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O Grande Bethel lança sua primeira edição do jornal para o
ano de 2023, que vem recheada de novidades e notícias de
grande importância para as Filhas de Jó potiguares! 

Hannah Mesquita, Maria Aliny e Laysa Beatriz

Hannah Mesquita 

Marina Carlos 

A campanha janeiro branco busca promover o diálogo
acerca da saúde mental, de modo que os indivíduos
alcançados pela causa possam dedicar-se a cuidar de si
e, desta forma, desfrutem de uma saúde mental
equilibrada e satisfatória. 
Os membros do Grande Bethel, em sua campanha anual,
estabeleceram como tema a saúde mental e, por isso, o
janeiro branco é uma das pautas  a serem  discutidas  em

JANEIRO BRANCO E AJANEIRO BRANCO E AJANEIRO BRANCO E A    
CAMPANHA ANUAL DO GBCAMPANHA ANUAL DO GBCAMPANHA ANUAL DO GB

nossas atividades. É esperado que os Bethéis potiguares possam realizar tarefas e
intervenções que busquem expandir o diálogo acerca da temática, a fim de ajudar as
filhas e guardiões a entenderem seus sentimentos e necessidades.
O Grande Bethel promoveu, em seu Instagram, uma live temática sobre o janeiro branco.
O momento foi realizado no dia 26 de janeiro, às 17:30, sob a direção da irmã Vitória
Nunes, Membro de Maioridade e Membros do Conselho Guardião do Bethel n.º9 e
Psicóloga. Contamos com a participação dos Bethéis potiguares e de diversas irmãs,
que puderam tirar dúvidas acerca da temática, bem como entender a importância de
uma saúde mental equilibrada. 



Grande Time e membros do GB se
fizeram presentes em bethéis do estado
e na VI COPAFI.

Conheça os novos materiais lançados 
 pelo Grande Bethel e quais são os
nossos próximos encontros!

Grande Conselho realiza reunião
extraordinária e aprova diversas
emendas e propostas. 

O VI Encontro de Miss aconteceu em
Mossoró, no dia 26 de novembro de
2022.
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VI ENCONTRO DE MISS
No dia 26 de novembro os membros das Filhas de Jó do estado do Rio Grande do
Norte estiveram reunidos novamente para mais um Encontro de Miss. A sexta edição
do referido evento ocorreu na cidade de Mossoró, nas dependências da Loja
Maçônica 24 de Junho e sob hospitalidade do Bethel n.º5, Bethel de origem da Miss
Filha de Jó e da Miss Filha de Jó Mirim RN. O encontro contou com a presença de 11
Bethéis do estado, incluindo filhas e guardiões, que fizeram do momento algo tão
especial. Na ocasião, ocorreu a tradicional reunião do Grande Conselho Guardião do
RN e o momento de interação com as filhas, no qual ocorreu rodas de estudo e
entrosamento entre os membros. Ao final do evento, aconteceu a divulgação do
nosso próximo encontro: a Reunião Anual do Grande Bethel. 

VIAJANDO COM
O GRANDE TIME
Da última edição deste jornal até agora, o
Grande Time do RN se aventurou em mais
jornadas pelo estado afora. Assim, a sua
primeira parada foi o Bethel 06, de Areia
Branca, que ocorreu no dia 29 de outubro de
2022, com os já tradicionais momentos de
interação e estudo conduzidos pelos
membros do Grande Time. Além disso, o
Grande Time esteve presente no VI
Congresso Paraibano das Filhas de Jó
(COPAFI), no qual foi instituído o Grande
Conselho Guardião e Grande Bethel da
Paraíba, uma grande conquista para o
estado. O Grande Time está entusiasmado
para representar esse grande estado cada
vez mais longe.
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É com muita alegria
que o Grande Bethel
divulga a sua Reunião
Anual, evento que
acontecerá aos 11 dias
do mês de março de
2023, na cidade de
Mossoró. Embora
muitos não tenham
ciência, é importante
lembrar que, apesar
de estarmos na
décima quarta gestão
administrativa, esta é
a décima segunda
reunião anual que o
Grande Bethel realiza e
a primeira a acontecer
na Loja Maçônica 24
de Junho. As Filhas de
Jó do Bethel n.º5, as
co-anfitriãs, garantem
que a casa está sendo
arrumada com muito
carinho para receber
todos os Bethéis do RN.

