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COMO ESTUDAR PARA O CONCURSO DE MISS FILHA DE JÓ

Muitas meninas tem uma grande vontade de participar do concurso de Miss Filha de Jó do
estado de São Paulo, possuem um grande empecilho bem pertinho delas: o medo! E é justamente
por isso que estamos aqui, para mostrarmos que não há motivos para deixar a insegurança impedir
essa experiência maravilhosa que é participar do concurso! Para fazermos da confiança nossa
aliada, precisamos estar bem preparadas para cada etapa do concurso, então ai vão algumas dicas
para vocês arrasarem em cada etapa!
O teste escrito é composto de perguntas sobre o ritual, constituição e estatuto, landmarks
e conhecimentos gerais da nossa Ordem. Para esse ultimo é bom sempre entrar site oficial da
nossa Ordem, saber quem é o Supremo Time, quem é a nossa Suprema Deputada, saber sobre os
Betheis de nosso estado, ler as cerimônias oficias e estar sempre ligada nas informações sobre a
Ordem em geral. Em relação a parte da Constituição e do Estatuto primeiramente é preciso separar
somente as partes que são abordadas na prova, Constituição e Estatuto do Conselho Guardião do
Bethel, Constituição e Estatuto do Bethel e Instruções Suplementares. Quando olhamos a
Constituição inteira temos um pouco de medo de não conseguirmos estudar tudo o que é
necessário, mas quando vamos ver de fato o que precisamos estudar reparamos que é bem
simples, até porque a maioria dos assuntos já ouvimos falar antes por ser assuntos que nos cercam
constantemente. É interessante fazer fichas com os principais assuntos e sempre que possível dar
uma olhadinha. Os Landmarks de nossa Ordem são apenas 10 e podemos escrevê-los e deixar em
algum lugar onde sempre olharemos, assim aos poucos vamos memorizando, já quanto ao ritual é
o mesmo estudo da etapa de trabalho solo.
Há uma etapa do trabalho solo do ritual, nessa parte é sorteado um trabalho para vocês
apresentarem para as juradas, qualquer parte do ritual pode ser pedida nessa hora. A melhor
maneira de estarmos preparadas nessa hora é prestarmos atenção durante as reuniões regulares
do nosso Bethel. Em cada reunião aprendemos um pouquinho mais do nosso ritual e por mais
acostumada que possamos estar com as reuniões devemos ler o ritual constantemente,
principalmente antes das reuniões, assim sempre teremos as informações fresquinhas em nossa
mente. É também nessa parte que há a apresentação da memorização das mensageiras. Na
inscrição já especificará quais mensageiras terão que ser decoradas, duas das cinco serão pedidas e
na hora uma delas é sorteada para apresentar. Nessa parte da prova é necessário que você consiga
decorar a fala com as mesmas palavras e termos apresentados no ritual. Cada menina tem uma
forma diferente de conseguir decorar, algumas precisam repetir várias vezes, outras leem
incessantemente até gravaram, mas independentemente da maneira o importante é darmos nosso
máximo. Nessa parte o nervosismo pode ser um grande inimigo, então na hora da prova tente se
acalmar e lembrar que é apenas uma das etapas do concurso e que todos os envolvidos querem
que vocês se saiam muito bem!
A inspeção de paramento é a parte que as meninas podem ficar mais tranquilas, não há o
que se preocupar, nessa parte o comitê irá apenas conferir as medidas do seu paramento. As
candidatas recebem as medidas de como o paramento deve ser logo na sua inscrição no concurso,
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sendo assim a filha terá tempo de dar uma passadinha na costureira e dar uma conferida se algo
precisa ser mudado e caso necessite de mudança terá tempo para conseguir fazer as modificações.

Na parte da entrevista a única coisa que você precisa fazer é ser sincera, as juradas farão
algumas perguntas sobre você e sobre o que você pensa sobre a Ordem. É preciso somente
mostrar quem você é e o tamanho do seu amor pela nossa Ordem, é a parte mais descontraída do
concurso, onde você simplesmente deixa que as juradas conheçam o lado mais roxo e branco
dentro de você!
As etapas do concurso são essas, não há o que temer, um bom estudo e calma são as
únicas que você precisa. Participar do concurso é muito mais do que o meio de ser a próxima Miss
Filha de Jó do estado de São Paulo, é uma experiência maravilhosa onde fazemos amigas,
ganhamos conhecimento e levamos esses aprendizados para nossos Betheis e para toda a vida.
Lembrem-se que esse não é um concurso de beleza e que ser embaixadora na nossa Ordem em
nosso estado é muito mais do que um status, é uma honra!
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