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RESUMO 
 

 

O propósito desse trabalho é analisar um agrupamento específico de jovens, as 

Filhas de Jó de Feira de Santana. A Ordem Internacional das Filhas  de Jó foi criada por 

uma mulher norte – americana em um contexto completamente diferente do Brasil de 

fins de século XX e princípios de século XIX (surgiu logo após a 1ª Guerra mundial, em 

uma cidade do interior de Nebraska).Esta organização é de caráter iniciático e está 

diretamente relacionada à maçonaria, além disso, aceita como membros apenas pessoas 

do sexo feminino. Em Feira de Santana a Ordem chegou em meados da década de 1990, 

com características muito específicas. Para o estudo dessas características foi necessário 

um breve relato acerca da maçonaria e de sua relação com as mulheres, seguida de uma 

apresentação sobre as Filhas de Jó e de um estudo acerca do ideal de Filha de Jó que se 

pretende em Feira de Santana.  

Palavras-chaves: Filhas de Jó; Maçonaria; Mulheres 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

RESUMÉ  
 

 
 

 

Le but de cette étude est d'analyser un groupe de jeunes, les filles de Job, à Feira 

de Santana. L'Ordre international des Filles de l'emploi a été créé par une femme nord - 

américain, dans un contexte très différent du Brésil fin du XXe siècle et du début du 

XIX e siècle (vient juste après la 1ère guerre mondiale, une ville à l'intérieur du 

Nebraska). Cette organisation est le caractère initiatique et est directement lié à la franc-

maçonnerie, accepte également que les personnes en tant que membres de la femelle. A 

Feira de Santana de commande est arrivé dans le milieu des années 1990, avec des 

caractéristiques très particulières. Pour l'étude de ces caractéristiques a exigé un rapport 

succinct sur la franc-maçonnerie et de ses relations avec les femmes, suivie par une 

présentation sur les Filles de l'emploi et d'une étude sur l'idéal de la fille de l'emploi 

pour être à Feira de Santana. 

 

Mots-clés: Filles de Job, la franc-maçonnerie, la femme 
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INTRODUÇÃO 

A Ordem Internacional das Filhas de Jó é muito pouco conhecida até mesmo entre 

maçons. Muitas vezes ao ouvir falar a respeito, as pessoas normalmente acabam 

associando-na a cultos religiosos, grupos juvenis de igrejas, entre outras coisas. Outras 

pessoas falam em seitas, e se perguntam (e perguntam às Filhas de Jó) porque o nome 

das integrantes do grupo é Filhas de Jó. Esse trabalho trata mais especificamente das 

Filhas de Jó da cidade de Feira de Santana, na Bahia, mas, para isso foi necessário partir 

de um estudo que explicasse sua relação com a maçonaria e que tratasse da sua gênese, 

já que é um tema não muito recorrente. 

Para falar das Filhas de Jó de Feira de Santana, foi imprescindível o estudo acerca 

da criação da Ordem como um todo. Os materiais impressos pela mesma (ritual, 

cerimônias, estatutos), foram utilizados para a melhor compreensão da sua organização 

interna, bem como de seus preceitos e práticas. 

Justamente por essa necessidade de associar o mais geral (a criação da Ordem, sua 

organicidade, leis e práticas gerais) ao mais específico (o Bethel Feirense), a construção 

desse trabalho precede de noções de História regional e local. 

A Ordem Internacional das Filhas de Jó está presente em quase todos os estados 

do Brasil e, apesar de manter um estatuto comum a todos os Bethéis1 que estabelece as 

regras a serem seguidas, cada região tem suas especificidades e, por isso os Bethéis 

fazem adaptações em seus estatutos que visam atender às suas necessidades. 

 Na Bahia, por exemplo, é comum o fato de muitas iniciadas não terem 

aproximação nenhuma com maçons (o que é exigido pelo estatuto geral da Ordem), 

porém as leis e regulamentos da OIFJ proíbem terminantemente a iniciação de membros 

que não atendam prontamente aos pré-requisitos estabelecidos (moças com idade entre 

10 e 21 anos incompletos que tenham parentesco ou relacionamento maçônico).Esse é 

um fato intrigante que revela que apesar de os regulamentos da OIFJ serem bem 

definidos e de haver uma certa concordância no tocante à importância da obediência às 

regras, uma das normas mais fundamentais que é relacionada à admissão de candidatas 

é transgredida aparentemente com o aval de membros de Conselhos Guardiões, maçons 

                                                           
1 Local onde se reúnem as Filhas de Jó. 
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e de Filhas de Jó. Quais características da maçonaria da região levaram os Bethéis a tal 

adaptação?Como a regionalidade pode interferir na formação de Bethéis no Brasil? 

Por levar em consideração as características específicas das diferentes regiões 

considero que a História regional e local aplica-se perfeitamente a este estudo. Segundo 

Erivaldo Fagundes Neves, 

A História regional e local consiste numa proposta do estudo de atividades de 
determinado grupo social historicamente constituído, conectado numa base 
territorial com vínculos de afinidades, como manifestações culturais, 
organização comunitária, práticas econômicas, identificando-se suas 
interações internas e articulações exteriores e mantendo-se a perspectiva da 
totalidade histórica.2 

A tentativa de homogeneização das jovens Filhas de Jó é clara principalmente em 

seu ritual. Dentro do templo as oficiais devem paramentar-se com vestes iguais, sem 

adereços ou maquiagens e usando tiaras chamadas de “pureza”. Segundo o estatuto dos 

Bethéis da Ordem essas exigências atendem à necessidade de tornar as jovens o mais 

semelhante possível, já que elas são irmãs e são iguais para Deus. 

Em Feira de Santana apesar de esse discurso ser reforçado, as adaptações e 

apropriações são freqüentes, tanto pelo clima na cidade (que é completamente diferente 

do clima enfrentado pelas Filhas de Jó norte-americanas), quanto pelos hábitos culturais 

e cotidianos das integrantes do grupo. Algumas vezes a divergência entre as leis e 

regulamentos da Ordem e os hábitos das Filhas de Jó terminam por afastá-las do grupo. 

Como a intenção é justamente a contrária, ou seja, atrair cada vez mais jovens para a 

irmandade, existem as transgressões aos regulamentos gerais da OIFJ e, por isso cada 

Bethel apesar de ser regido por um mesmo estatuto é diferente e deve ser analisado 

segundo suas particularidades.  