REUNIÃO ANUAL DO GBRNREUNIÃO ANUAL DO GBRNREUNIÃO ANUAL DO GBRN
Honorável Rainha do Grande
Bethel, Marina Carlos. Já para a
filiação, a taxa de R$15,00 deve
ser encaminhada para a
Guardiã do Grande Bethel,
Helany Targino. Após a
realização do pagamento, o
formulário de inscrição
pertinente ao seu desejo deve
ser devidamente preenchido e
enviado. O link para o cadastro
tanto no evento quanto no
Grande Bethel está disponível no
site oficial das Filhas de Jó RN
(www.filhasdejorn.com).

Para o referido encontro,
os membros do Grande
Bethel adotaram como
tema “Ser Brilho e Luz”,
fazendo referência ao
nome do mesmo. O intuito
é que cada Filha de Jó
potiguar possa conhecer o
trabalho do anfitrião, que
deseja que esta seja uma
oportunidade para que
cada vez mais as Pasts
Honoráveis Rainhas e
Membros de Maioridade o
procurem, objetivando
sempre o crescimento da
ordem em nossa
jurisdição. 
As inscrições para a
Reunião Anual e para
filiação ao Grande Bethel
ficarão abertas até o dia 15
de fevereiro. Para se
inscrever no evento, a taxa
de R$35,00 deve ser
depositada  na   conta  da
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REUNIÕESREUNIÕESREUNIÕES    
ANUAISANUAISANUAIS

2013 À 20222013 À 20222013 À 2022

http://www.filhasdejorn.com/


@grandebethelrn@grandebethelrn@grandebethelrn

2023... O QUE ESPERAR?2023... O QUE ESPERAR?2023... O QUE ESPERAR?

PROJETOS

Mais um ano se inicia! Com ele, novas
chances, descobertas e aprendizados
surgirão. Para os membros do Grande
Time este será um ano de muitas
aventuras, afinal, os próximos meses
serão recheados de visitas oficiais aos
Bethéis potiguares. Além disso, nosso
estado se reunirá, até o mês de julho,
em três eventos oficiais: a Reunião
Anual do Grande Bethel, o Encontro de
Líderes e a Grande Sessão do Grande
Conselho.

O Grande Bethel, com muita alegria,
lança mais um material de apoio para
os Bethéis potiguares! O documento da
vez é uma apostila para novos membros,
que tem como intuito explicar a ordem
de um modo geral, bem como
esclarecer emblemas, simbologias e
sanar possíveis dúvidas das Filhas de Jó
recém-iniciadas. Nele, você vai
encontrar um pouco sobre história de
nossa ordem, qual o significado do robe,
que funções cada cargo exerce no
Bethel e muito mais! Para acessar a
apostila, você deve entrar no site oficial
das Filhas de Jó RN
(www.filhasdejorn.com).

Se você esteve no Supremo Encontro ou no
Encontro da Miss Filha de Jó com certeza
deve ter experimentado ou, pelo menos,
ouvido falar dos famosos cookies e trufas
do Grande Bethel. Para a Reunião Anual, o
comitê da lojinha, que tem como
presidente a irmã Melissa Sayonara,
garante: “guardem as moedas que vocês
não perdem por esperar!”. Sendo assim, só
nos resta ficar de olho às redes sociais do
Grande Bethel e ver o que essas GBzinhas
estão preparando, né?

