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UNIDOS PARA O BEM DO BETHEL

Este Manual tem como objetivo orientar o Conselho Guardião na fundação do Clube de Mães e Pais e
funcionará como instrumento de fortalecimento para os Betheis da jurisdição baiana.
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“PRECISA-SE
De pessoas que tenham os pés na terra e a cabeça nas estrelas.
Capazes de sonhar, sem medo dos sonhos.
Tão idealistas que transformem seus sonhos em metas.
Pessoas tão práticas que sejam capazes de transformar suas metas em realidade.
Pessoas determinadas que nunca abram mão de construir seus destinos
e arquitetar suas vidas.
Que não temam mudanças e saibam tirar proveito delas.
Que tornem seu trabalho objeto de prazer e uma porção substancial de realização pessoal.
Que percebam, na visão e na missão de suas vidas profissionais, de suas dedicações humanistas em prol da
humanidade, um forte impulso para sua própria motivação.
Pessoas com dignidade, que se conduzam com coerência em seus discursos, seus atos, suas crenças e seus
valores.
Precisa-se de pessoas que questionem, não pela simples contestação,
mas pela necessidade íntima de só aplicar as melhores ideias.
Pessoas que mostrem sua face de parceiros legais.
Sem se mostrarem superiores nem inferiores. Mas... iguais.
Precisa-se de pessoas ávidas por aprender e que se orgulhem de absorver o novo.
Pessoas de coragem para abrir caminhos,
enfrentar desafios, criar soluções, correr riscos calculados. Sem medo de errar.
Precisa-se de pessoas que construam suas equipes e se integrem nelas.
Que não tomem para si o poder, mas saibam compartilhá-lo.
Pessoas que não se empolguem com seu próprio brilho.
Mas com o brilho do resultado alcançado em conjunto.
Precisa-se de pessoas que enxerguem as árvores.
Mas também prestem atenção na magia das florestas.
Que tenham percepção do todo e da parte.
Seres humanos justos, que inspirem confiança e demonstrem confiança nos parceiros.
Estimulando-os, energizando-os, sem receio que lhe façam sombra,
mas sim se orgulhando deles.
Precisa-se de pessoas que criem em torno de si um ambiente de entusiasmo
De liberdade, de responsabilidade, de determinação, de respeito e de amizade.
Precisa-se de seres racionais.
Tão racionais que compreendam que sua realização pessoal está atrelada à vazão de suas emoções.
É na emoção que encontramos a razão de viver.
Precisa-se de gente que saiba administrar COISAS e liderar PESSOAS.
Precisa-se urgentemente de um novo ser”
(Isaac Libermann)
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CLUBE DE MÃES E PAIS

O Clube de Mães e Pais é uma organização filiada a Filhas de Jó Internacional com regras e
regulamento em que mães, pais e tutores dos membros do Bethel podem contribuir para o
crescimento das jovens, colaborando voluntariamente com as atividades desenvolvidas pelo
grupo.

PRÓPOSITO DO CLUBE

O Clube de Mães e Pais tem como propósito prestar auxílio aos membros do Bethel em
todas as atividades, projetos e filantropias que sejam para enriquecimento do grupo para
maçônico, trabalhando assim em harmonia com o Conselho Guardião.
A finalidade do Clube de Pais e Mães é de cooperar e auxiliar o Conselho Guardião do
Bethel na promoção do crescimento do Bethel e de seus membros, contribuindo para aumentar o
interesse de cada jovem pelo seu Bethel. As atividades de um Clube devem ser definidas e
mutuamente acordadas com o Conselho Guardião do Bethel. O Clube de Mães e Pais ficará sujeito
à autoridade do Conselho Guardião do Bethel que atuará como Conselheiros dentro do Clube,
conforme regulamento do SCG da ordem.
O Clube de pais participará normalmente das reuniões ritualísticas do Bethel sem, contudo
poder interferir em questões do ritual.
O contato do Clube com o Betheldeverá acontecer entre o seu Presidente e a Guardiã do
Conselho Guardião do Bethel. A harmoniosa relação entre o Bethel e o grupo de familiares
depende do Clube funcionar dentro de uma condição respeitosa e colaborativa.

COMO FUNDAR UM CLUBE
Os passos para fundar são bem simples. Basta apenas o Bethel, regular, ter interesse em
fundar e por meio de solicitação por escrita remetida ao Grande Conselho Guardião das Filhas de
Jó Internacional para a Bahia. Devendo o clube levar o mesmo nome do Bethel ou apenas chamarse Clube de Mães e Pais do Bethel. Formulário semelhante ao da imagem abaixo, disponível no
site www.filhasdejobahia.org .
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Grande Conselho Guardião Do Estado da Bahia
das Filhas de Jó Internacional
Instalado em 19 de Outubro de 2014.
SOLICITAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE UM CLUBE DE MÃES E PAIS
Ao Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia.

