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Grande Time e membros do GB visitam
Bethéis do Estado do RN.

Conheça os projetos do Grande Time e
do Grande Bethel.

Grande Conselho disponibiliza
informações importantes para Bethéis
do RN.

O encontro com Supremo Time aconteceu em
Mossoró, no dia 08 de Outubro de 2022.
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“”Nada pode ser quebrado que não
possamos consertar juntos”.
Com essa frase, deixamos aqui nosso
compromisso de trabalharmos com muito
empenho e amor em prol do Rio Grande
Norte!

Grande Guardiã Grande Guardião 
Associado

Vice Grande 
Guardião Associado

Vice Grande 
Guardiã

Guardiã do
Grande Bethel

Guardiã Associado
do Grande Bethel

Honorável Rainha do Grande Bethel
(84) 981316973

Miss Filha de Jó Rio Grande do Norte
(84) 988626638

Miss Filha de Jó Mirim
missfilhadejorn@gmail.com

Miss Simpatia
(84) 996693834

Estamos certos da responsabilidade
que é ser do Grande Time, mas
também estamos prontos para o que
nos aguarda. 
Assim, seguiremos em frente com
nosso Rio Grande do Norte crescendo
cada vez mais! 
Com muito amor, Grande Time 2022-
2023.
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VISITAS OFICIAIS DO GRANDE TIME

O Grande Time do Rio
Grande do Norte deu início
as suas visitas aos Bethéis
do estado no dia 06 de
Agosto, tendo como
primeiro Bethel a ser
visitado o 04 da cidade de
Caraúbas. Logo mais, no
dia 27 de Agosto visitaram
o Bethel 02 da cidade de
Mossoró. A última visita foi
realizada no Bethel 12 da
cidade de Alexandria.

VISITA DO
SUPREMO TIME

No Bethel caçula do RN, o de
n°12, foi feita o momento de
dinâmica de modo virtual e
no dia da visita do presencial
foi efetuado um estudo
ritualístico com os membros
do Bethel.
A jurisdição Potiguar anseia
pelas visitas e por momentos
com o Grande Time,
podendo estreitar ainda
mais os laços de irmandade
e familiar.

A visita do Supremo Time no Rio Grande do
Norte aconteceu no dia 08 de Outubro,
sendo sediado pelo Bethel 05 de Mossoró.
A programação do encontro contou com
interação e tira dúvidas com o Supremo
Time no período da manhã e pela tarde
houve a cerimônia de instalação do tio
Josué Pedrosa como Supremo Zelador. 
Foi um momento de muita alegria para
todos os membros de nossa ordem!

É costume que ao final das
visitas tenham momentos de
conversas e descontração
entre membros do Grande
Time com os membros dos
Bethéis visitados, para que o
GT possa ajudar no que
necessário e entender as
situações extraordinárias que
acontecem em cada
ambiente, podendo assim
desenvolverem alternativas
para sanar tais necessidades.
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O Grande Time já
disponibilizou o projeto
integrador para
2022/2023 aos Bethéis
do Rio Grande do
Norte, sendo nomeado
de: "Semeando Lições".
O projeto consiste em
integrar nas atividades
mensais dos Bethéis a
serem efetuadas.

SEMEANDO LIÇÕES

PRÊMIO BRILHO E LUZ

O Grande Time recomenda
ainda a postagem das
atividades nas redes sociais,
para que possa contribuir com a
divulgação da ordem.
Dica: para as futuras Honoráveis
Rainhas dos Bethéis do Rio
Grande do Norte, aconselhamos
que ao montarem o calendário
da gestão, insiram as atividades
do projeto do GT, podendo até
correlacionar com projetos das
gestões.

Após serem realizadas as
atividades, a Honorável
Rainha ou a Guardiã do
Bethel deve responder um 
Formulário do Google
(https://forms.gle/C2FVTp
diJFAQE4ZW7), informando
de que maneira aquela
ação foi efetuada. Esse
envio deve ser feito até o
quinto dia útil do mês
seguinte à realização 
da tarefa.

Como forma de estimular o crescimento da ordem à nível
estadual e possibilitar uma maior aproximação entre o
Grande Bethel e os demais Bethéis do estado, o prêmio Brilho
e Luz foi criado, na esperança de que as filhas do GB possam
servir como instrumento de auxílio para os Bethéis potiguares
e que estejamos cada vez mais unidas. Além disso, vale
lembrar que essa é uma premiação excepcional, visando o
estímulo da atuação dos membros do Grande Bethel. 
O prêmio “Brilho e Luz” será concedido às Filhas de Jó do
Grande Bethel que cumprirem todas as atividades listadas
num documento. Ao final do projeto, as filhas deverão enviar
um relatório contendo registros de como as atividades foram
realizadas.