LOJINHA DO 
GRANDE 
BETHEL
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Esse ano, o Encontro de Líderes, a ser
realizado na cidade de Caicó, trará uma
novidade: a participação de lideranças
juvenis! Tal evento, originalmente, é
dedicado aos adultos voluntários de
nossa ordem, entretanto, reconhecemos
a importância de nos inteirarmos
enquanto organização e trabalharmos
cada vez mais em conjunto. Por isso, as
Honoráveis Rainhas e Princesas eleitas
para o período de 2023.2, assim como
seus respectivos guardiões, estão
convidados a comparecerem à cidade
de Caicó. 

http://www.filhasdejorn.com/


BETHEL 01 - CAICÓ
Honorável Rainha: Ana Karoline 
Primeira Princesa: Maria Luísa 
Segunda Princesa: Clara Araújo 
Guia: Maria Eduarda Brasil 
Dirigente de Cerimônias: Clara Batista
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BETHEL 02 - MOSSORÓ
Honorável Rainha: Valeska de Carvalho
Primeira Princesa: Vanessa de Carvalho 
Segunda Princesa: Valentina de Carvalho
Guia: Karen Victoria de Carvalho
Dirigente de Cerimônias: Enne Yeriel

BETHEL 03 - NATAL
Honorável Rainha: Ana Beatriz Lucena
Primeira Princesa: Sofia Lopes 
Segunda Princesa: Camila Espinela
Guia: Maria Gabriela
Dirigente de Cerimônias: Sofia Virgínia

BETHEL 04 - CARAÚBAS
Honorável Rainha: Ana Caroline
Primeira Princesa: Maria Helouise
Segunda Princesa: Haysha Kauany
Guia: Ana Alicia
Dirigente de Cerimônias: Ellen Cristina

BETHEL 05 - MOSSORÓ
Honorável Rainha: Yasmim Loia
Primeira Princesa: Ester Victória
Segunda Princesa: Tainá Nogueira
Guia: Juliana Cândida
Dirigente de Cerimônias: Marcela Duarte

BETHEL 06 - AREIA BRANCA
Honorável Rainha: Ana Eduarda
Primeira Princesa: Amanda Cinthia
Segunda Princesa: Maria Izabel
Guia: Juliana Rebouças
Dirigente de Cerimônias: Alice Mariana

BETHEL 07 - APODI
Honorável Rainha: Maria Roberta
Primeira Princesa: Ana Luiza Bandeira
Segunda Princesa: Lanna Rebeca
Guia: Vivian Mariane
Dirigente de Cerimônias: Marina Maria

BETHEL 08 - UMARIZAL
Honorável Rainha: Allenia Chiara
Primeira Princesa: Nathália Alencar
Segunda Princesa: Maria Fernandes
Guia: Sergia Grazielly
Dirigente de Cerimônias: Maria Clara

BETHEL 09 - SÃO MIGUEL
Honorável Rainha: Andressa Kymberly
Primeira Princesa: Ana Letícia
Segunda Princesa: Eduarda Souza
Guia: Maria Fernanda
Dirigente de Cerimônias: Alice Francinele

BETHEL 10 - SÃO PAULO DO POTENGI
Honorável Rainha: Ana Lívia
Primeira Princesa: Karen Luiza
Segunda Princesa: Ludmyla Lira
Guia: Júlia Maria
Dirigente de Cerimônias: Maria Clara

BETHEL 11 - MARTINS
Honorável Rainha: Ana Beatriz
Primeira Princesa: Ingrid Andrade
Segunda Princesa: Maria Alice
Guia: Laura Lima
Dirigente de Cerimônias: Antonelly

"Que o seu reinado seja tão brilhante"Que o seu reinado seja tão brilhante"Que o seu reinado seja tão brilhante    
quanto o resplendor de seu manto real"quanto o resplendor de seu manto real"quanto o resplendor de seu manto real"

-Cerimônia de Instalação-Cerimônia de Instalação-Cerimônia de Instalação
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Indicações Artísticas
Com o final de ano e, consequentemente, a
chegada de um novo ano, comecei a me
lembrar das obras dos anos 2000 - bem
saudosista mesmo! Descobri, inclusive, que
muitas de vocês não pegaram essa época e
não assistiram/leram tais obras - me dei conta
de como estou velha - . Aqui vão algumas
sugestões e espero que gostem. Juntem-se a
mim nesse mix de emoções proporcionado
pelas artes dos queridíssimos anos 2000.

