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Sejam bem-vindas ao Plano de Gestão da II Gestão Administrativa
do Grande Bethel do Estado de São Paulo, elaborado com muito
carinho para divulgação dos trabalhos que serão desenvolvidos
ao longo da Gestão que se inicia.

Entendemos  que o nosso papel principal enquanto membros do
Grande Bethel é ajudá-las e incentivá-las a cumprirem o
Estatuto, Constituição e Ritual das Filhas de Jó Internacional,
absorvendo todos os ensinamentos da nossa linda organização
para se tornarem líderes empoderadas, amigas leais e destaques
entre as jovens da sua idade.

Todos os trabalhos que encontrarão por aqui são estruturados
com muita dedicação, visando  o  aperfeiçoamento individual de
cada uma de vocês, o crescimento de cada Bethel da nossa
jurisdição e a união entre todas nós.

Saibam que os membros do Grande Bethel estão à disposição
para juntas alcançarmos os ideais que buscamos enquanto
membros das Filhas de Jó Internacional. 

Contem conosco! Que sorte a nossa poder contar com vocês e
com seus Bethéis para participarem das atividades do Grande
Bethel.

APRESENTAÇÃO

Filhas deJó  Paulistas,

Com amor,

GrandeBethel SP
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A flor de lótus é uma planta aquática cujas raízes nascem em
meio à água lodosa para florescer na superfície com uma beleza
magnífica. É uma flor considerada sagrada e um dos símbolos
mais profundos e antigos do nosso planeta, sendo que o seu
simbolismo reside especialmente nessa capacidade de enfrentar
a escuridão e florescer tão limpa e tão especial. À noite, as
pétalas da flor se fecham e a flor mergulha debaixo d’água; antes
do amanhecer, levanta-se das profundezas até ressurgir
novamente à superfície, onde abre suas pétalas no recomeço de
mais um ciclo.

Já a lâmpada simboliza a luz, o conhecimento e a criatividade;
representando assim o que nos ilumina na vida para que
possamos florescer, tal qual a flor de lótus.   

SÍMBOLO
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Vejo ao meu lado no Grande Bethel mulheres incríveis que
trazem suas histórias e unem forças para fazer florescer as
Filhas de Jó Internacional na jurisdição de São Paulo. A flor de
lótus foi escolhida como símbolo da II Gestão para representar
cada uma de nós que, individualmente, trás uma bagagem de
experiências vivenciadas em seus Bethéis de origem para somar.
A soma das nossas qualidades, intenções, ações e experiências
resulta na construção do Grande Bethel tal como queremos que
ele seja.

Além desse simbolismo, para mim também representa o meu
Bethel, o Bethel 22 "Lótus" de Jundiaí, fonte inesgotável de amor
durante o meu tempo como Filha de Jó ativa. O lugar que me
proporcionou os momentos que estão entre os mais especiais da
minha vida e me possibilitou compartilhar esse caminho de
transformação com tantas pessoas maravilhosas que levo
comigo, junto com um sentimento único que me preenche. O
lugar que me ajudou a enxergar o mundo da forma como
enxergo hoje e a valorizar a vida sob a perspectiva do amor e da
gratidão.

Fazer parte das Filhas de Jó Internacional é um privilégio que
recebemos, e se você recebeu algo, você deve dar algo: assim, a
energia sempre circula. Hoje faço parte do Grande Bethel na
esperança de contribuir com esse processo de troca entre todos
nós,  fazendo dos nossos Bethéis um lar, com tudo o que esta
palavra nos trás, nos enxergando e nos conectando.

Que nós sejamos como a flor de lótus, renascendo a cada dia
para ser fonte de luz e inspiração uns aos outros!

Julia Schmidt Oliveira Soto
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Julia Schmidt Oliveira Soto
Honorável Rainha

Eduarda Fernandes Olsen
Segunda Princesa

Mirella Catherine D. E. da Silva
Dirigente de Cerimônias

Luana Venturin Soares
Guarda Interna

Ana Beatriz Savoia Orsatti
Primeira Zeladora

Sophia Garrido de Vilar
Secretária

Ana Carolina C. Christianini
Tesoureira

Luara Goss Rodrigues
Primeira Mensageira

Mariana Scian Gullo
Terceira Mensageira

Beatriz Rebles Gonçalves
Quinta Mensageira

Beatriz Castro Gonçalves
Representante

Taiane Gomes Melo
Primeira Princesa

Juliana De Landolfi
Guia

Ester Dedinho Pedroni
Capelã

Thaysa Rodrigo S. Costa
Guarda Externa

Maria Eduarda C. de Almeida
Segunda Zeladora

Danielle Vieira Palermo
Bibliotecária

Heloisa R. de Araujo Morais
Musicista

Lorena Oliveira Ota
Segunda Mensageira

Thamires Santos Mendonça
Quarta Mensageira

Sabrina de A. Abou Mourad
Representante

Giovana Reis de Abreu Ribeiro
Representante

NOMINATA

Ricardo Ourem e Cecília Amstalden Junqueira
Comitê do Grande Bethel
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REPRESENTANTES

Nessa  Gestão, reformulamos o sistema de Representantes do
Grande Bethel visando melhorar a nossa comunicação.