Esse estudo está inserido na História Cultural por causa da abrangência da mesma. 

A OIFJ deve ser entendida como uma tentativa de aculturação de indivíduos que 

intenciona diferenciá-los de algum modo dos outros segmentos da sociedade. 

                                                           
2 NEVES, Erivaldo Fagundes. História Regional e Local: Fragmentação e recomposição da História na 
crise da modernidade. Salvador. Arcádia. 2002. P. 45. 
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A concepção clássica de cultura a considera como algo que “as sociedades tinham 

(ou, mais exatamente, que alguns grupos em algumas sociedades tinham), embora 

faltasse a outros”.3 

Em um dado momento essa noção de cultura foi superada em decorrência de suas 

inúmeras limitações, mas ainda assim representou uma grande contribuição para a 

modificação do objeto de pesquisa histórico que até então era potencialmente político, 

social e econômico. 

A Nova História cultural (que Peter Burke prefere chamar de “Variedade de 

História antropológica”), surgiu, segundo Ronaldo Vainfas, como um refúgio para a 

História das Mentalidades, que havia sido profundamente desgastada por conta das 

duras críticas que sofrera. 

Estudar as Filhas de Jó de Feira de Santana implica analisar as identidades 

culturais às quais elas pertencem bem como a identidade que se pretende formar a partir 

delas levando em conta o plano local e regional que incidem diretamente nessa questão. 

Analisar o espaço reservado às mulheres em uma instituição tradicionalmente 

masculina como a maçonaria, implica numa discussão que envolve necessariamente a 

História das Mulheres, já que é preciso observar como se deu a construção dessa relação 

(mulher e maçonaria) ao longo do tempo.  

É importante assinalar que foi o surgimento da Escola dos Annales na década de 

1930, que trouxe inúmeras  rupturas com a história tradicional (essencialmente machista 

e positivista). Inicialmente essa nova vertente se ateve aos assuntos relacionados à vida 

econômica e social, mas, a partir da década de 1960 com a Nouvelle Histoire (terceira 

geração dos Annales), há uma abertura para a “dimensão sexuada no interior da 

evolução histórico-temporal”,4 no entanto essa abertura não se converteu inicialmente 

em interesse. A História precisou ser influenciada por outras áreas para se interessar 

pela diferença entre os sexos (na década de 70 esse tema se tornou objeto de discussão 

na psicanálise, da lingüística e da literatura). 

                                                           
3 BURKE, Peter. Variedades de história Cultural. Rio de janeiro. Civilização brasileira. 2000. P. 235. 
4 PERROT,Michelle. Escrever Uma História Das Mulheres: relato de uma experiência. In: 
CadernosPagu:fazendo história das mulheres. Campinas4 1995:p. 15 
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Segundo Perrot “Lês femmes ont- elles une histoire?5”, um curso ministrado em 

Jussieu em 1973 trazia no título a tradução  do que elas sentiam. Também o Colóquio 

“Une Histoire des femmes est-elle possible?”6 ocorrido em Saint – Maximin em 1983 

demonstrava o ambiente de dúvidas que pairava sobre a possibilidade de se escrever 

uma história das mulheres. Entre 1990-1992 são publicados livros da Histoire dês 

Femmes em Occident  considerado a consolidação dos trabalhos acumulados acerca do 

tema. Inicialmente as figuras femininas que mais interessavam para os estudos eram 

aquelas oprimidas (prostitutas, operárias, agredidas, enfim as vítimas), depois o tema 

central torna-se o corpo feminino, (sua apropriação, representação, funções), adiante se 

demonstra o interesse pela participação em movimentos sociais e em revoluções, outro 

tema que surgiu foi o acesso das mulheres aos níveis do conhecimento. 

É importante frisar que, uma das explicações clássicas para o surgimento da 

História das Mulheres diz que ele se deu na década de 1960, a partir da reivindicação de 

ativistas feministas, por uma história que apresentasse heroínas e que provasse a atuação 

das mulheres, em suma elas reivindicavam uma História em que as mulheres estivessem 

incluídas. 

A partir daí, as feministas que formavam a academia atenderam ao “chamado” 

das outras e passaram a escrever o que seria a sua história, 

O acúmulo de monografias e artigos, o surgimento de controvérsias internas 
e o avanço de diálogos interpretativos e ainda, a emergência de autoridades 
intelectuais reconhecidas foram os indicadores familiares de um novo campo 
de estudo, legitimado em parte, ao que parecia, por sua grande distância da 
luta política.7 
 

Segundo essa perspectiva o “desvio para o gênero” (que aqui aparece como 

diferença natural entre os sexos) da década de 1980 significou uma ruptura definitiva 

com a política, proporcionando a esse campo o seu próprio espaço. Nessa interpretação 

o surgimento da História das Mulheres aparece como uma “evolução do feminismo para 

as mulheres e daí para o gênero”.8Para Joan Scott, a narrativa precisa de uma reflexão 

crítica, além de não ser tão simples assim. Segundo ela essa versão representa mal a 

                                                           
5 "As mulheres têm uma história?” 
6 “Uma história das mulheres é possível?” 
7 SCOTT, Joan. In. BURKE, Peter. A escrita da história, novas perspectivas. São Paulo. Unesp. 1992. p. 
64. 
8 Idem. Ibdem, p. 65. 



 

 

15 

“História da História das Mulheres” e da sua relação tanto com a política quanto com a 

História. 

A história deste campo, não requer somente uma narrativa linear, mas um 
relato mais complexo, que leve em conta, ao mesmo tempo, a posição 
variável das mulheres na história, o movimento feminista e a disciplina da 
história.9 
 

A categoria gênero, para o presente trabalho, foi fundamental, já que, as agências 

formadoras (escola, religião, família e outras instituições socializadoras) muitas vezes 

têm suas concepções acerca das relações de poder entre o feminino e 

masculino,assinaladas pela idéia de superioridade natural dos homens sobre as 

mulheres. Por tanto, a categoria de análise foi importante, para o entendimento das 

estratégias dessa formação e o seu reflexo sobre as novas gerações de mulheres e a 

maneira pela qual elas se percebem diante das elaborações que a sociedade construiu. 

Não cabe nesse trabalho dissertar acerca da gênese da História das Mulheres, 

muito menos dar conta de todo esse assunto, o que se pretende aqui é trazer o estudo 

sobre a OIFJ de Feira de Santana para dentro dos estudos sobre as mulheres e observar 

este movimento (das Filhas de Jó) sob essa perspectiva. 