FILMES
Nota da editora:
Confesso que foi difícil escolher apenas um filme,
então… selecionei três filmes que eu,
particularmente, adoro!
Ps.: eu realmente só deveria escolher uma obra de
categoria e, se você está lendo mais de uma
indicação de filme, é porque a chefe de edição foi
muito legal e deixou passar.

A Cinderella Story - A Nova Cinderela -
2004

Estrelado por Hilary Duff (Lizzie McGuire), "A Nova
Cinderella" é um clássico filme dos anos 2000. A
história retrata a vida de Sam (H.D), que, após o
falecimento do seu pai (que também era seu
melhor amigo), tem de viver com sua vaidosa
madrasta e suas filhas. Em busca de mudar a
sua realidade, Sam passa parte da sua infância
e adolescência conciliando os estudos  com o
trabalho, juntando todos os seus salários para
pagar a universidade. Com apenas um amigo
de sua idade e uma vida social inexistente, a
vida de Sam ganha mais emoção quando ela
começa a trocar SMS com um garoto
desconhecido. A trama, com traços da clássica
história da Cinderela, é recheada de emoções e
reviravoltas, evidenciando os dilemas dos
clássicos dessa Era - com celulares Flips Flops e
computadores amarelados - mostrando que,
apesar das dificuldades, a recompensa final
supera as adversidades. 

Legalmente Loira - 2001
Elle Woods (Reese Whiterspoon) é uma garota
que tem tudo que possa querer. Ela é a
presidente da fraternidade de onde estuda,
Miss Junho no calendário do campus e, além
disso, uma loira natural. Elle ainda namora "o
garoto mais bonito" de seu grupo social,
Warner Huntington III (Matthew Davis), com
quem  planeja se casar no futuro. O drama
começa quando Warner decide terminar o
relacionamento usando como desculpa o fato
de Elle não se encaixar nos padrões
comportamentais exigidos por sua nova
realidade: um estudante de Direito de Havard. 
Determinada a reerguer o namoro, Elle muda
toda a sua rotina, estuda e atinge a nota
necessária para sua admissão em tal
Universidade.
"Legalmente Loira" é um filme que aborda sobre
diversos estigmas sociais, como a posição da
mulher contemporânea e as dificuldades que
enfrentamos (mulheres) no ambiente de
trabalho. Acima de tudo, Elle nos ensina que
não precisamos ser definidas por figuras
masculinas,  que não precisamos mudar nossa
personalidade para satisfazer a sociedade e
como podemos engrandecer o mundo por
meio de nossas ações.
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Indicações Artísticas
16 Desejos - 2010

Abigail Louise "Abby" Jensen (Debby Ryan) é
uma jovem super ansiosa para crescer, que
sonha com seu décimo sexto aniversário e
começa a fazer o planejamento dessa data
desde criança, incluindo uma lista de desejos
secretos. 
Quando o grande dia finalmente chega, ela
acrescenta com entusiasmo o 16º e último
desejo da lista de desejos secretos: uma foto de
Logan (Keenan Tracy), sua paixão. Em seguida,
começa a primeira de muitas ocorrências
incomuns, cada uma incluindo visitas de uma
mulher peculiar, Celeste (Anna Mae Routledge).
Celeste aparece pela primeira vez como uma
exterminadora, quando a casa de Abby é
invadida por vespas de um ninho em seu sótão -
formado há 16 anos. 
Magicamente, com suas aspirações realizadas,
a vida de Abby muda totalmente, incluindo sua
idade. "16 desejos" mostra como nossos desejos,
muitas vezes, chegam a ser banais e, que, ao
focarmos mais neles, podemos deixar de ver que
já temos tudo o que queremos.