Ao invés de cada Bethel possuir uma Representante do GB para
si, queremos que cada Bethel tenha todas nós!
Assim, não teremos um grupo do seu Bethel com a presença de
uma menina do GB, mas sim traremos uma menina de cada
Bethel para dentro do grupo do GB.

Portanto, vocês deverão conversar com as meninas do seu
Bethel e eleger uma Filha de Jó para fazer parte do grupo do
WhatsApp do GB                 "Representantes do GB"

Então você será responsável por repassar as informações que
divulgarmos nesse grupo às demais irmãs do seu Bethel, além de
contar sobre todas as conversas construtivas desenvolvidas
sobre assuntos pertinentes à jurisdição.

Seu papel é muito importante! Através de você, suas irmãs
saberão de tudo o que rola em nosso estado sobre as Filhas de
Jó! Além disso, será através de você que o GB conhecerá um
pouco mais sobre o seu Bethel.

Os membros do Grande Bethel estarão sempre alimentando esse
grupo com bons conteúdos e estimulando reflexões sobre os
nossos papéis enquanto membros das Filhas de Jó Internacional.

Com isso, esperamos estar ainda mais unidas com vocês!

Você foi eleita pelo seu Bethel como
Representante para o GB?
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ENCONTROS

O Grande Bethel realiza as suas reuniões de maneira itinerante,
para que mais Bethéis possam acompanhar os encontros
trimestrais. Assim, a cada três meses, a proposta é visitarmos
um Bethel de cada região, para que na data agendada os Bethéis
mais próximos possam comparecer e assim realizarmos um
evento abrangente, com atividades para as Filhas de Jó e
também para os adultos de Conselhos Guardiões. Essas reuniões
são chamadas de Encontros Regionais.

Na parte da manhã, o Grande Bethel realizará uma ritualística
comentada com as Filhas de Jó e Membros de Maioridade
presentes, para debatermos e unificarmos as ritualísticas
paulistas, promovendo conhecimento e aprendizado. Durante
tais ritualísticas comentadas, os cargos das Oficiais serão
preenchidos pelas Filhas de Jó dos Bethéis visitantes, mediante
inscrição e sorteio. Todos os detalhes do funcionamento dessa
atividade serão explicados e divulgados pelo Comitê de
Ritualística do Grande Bethel, previamente à data do evento.

Já na parte da tarde dos Encontros Regionais, o Grande Bethel
realizará a sua ritualística.

Os Encontros Regionais são uma oportunidade incrível para nos
conhecermos pessoalmente e nós estamos aguardando
ansiosamente por eles.

Tendo em vista a suspensão das atividades presenciais devido ao
COVID-19 e a imprevisibilidade da atual situação em que vivemos,
fiquem atentos ao nosso calendário, que será divulgado no site
das Filhas de Jó São Paulo e em nossas redes sociais tão logo
sejam retomadas as atividades.

REGIONAIS

6



Plano de Gestão
2020/2021

A Campanha Anual da II Gestão do Grande Bethel de São Paulo
terá como temática a inclusão, tanto em nossa sociedade quanto
nas Filhas de Jó. O tema abordado será “Pessoas com Deficiência
(PcDs): a inclusão na sociedade e nas Filhas de Jó”; dando assim
continuidade ao tema da Campanha Filantrópica da I Gestão,
tendo em vista que os trabalhos presenciais foram suspensos em
virtude da pandemia do COVID-19 no começo de 2020.

Para desenvolvermos essa Campanha, idealizamos atividades
com o propósito de estimular os Bethéis paulistas a trabalharem
e refletirem sobre a temática da inclusão através de debates,
pesquisas, filmes, lives e filantropia. Tais atividades comporão os
desafios mensais do  Jogo do GB e servirão para gerar
experiências positivas que influenciem na empatia que nós
precisamos desenvolver em relação às pessoas com deficiência.