Este trabalho é um estudo de História Imediata, já que, segundo José D’ Assunção 

Barros uma pesquisa histórica classifica-se neste campo quando, 

(...) um historiador se propõe a produzir um trabalho historiográfico que se 
relaciona a um objeto no qual, de alguma maneira, ele mesmo se insere. O 
historiador, neste caso, é não apenas um analista do discurso dos outros, mas 
um produtor de testemunhos dele mesmo; não é apenas um sujeito que 
examina os atores sociais do passado, mas também um ator ele mesmo.10   

A principal dificuldade em trabalhar com um objeto tão próximo (já que eu 

também fui uma Filha de Jó) é a necessidade de distanciamento do mesmo. Todos os 

discursos são influenciados por paixões e ideais de quem os construíram, e obviamente 

a imparcialidade é um sonho positivista que considero inalcançável. No entanto, 

entendo que este estudo não pode demonstrar-se tão ligado a minha posição a ponto de 

tornar-se apologético e isso se constitui em um problema para mim. 

Não é pretensão dessa pesquisa o esgotamento da análise a respeito das Filhas de 

Jó, pelo contrário, o que se pretende é justamente fomentar uma discussão promissora 

                                                           
9 Idem. Ibidem,  p. 65. 
10 BARROS, José D’ Assunção. O campo da História: especialidades e abordagens. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2004. P.145. 
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que infelizmente ainda não foi percebida, sabendo-se que as idéias aqui registradas 

podem e devem ser superadas e complementadas por idéias que surgirão, até porque as 

técnicas com o passar do tempo vão se aperfeiçoando e nessa lógica os estudos vão se 

aprofundando. 

O presente estudo está divido em três capítulos, A maçonaria e as mulheres, que 

trata da história da maçonaria, partindo do geral para o mais local e depois discutindo 

sobre a relação entre a maçonaria e as mulheres (analisando sua participação nessa 

sociedade). O segundo capítulo  Filhas de Jó, da criação da Ordem à sua chegada à 

Bahia, fala sobre a história das Filhas de Jó, também partindo de uma abordagem mais 

geral para a mais local e explica a organização da mesma. O terceiro e último capítulo, 

Entre a Filha de Jó “ideal” e a Filha de Jó “real”, fala sobre como deve ser uma Filha 

de Jó ideal (baseando-se no que diz o estatuto da organização, seu livro ritual e os 

membros do Conselho Guardião) e como a Filha de Jó de feira de Santana aparece em 

suas falas e nas atas de suas reuniões. 

Fontes e metodologia 

Para a realização da presente pesquisa será necessária a análise de diversas fontes 

que, por terem naturezas diferentes, requerem cada qual um tratamento específico. 

Primeiramente serão utilizados documentos manuscritos que podem ser 

encontrados nos arquivos do Bethel Feirense nº 05. Tais documentos são 

especificamente as atas das reuniões administrativas realizadas pelo Bethel durante o 

período a ser pesquisado, atas das reuniões ritualísticas realizadas no mesmo local e 

período, o livro de iniciação do Bethel e a lista de freqüência dos membros do grupo. 

Essas fontes serão de fundamental importância para a realização do trabalho, já 

que é a partir delas que se pretende retirar informações específicas sobre a chegada da 

Ordem à cidade, freqüência de seus membros em reuniões, assuntos tratados nas 

mesmas e trabalhos realizados pelos integrantes, além disso será na contraposição entre 

o material manuscrito (atas, livro de presença entre outros), o material impresso 

(estatuto,jornais maçônicos) e os depoimentos orais que se poderá analisar como se deu 

o processo de adaptação do Bethel de Feira de Santana e quais foram os elementos 

adaptados a essa realidade. 
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Para analisar esses documentos, primeiramente deve ser estabelecido um contato 

com os responsáveis pelo acervo (já que se trata de um acervo particular) e, os mesmos 

devem ser conscientizados a respeito da finalidade do uso de tais documentações. 

Além disso, trabalhar com fontes manuscritas exige do pesquisador uma leitura 

paleográfica, pois, somente ela somada ao esforço pessoal do pesquisador, poderá 

garantir uma boa qualidade de leitura. Muitas vezes a necessidade de uma leitura 

paleográfica se constitui em um problema para os estudantes recém iniciados nos 

trabalhos de pesquisa, já que geralmente os cursos universitários não oferecem 

disciplinas curriculares ou mesmo oficinas sobre esse assunto. 

Ainda hoje as principais fontes utilizadas por pesquisadores são os documentos 

oficiais (essa é uma das heranças do positivismo). A grande mudança com relação à sua 

abordagem é justamente a problematização da mesma, pois já não é mais aceitável a 

idéia positivista de que “a fonte fala por si só”. É necessário questioná-la, interpretá-la e 

fazer com que ela fale. 

Também serão utilizadas para a realização desse trabalho fontes impressas, tais 

como jornais do período e periódicos publicados com temas relacionados. 

Esse material será utilizado com o intuito de fornecer informações acerca do 

impacto causado pela chegada da OIFJ na cidade (no caso de esse impacto poder ser 

notado), ou mesmo acerca das realizações (ou da participação em realizações) da 

própria organização ou de seus membros. 

Trabalhar com material impresso requer cuidados que dêem conta das 

especificidades dos mesmos. Deve-se levar em consideração que tais materiais foram 

publicados por indivíduos que ocupavam determinadas posições sociais e que há 

intencionalidade em seus discursos, por isso mesmo o público alvo desse material deve 

ser levado em conta, pois ele poderá fornecer informações relevantes para a análise e 

interpretação dos aspectos que foram enfatizados e de outros que possivelmente foram 

suprimidos. 

A localização das fontes na história da imprensa é importantíssima e deve ser 

considerada, além disso, fatores técnicos de produção, outros elementos indispensáveis 
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para essa análise será a identificação dos colaboradores da publicação e a caracterização 

do mesmo além de estar atento para as características de ordem material. 

Além das fontes supracitadas serão utilizadas fontes orais que serão adquiridas por 

meio de entrevistas com indivíduos que fizeram parte da comissão que trouxe a Ordem 

Internacional das Filhas de Jó para a Bahia, bem como com membros da comissão que 

participou da instalação do Bethel Feirense das Filhas de Jó e com membros (e ex-

membros) da Ordem na cidade. 

