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O QUE FAZEM AS MISSES FILHAS DE JÓ
Título conquistado não apenas por trabalho, mas por estudo, conhecimento e
dedicação. As Misses dentro de nossa Ordem, ao contrário do que muitos pensam, nada tem a
ver com a beleza que cada uma delas leva em seu rosto. Muito mais do que isso, tem a ver com
o esforço e o amor pelas Filhas de Jó Internacional que fazem com que cada menina se aplique
para conhecer nossas leis, regras, regulamentos, trabalhos ritualísticos e assim possuam um
entendimento geral da relevância de nossa Ordem. Assim, somente com esse entendimento as
Misses conseguem cumprir seu papel de forma mais completa e ampla.
Para alcançar o título de Miss Filha de Jó já sabemos que a Filha deve conseguir a maior
pontuação com a somatória de etapas com provas e avaliações de diferentes formas, já a Miss
Simpatia precisa ser uma das candidatas do Concurso de Miss Filha de Jó e conquistar o voto das
outras candidatas. Mas qual a função de cada uma delas? Quais os deveres que elas devem
cumprir durante sua gestão? Qual o real dever que cada uma delas leva quando colocam sobre
si a faixa/coroa de Miss?
A Miss Filha de Jó tem como função principal ser a representante da nossa Ordem dentro
do nosso Estado, ou seja, ela deve promover o bem-estar e o crescimento da Ordem, elaborando
projetos que ajudem e auxiliem o dia a dia dos Bethéis, ser incentivadora ao estudo. Promover
união entre os Bethéis, entrando sempre em contato com os membros e incentivando sempre
realizações de projetos de integração. É importante ressaltar que caso seja possível a Miss Filha
de Jó deve se esforçar para visitar os Bethéis do Estado, mas seu dever é estar em contato com
eles, independentemente do meio que utilize para alcançar seu objetivo. É dever da Miss Filha
de Jó servir como anfitriã para os eventos de processo de seleção de Miss do ano seguinte,
auxiliando em tudo que o comitê venha lhe pedir. É exigido também o constante estudo, afinal
é esperado dela respostas firmes e claras sobre nossa Ordem, mas ela deve saber discernir a
diferença entre o incentivo do estudo pessoal de cada filha e sempre saber que não cabe a ela
responder perguntas relacionadas à constituição e ritualística, apenas incentivar as meninas a
procurarem as respostas em meios oficiais.
Já o dever da Miss Simpatia é auxiliar em tudo que a Miss Filha de Jó venha precisar,
tanto no contato com os Bethéis, como em realização de projetos, auxilio em divulgações de
trabalhos, mas com uma ênfase diferente. É dever da nossa Miss Simpatia, incentivar as Filhas
de Jó do nosso estado a participarem do concurso da Miss Filha de Jó do ano seguinte, sendo
assim o seu objetivo é desenvolver táticas de incentivo de forma que as filhas não tenham medo
de participar da prova, mostrar que todo o assunto que possa ser cobrado já está no nosso dia
a dia, nas reuniões e nas discussões que participamos. Ela deve se esforçar para mostrar que
participar do concurso é muito mais do que o vencer ou conquistar um título, participar do
concurso é fazer amizades e conhecer, não apenas a nossa Ordem, mas entender o potencial
que cada menina traz dentro de si. O dever da Miss Simpatia é, ao longe de sua gestão, mostrar
para os Bethéis do nosso Estado o quão gratificante é trabalhar sendo uma Miss, e
consequentemente mostrar a importância da participação no concurso.
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Tanto a Miss Filha de Jó quanto a Miss Simpatia devem sempre ajudar no que for
necessário, seja o Comitê do Concurso de Miss, os Bethéis do seu Estado, as Filhas de Jó que a
procurarem, e fazerem sempre seu trabalho com retidão, deixando por onde passarem carinho
e dedicação. O trabalho realizado por ambas deve ser desenvolvido com amor, pois esses títulos
são apenas maneiras diferentes de trabalhar pelos nossos ideais. Não há glamour em ser Miss
em nossa Ordem, há trabalho, mas quando realizamos um trabalho com real dedicação e
afeição, os frutos se tornam tão prósperos que a cada vez que uma Past Miss se lembrar de tudo
o que realizou pelas Filhas de Jó Internacional serão as melhores recordações, conquistadas ao
longo de uma gestão, que sempre estarão presentes em seu coração e mente.
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