
 

 

 



 

 

 

Esse projeto consiste em uma ação da Associação Alumni das Filhas de Jó Bahia para 

contribuir com a perpetuação das Filhas de Jó Internacional no estado, inspirada no projeto 

Meu Primeiro Ritual, promovido pela Associação DeMolay Alumni Brasil. 

Visando reduzir os custos concernentes à iniciação de Filhas de Jó e, assim, 

possibilitar o ingresso de mais garotas, o projeto Meu Ritual presenteará 100 novos membros 

baianos com Rituais da Ordem. Intentamos, dessa maneira, fortalecer a organização no 

estado da Bahia e contribuir para que mais jovens tenham desenvolvimento moral, espiritual 

e intelectual baseados nas experiências proporcionadas pelas Filhas de Jó Internacional. 

Com essa iniciativa, atingiremos o propósito da Associação que, conforme o Artigo II – 

Propósito, seção 1 (a), é “fornecer recursos para auxiliar na perpetuação das FJI”, para que 

diversas jovens possam participar e se encantar com nossa organização que tanto contribui 

para o desenvolvimento da juventude. 

 

O intuito desse projeto é doar dez Rituais das Filhas de Jó Internacional a novos 

membros iniciados em dez Bethéis baianos, para reduzir as despesas da iniciação e, assim, 

possibilitar o ingresso de mais membros. 

 

▪ Arrecadar R$2500,00 (dois mil e quinhentos reais) para custear Rituais e envio; 

▪ Beneficiar 100 Filhas de Jó com Rituais. 

 

 



 

 

Prospectamos atingir pelo menos 100 (cem) novos membros das Filhas de Jó, sendo 

dez de cada Bethel. Para isso, será necessário angariar R$2500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), visto que o valor atual de cada Ritual é R$20,00 (vinte reais), somando R$2000,00 

(dois mil reais) com gastos de compra de Rituais e cerca de R$500,00 (quinhentos reais) com 

despesas de envio. Os Rituais serão encaminhados às Grandes Deputadas dos Distritos os 

quais tenham Bethéis contemplados, para que procedam com as entregas. 

Caso a arrecadação ultrapasse o valor previsto, contemplaremos um maior número de 

Bethéis. 

 

O custeio dos Rituais será feito a partir de quatro meios de arrecadação, com o auxílio 

de todos os membros da Associação: 

1. Venda de camisas pela Associação Alumni; 

2. Programa de contribuição com benefícios; 

3. Pedido de doação a Capítulos da Estrela do Oriente e corpos maçônicos; 

4. Taxas de filiação de novos membros na Alumni. 

 

 

Serão contemplados com os Rituais os Bethéis que preencherem um formulário de 

participação, a ser disponibilizados entre os dias 07/02/2023 e 01/04/2023 (último dia 

para inscrição) e que atenderem aos critérios a seguir delineados, devidamente 

comprovados no formulário. Os critérios se referem à regularidade do Bethel perante ao 

Grande Conselho Guardião; a ações de promoção da Ordem, com vistas a conquistar 

novos membros; e ao fortalecimento da Associação Alumni do estado, para a continuidade 

dos trabalhos pelas FJI. 

 



 

 

▪ O Bethel deve estar em dias com as trimestralidades do GCG-BA até o mês de 

dezembro de 2022; 

▪ O Bethel não deve ter pendências quanto aos repasses dos Fundos Educacional e 

Promocional até dezembro de 2022; 

▪ O Relatório Anual deve ter sido enviado e pago dentro do prazo estipulado pelo GCG-

BA. 

* A Grande Tesoureira disponibilizará um atestado de quitação das Trimestralidades e 

Fundos Educacional e Promocional, aos Bethéis que solicitarem, para que possam 

participar do projeto. 

*  A Grande Secretária disponibilizará um atestado de que o relatório Anual foi enviado e 

pago sem atraso, aos Bethéis que solicitarem, para que possam participar do projeto. 