Cougar Town  (2009-2015)
*Sitcom

Estrelada por Courtney Cox (Friends), a série
aborda o cotidiano de Jules (C.C), uma mãe
protetiva e divorciada na casa dos 40 anos. A
obra mostra, de forma cômica, a convivência de
Jules com seus melhores amigos e as
dificuldades, enfrentadas pela mulher
contemporânea, para equilibrar a vida pessoal e
profissional na fase adulta.
Como toda produção estrelada por Courtney Cox,
esse programa - com episódios de em média 22
min - consegue te envolver rapidamente, dando
a oportunidade de descontração rápida e
divertida.  

SÉRIE

Música
Hurricane - Bridgit Mendler
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Indicações Artísticas
LIVRO

1808 - Laurentino Gomes
Lançado em 2007, "1808" narra a história do
Brasil no período da vinda da Família Real
Portuguesa para o país. Após anos de
pesquisa, Laurentino consegue explicar de
forma didática e envolvente uma parte
crucial da história nacional. O livro faz parte
de uma trilogia e conta com uma edição
juvenil ilustrada, deixando a narrativa ainda
mais cativante e acessível. 

Preço na Amazon:
(dia 18/01):
R$: 42, 28
capa comum

Preço na Amazon:
(dia 18/01):
R$: 29,90
capa comum

OBRA DE ARTE 

Uma das pinturas do mural criado por Eduardo Kobra
no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. Nominado "Mural das
Etnias", a obra possui 30 mil metros quadrados e 15
metros de altura. As 5 faces retratadas fazem
referência a diversidade cultural presente nas
Olimpíadas(2016).

Conheça mais... 
Eduardo Kobra (São Paulo, 27 de
agosto de 1975) é um artista brasileiro.
Começou sua carreira como Street Art,
depois se tornou um Muralista.
Também cria obras que simulam as
dimensões.
Kobra se tornou conhecido pelo
projeto Muro das Memórias na cidade
de São Paulo em 2007, onde retratou
cenas antigas da cidade. Além da
capital paulista, diversas cidades
brasileiras contam com suas obras.
Também tem obras em outros países,
como Inglaterra, França, Estados
Unidos, Rússia, Grécia, Itália, Suécia e
Polônia.

Mais informações:
Eduardo Kobra – Wikipédia, a
enciclopédia livre (wikipedia.org)

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafiteiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muralista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dimens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kobra


MOMENTO CURIOSIDADEMOMENTO CURIOSIDADEMOMENTO CURIOSIDADE

Sou atual Segunda Princesa do Grande Bethel, o qual foi, por sinal, meu
primeiro cargo no GB. Eu era extremamente tímida (hoje só sou
tímida) e essa foi a razão principal de meus pais decidirem me inserir
na Ordem. Atualmente faço cursinho preparatório para o ENEM e moro
em Natal. Sou espírita Kadercista desde criança e sou fã dos Beatles.
Meu espaço está acabando, mas, para finalizar, acho que posso dizer
que, hoje, eu não sei me descrever sem citar as FDJ. O Bethel fez parte
da minha construção moral e atualmente, como conselho, sou grata
por ter a oportunidade de instruir e apoiar outras jovens como uma
vez fui apoiada. Estou a disposição de das FDJ do RN e deixo meu
número aqui caso queiram entrar em contato.
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Entre a nossa imensa constituição com
POP’S, estatutos…. muitas coisas acabam
passando despercebidas, mas você
sabia que nós, filhas de Jó, temos muitos
diretos que as vezes nem sabemos? Por
isso é sempre bom dar uma olhada nos
nossos direitos e deveres! Com isso em
mente, separei algumas informações
constitucionais para vocês a seguir.

