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 INICIAÇÃO

ARTIGO XII REUNIÕES 

Seção 1 – Regulares

• (n) O Bethel deve exemplificar a Cerimônia de Iniciação pelo
menos uma vez por gestão.

Sem candidatas ???

Filha de Jó 
previamente 

iniciada

? ?

? ??



 INICIAÇÃO

ARTIGO XII REUNIÕES

Seção 3 - Itens Gerais (a) Exemplificação:

(1) Sob uma dispensa especial exemplificar o trabalho ritualístico
para corpos adultos. Escoltas, apresentações e honrarias podem ser
omitidos a critério dos membros executivos do CGB e apenas as
cerimônias de abertura, iniciação e fechamento exemplificadas (Vide
IS 6).

(2) Cerimônia de maioridade, juramento, e outras cerimônias
apropriadas, em concordância com os ideais da Ordem, podem
substituir a Iniciação, a critério dos membros executivos do CGB.

Não confunda!!!
Válido somente para EXEMPLIFICAÇÃO

da nossa Ritualística 
para adultos!



 REQUISITOS PARA ASSOCIAÇÃO

• Sexo feminino

• Ter entre 10 e 20 anos (incompletos)

• Possuir parentesco com um Maçom*

IMPORTANTE!

2015: Emenda aprovada à constituição. 

Permitiu meninas sem parentesco maçônico iniciar através 
do apadrinhamento de um Maçom E de um Membro de 

Maioridade da Ordem. Isso tudo depois de uma incansável 
busca pelo parentesco!



 REQUISITOS PARA ASSOCIAÇÃO:



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

 Passo 1: A Petição

Formulário 130 - Petição para Associação;

A candidata devolverá o formulário preenchido;

Também entregará a taxa de iniciação e o
Formulário de Liberação de Mídia preenchido.



DICA!!!
Apenas as informações 

dentro do retângulo devem 
ser lidas na Ritualística.

PETIÇÃO PARA 
ASSOCIAÇÃO



FORMULÁRIO DE 
LIBERAÇÃO DE 
MÍDIA

Autoriza o nome/imagem da Filha 
a ser utilizado em publicações 

relacionadas à Ordem.



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO
 Passo 2: Leitura da Petição

Será lida em uma Ritualística, com tempo hábil
para execução de todo o processo de iniciação,
na Ordem de trabalho nº8;

Não há votação, a petição é apenas lida;

A Secretária repassará a petição para o
Conselho Executivo. IMPORTANTE!!

Caso algum membro tenha algo contra 
a iniciação da candidata em questão, deverá 
procurar a Guardiã ou alguém do Conselho a 

fim de relatar sua opinião.



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

 Passo 3: Primeira Decisão do Conselho Guardião

Ocorre logo após a leitura da petição;

Se não houver nenhuma objeção, o Conselho
informará a Honorável Rainha;

Ela solicitará ao Comitê de Sindicância o
agendamento da Entrevista.



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO
 Passo 4: A Sindicância

O comitê é composto por 3

membros do Bethel;

Pelo menos um Membro do Conselho, Membro
de Maioridade ou adulto responsável deverá
acompanhar a visita;

Preencher o Formulário 132 (Relatório de
Sindicância) e entregá-lo à Guardiã do Bethel
antes da reunião regular seguinte.



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

 Passo 4: A Sindicância

De preferência ser realizada por meninas
que não conhecem a candidata;

Realizar pelo menos um encontro com a
candidata e sua família;

Permitir que a candidata conheça a Ordem
antes de entrar!

Convidar candidata e 
familiares a participarem de 

cerimônias públicas e eventos.



DICA!!!
Um questionário extra pode ser 
feito, abordando temas básicos 

relacionados à Ordem e a 
convivência.

RELATÓRIO DO COMITÊ 
DE SINDICÂNCIA



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

 Passo 5: Verificação do Parentesco Maçônico

Feita SEMPRE pelo Guardião Associado do
Bethel;

Emitir o formulário 134 – Requisição de
Informação Maçônica;

Pode ser entregue para a candidata junto com
a Petição;

Maçom e o Secretário de sua Loja devem preencher e
devolver para o Guardião Associado ou para a
candidata.



REQUISIÇÃO DE 
INFORMAÇÃO MAÇÔNICA



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

 Passo 5: Verificação do Parentesco Maçônico

Caso não seja comprovado parentesco, depois de uma 
exaustiva procura:

Mestre Maçom regular e um Membro de Maioridade
(também regular), poderão “apadrinhar” a candidata;

 O Guardião Associado deverá avaliar a regularidade dos
“padrinhos”;

De preferência pessoas que à conheçam e que estarão
presentes na sua trajetória dentro das Filhas de Jó;

O Membro de Maioridade não precisa ser
obrigatoriamente do mesmo Bethel que a candidata
iniciará.



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

 Passo 6: Segunda Decisão do Conselho Guardião

Guardiã do Bethel junta todos os formulários
preenchidos;

Realiza uma reunião com o Conselho Executivo,
para lerem os documentos e VOTAREM na
admissão da(s) candidata(s);

Decisão tomada, preencher o formulário 220
"Relatório de Votação de Petição“

A Secretária deverá ler no dia da Iniciação (ou
antes), na Ordem de trabalho nº 5.



