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SUPREMA SESSÃO ANUAL DAS FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL 

 

Suprema Sessão 

A Suprema Sessão das Filhas de Jó Internacional é um encontro anual entre os 

membros do Supremo Conselho Guardião. Esse encontro reúne também Filhas de Jó ativas  e 

membros de maioridade.  

A sessão ocorre, normalmente, nos meses de Agosto, com exceções para casos 

especiais e tem duração de aproximadamente cinco dias. 

Durante a Suprema Sessão o Supremo Conselho Guardião discute as emendas 

propostas à Constituição e Estatuto, aprovando-as ou não, nomeiam e elegem novos membros 

para o SGC e entregam relatórios de seus cargos e comitês. É discutido também qualquer 

assunto que tenha relação com as Filhas de Jó Internacional e que precise ser tratado.  

Acontece também o concurso de Miss Filha de Jó Internacional, competições 

ritualísticas e de artes e a reunião administrativa do Supremo Bethel. 

As competições ritualísticas podem ser feitas de maneira individual ou em grupo e 

sempre envolvem partes da cerimônia de iniciação. Cada Suprema Sessão tem as próprias 

competições de artes, variando de ano para ano. 

 

Supremo Bethel 

 

Durante a reunião do Supremo Bethel, que segundo a constituição é como uma 

reunião ritualística normal são lidos os relatórios da Honorável Rainha do Supremo Bethel e 

das demais oficiais e representantes que foram sorteados. É feito também o sorteio para os 

cargos e representantes da próxima gestão. O sorteio é feito primeiro por Jurisdição e depois 

por menina, ou seja, sorteia-se primeiro a Jurisdição (Ex. Illinois) e depois todas as meninas 

que são ativas na Jurisdição sorteada e atendem aos requerimentos do cargo. 



 

Quem pode participar? 

 

 Representante do Supremo Bethel: Qualquer filha de Jó ativa que não tenha 

completado 20 anos na data de Suprema Sessão 

 Oficial do Supremo Bethel: A Filha de Jó deve ser ativa com idade entre 16 e 20 anos 

incompletos. 

 Cargos da linha: A Filha de Jó deve ser ativa com idade entre 16 e 20 anos incompletos 

e ser uma Past Honorável Rainha. 

 

Como participar? 

 

 Representantes e Oficias do Supremo Bethel: As meninas que querem participar do 

sorteio para representantes ou oficiais do Supremo Bethel devem se inscrever no sorteio 

durante a Suprema Sessão 

 Cargos da linha: As meninas devem preencher e levar um carta de intenção, com 

antecedência. O modelo de carta para o Cargo de Honorável Rainha é diferente dos demais 

cargos da linha e deve ser enviado com antecedência. 

 

 

Miss Filha de Jó Internacional 

O concurso de Miss Filha de Jó Internacional, que contém provas escrita sobre o ritual, 

o ritual de músicas, a história da Ordem, Constituição e Estatuto e atualidades sobre a Ordem. 

São feitas também provas orais, entrevista, checagem dos paramentos e uma pergunta para a 

candidata responder no palco, durante um evento à noite, onde, mais tarde, é anunciado a 

vencedora do concurso. 

 

Quem pode participar? 

 Filhas de Jó ativas que tenham entre 16 e 20 anos incompletos 

 Podem participar apenas uma menina por Jurisdição 



 

Como participar 

 A Jurisdição deve estabelecer regras e regulamentações para escolher a menina que 

participará do concurso (Exemplo: os concursos estaduais/jurisdicionais de Miss Filha de Jó) 

 A menina deve enviar uma carta de intenção e preencher e enviar o formulário de 

registro 

 Os pais e a filha devem assinar um termo de consentimento 

Todas as filhas de jó ativas devem estar acompanhadas de um adulto durante todos os eventos 

da Suprema Sessão. 

 

Suprema Sessão 2015 

A Suprema Sessão 2015 acontecerá na cidade de Lombard -  Illinois, no Westin – 

Yorktown Center dos dias 05 a 08 de agosto, tendo como tema principal “Session of Stars” 

(Sessão das Estrelas). 

 As atividades (Passeios, competições e provas do Concurso de Miss Filha de Jó 

Internacional e para o cargo de Honorável Rainha do Supremo Bethel) começarão a partir do 

dia 01 de agosto.  

