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HONRARIA DENTRO DAS FILHAS DE JÓ 
 

Já parou para pensar o que significa as Honrarias da nossa Ordem?  
Honra significa sentimento que leva o ser humano a procurar merecer e manter 

a consideração pública, ou ainda sentimento de dignidade própria, dentre outras 
definições.  

Partindo dessa premissa, nossa Ordem busca homenagear, agradecer, honrar 
aqueles que de alguma forma trabalharam ou serviram-na, como por exemplo, as 
Filhas que assumem o cargo de Honorável Rainha, que recebem as devidas honrarias 
no momento apropriado.  

Este momento apropriado trata-se das Escoltas, Apresentações e Honrarias, ou 
somente Escoltas e Apresentações.  Neste momento, apresentamos todas as 
Honoráveis Rainhas, sejam de Bethéis visitantes, Jurisdicional, Grande ou Supremo, 
Pasts Honoráveis Rainhas, Princesas e Pasts Princesas, Miss Filha de Jó internacional, 
dentre outros alencados no nosso Ritual. Cada um deles receberá a sua honraria e será 
apresentado de acordo com o que descreve o Ritual.  

Entretanto, não só apresentamos aqueles que serviram ou trabalharam por 
nós, mas também aqueles que nos visitam ou de certa forma, estão sempre presentes. 
Esses, muitas vezes são escoltados (ou não) e recebem as calorosas boas vindas, como 
por exemplo, um Tio Maçom visitante, momento em que a Honorável Rainha o 
cumprimenta, agradece a sua presença e convida-o a voltar mais vezes em nossas 
reuniões.  

Temos ainda, o que chamamos de Membro de Honra, trata-se de um adulto 
que tenha prestado serviços meritórios à Ordem que poderá ser eleito como Membro 
de Honra do Bethel e receber um Certificado por maioria de votos dos membros do 
Bethel e com aprovação dos membros Executivos do CGB.  

Não é demais lembrar que membros de Bethel que tenham renunciado à 
Ordem, ou tenham sido suspensas, expulsas ou cujo prazo de licença tenha expirado, 
perderão o direito de usar ou ser apresentados sob qualquer título ganho diante seu 
período de associação. Sua reintegração estabelece automaticamente o direito de usar 
os títulos previamente adquiridos (Constituição E – Bethel 6).  

Dessa forma, as honrarias da nossa Ordem nada mais são do que uma forma de 
honrar, de agradecer e apresentar aqueles que a serviram, colaborando para com o 
seu crescimento.  
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