Após reunião entre o Conselho Guardião, Filhas de Jó ativas, mães, pais do Bethel ficou
resolvido que o Bethel nº
_______Nome:_________________________________________________, patrocinado pela
Loja Maçônica:__________________________________________, jurisdicionado ao Grande
Conselho Guardião da Bahia solicita autorização para a fundação de um Clube de Mães e Pais no
referido Bethel.
Em nome do Conselho Guardião e demais membros do Bethel solicitamos a carta de
Autorização para o funcionamento do Clube de Mães e Pais do Bethel nº_____ que será
patrocinado e orientado de acordo com os Regras, Regulamentos e Estatuto instituído pelo
Supremo Conselho Guardião na Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional.
Cientes da importância da participação dos pais nas ações de nossas jovens é
queasseguramos que empenharemos todos os esforços para a concretização deste espaço de
integração entre as mães e pais dos membros do grupo no intuito de fortalecer as ações
desenvolvidas pelo Bethel.
Portanto, respeitosamente requeremos a Carta de Fundação do Clube de Mães e Pais para
o Bethel nº _______ das Filhas de Jó Internacional.
_____________________, _______ de ______________ de __________
Local
dia
mês
ano
Guardiâ do Bethel:__________________________________________________
Honorável Rainha: __________________________________________________
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FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM UM CLUBE DE MÃES E PAIS

FUNÇÕES

1. Motivar as Filhas de Jó a se fazerem presentes nas reuniões do Bethel;
2. Estimular o interesse dos jovens por atividades educacionais, culturais, filantrópicas e de
lazer;
3. Ajudar na obtenção e no cuidado com os paramentos do Bethel, como:
a. Robe, cordão, sapatilha, meia, tiara,
b. Capa, coroa;
c. Toalhas, almofadas, flores para a composição do ambiente sagrado do Bethel;
d. Bíblia, Bandeira Nacional, Bandeira do Bethel, estandarte .
4. Convidar os pais e mães das novas Filhas de Jó para se tornarem membros do Clube de
Mães e Pais;
5. Promover atividades para captação de recursos para a realização das atividades e
filantropias etc;
6. Ajudar na organização de cerimônias públicas, nas atividades do Acantonamento;
7. Preparar lanches, coquetel ao fim de cerimônias publicas ou ordinárias do Bethel;
8. Prestar atenção especial a Filha de Jó que esteja enferma, em dificuldade escolar, em
conflito familiar ou emocional , dentre outras diversas funções que podem ser atribuídas
ao Clube, estando em seu regimento ou seja para o bem do Bethel.
9. Auxiliar as Filhas de Jó a realizarem projetos e atividades onde possam arrecadar fundos;
10. Participar da divulgação da Campanha Social do GCG da Bahia com o tema do combate a
violência contra a mulher.
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LEMA

LEMA
Segundo o dicionário, lema é uma breve declaração usada para expressar uma ideia motivadora
que condense valores comuns para justificar uma ação comum entre grupos. Assim propomos o
lema:
UNIDOS PARA O BEM DO BETHEL,

(...) buscando simbolizar que a criação de um Clube de Mães e Pais irá consolidar os propósitos do
Bethel para a realização de suas ações, além de fortalecer os laços familiares entre pais e filhas na
construção de uma família mais forte e unida na realização de seus ideais, seguindo o modelo da
família de Jó que aprendeu o significado da união da família:

“Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam
convidar as três irmãs a comerem com eles" (Jó 1.4).
MENSAGEM DO CLUBE DE MÃES E PAIS

[...] Precisa-se de pessoas que construam suas equipes e se integrem nelas.
Que não tomem para si o poder, mas saibam compartilhá-lo.
Pessoas que não se empolguem com seu próprio brilho.
Mas com o brilho do resultado alcançado em conjunto.
[..] Precisa-se de gente que saiba administrar COISAS e liderar PESSOAS.
Precisa-se urgentemente de um novo ser.
(Isaac Libermann)

FILHAS DE JÓ
SE VOCÊ CONHECER
VAI QUERER FAZER PARTE

COMITÊ CLUBE DE MÃES E PAIS DA BAHIA
Grande Conselho Guardião da Bahia – Gestão 2017/2018
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