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NÃO TEMOS MENINAS PARA INICIAR, E AGORA? 

 

Muita hora nessa calma, ou muita calma nessa hora! 

Sabemos que em cada gestão nós DEVEMOS realizar uma iniciação. Infelizmente, nem sempre 

conseguimos meninas para iniciar por vários motivos, seja porque não deu tempo de realizar a 

sindicância, ou a candidata não entregou a papelada correta a tempo, ou o pior: não temos 

meninas.  

E agora? Não temos meninas, mas temos que realizar a iniciação, o que fazer neste caso? 

Em Constituição do Bethel, ARTIGO XII, REUNIÕES, Seção 1 – Regulares, ítem “n” diz que: 

“O Bethel deve exemplificar a Cerimônia de Iniciação pelo menos uma (1) vez por gestão. Se 
não há candidata, uma Filha de Jó previamente iniciada deve ser usada.” 
 

Então, na “pior das hipóteses”, é muito fácil! Nós convidamos uma menina que já iniciou (tem 

que ser uma menina que já passou por isso) e a usamos como se fosse a candidata, a 

“peregrina” durante a cerimônia de iniciação! 

 Podemos pedir para uma Filha ativa do Bethel (se o número de meninas permitir), uma Filha 

ativa de outro Bethel (aproveitamos para fazer aquela integração!), ou até mesmo um 

Membro de Maioridade (ela até se sentirá honrada em passar por este momento de novo! 

rsrs)... só lembrando que tem que ser alguém que JÁ passou pela cerimonia de iniciação, e esta 

cerimônia será “simbólica”, ou seja, a data de iniciação da menina continuará sendo aquela 

primeira, quando de fato iniciou. 

Pois bem, o menor dos problemas já foi resolvido, mas… e o problema de NÃO ter menina para 

iniciar? 

Vou dar algumas sugestões para se fazer, para TENTAR achar alguém que possamos iniciar e 

podemos fazer isso divulgando a Ordem! 

Se pessoas conhecem a Ordem das Filhas de Jó, elas podem ter algum parente que tenha os 

pré-requisitos para nossa Organização. Vamos lá, realizar cerimônias públicas de divulgação da 

Ordem, seja na própria cidade ou outra (em mais de uma loja); visitando cerimônias públicas 

dos tios maçons e das Ordens Paramaçônicas; enviando cartinhas para as Lojas e Ordens 

Paramaçônicas explicando o que são as Filhas de Jó. Vale lembrar que, quando usamos nossos 

paramentos oficias, chamamos muito mais atenção, e somos lembradas como “Filhas de Jó”. É 

sempre importante estar paramentada em ocasiões onde se pode divulgar a Ordem, e sempre 

com a autorização do Conselho guardião executivo do Bethel, sempre acompanhada por um 

adulto. 

  



 

Para finalizar tenho que colocar uma informação muito importante. Em nossa última Suprema 

Sessão foi aprovada a Emenda Constitucional que permite o ingresso de meninas SEM o 

parentesco maçônico ou com algum Membro da Ordem. Isso pode acontecer depois de uma 

busca completa e incansável, e ainda assim, não encontrar o parentesco. Para tanto é 

necessário que a indicação da Candidata seja feita por  um Membro de Maioridade da Ordem 

JUNTO com um tio maçom, que não sejam nem a Guardiã do Bethel, nem o tio Guardião 

Associado. 

Importante lembrar que nossa Ordem não é um lugar qualquer, assim como a maçonaria, uma 

vez que temos requisitos de princípios e virtudes. É importante escolher bem nossas irmãs, já 

que temos este privilégio, e levar bem a sério esta indicação! E também lembrar que, tendo 

parentesco maçônico ou não, nenhum fator desmerece qualquer candidata, que cumpra os 

pré-requisitos para fazer parte, ao seu direito e elegibilidade para aprimorar seus princípios e 

tornar mais uma das Mais Justas em Toda Terra.  

Vamos ajudar nossa Linda e Amada Ordem a crescer em nosso estado e nosso país! Vamos 

realizar cerimônias de divulgação da Ordem em outras cidades, Divulgar nosso site oficial, 

aplicativo, página no facebook. Criar panfletos e enviar para os tios das lojas, falar sempre das 

Filhas de Jó onde estivermos. Quem sabe desta forma não tenhamos que pedir a uma menina 

já iniciada que ajude realizar a cerimônia somente porque é NECESSÁRIO. Vamos nos esforçar 

um pouco para que outras meninas também possam dizer, com orgulho, que é uma irmã Filha 

de Jó. 
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