
 

 

 



 

 

 

Atualmente, diversos efeitos da pandemia de Covid-19 assolam o mundo. 

Nesse cenário de perdas e desesperanças, dispor de um ambiente em que as 

pessoas se consideram uma família, apoiam-se e aprendem a ser melhor juntas 

é de grande valia para a restauração da humanidade.  

Um Bethel é um lar seguro para garotas a partir de 10 anos e, 

consequentemente, para suas famílias e toda a comunidade, que se beneficiam 

com as ações das Filhas de Jó Internacional. No entanto, formar um Bethel requer 

custos, e mais do que nunca, diante da crise econômica que assola o Brasil por 

uma série de fatores, o investimento financeiro para instituir um Bethel pode ser 

um obstáculo para o início dos trabalhos.  

A Associação Alumni das Filhas de Jó Bahia, conforme o Artigo II – 

Propósito, seção 1 (a), objetiva “fornecer recursos para auxiliar na perpetuação 

das FJI”. Dessa maneira, recursos são entendidos, dentre outras possibilidades, 

como ações para aumentar o número de membros de Bethéis e o provimento de 

recursos financeiros adicionais. Tendo em vista esses aspectos, o Bethel Taxa 

Zero é um projeto que busca estimular o crescimento das Filhas de Jó 

Internacional, por meio do fomento à formação de novos Bethéis no estado da 

Bahia. Para isso, custearemos todas as taxas obrigatórias que um novo Bethel 

deve pagar ao Grande Conselho Guardião para ser instituído.  

Dessa maneira, visamos possibilitar o acesso aos benefícios que os 

ensinamentos e experiências das Filhas de Jó Internacional podem proporcionar 

para o desenvolvimento pessoal, espiritual e profissional de muitas jovens, 

colaborando para a melhoria da humanidade.   



 

 

O objetivo geral desta iniciativa é promover a expansão do número de Bethéis e 

de Filhas de Jó no estado da Bahia, por meio do financiamento das taxas 

obrigatórias que um Bethel deve pagar ao Grande Conselho Guardião da Bahia 

para ser instituído. 

 

▪ Arcar com a taxa para emissão de Dispensa para formar um novo 

Bethel, no valor de R$75,00 (setenta e cinco reais); 

▪ Arcar com a taxa de iniciação de novos membros dos Bethéis 

instituídos no valor de R$5,67 (cinco reais e sessenta e sete 

centavos) por Filha de Jó.  

 

 

O projeto contemplará instituições de Bethéis que ocorram durante a 

gestão 2022-2023 do Grande Conselho Guardião. 

 

Nossa previsão é de que pelo menos dois Bethéis sejam formados, com 

uma média de 30 Filhas de Jó cada, o que implica em um montante estimado em 

R$245,10 (duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) por Bethel e 



 

 

R$490,20 (quatrocentos e noventa reais e vinte centavos) no total, como 

demonstrado na tabela a seguir.  

 

Descrição da taxa Valor unitário Quantidade Valor total 

Dispensa R$75,00 1 R$75,00 

Iniciação de novo membro R$5,67 30 R$170,10 

 Total por Bethel   R$245,10 

 Total para 2 Bethéis   R$490,20 

 

O valor das taxas será arrecado com a receita das anuidades dos membros 

associados.  

 

 

Desejamos, por meio dessa iniciativa, facilitar a abertura de novos Bethéis 

no estado da Bahia e, consequentemente, a iniciação de membros nas Filhas de 

Jó Internacional, para que desenvolvam irmandade e aperfeiçoamento pessoal.  

 

 

Em toda a Terra não foram encontradas mulheres tão justas como as filhas de 

Jó e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos 

Jó, 42:15 

 

 



 

 

 