O Grande Bethel desenvolveu uma
campanha anual sobre saúde
mental. O presente projeto tem
atividades para os Bethéis do Rio
Grande do Norte com o objetivo de
tornar constante o debate sobre
saúde mental e proporcionando 
espaços para acolher e validar as
experiências dos membros das
Filhas de Jó no 
Rio Grande do Norte. Haverão
diversas atividades, como: "cartão
de elogio" e "cartas para uma irmã".
A primeira delas, uma live sobre
saúde mental, já foi realizada.
Para saber mais, procure a
Honorável Rainha do seu Bethel ou
algum membro do Conselho
Guardião para ter acesso ao
documento disponibilizado com
todas as informações do projeto ou
acesse-o através do site
www.filhasdejorn.com.

CAMPANHA 
ANUAL DO

GRANDE 
BETHEL
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O GRANDE CONSELHO 
INFORMA

ATOS N.º001, 
N.º002 E 
N.º005

Nomeação dos 
Guardiões de Bethéis, 

Grande Conselho 
Guardião e Grandes 

Deputados

COMUNICADO 
INTERNO 
N.º002

USO DE MÁSCARAS 
DE PROTEÇÃO É 

DECLARADO 
FACULTATIVO!

COMUNICADO 
INTERNO 
N.º004

O Supremo Conselho 
divulga Prêmio 

Orgulho das FJI e 
concurso da Suprema 

Bibliotecária

ATO N.º007

Nomeação da 
Comissão para 
elaboração de 

proposta de reforma 
administrativa
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A benção de Mizpah aparece como uma
alternativa na cerimônia de
encerramento, onde podemos cantar:
"Mais Perto Meu Deus de Ti" ou "Que Haja
paz na Terra", ou então repetir a Bênção
de Mizpah.
(Nunca fazemos as duas coisas juntas,
ou cantamos ou fazemos a bênção).

MOMENTO CURIOSIDADE

Jacó e Labão, em Gilead concordaram
com uma dádiva de paz e em
construírem uma lembranda de pedra,
como uma fronteira e um memorial de
aliança entre ambos, nomeando assim a
aliança de Mizpah.

VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA A BÊNÇÃO DE MIZPAH NA NOSSA ORDEM?

"Que possa o Senhor estar entre nós enquanto estivermos separadas umas das outras."

Mizpah, Mispá ou Mispé pode ser
traduzido do hebraico como: "Torre de
Vigia", uma cidade de Benjamim onde
as pessoas estavam acostumadas a se
encontrarem em grandes emergências
nacionais. Além disso, qualquer torre de
vigia poderia ser considera uma Mizpah.

A prece de Mizpah é tira como benção
que dará boa sorte e retorno seguro para
aqueles que estiverem separados.

Jóias escritas com a bênção estiveram na
moda durante a Era Vitoriana e em
momentos de guerra, onde as pessoas se
presenteavam com as jóias com o nome
de "Mizpah" escrito para simbolizar a
esperança e a proteção até o reencontro.

Quando nossa Ordem foi fundada em
1920, era um tempo de muitas incertezas,
já que o mundo acabara de passar pela
Primeira Guerra Mundial e estava saindo
da pandemia da Gripe Espanhola. Desse
modo, em analogia a este contexto
histórico podemos imaginar qual o intuito
de uma bênção tão significativa ao final
de nossas reuniões, não é?

O QUE SIGNIFICA
MIZPAH?

MIZPAH NA BÍBLIA

MIZPAH AO LONGO
DOS ANOS

A prece de Mizpah é encontrada na
Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis no
capítulo 31, versículo 49. 
"Foi tam bém chamado Mispá, por que
ele declarou: "Que o Senhor nos vigie, a
mim e a você, quan do estivermos
separados um do outro.""
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QUER PARTICIPAR DOQUER PARTICIPAR DO
JÓRNAL DO GB?JÓRNAL DO GB?

O Jórnal do GB tem como intuito informar as Filhas de Jó do Rio
Grande do Norte sobre os acontecimentos de nossa ordem, de forma
lúdica, clara e de fácil compreensão, além de motivar e lembrar aos
Bethéis desta jurisdição sobre as atividades a serem realizadas.
Queremos ficar ainda mais perto das filhas de nosso estado. Por isso,
pensamos em abrir um espaço para que os Bethéis mostrem suas
atividades (caso queiram) e acontecimentos marcantes destes,
podendo servir de inspiração para os demais.

COMO PARTICIPAR?COMO PARTICIPAR?
 • A Honorável Rainha de cada Bethel, em conjunto com o
Conselho Guardião do Bethel e (caso tenha) seu comitê/suporte
de ajuda nas partes de internet/comunicação, decidem
fotografias e informações sobre determinadas atividades que
quiserem divulgar, enviando para o jornal do GBRN;
• O material deve ser enviado  para: 
• Os anexos e textos informativos devem ser enviados até às 18
horas do dia 25 de cada mês, para que possam ser incluídos na
edição.

jornaldogbrn@gmail.com;

  JÓJÓ
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NOSSA PRÓXIMANOSSA PRÓXIMA  
AVENTURA...AVENTURA...
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