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PRESENÇA DOS PAIS NAS REUNIÕES – É IMPORTANTE! 
 

Os pais na vida de seus filhos não são apenas adultos que fazem parte da 
família. Eles são a base de toda a estrutura de seus filhos, são as pessoas que sempre 
os acolhem quando há inseguranças ou medos. São eles quem dão o amor 
incondicional e ensinam o alicerce de tudo o que um dia será aprendido. São por eles 
que existe o maior respeito e amor que o coração de um filho pode carregar. 
Independentemente da idade, é o colo dos pais que os filhos procuram quando as 
coisas não estão dando certo. 

No entanto, na adolescência, essa procura é muito mais frequente e evidente. 
Afinal de contas é uma época complicada da nossa vida, quando as incertezas são 
frequentes, quando o caminho certo e o errado muitas vezes se confundem em nossas 
mentes, e é justamente nessa hora, nas decisões de nossa vida, que os conselhos e 
auxílios dos nossos “Super Heróis” são essenciais. 

Como a Ordem das Filhas de Jó Internacional é destinada para meninas em 
desenvolvimento, hoje em dia dos 10 aos 20 anos de idade, tendo em vista toda a 
importância desse apoio , a presença dos pais é irrefutavelmente essencial. A nossa 
Ordem passa, por meio de lições teóricas e práticas, ensinamentos que auxiliam na 
formação do caráter humano. 

Sendo assim, o acompanhamento tanto do pai quanto da mãe é benéfico não 
apenas para a menina, que saberá que cada esforço dentro e fora da Ordem será 
reconhecido por quem ela mais ama, mas será também uma chance única para os pais, 
que terão a oportunidade de conviver mais com seu pequeno fruto. Terão a 
oportunidade de observar de perto cada melhora e crescimento, de dividir com suas 
filhas momentos de felicidade e também momentos difíceis, e no caso desses últimos 
poderão dar conselhos com mais propriedade de como ela deve proceder. Os pais, ao 
acompanharem suas filhas em nossas reuniões, mostrarão a elas a dedicação e o amor, 
e ao mesmo tempo poderão formar um vinculo muito mais forte, pois eles estarão 
dividindo experiências e vivências.  

A importância dos pais pode ser ainda mais destacada caso eles se engajem 
com os ensinamentos e com a essência da Ordem. Com muita dedicação e amor pelos 
nossos ensinamentos, existe a possibilidade de que eles entrem para o Conselho 
Guardião do Bethel, e nesse caso a importância é dobrada!  Além de verem o 
crescimento de suas filhas e ajudarem-nas em momentos difíceis, eles terão o prazer, 
e ao mesmo tempo a grande responsabilidade, de fazer isso com todas as meninas do 
Bethel. 

O Conselho Guardião deve realizar orientação e supervisão em todas as 
reuniões e atividades do Bethel, sendo assim ele forma não apenas os orientadores de 
todas as meninas, mas também uma base na qual elas se firmam antes de cada passo 
dado. Para a filha, nada mais importante do que ver seus pais trabalhando em 
conjunto com ela e com suas irmãs. Para os pais, nada mais lindo do que participar do 



 

desenvolvimento de meninas que realmente se importem com a mudança da 
realidade ao nosso redor. 

O acompanhamento não apenas nas reuniões, mas nos eventos, filantropias e 
organizações de eventos lucrativos é gratificante para os pais, por verem a melhora 
delas, e crucial para as filhas, por terem o apoio deles. Dentro da Ordem muitas vezes 
nós tentamos, erramos, aprendemos, refazemos e acertamos. Essas etapas são 
primordiais no nosso desenvolvimento e as lições aqui ensinadas são levadas para toda 
uma vida. 

Então, você, pai ou mãe de uma Filha de Jó, não perca essa oportunidade de 
demonstrar seu amor para com a sua filha, não perca a oportunidade de apoia-la em 
uma das fases mais difíceis em sua vida e não deixe que essa maravilhosa chance de 
fortificar os laços entre vocês passe em branco.  
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