expressado que podemos usar nossa veste em
eventos sociais, sendo para divulgação da ordem, para que todos conheçam as Filhas de Jó
Internacional e quem nós somos. Portanto, para visitar um outro Bethel, ou um capítulo da
Ordem Demolay e até mesmo uma reunião aberta das tias Estrelas do Oriente ou Tio Maçons,
podemos fazer o uso da veste, desde que o Conselho Guardião Executivo autorize e, de
preferência, sempre com um acompanhante do nosso conselho guardião ou outro adulto
responsável.
Qualquer outro uso de nosso paramento é proibido, mesmo que a intenção seja “boa”.
Portanto, devemos tomar o máximo de cuidado ao utiliza-lo, sempre informando ao Conselho
Guardião, e obtendo a autorização necessária.
No Blog Filhas de Jó Brasil, nossa irmã Semíramis Dominghetti diz que “Cada vez que utilizamos
nossas vestes somos convidadas a refletir sobre alguns valores: pureza, união, fé, levar uma
vida justa e correta e, principalmente, a IGUALDADE entre nós”. Nossa veste, além de ser um
uniforme, traz singelos significados, e quando a utilizamos deixamos de ser a Maria, a Juliana,
a Fernanda, a Joaquina... somos “Filhas de Jó”, e trazemos em nosso paramento toda energia
de nossa Organização, e para nós, tudo isso que ele representa.
Assim, devemos respeitar nossa veste, e sim, devemos sempre usá-la de modo digno e
gracioso, dentro e fora das reuniões (quando oportuno), e termos orgulho sobre o que
representa o nosso Paramento oficial, e como ele nos une a todas as nossas irmãs.
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