Essas entrevistas terão como finalidade responder quais as motivações e interesses 

nortearam a formação de um grupo que viria a instalar o primeiro Bethel baiano e 

responder ao mesmo questionamento com relação à instalação do Bethel Feirense. 

No caso das Filhas de Jó, as entrevistas têm como objetivo responder quais foram 

seus avanços (ou retrocessos) após a inserção na Ordem, além de observar através da 

mesma (a entrevista) as realizações (filantrópicas e não filantrópicas) feitas por Filhas 

de Jó e das quais as mesmas participaram, pretende-se também a partir dessas 

entrevistas observar o lugar social das integrantes do grupo e suas pretensões após a 

saída do mesmo. A fim de preservar a identidade dos entrevistados, os mesmos serão 

apresentados no decorrer do presente trabalho através de Siglas. 

As fontes orais foram por muito tempo consideradas inadequadas para a escrita da 

História, até mesmo a escola dos Annales as considerou dessa forma. Foi somente a 

partir de 1980 que as discussões acerca da historicidade destas fontes vieram à tona com 

a chamada História Recente. 

Ademais se deve preparar informações básicas a respeito do assunto a ser tratado 

justamente para facilitar a realização das entrevistas, afinal não se pode perguntar sobre 

algo a respeito do que não se sabe nada. 

Apesar de requererem cada fonte um tratamento específico é comum a todas elas o 

fato de que o pesquisador deve analisá-las como fruto de seu tempo, devendo ter em 

mente que tais documentos foram idealizados em um dado momento com determinadas 

intenções e, portanto, devem ser devidamente questionadas, analisadas e interpretadas. 

 
 
 



 

CAPÍTULO I 
A MAÇONARIA E AS MULHERES  

 
 

A Ordem Internacional das Filhas de Jó foi criada para reunir meninas com idade 

entre 10 e 21 anos e que tivessem parentesco maçônico. Segundo seu regulamento, 

dentro do Conselho Guardião11 tem que haver pelo menos um maçom, o que significa 

dizer que a direção da Ordem de um modo geral está nas mãos da maçonaria. Por isso, 

para a compreensão do presente trabalho torna-se necessária uma breve explanação  

acerca da maçonaria. 

 

A maçonaria 

 

Segundo Alexandre Mansur Barata, a maçonaria moderna surgiu em 1717 na 

Inglaterra e é uma sociedade do pensamento. No Brasil, em finais do século XVIII já se 

tem indícios da presença de maçons, porém não havia ainda uma organização federativa 

entre as Lojas12. 

Os ideais pregados pelos maçons estão ancorados nos princípios iluministas de 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Segundo seus mandamentos, um maçom deve ser 

justo, bom, indulgente, agradecido, modesto, continente e deve ter outros atributos que 

serão potencializados dentro da Ordem, afim do aprimoramento da sua humanidade. Em 

geral a maçonaria prega a liberdade de pensamento, a busca pela verdade e a prática 

desinteressada da filantropia. 

A primeira vez de que se tem notícia de uma Loja maçônica no Brasil, segundo 

Boaventura Klopoenburg, é através do manifesto dirigido aos maçons de todo o mundo 

por José Bonifácio de Andrada e Silva, em 1832. O documento informa que no ano de 

                                                           
11 Grupo de adultos que é responsável por direcionar os trabalhos das Filhas de Jó dentro de cada Bethel. 
12 Segundo o vocabulário maçônico contido no livro A maçonaria no Brasil, de Boaventura Klopoenburg, 
o termo Loja significa local em que se reúnem os maçons. Maçonicamente é também chamada Templo. 
Seu interior é retangular e, quando possível o fundo tem formato de semi-círculo. Não deve ter janelas e, 
no caso de elas não podem permitir visão nenhuma do exterior. 
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1801 foi instalada a primeira Loja Maçônica brasileira, esta filiada ao Grande Oriente13 

da França, segue o Rito14 moderno ou Francês.  

Na Bahia, em 1802, nasce a Loja  “Virtude e Razão”, que funciona também no 

Rito Francês. Em 1807 esta Loja constituiu uma outra, a “Humanidade” e em 1813, 

constituiu a Loja “União”. Para formar um Grande Oriente é necessária a existência de 

pelo menos três Lojas e,  foi criado nesse mesmo ano o primeiro Grande Oriente no 

Brasil. A existência desse Grande Oriente foi muito breve, já que, em decorrência da 

Revolução de 1817, o mesmo e suas Lojas encerraram suas atividades. 

O Grande Oriente de Portugal fundou Lojas em várias partes do País e a 

maçonaria brasileira já nasceu com uma certa competição entre esses dois Grandes 

Orientes europeus (França e Portugal). Influenciados pelo pensamento de independência 

do Brasil, os maçons da Loja carioca “Comércio e Artes” se reuniram no dia 28 de Maio 

de 1822 e fundaram outras duas Lojas (“União e Tranqüilidade” e “Esperança de 

Niterói”), assim criaram o Grande Oriente do Brasil, tornando-se desse modo, 

independentes do Grande Oriente de Portugal. 

O momento exato em que ocorreu a chegada efetiva da maçonaria no Brasil é 

muito confuso, pois muitos autores afirmam que muito antes do manifesto de José de 

Bonifácio já havia indícios de maçonaria no Brasil, pelo menos é isso o que indica as 

leituras de Joaquim Felício dos Santos, A. Tenório D’Albuquerque e de Armando 

Barreto Rosa. Todos esses autores enfatizam a presença fundamental da maçonaria na 

inconfidência mineira, citando inclusive os símbolos contidos na posterior bandeira do 

Estado de Minas Gerais como maçônicos, “A Inconfidência de Minas tinha sido dirigida 

pela maçonaria. Tiradentes e quase todos os conjurados eram Pedreiros- Livres”.15 

Afirma-se também como obra do pensamento maçônico a Revolta dos Alfaiates, 

que segundo Armando Barreto Rosa, teve entre seus idealizadores maçons da Loja 

Maçônica soteropolitana Cavaleiros da Luz. A Revolução em Pernambuco em 1817, 

também é afirmada por esse mesmo autor como uma insurreição de influências 

maçônicas, e segundo ele, havia entre os rebelados membros da Ordem. Talvez uma 

                                                           
13 Senado Maçônico, segundo o vocabulário maçônico contido no livro A maçonaria no Brasil. 
14 Rito: Ritual adotado. 
15 SANTOS, Joaquim Felício, Memórias do Distrito Diamantino da Comarca de Serro Frio, pág. 253. 
Cit. Em D’ALBUQUERQUE, A. Tenório. A Maçonaria e a grandeza do Brasil.Vol.1.Rio de Janeiro, 
Editora Espiritualista Ltda,1959.p.105. 
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explicação para toda essa influência seja o fato de que envolta em um manto de 

repressão (já que a coroa punia com execução os conspiradores), a população via nas 

sociedades secretas uma saída para os que tivessem alguma intenção de se rebelar.   

