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DÚVIDAS SOBRE A CERIMÔNIA DE MAIORIDADE
Quem tem direito Cerimônia de Maioridade das Filhas de Jó Internacional?
Segundo a Instrução Suplementar Número 9 da Constituição das Filhas de Jó
Internacional, cada membro regular, ou seja, que frequenta o Bethel com assiduidade
e que justifica suas faltas, e que esteja em dia com a Tesouraria do Bethel, não
somente pode, como deve tornar-se um Membro de Maioridade assim que completar
20 anos de idade ou casar-se, devendo esta FILHA no primeiro caso imediatamente
receber grátis um certificado de Associação de Maioridade ao término da gestão ou
imediatamente se ela se casar antes dos 20 anos de idade. Uma filha regular que tenha
falecido antes de completar 20 anos deve se tornar imediatamente um Membro de
Maioridade, e seus pais devem receber seu certificado, sem custos.
Caso a Filha tenha solicitado uma licença da Ordem e tenha passado a idade de
20 anos ou se casado antes de completar esta idade, a mesma pode ser integrada
como um Membro de Maioridade, desde que faça uma solicitação por escrito aos
membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel de que ela era membro, se este
Bethel estiver fechado ela deverá enviar essa solicitação para o(a) Gerente Executivo
(a) do Supremo Conselho Guardiã. Tal solicitação deve ser enviada juntamente com
sua Licença e o pagamento das taxas desde a data da licença até a data da maioridade,
mais a taxa de filiação e a metade da taxa de iniciação, essa solicitação deve ser
aprovada pela maioria dos membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel em
que a Filha receberá a Maioridade; no caso de falecimento de uma Filha antes dos 20
anos de idade e que está de licença deverá ser feito todo o procedimento e
pagamento de taxas citados acima mas pelo seus pais ou responsáveis conforme o
caso, para que seu nome seja integrado ao Bethel novamente como um Membro de
Maioridade.
Sendo assim, conforme a IS 9, citada acima, uma Filha poderá receber a
Cerimônia de Maioridade quando for conveniente, e esta cerimônia poderá ocorrer em
uma reunião regular ou especial do Bethel, ou então uma reunião especial do Bethel
poderá ser convocada apenas para se realizar a Cerimônia de Maioridade, sendo que
tal reunião pode ser aberta e pode ser conduzida sem abertura e encerramento
formais.
Quais os direitos da Filha após a Cerimônia?
Toda Filha que atingir as qualificações citadas para se tornar um membro de
maioridade tem direito à:
1 – Receber um Certificado de Associação de Maioridade grátis e uma
Cerimônia de Maioridade quando for conveniente;
2 – Se ela chegar aos 20 anos de idade, todos os direitos e privilégios até o final
da gestão;
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3 – Se ela casar-se, todos os direitos e privilégios de um membro, exceto votar
e ocupar cargo;
4 – Entrar no semi-circulo das Mensageiras, conceder honrarias e assumir
atitude de prece;
5 – Levantar-se e cantar o Hino a Bandeira do Bethel;
6 – Ser isenta de qualquer pagamento futuro de taxas;
7 – No caso de licença, ser reintegrada no próximo relatório anual a ser enviado
ao(a) Gerente Executivo(a)
8 – Tem o privilégio de, mesmo casada, ocasionalmente preencher um cargo
vago por ausência, ou atuar como oficial instaladora.
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