Todas as informações e programação podem ser consultadas no link abaixo 

(Documento em inglês):  

http://jobsdaughtersinternational.org/SupremeSession/2015/01-SupremeSession2015-Registration.pdf 

 

Valores de inscrição 

 Adulto Votante: Membros Votantes do Supremo Conselho Guardião: 115 dólares 

(Inclui 40 dólares de inscrição e credenciais do Supremo Conselho Guardião) 

 Adulto Não Votante: Adultos que não fazem parte da comissão de membros votantes 

do Supremo Conselho Guardião: 75 dólares 

 Filhas de Jó: Membros das Filhas de Jó: 55 dólares (Inclui os 10 dólares de inscrição 

para o Supremo Bethel) 

 Jovens Visitantes: Jovens entre nove e vinte anos que não são membros das Filhas de 

Jó Internacional: 45 dólares 



 

 Crianças: Crianças com menos de oito anos: 20 dólares 

 Passe diário: Válido para um dia e para apenas uma pessoa: 25 dólares (Se for 

requerido durante a Suprema Sessão, custará 30 dólares). 

As taxas de passagens e de hospedagem não estão inclusas nos valores da inscrição, assim 

como as refeições oficiais do evento, que devem ser compradas à parte. 

 

O Brasil nas Supremas Sessões 

Esse ano a comitiva brasileira para a Suprema Sessão já conta com 25 pessoas entre 

Filhas de Jó ativas, Membros de Maioridade e Membros de Conselho Guardião, sendo uma das 

maiores comitivas brasileiras a ir para uma Suprema Sessão. 

Esse ano terá quatro brasileiras participando do concurso de Miss Filha de Jó 

Internacional 

 Carolina Mesquita, Past Honorável Rainha #02 Goiânia – Goiás 

 Catarina Freitas, Past Honorável Rainha #01 Aracaju – Sergipe 

 Júlia Maria – Rio de Janeiro 

 Lara Vega, Past Honorável Rainha e Miss Simpatia MS Ponta Porã – Mato Grosso do Sul 

 

Participarão também dos sorteios para os cargos do Supremo Bethel: 

 Emannuela (Musicista) – Rio de Janeiro 

 Gabriela Crevelaro (Honorável Rainha)  Ji Paraná – Rondonia 

 

Participações anteriores no Concurso de Miss Filha de Jó Internacional 

 1997: Rachel M. M. de A. Lins – Rio de Janeiro 

 1998: Andrea Oliveira – Amazonas 

 1999: Maura Borja – Rio de Janeiro  

 1999: Daniele Raquel Martins Nogueira – Amazonas 

 2000: Ana Carolina Liguori da Silva – Minas Gerais 

 2002: Ludmila Nogueira Murta – Minas Gerais 

 2004: Vanessa Mattos Ramalho – Minas Gerais 

 2010: Aline de Souza Busnardo – Goiás (Miss Filha de Jó Internacional 2010-2011) 



 

 2013: Giovanna Lima – Acre 

 2014: Ludmila Canabrava – Brasilia 

 

Participações anteriores no sorteio para os cargos do Supremo Bethel 

 Alessandra: Representante do Supremo Bethel 2007/2008 

 Aline Busnardo: Representante do Supremo Bethel para British Columbia/Canadá 

2008/2009, Representante do Supremo Bethel para New Mexico/EUA 2009/2010, 

Representante do Supremo Bethel para Kansas/EUA 2010/2011, Primeira Zeladora do 

Supremo Bethel 2011/2012 

 Ana Carolina Marin Gonçalves: Representante do Supremo Bethel para Califórnia 7 e 

8/EUA 2007/2008 

 Anneta Marcon Martins: Representante do Supremo Bethel para Califórnia 7 e 8/EUA 

2013/2014 

 Giovanna Lima: Tesoureira do Supremo Bethel 2013/2014 e Guia do Supremo Bethel 

2014/2015 

 Jéssica Domingues: Capelã do Supremo Bethel 2009/2010 e Tesoureira do Supremo 

Bethel 2010/2011 

 Letícia Coimbra: 5ª Mensageira do Supremo Bethel 2014/2015 

 Ludmila Murta: 2ª Mensageira do Supremo Bethel 2002/2003 

 Roberta Donega: Representante do Supremo Bethel para Bahia/Brasil 2007/2008 
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