Talvez para dar mais prestígio à Ordem, membros da maçonaria carioca 

empenharam-se para iniciar o príncipe Dom Pedro I. Atribui-se a José Bonifácio a 

responsabilidade pelo convencimento do rapaz. Em 2 de agosto de 1822 o príncipe foi 

iniciado e, logo em seguida, foi eleito Grão Mestre do Grande Oriente do Brasil, o que é 

algo realmente surpreendente, tendo em vista que ele era ainda aprendiz16. 

Segundo Barreto Rosa, dezoito dias depois da iniciação de D. Pedro, o Venerável 

Mestre Gonçalves Ledo, propôs em reunião a independência do Brasil e a proclamação 

de D. Pedro como Imperador. Essa proposta foi votada em Templo Maçônico e foi 

aprovada por unanimidade. Ainda segundo ele, foi depois de receber a notícia dessa 

reunião e da aprovação da proposta que ele proclamou a República.  

No mesmo ano (1822), por causa de desentendimentos entre maçons, Dom Pedro 

fechou o Grande Oriente do Brasil. O mesmo só foi reaberto em 1831 e José Bonifácio 

foi reempossado Grão Mestre. 

Outros inúmeros feitos e participações decisivas em episódios conhecidos da 

História do Brasil, são enfatizados nos textos de Armando Barreto Rosa e de A. Tenório 

D’Albuquerque (ambos maçons escrevendo sobre maçonaria), com o intuito provável 

de demonstrar a importância da maçonaria para o Brasil e, também com esse fim, são 

citados inúmeros personagens “ilustres” como o Marechal Deodoro da Fonseca, 

Marquês de Caravelas, Bento Gonçalves, Visconde do Rio Branco, Rui Barbosa, 

Benjamim Costant, entre outros. 

Em Feira de Santana a maçonaria chegou em 1882, quando foi fundada a Loja 

Caridade e Segredo Feirense (já extinta), subordinada ao GOB (Grande Oriente do 

Brasil) e que teve entre seus fundadores o coronel Agostinho Fróes da Mota. A 

maçonaria da cidade esteve ligada a fatos considerados de relevância no município 

                                                           
16 segundo o vocabulário maçônico contido no livro A maçonaria no Brasil. O aprendiz é o iniciado no 1º 
grau em qualquer Rito da maçonaria e o mais alto grau que pode ser alcançado por um maçom é o grau 
33, ou seja, estando no grau 1 D. Pedro ainda tinha muito que aprender. 
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como a fundação da Universidade Estadual de Feira de Santana17 e a criação da 

Academia Feirense de Letras.18 

Com relação a seus trabalhos filantrópicos tem marcas expressivas na cidade, 

sendo exemplos citáveis a criação de uma unidade odontológica para a população 

carente que foi desenvolvida em conjunto com a UEFS, a criação e manutenção da 

escola São João da Escócia que tem uma parceria com o governo do Estado e com a 

prefeitura municipal e atende a aproximadamente 1200 alunos do 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental. 

 
  

A maçonaria e a mulher 

 

A maçonaria moderna prega os ideais iluministas de Igualdade, Liberdade e 

Fraternidade, no entanto, é restrita no que diz respeito à participação feminina. Segundo 

E. Bicalho, Isso não chega a ser uma contradição já que esses mesmos ideais foram 

defendidos por filósofos europeus que, em geral não as incluíam em seu projeto de 

sociedade de maneira ativa. Ou seja, a Igualdade, Liberdade e Fraternidade deveria 

ocorrer entre iguais (homens brancos europeus).  

Aqueles que são admitidos como membros de uma loja devem ser 

honrados, leais, livres, de idade adulta e discretos. Nenhum escravo. 

Nenhuma mulher. Nenhum homem imoral ou de conduta escandalosa, 

mas homens de boa reputação.19 

Segundo Armando Barreto, as mulheres não participam totalmente da maçonaria 

somente por causa das tradições ritualísticas, pois num passado remoto a maçonaria era 

uma organização masculina e, por questões de manutenção da tradição preferiu 

continuar sendo. 

                                                           
17 A análise de fotografias do dia dessa inauguração, além da leitura atenta de entrevistas presentes na 
edição comemorativa dos 23 e 24 anos da UEFS, apontam para a forte influência da maçonaria feirense 
nesse processo. 
18 Um dos Fundadores da Academia, Benjamim Batista, afirmou, durante a cerimônia de abertura dos 
trabalhos no dia 12 de março de 2009, que a idéia de criar uma Academia de Letras na cidade surgiu em 
uma reunião na Loja maçônica Harmonia Luz e Sigilo. 
19 . MELLOR, A. Os grandes problemas da atual franco-maçonaria – os novos rumos da franco-
maçonaria. Constituições de Anderson. Tradução de Yone Canônico Micalli. São Paulo: Pensamento, 
1976.p.104. 
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A mulher não participa integralmente da Maçonaria apenas por questão de 
tradição ritualística, nunca por qualquer ato discriminatório (...) Também 
por motivos tradicionais, a maioria das religiões recusa confiar o 
sacerdócio à mulher. Na igreja católica, as mulheres não celebram missa, 
não dão certos sacramentos e não participam do sínodo. Jamais se ouviu 
falar da existência de uma freira participando do colegiado que escolhe o 

Papa. Entretanto, por tudo isso, não se pode rotular a igreja de machista.20 
 

Segundo Elisabeth Badinter, foi quando as mulheres (as abastadas das grandes 

cidades) passaram a se interessar pela política e perceberam que tiveram seus direitos 

roubados pelos homens, que se iniciou a busca da emancipação. 

