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COMO DIVULGAR A ORDEM? 

 
As Filhas de Jó Internacional é uma Ordem discreta de princípios fraternais, filosóficos 
e filantrópicos, apoiada pela Maçonaria, porém para que possamos captar novos 
membros, tanto filhas como conselho guardião, precisamos ser conhecidas. E como 
fazer??? Fizemos uma lista de ideias para que vocês consigam divulgar a ordem de 
maneira simples. 
 
Já fizeram uma Cerimônia de Divulgação?  Esta é uma das maneiras mais eficientes  
dos tios maçons e seus familiares conhecerem a nossa Ordem. Quando estamos 
trajadas com nossas vestes, e realizamos uma cerimônia, não há quem não se encante, 
e fique maravilhado com nossas palavras e fundamentos.   
O Guardião Associado de seu Bethel, bem como promotores de Relações fraternais, e 
os demais membros do conselho Guardião são os melhores contatos para marcar essas 
divulgações. Vocês encontram diversas cerimonias de divulgação no Livro de 
Cerimônias oficiais e também no CD  distribuído pelo BJ no último COPABE. 
 
Que tal criar um Boletim Informativo sobre seu Bethel e enviar periodicamente para 
as Lojas Maçônicas da sua cidade? Muitos tios maçons ainda não conhecem a nossa 
bela ordem, um informativo faria com que esses tios tivessem um primeiro contato 
com ela. Aproveite para enviar também algumas fichas de petição junto! =) 
 

 
Este é um exemplo de Boletim informativo do Bethel #14 Agnes. 

Você pode encontra-lo na integra no CD do BJ. 
 

 
Já imaginou um vídeo de divulgação com as fotos das últimas cerimônias, das 
atividades de filantropia, eventos e atividades divertidas que o Bethel fez, reunidas em 
um vídeo com uma música bem legal?  
Já pensou o quanto esse vídeo pode animar possíveis candidatas? Que tal fazer um 
vídeo do seu Bethel, mostrando o quanto é séria a nossa ordem e ao mesmo tempo 
divertida, e enviar para as lojas maçônicas de sua cidade? 
Para nós que amamos a ordem é difícil apenas em palavras mostrar o quanto é 
divertido e gostoso fazer parte das Filhas de Jó, mas uma (ou mais!) imagem fala mais 
que mil palavras. 
 



 

Quando estamos de veste, representando nossa ordem em outras cerimônias, sejam 
elas da maçonaria ou de outra ordem paramaçônica, nos destacamos muito! As 
pessoas tem curiosidade em saber mais sobre "essas meninas de vestes brancas 
compridas". Que tal aproveitar as cerimônias abertas, de nossos Tios maçons, Tias 
Estrelas do Oriente, Primos Demolay e outras tantas ordens, para divulgar nossa 
ordem, além de prestigiar a deles. Quantas meninas com parentesco podem estar ali, 
sem saber de nossa existência? Aproveite e leve sempre alguns panfletos explicativos e 
fichas de Petição! 
 
E o "Boca a boca"? Oras, existe propaganda maior que o tal do "boca a boca"? Falem 
que são Filhas de Jó, não é segredo! Contem para as pessoas nossos objetivos e ideais, 
convide-as paras as festas, eventos, cerimônias abertas e campanhas. Essas pessoas 
conhecem pessoas, que conhecem pessoas que com certeza conhecem uma menina 
ou tios aptos para ingressar em nossa ordem.  
 
Para finalizar vamos investir nas Redes Sociais!!! Querem meio mais eficiente do que 
esse para ser conhecida? Um perfil no facebook, twitter, um blog, é uma maneira 
muito eficiente para  
divulgar os trabalhos de seu Bethel e os ideais da ordem, quantas possíveis candidatas 
cada irmã tem em seu circulo de amigos e nem imagina? Mas atenção!!! Sempre com 
a autorização e supervisão do seu Conselho Guardião! 
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