
 

 

Devido a análises realizadas por membros da Associação Alumni, após lançamento do 

Edital do Projeto Meu Ritual, fizemos alterações em três pontos do projeto, visando 

melhor contemplar os Bethéis participantes. As alterações estão explicitadas a seguir. 

COMO SER CONTEMPLADO 

Serão contemplados com os Rituais os 

Bethéis que preencherem um formulário 

de participação, a ser disponibilizado 

entre os dias 01/01/2023 e 01/03/2023 

(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. 

COMO SER CONTEMPLADO 

Serão contemplados com os Rituais os 

Bethéis que preencherem um formulário 

de participação, a ser disponibilizado 

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. 

CRITÉRIO 1: FINANÇAS 

   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 janeiro de 

2023; 

   O Relatório Anual deve ter sido 

enviado e pago dentro do prazo estipulado 

pelo GCG-BA. 

*A Grande Tesoureira disponibilizará um 

CRITÉRIO 1: FINANÇAS 

   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 dos três pontos 

indicados no projeto (Trimestralidades, 

Fundos Educacional e Promocional e 

Relatório Anual) aos Bethéis que 

solicitarem, para que possam participar 

do projeto. 

 

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. 

CRITÉRIO 2: DIVULGAÇÃO DA ORDEM 

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. 

CRITÉRIO 2: DIVULGAÇÃO DA ORDEM 

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. 

DESEMPATE 

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 a partir da análise do 

número de representantes do Bethel que 

sejam membros regulares na Alumni 

DESEMPATE 

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 a partir da 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 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. 

 

(membros associados com anuidade em 

dias). O Bethel com maior número de 

membros regulares, que tenham se 

filiado até dia 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. 
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