O meio preferido para essa emancipação era o da cultura. As mulheres da elite 

buscam cada vez mais a intelectualidade e a distinção em seu comportamento. Como a 

educação feminina era demasiado deficiente as mulheres que se pretendiam preciosas 

corriam atrás de outras que lhes pudessem auxiliar nesse sentido. Como já é de se 

esperar os pais e maridos não ficaram muito satisfeitos com essa atitude. Como não 

podiam evitar que as mulheres aprendessem tentaram limitar seus conhecimentos. Foi 

grande o esforço de pensadores iluministas para convencer as senhoras a retornarem a 

suas funções naturais de mãe e dona- de- casa, buscando livrá-las dos estragos causados 

pelo saber. 

Rousseau foi um dos maiores entusiastas da idéia da naturalidade da maternidade. 

Em seus inúmeros escritos o filósofo iluminista que também era maçom defendia a 

idéia de que a mulher por ser mais frágil e delicada tem como lugar natural o lar, e que 

por tanto era dela a obrigação do cuidado com os filhos. Ou seja, os homens deveriam 

buscar o aperfeiçoamento intelectual e moral e nada mais coerente então do que buscar 

o conhecimento necessário para isso dentro das Lojas Maçônicas. Já as mulheres tinham 

todo o conhecimento de que precisavam dentro de casa e o mesmo deveria ser 

exercitado com suas atividades ligadas ao lar e à família, seguindo essa lógica, não há 

porque ter espaço para a mulher na maçonaria. 

Para suprimir essa falha, a maçonaria francesa cria a maçonaria de adoção, que 

surgiu aproximadamente em 1740. Essa organização era subordinada à maçonaria 

tradicional (ou seja, masculina), suas reuniões só poderiam ser realizadas na presença 

de um maçom (do sexo masculino) e seus trabalhos eram voltados para práticas 

filantrópicas e discussões filosóficas. As iniciadas nessas lojas eram chamadas de 

                                                           
20 ROSA, Armando Barreto. Maçonaria para leigos. Feira de Santana. Grafinort, 1991, p. 34. 
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maçonas e não tinham nenhum tipo de autonomia, nem administrativa nem no que diz 

respeito aos seus rituais. Além disso as maçonas estavam à margem dos maçons não 

sendo nem mesmo aceitas em suas reuniões. 

A fundação do Grande Oriente do Brasil ocorreu em 1822 e, a maçonaria que 

aqui se instalou preservava a idéia de uma maçonaria exclusivamente masculina 

corroborando inclusive com a idéia de “igualdade entre iguais”, ou seja, mulheres e 

escravos estavam proibidos de participar de reuniões. 

Em 14 de janeiro de 1871 foi fundada a Loja de adoção 07 de setembro, no Rio 

de Janeiro e, no total o Brasil teve dez Lojas de adoção que estavam sob a jurisdição 

do Grande Oriente do Brasil. O Grão Mestre Quintino Bocaiúva decretou em 1903 a 

extinção dessas casas. No entanto em 1968, o Grande Oriente do Brasil tornou a 

admitir uma organização feminina sob sua jurisdição, a Fraternidade Feminina 

Cruzeiro do Sul, que diferentemente das Lojas de adoção não tinha caráter iniciático, 

mas preservava a necessidade de relacionamento maçônico como requisito para a 

participação. Seus trabalhos assim como os das Lojas de adoção se baseiam na 

prestação de serviços filantrópicos, educacionais e culturais. 

A primeira mulher a ser iniciada na maçonaria comum foi Marie Deraismes em 

1882, uma ativista do movimento feminista. A reação da comunidade maçônica a essa 

iniciação foi negativa a ponto de, obrigar George Martim, a própria Marie e outros 

maçons que concordavam com a participação feminina na organização a criar em 4 de 

abril de 1893 uma Loja Maçônica mista, a Loja Simbólica Mista Direito Humano, 

que foi reconhecida como verdadeira ordem maçônica por praticar e transmitir os 

ritos tradicionais. A aceitação dessa nova maçonaria foi grande inclusive fora da 

França e o seu nome mudou para: Ordem Maçônica Mista Internacional Le Droit 

Humain. Hoje ela está espalhada em vários países do mundo. 

As Lojas de adoção foram extintas pelo Grande Oriente da França em 1945, 

provavelmente porque este queria aproximar-se mais da maçonaria inglesa, que não 

admitia em nenhuma hipótese relacionamento com Lojas femininas. Acontece que 

com a extinção, mulheres participantes das Lojas uniram-se e fundaram a União 

Maçônica Feminina da França que depois se tornou Grande Loja Feminina da França, 

que não é mista, mas admite a visitação de homens e propaga a idéia de fraternidade, 
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afirmando que a mulher é livre e independente, além de discutir problemas 

especificamente femininos. 

No Brasil, existem inúmeras Lojas mistas e femininas e ambas recebem os 

homens da maçonaria em suas reuniões, tanto como visitantes, quanto como membros 

(no caso das Lojas mistas). No entanto essas Lojas não são reconhecidas pelo Grande 

Oriente do Brasil e seus membros não são aceitos nas  reuniões da maçonaria 

masculina. 

Dentro de cada Loja Maçônica (masculina) existem grupos de mulheres, 

geralmente dirigidos pela esposa do Venerável da Loja. A esses grupos chamam-se “Ala 

Feminina”. Essas mulheres reúnem-se no mesmo dia e horário da reunião dos maridos, 

em uma sala separada e discutem lá temas dos mais variados. Elas são responsáveis pela 

parte filantrópica da Loja e pela organização das festas. Muitas vezes membros desses 

grupos estão na direção das Associações Paramaçônicas Juvenis. Os membros dessas 

associações chamam essas senhoras de “tias” e os maçons as chamam de cunhadas 

(quando não são suas esposas, claro). Elas também podem participar das reuniões 

abertas da maçonaria e dos Demolays. 

Em Feira de Santana não existe nenhuma Loja mista e nem feminina. A 

participação das mulheres na maçonaria está restrita a essas Alas Femininas, ao 

Conselho Guardião das Filhas de Jó, ao Clube de mães do Demolays e ao grupo de 

Preceptores da Ação Paramaçônica Juvenil (APJ). Isso significa dizer que as 

mulheres feirenses não têm o direito de participar das reuniões ritualísticas da 

maçonaria. Sua participação é consentida em reuniões abertas ao público, e seus 

trabalhos estão geralmente relacionados à filantropia e organização de eventos 

maçônicos. 

