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Compromisso e Dedicação: eu assumi 

 
 
      Quando apresentamos as Filhas de Jó Internacional para alguma menina em 

potencial, utilizamos, nessa conversa, todo tipo de argumento possível que a faça 
compreender a dimensão de nossa Ordem e o quanto as práticas inerentes aos 
nossos trabalhos podem  contribuir para o seu crescimento pessoal. 

      Nesse sentido, citamos assuntos interessantes como congressos, viagens, 
festas, amizades e filantropias. Além disso, falamos também sobre um tema essencial 
para que a caminhada de toda jovem no Bethel renda bons frutos: o compromisso com 
nossas atividades.  

      Por mais que pareça redundante levantar esses pontos, basta conversar com 
diferentes Bethéis para notar que, a falta compromisso e dedicação, são ainda 
algumas das maiores causas de evasão de meninas em nossa Ordem. 

      Se no seu Bethel alguma menina se ausenta de reuniões porque tem que 
“estudar para uma prova” ou porque “não tem carona para levá-la no dia”, preste 
atenção: essa menina, até o momento, pode não ter consciência do que significa ter 
dedicação com nossos trabalhos. O fato de a menina não ter essa conscientização 
agora, não significa que ela não possa tê-la com o tempo. Muito pelo contrário. 
Perceber esses casos é o primeiro passo para tentar evitar um desligamento futuro.  

      Contudo, irmãs nessa situação, muitas vezes são julgadas por nós como 
folgadas. O que nem sempre sabemos é que são essas meninas que mais precisam 
de nossa ajuda. É preciso estar com o coração aberto para auxiliá-las nessa jornada. 
Afinal, nenhuma de nós nasceu sabendo como é ser Filha de Jó! 

      O caminho que cada jovem trilha nas Filhas de Jó Internacional é único e tem 
muito a ver com o nível de comprometimento e dedicação de cada uma. Apesar disso, 
é necessário lembrar que o progresso não é só da Ordem, como do próprio Bethel, 
depende do compromisso e dedicação de todo o grupo. São esses fatores que vão 
determinar ainda o impacto de nossas práticas em suas vidas. 
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