RELATÓRIO DE VOTAÇÃO DE PETIÇÃO



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

 Passo 7: Convite para Admissão 

A HR ou Presidente do Comitê de
Sindicância informam a aprovação à
candidata;

Enviam o Formulário 133 – “Notificação de
Iniciação”, assinado pela Guardiã e Guardiã
Secretária;



NOTIFICAÇÃO DE INICIAÇÃO



 Passo 8: Preparando a Iniciação

Comitê de Iniciação:

Pode ser unificado com o Comitê de Sindicância;

Auxilia a candidata no dia e depois da Iniciação,
acompanhando sua adaptação na Ordem e servindo
como apoio.

Prepara as lembrancinhas,

as flores para os pais, etc.

 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

DICA!!!

Uma pastinha contendo o Ritual, 
camiseta do Bethel, letra das 

músicas e Regulamento Interno pode 
ser entregue à menina no dia da 

Iniciação.



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO
 Passo 9: O dia da Iniciação

No dia da Iniciação, o Comitê de Iniciação deverá:

Ensinar às peregrinas:

- Atitude de Prece,

- Como ajoelhar-se

- Andar em esquinas

- Acenar para a HR quando é chamada,

- A responder afirmativamente às 
perguntas durante a iniciação.



 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

 Passo 9: O dia da Iniciação

No dia da Iniciação, o Comitê de Iniciação deverá:

Entregar uma cópia para cada peregrina dos Dez 
Mandamentos de Deus, da Regra de Ouro e do 
Pai-Nosso, e ler com elas (Formulário 250).

Dinâmica de relaxamento com as peregrinas
para que elas entrem na reunião mais
tranquilas;





 O PROCESSO DE INICIAÇÃO

 Passo 10: Após a Iniciação

Entregar o Formulário 173 - Cartão de pais 

Poderá ser realizada uma Cerimônia de Boas
Vindas após a Ritualística

Ex: Cerimônia dos Lírios



Formulário 173 - Cartão de pais



 O PROCESSO DE FILIAÇÃO

• Filhas de Jó entre 10 e 20 anos que desejam 
ingressar em outro Bethel;

• Devem estar regulares no seu Bethel de 
origem.

• Filha de Jó regular:

 Licença de 6 meses não expirou;

 Licença de 6 meses expirou e ela se regularizou 
no Bethel de origem.



 O PROCESSO DE FILIAÇÃO

 Passo 1: Emitindo a Licença 

Formulário 210;

Válida por 6 meses;

Feita mediante requisição por escrito ao 
Conselho Executivo;

Guardiã do Bethel, Guardiã Secretária e a 
Filha de Jó em questão assinam.



LICENÇA



 O PROCESSO DE FILIAÇÃO

 Passo 2: Se a licença estiver válida 

A candidata entrega ao Bethel que deseja 
ingressar:

Formulário 131 “Petição de Associação 
por Filiação”;

Formulário 210 “Licença”;

Taxa de filiação igual à metade da taxa 
de Iniciação do novo Bethel.



 O PROCESSO DE FILIAÇÃO
 Passo 3: Leitura da Petição

Será lida em uma Ritualística pela
Secretária, na Ordem de trabalho nº8;

Não há votação, a petição é apenas lida;
A Secretária repassará a
Petição para o Conselho
Executivo;
Uma Sindicância
poderá ser realizada.

IMPORTANTE!!
Caso algum membro tenha algo 

contra a iniciação da candidata em 
questão, deverá procurar a Guardiã 

ou alguém do Conselho a fim de 
relatar sua opinião.



DICA!!!
Apenas as informações dentro do 

retângulo devem ser lidas na 
reunião.

PETIÇÃO PARA 
ASSOCIAÇÃO POR 
FILIAÇÃO



 O PROCESSO DE FILIAÇÃO

 Passo 4: Decisão do Conselho Guardião

Conselho Executivo investiga a solicitação;
Em uma reunião regular ou especial, vota a favor

ou contra o ingresso da menina ao Bethel;
Decisão tomada, preenchem o formulário 220

"Relatório de Votação de Petição“ para a
Secretária ler na Ritualística seguinte;

Se aprovada, a candidata é notificada pela
Guardiã e assina o Livro de Registro Permanente
na sua primeira Reunião, tornando-se um
membro daquele Bethel.



Se a licença tiver expirado:

• Enviar ao Bethel de Origem o Formulário 131
“Petição de Associação por Filiação”;

• As taxas (mensalidades) desde a data de
expedição da Licença deverão ser pagas ao Bethel
de Origem;

• Taxa de filiação igual à metade da taxa de
Iniciação do Bethel.

 O PROCESSO DE FILIAÇÃO



 O PROCESSO DE FILIAÇÃO

Se a licença tiver expirado, Bethel de origem deverá:

• Seguir as instruções dos passos 3 e 4 (leitura da
petição e votação do Conselho).

 Se o reingresso da menina ao Bethel for
aprovado, ela deverá assinar o livro de registro
permanente na sua primeira reunião;

 O Bethel emite uma nova Licença (Formulário
210);

 Ela realiza as instruções do Passo 2 junto ao
Bethel que deseja ser transferida.



Tem mais dúvidas sobre a Ordem?

Visite nosso site: www.filhasdejosp.org

Acesse nossa fanpage: 
www.facebook.com/BethelJurisdicionalSP/

Baixe nosso app: bit.ly/appBJ

Siga-nos no instagram: @bjsaopaulo