Da leitura de alguns jornais e panfletos maçônicos pode-se desprender menções 

feitas a mulheres relacionadas à Ordem. Elas são geralmente citadas como “esposa do 

irmão fulano de tal”, o que revela seu caráter secundário dentro da Ordem. Talvez esse 

seja um dos motivos que leva grande parte das Filhas de Jó de maioridade (não casadas 

com maçons) a afastarem-se da Ordem. 

É interessante observar que, uma Filha de Jó que completa a maioridade e se 

torna tia não poderá assistir a uma reunião fechada dos Demolays muito menos dos 
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maçons. Já um Demolay que completa a maioridade e se torna maçom terá acesso livre 

a todas as reuniões ritualísticas, seja da maçonaria seja das Associações paramaçônicas 

Juvenis. 

É justamente para isso que a entrevistada C. (membro de maioridade do Bethel 

Feirense) chama atenção, afirmando que a participação feminina é relativa, pois em 

algumas Lojas é mais intensa e em outras não. Ela diz que essa participação é 

filantrópica o que ainda é muito superficial, citando inclusive que conhece casos de 

Filhas de Jó que abandonaram a Ordem por não conseguirem visualizar um futuro 

dentro da maçonaria para elas, ao contrário dos Demolays, que quando adultos podem 

tornar-se maçons se forem indicados e aprovados pela maçonaria. 

O que a fala de C. faz perceber é que mesmo com toda a preparação que recebe 

durante a adolescência uma Filha de Jó feirense dificilmente passará do status de tia, a 

não ser que se case com um mestre maçom e passe a ser cunhada, como as outras. 

Como não há maçonaria mista e nem feminina na cidade as Filhas de Jó feirense não 

serão Maçonas  quando se tornarem adultas. 

C. afirma que essa é uma das falhas mais graves da maçonaria feirense e que esse 

ponto deveria ser repensado, pois a participação feminina significaria uma nova força 

para a organização (que de certa forma enfrenta uma crise por sua dificuldade de  

adaptar com rapidez os seus preceitos às mudanças ocorridas na sociedade), frisando a 

importância do trabalho ritualístico para o comprometimento do indivíduo com a 

Ordem. 

Uma outra Filha de Jó, N. F. A. C., tem opinião semelhante, criticando a 

participação da mulher na maçonaria feirense. Segundo ela as mulheres têm espaço na 

maçonaria para estar ao lado do marido (à sombra dele), não tem autonomia e não tem 

direitos no que tange a parte ritualística da organização, ela também expõe a situação da 

filha de Jó de maioridade, que não encontra um espaço dentro da maçonaria a não ser 

que se torne esposa de um maçom. 

Hoje em dia muitos maçons em seus discursos dentro das lojas afirmam a 

necessidade de modificação desse contexto, lembrando que por fazer parte de uma 

sociedade em constante mutação, a maçonaria deveria também se abrir a essas 
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mudanças (incluindo desse modo as mulheres),mas, e passam aos jovens futuros 

maçons a responsabilidade por implantar essa mudança. 

No discurso corrente na maçonaria local a mulher aparece como coluna central da 

maçonaria. Publicamente as mulheres têm seu papel elevado a um status de elemento 

fundamental ao bom funcionamento da Ordem, porém seu papel por vezes parece ser 

meramente secundário. 

As mulheres são imprescindíveis à Maçonaria. São elas que ajudam os 
maçons a desenvolver campanhas sociais, educativas e filantrópicas, através 
de clubes da fraternidade. São as mulheres dos maçons que também orientam 
os jovens nas Associações Paramaçônicas Juvenis* que existem para os 
filhos dos maçons. As mulheres estão sempre ao lado - quando não na frente 
- dos maçons em suas jornadas diárias.21 

Integrantes e ex-integrantes do Bethel Feirense, têm opiniões diversas acerca do 

tema, no entanto todas concordam que de alguma maneira há uma participação 

feminina na maçonaria local, em maior ou menor intensidade. 

Em entrevista realizada no dia 07 de setembro de 2008, registrada em vídeo, L. 

G. F. S. (que é membro de uma Ala feminina da cidade e foi guardiã presidente do 

Bethel Feirense), afirma que a participação feminina na maçonaria feirense é 

significativa. A seu ver, as mulheres e os homens estão de certa maneira em pé de 

igualdade, o que ocorre é que as mulheres em geral não demonstram interesse em 

conhecer a fundo a maçonaria, pois, se realmente desejassem isso, poderiam recorrer 

a leituras facilmente encontradas tanto nas Lojas Maçônicas quanto nas livrarias 

comuns.  

L. cita a existência de maçonarias mistas (mas ignora o fato de as mesmas não 

serem reconhecidas pelas maçonarias masculinas brasileiras) e diz, inclusive que há a 

idéia de implantação de uma Loja em Feira de Santana, este, segundo ela, é mais um 

indício de que a maçonaria está cada vez mais aberta à participação feminina. Ela fala 

sobre a presença feminina nas reuniões e eventos maçônicos e cita a existência de 

entidades juvenis maçônicas que admitem não apenas as esposas de maçons, mas 

também seus filhos e filhas. Um ponto importante para Lígia é o caráter de família 

trazido pela maçonaria ao agregar os entes em suas reuniões. Ela explicita que a 

maçonaria é como uma extensão da família e que a participação nas atividades 

                                                           
21Idem. Ibidem,p. 34. 
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promovidas por ela torna as pessoas melhores, faz com que valorizem mais a família, 

os amigos e os laços fraternais. 

S. M. F. S., membro de maioridade do Bethel feirense e Filha de Jó fundadora do 

mesmo, considera a criação da Ordem Internacional das Filhas de Jó como um avanço 

para as mulheres na maçonaria, pois, se antes as mesmas não tinham participação 

efetiva nas Lojas dos maridos, agora poderiam tê-la nas nos Bethéis. Além disso ela 

considera que é uma nova maneira de a mãe participar da vida de suas filhas, 

acompanhando-as e orientando-as nos trabalhos relacionados à organização. 

G. K. F. S., tem idéias semelhantes às de C., afirmando que falta na maçonaria 

feirense a percepção de que aceitar a mulher em seus trabalhos ritualísticos seria uma 

soma de forças que viria para dinamizar mais os trabalhos da organização. Ela pontua os 

trabalhos das Alas femininas ressaltando sua validade mas apontando sua 

superficialidade, comentando que o papel da mulher na maçonaria feirense é ainda 

muito passivo, não correspondendo mais à realidade em que ela está inserida.  