Os membros do Bethel têm o privilégio
de submeter, por votação secreta,
recomendações concernentes
àqueles a serem selecionados como
Membros Executivos e Associados do
CGB. Vide POP-Bethel-15 para
informações ei procedimentos;
Membros de Bethel devem ter o direito
de apelar contra qualquer atitude ou
decisão dos Membros Executivos do
CGB que possa revogar quaisquer
direitos ou privilégios especificamente
garantidos a elas por seu Estatuto do
Bethel, a Constituição, Estatuto e
Procedimentos Operacionais Padrão
do SCG ou pelo Manual do GCG;
O uso de quaisquer quantias só pode
ocorrer por maioria de votos dos
membros presentes em uma reunião
regular e com o consentimento dos
Membros Executivos do CGB. Quando
devidamente autorizado, uma ordem
de pagamento deve ser emitida e
assinada pela Guardiã do Bethel,
Secretária e Honorável Rainha;
Nenhum membro das FJI pode ser
suspenso ou expulso sem ter antes
uma audiência com os Membros
Executivos do CGB;

Nossa ordem oferece bolsas de
estudo! Para participar da seleção
alguns quesitos são necessários.
Todas as candidatas devem ser
consideradas para todas as bolsas de
estudo disponíveis, a menos que sejam
especificadamente impedidas pelas
regras de qualquer bolsa oferecida.

Esse último ponto é bem interessante e,
de fato, pouco conhecido por nós. 
Espero que você tenha a oportunidade
de pesquisar mais sobre as bolsas de
estudo.
Todos os tópicos citados tratam sobre
nossos direitos essenciais e que as vezes
nem nos damos conta. É importante
perceber que ter ciência sobre
constituição não é essencial apenas
para concursos ou provas - é, também,
de extrema importância para
desfrutarmos de todos os benefícios que
a ordem pode nos oferecer e estar a par
do que está acontecendo dentro do
nosso Bethel. Espero que essas notas
tenham sido proveitosos e sirvam como
estímulo para vocês!

CONHECENDO O COMITÊ DO JÓRNALCONHECENDO O COMITÊ DO JÓRNALCONHECENDO O COMITÊ DO JÓRNAL
Olá! Me chamo Hannah, sou membro do comitê
do Jórnal do Grande Bethel e, com o intuito de que
vocês se familiarizassem mais com nossa equipe,
foi destinado esse pequeno espaço da nossa
edição para falar um pouco sobre as participantes
do comitê - que hoje será eu. Iniciei nas Filhas de
Jó Internacional quando ela ainda se chamava
Ordem Internacional das Filhas de Jó, em 2013 (eu
tinha 11 anos). Iniciei no Bethel 05, no qual ocupei 8
cargos (que eu me lembre) e fui guia duas vezes.

A editora.

Hannah Mesquita - (84) 9 8871-3653
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JOGUE COM O GBJOGUE COM O GBJOGUE COM O GB
SUDOKUSUDOKUSUDOKU

A grelha do Sudoku é composta por 9x9 espaços;
Só podes usar números de 1 a 9;
Cada bloco 3×3 pode apenas conter números de 1 a 9;
Cada coluna vertical pode apenas conter números de 1 a 9;
Cada linha horizontal pode apenas conter números de 1 a 9;
Cada número no bloco 3×3, na coluna vertical ou na linha horizontal
só pode ser usado uma vez.
O jogo termina quando toda a grelha do Sudoku estiver preenchida
corretamente com números.



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 e de fácil compreensão, além de motivar e lembrar
aos Bethéis desta jurisdição sobre as atividades a serem realizadas.
Dessa forma, queremos ficar ainda mais perto das filhas de nosso
estado, pensamos em a abrir um espaço pra que os Bethéis mostrem
suas atividades (caso queiram) d 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 fevereiro, para que possam ser incluídos na
próxima edição.

jornaldogbrn@gmail.com;

  JÓJÓ
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NOSSA PRÓXIMANOSSA PRÓXIMA  
AVENTURA...AVENTURA...
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EM MOSSORÓ/RNEM MOSSORÓ/RN