A realização desta Campanha anual se dará através das páginas
oficiais do Grande Bethel do Estado de São Paulo nas redes
sociais, onde serão divulgadas todas as informações relativas ao
Projeto Social e às atividades propostas. Para o seu Bethel
entregar as atividades, serão disponibilizados formulários que
deverão ser preenchidos.

E fiquem atentas: algumas das atividades contarão pontos para
o Programa de Pontos do Grande Bethel do Estado de São Paulo!

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDS):
A inclusão na sociedade e nas Filhas de Jó

PROJETO SOCIAL
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Consiste em desafios mensais propostos aos Bethéis para
desenvolver a Campanha Filantrópica da II Gestão do Grande
Bethel. Ao final do Jogo do GB, o Bethel que cumprir todos os
desafios ganhará pontos no Programa de Pontos.

Cada atividade será divulgada mensalmente em nossas redes sociais, de
maneira detalhada e com explicações e sugestões para o seu cumprimento.

PROJETOS

AGOSTO/2020
Debates sobre o

tema e o
cronograma da

Campanha

SETEMBRO/2020

Pesquisas
legislativas sobre 

a inclusão

OUTUBRO/2020

Assistir um filme e
elaborar análise

(def. motora)

NOVEMBRO/2020
Assistir um filme e

elaborar análise
(def. visual)

DEZEMBRO/2020

Debate virtual entre
dois Bethéis sobre a

inclusão social

JANEIRO/2021
Pesquisa sobre uma

celebridade que
possua deficiência

visual

FEVEREIRO/2021
Pesquisa sobre uma

celebridade que
possua deficiência

motora

MARÇO/2021

Elaboração de uma
Cerimônia inclusiva

ABRIL/2021

Análise crítica do
ambiente em que

vivemos: inclusivo?

MAIO/2021

Debates sobre o
bullying gerado

pela não inclusão

JUNHO/2021

Filantropia - visita
e/ou arrecadação

JULHO/2021
Post de

conscientização
sobre o tema da

inclusão
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Visa incentivar as Filhas de Jó e os Conselhos Guardiões dos
Bethéis a participarem das atividades que envolvam o GB e o
GCG; bem como as demais atividades das Filhas de Jó
Internacional, para estimular o cumprimento de atividades
obrigatórias previstas na Constituição e Estatuto.

AGENDA DO GBSP

GRUPOS DE CARGOS
Serão criados grupos no WhatsApp para cada cargo, nos quais
as Oficiais do GB serão administradoras e promoverão debates
sobre as funções e responsabilidades de cada cargo,
estimulando o estudo e a troca de experiências entre os Bethéis.

Documento criado a cada semestre contendo informações para
contato com os Bethéis paulistas, visando facilitar a
comunicação entre os Bethéis de nossa jurisdição.

O Programa de Pontos dessa Gestão será lançado no dia
01/03/2021, através do site das Filhas de Jó São Paulo.

As Agendas serão lançadas nos dias 02/08/2020 e
02/02/2021, através do site das Filhas de Jó São Paulo.

PROGRAMA DE PONTOS

Os links para entrar nos grupos de WhatsApp 
serão divulgados pelas Representantes.

PROJETOS
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PROJETOS

COM O GB
Nesse quadro, cada Oficial do Grande Bethel apresentará um
conteúdo sobre seu cargo em nossas redes sociais, para ajudar
todas as Filhas de Jó que ocupam o mesmo cargo a
compreenderem suas obrigações e a aplicarem os ensinamentos
em suas próprias vidas.

COM O GCG
Intercalados com os conteúdos das Oficiais, também teremos
conteúdos para os adultos que participam do Conselho
Guardião, produzidos pelos membros do Grande Conselho
Guardião! Eles trarão assuntos concernentes à liderança adulta
das Filhas de Jó, estimulando os conselheiros a compreenderem
seus papéis dentro do Bethel.

RODA DE CONVERSA

Os conteúdos serão postados às quartas-feiras
nas redes sociais do Grande Bethel.

Qual é a programação do seu Bethel para o final de semana, e o
que vocês fizeram de bom? Vocês podem divulgar as atividades
em nossas redes sociais, através dos quadros "O QUE VAI ROLAR"
e "O QUE ROLOU".

Os quadros são postados às sextas e segundas-feiras,
respectivamente. Para divulgar o seu Bethel, preencha o formulário que se

encontra na bio da nossa página oficial do Instagram.

O QUE ROLOU 
e  O QUE VAI ROLAR
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Serão promovidos diversos Concursos de Talentos para
conhecermos os talentos das Filhas de Jó paulistas nas
categorias de música, dança, desenho, maquiagem, escrita, tik
tok... entre outras surpresas que vêm por aí!