 

▪ O Bethel deve possuir perfil ativo no Instagram e ou Facebook (com postagens, pelo 

menos, semanais) – enviar links dos perfis para comprovação; 

▪ Postagem fixada no perfil do Instagram sobre o que são as Filhas de Jó; 

▪ Elaboração e divulgação de vídeo promocional sobre a Ordem – enviar o vídeo e 

informar onde ele foi divulgado; 

▪ Panfletagem na rua ou divulgação da Ordem em escolas – enviar fotos da ação. 

* Divulgação da Ordem em Lojas Maçônicas também será aceita. 

 

▪ É preciso que, pelo menos, 5 adultos do Bethel sejam membros regulares da 

Associação Alumni das Filhas de Jó da Bahia – informar nomes dos membros. 

 

 

 



 

 

 

Caso um número maior do que 10 Bethéis atendam aos critérios exigidos para serem 

contemplados com os Rituais, e a AAFJBA não dispor de recursos para o provimento do 

prêmio aos Bethéis remanescentes, o desempate se dará por análise do número de 

representantes do Bethel que sejam membros regulares na Alumni (membros associados 

com anuidade em dias). O Bethel com maior número de membros regulares que tenham se 

filiado até 01/04/2023 ocupa a vaga. 

Se o empate persistir, o parâmetro passa a ser a data e horário de envio do formulário 

de inscrição no projeto: o Bethel que tiver enviado o formulário primeiro, ocupa a vaga. 

Casos omissos serão deliberados pelo Comitê da AAFJBA. 

 

 

“Na união de propósitos está a força”. Inspiramo-nos neste trecho da Cerimônia da 

História da Veste para executar este grandioso projeto, que tanto poderá contribuir para o 

fortalecimento dos Bethéis, por meio do fornecimento de Rituais, com vistas a diminuir o 

custo da filiação de novos membros. 

Acreditamos que o apoio de todos os membros associados, Estrelas do Oriente, 

Maçons e demais voluntários, conseguiremos beneficiar um grande número de Filhas de Jó 

e inspirar outras gestões da Associação Alumni a darem continuidade ao projeto. 



ASSOCIAÇÃO ALUMNI 
DAS FILHAS DE JÓ BAHIA

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DO ESTADO DA BAHIA 
GESTÃO 2022-2023

perpetuação - promoção - educaçãoperpetuação - promoção - educação

COMITÊ 
Marina Martins Pinchemel Amorim

Tauane Aparecida Sales Santos
Shirley Moreno Lima Rainer

MEMBROS ASSOCIADOS* 
Aelton Dantas Rainer

Ana Caroline Carvalho Silva
Ana Claudia Lopes

Auriceia Adorno Moreira Bahia
Bianca Figueiredo Viana
Bianca Silva Soares Melo

Brehna Rocha Silva
Bruno Côrtes Carneiro

Catharina Coelho
 Cleytiane da Silva Lima

Daniela Nascimento da Silva
Denise Delmondes dos S. da Silva

Douglas do Nascimento Lopes
Eduarda Gabriela O. Severo

Erika Fernanda Vieira da Silva
Fernanda Macêdo Rosa Simões

Fernanda Oliveira Rodrigues
Gabriela Pires Malta

Hanna Campeche Cruz
Iamel da Silva Castro de Almeida

Ingrid Farias Cordeiro Zatta
 
 

Isabella Delmondes Pinto da Silva
Ivanildes da S. Castro de AlmeidaJacyane 

Caroline de O. Muniz Barretto
John Lyndon Pinto da Silva

Larissa da Silva Castro de Almeida
Luana Carvalho de Morais Sandes
Lylianna Rodrigues de A. Guerra

Lorena Fernandes Soares
Luiz Rodrigues da Silva

Maria Clara Pinho Soeiro
Maria Yasmin Oliveira Feitosa

Milena Costa dos Santos
Nicolly Ketlen Vieira Cabral

Oscarina Edington Vieira
Rafaella Delmondes Pinto da Silva

Silvia Helena Sales da Silva
Társis Valentim Pinchemel Alves

Thamires Lima Rainer
Ubiratan Alves Muniz Barretto

Yasmin Meira de Miranda
Ylla Farias Cordeiro

*até 08/02/2023 