Com o objetivo de estimular a gratidão, sentimento que possui
um papel fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e
para melhorar a qualidade do nosso cotidiano, esse quadro é
uma proposta para refletirmos sobre motivos para sermos
gratas a cada mês.

CONCURSO DE TALENTOS

GRATIDÃO QUE NOS MOVE

PROJETOS

Os Concursos de Talentos e suas vencedoras serão divulgados às
quintas-feiras nas redes sociais do Grande Bethel. Para participar, preencha

o formulário que se encontra na bio da nossa página oficial do Instagram.

Esse quadro será postado toda última sexta-feira
do mês nas redes sociais do Grande Bethel.

Serão feitos desafios mensais individuais através de quizzes,
com perguntas  sobre as Filhas de Jó Internacional. Ao final do
mês, será divulgada a Filha de Jó paulista que mais se destacou,
tendo participado de todos os desafios individuais e
demonstrado seu conhecimento!

FILHA DE JÓ DO MÊS

Os quizzes serão feitos através dos stories da página oficial
do Grande Bethel no Instagram, às quintas-feiras.
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COMITÊS

Comitê de Promoção 

Responsável pelo Programa de Pontos do GB, a Agenda do GB,
Jornal do GB e a atualização do site das Filhas de Jó São Paulo.
Membros: Taiane Melo, Danielle Palermo, Luana Venturim, Ana
Beatriz Orsatti, Lorena Oliveira Ota e tia Itagira Pires.

Comitê de Mídia

Responsável pelas postagens dos projetos semanais e
administração das redes sociais do GB.
Membros: Eduarda Olsen, Thaysa Costa, Danielle Palermo, Ana
Carolina Christianini, Maria Eduarda C. de Almeida, Beatriz
Castro e tia Dulce Thomé.

Comitê de Ritualística

Responsável pela programação e funcionamento das atividades
com os Bethéis presentes nos Encontros Regionais do GB; e pela
elaboração de estudos ritualísticos e treinamentos.
Membros: Juliana De Landolfi, Heloisa Morais, Sabrina Mourad,
Mariana Scian, Thamires Mendonça e tia Aline Marins.

Comitê da Lojinha

Responsável pela criação da Lojinha do GB.
Membros: Mirella Degli, Juliana de Landolfi, Sophia Vilar,
Danielle Palermo, Thaysa Costa, Luara Goss, Beatriz Rebles,
Giovana Ribeiro e tia Natasha Benelli.
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Comitê do Manual de Regras e Regulamentos

Responsável pela elaboração do Manual de Regras e
Regulamentos do Grande Bethel, a ser aprovado e implementado
na Grande Sessão de 2021.
Membros: Eduarda Olsen, Taiane Melo, Juliana de Landolfi,
Mirella Degli, Sophia Vilar, Danielle Palermo, Heloisa Morais,
Luara Goss, Ana Carolina Christianini e tia Cecília Amstalden.

Comitê de Projetos Sociais

Responsável pelo funcionamento e divulgação do Projeto Social
da II Gestão.
Membros: Taiane Melo, Sabrina Mourad, Ester Pedroni, Ana
Beatriz Orsatti e tia Elisabete Soto.

Comitê de Juramento

Responsável por transmitir o Juramento de Honra para
visitantes atrasados não-juramentados.
Membros: Ester Pedroni, Luara Goss, Mariana Scian e tio Ricardo
Ourem 

Comitê de Auditoria

Responsável pela auditoria das contas do Grande Bethel.
Membros: Ana Carolina Christianini, Giovana Ribeiro e Thamires
Mendonça. 
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Filhas de Jó SP

https://www.filhasdejosp.org/

Entre em contato com o Grande Bethel para quaisquer
esclarecimentos, perguntas, sugestões e críticas.

Você nos encontra em nosso site, através do e-mail ou ainda por
direct no Facebook ou Instagram. Os ícones abaixo são
interativos, ou seja, basta clicar em cima de cada imagem para
ser redirecionada às nossas páginas. Além disso, todos os nomes
na nominata desse documento (pág. 4) também são interativos e
irão redirecioná-las ao WhatsApp de cada membro do Grande
Bethel.

REDES SOCIAIS

/fdjsaopaulo

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Sou quem sou, porque somos todos nós.
UBUNTU
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https://www.filhasdejosp.org/
https://www.facebook.com/fdjsaopaulo
https://www.instagram.com/fdjsaopaulo/
https://www.youtube.com/watch?v=czAe-j0QIJQ