A. C. F. A. C., quando indagada à esse respeito, fala sobre o papel fundamental da 

mulher da organização da maçonaria feirense. Segundo ela, uma Loja maçônica sem a 

Ala Feminina não funciona, no entanto quem recebe os méritos pelos feitos são os 

maçons, considerados o elemento central da fraternidade. 

Observando as atas tanto das reuniões ritualísticas quanto das administrativas, 

bem como observando fotografias contidas no vídeo comemorativo de treze anos do 

Bethel Feirense pode-se constatar que de fato a participação das mulheres é efetiva, 

mas não como maçons. Homens e mulheres têm papéis distintos e isso fica 

simbolizado inclusive na separação dos acentos dentro dos templos maçônicos. Pelo 

menos no que diz respeito às reuniões ritualísticas das Filhas de Jó, há lugares 

reservados para mulheres e outros lugares reservados para homens, e a complexidade 

dessa separação aumenta, pois entre as mulheres existem os lugares reservados às 

membros do conselho guardião e às visitantes e quanto aos homens há a diferenciação 

entre maçom e não maçom. 

Tanto a afirmação de que as mulheres têm participação ativa na maçonaria 

feirense, quanto a de que elas estão completamente alheias à organização maçônica são 

questionáveis. O que se pode afirmar é que, nenhuma Loja maçônica feirense admite 
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como membro uma pessoa do sexo feminino, no entanto, todas as Lojas possuem uma 

Ala feminina que agrega as esposas de seus membros. A atuação dessas Alas femininas 

é maior ou menor a depender da Loja maçônica à qual está subordinada, por exemplo, 

se pertence a uma Loja que abriga uma organização paramaçônica, sua atuação incluirá 

os cuidados para com essa segunda ordem, caso contrário ela irá atuar em questões 

próprias ao grupo de mulheres e também prestando acessoria (geralmente em eventos) 

aos homens. 

Porém, o discurso de subordinação total e completa por parte das Alas femininas 

não pode ser considerado verdadeiro, na medida em que em algumas ocasiões as 

mulheres tomaram decisões contrárias às decisões tomadas por maçons em reunião e 

fizeram prevalecer a sua decisão. Foi o caso citado por A.M.A. em entrevista concedida 

no dia 13 de fevereiro de 2008. 

(...) chegou uma pessoa de lá [de dentro da Loja Maçônica] avisando que 
a loja não aceitava a criação do Bethel. Aí eu mandei dizer a eles que era 
tarde, que nós já tínhamos adiantado tudo (...), então nós não tínhamos 
como voltar atrás, já estavam os pais e as meninas ali, e agora nós íamos 
abrir, eu confiada em Gilberto lá dentro (risos), mandei meu recado, aí 
achei apoio da turma e mandei o recado lá pra dentro, aí não teve jeito, 
eles tiveram que aceitar, foi assim engolido.22 

 Essa fala deixa claro que mesmo com a subordinação à Loja Maçônica e por 

conseguinte aos maçons, as mulheres pertencentes às Alas femininas têm vontade 

própria e quando querem  tomam iniciativas fazendo prevalecer sua vontade sobre a 

vontade dos membros da Loja. 

 Um avanço observado na relação entre a maçonaria e as Filhas de Jó é o fato de 

que atualmente (em 2007), o Bethel23 Feirense recebeu uma correspondência de uma 

das Lojas da cidade (Harmonia Luz e Sigilo) que listava os nomes dos candidatos à 

iniciação na maçonaria (continha endereço, nome, telefone e ocupação) e perguntava se 

algum membro daquele Bethel tinha alguma informação que desmerecesse qualquer 

daqueles indivíduos e enfatizava que, em caso de resposta positiva a iniciação do 

mesmo não ocorreria. 

Essa correspondência indica que o papel das mulheres na Ordem está aos poucos 

sendo modificado. Não está mais tão restrito à parte estética, filantrópica e festiva. Elas 

                                                           
22 Entrevista concedida em 14 de fevereiro de 2008. 
23 Bethel é o nome do lugar onde se reúnem as Filhas de Jó 
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já podem participar da seleção dos candidatos. Isso pode ser um precedente para outros 

avanços.  
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CAPÍTULO II 

FILHAS DE JÓ. DA CRIAÇÃO DA ORDEM À SUA 

CHEGADA NA BAHIA. 

 

 

"-Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O SENHOR deu, o SENHOR tirou; louvado seja o 

seu nome!”. 

(Jó 1.21) 

A Ordem Internacional da Filhas de Jó é uma organização paramaçônica de 

caráter iniciático. Isso significa dizer que ela é subordinada à maçonaria e que só podem 

ser considerados seus membros pessoas que passaram por um ritual de iniciação. Suas 

reuniões são baseadas no Livro Ritual das Filhas de Jó, que foi pensado por sua 

fundadora, Ethel Thereza Wead Mick. Esse capítulo tem a intenção de apresentar a 

história das Filhas de Jó, analisando um pouco de sua estrutura e correlacionando a 

mesma com a organização mantenedora dessa ordem. 

A fundadora  

Segundo a cerimônia intitulada “Visita de Mãe Mick” contida no Livro de 

Cerimônias do Bethel #1 Rosas do Oriente de Paulo Afonso- BA, A Ordem 

Internacional das Filhas de Jó foi criada em 1920, nos Estados Unidos, por Ethel 

Thereza Wead Mick. Ethel foi estudante de medicina da faculdade de medicina de 

Creighton (Omaha, Nebraska), onde conheceu seu marido, o também estudante Willian 

Henry. Em 1904, após a graduação de Willian, eles se casaram. Segundo este 

documento Ethel tinha vontade de concluir seus estudos e tornar-se médica, no entanto 

suas atribuições de mãe e esposa não permitiram que isso fosse possível. 

Willian abandonou a medicina para servir ao exército na 1ª Grande Guerra 

Mundial, ficou na França até 1919 e, ao que tudo indica, foi lá que se tornou maçom. 

Após o retorno de seu marido, Ethel organizou uma comissão a partir da qual foi 
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elaborada a formação de uma irmandade que reuniria moças com parentesco maçônico 

para que estas fossem instruídas segundo os preceitos cristãos.  

A cerimônia contida no documento enfatiza a participação do marido na criação e 

execução do plano da Ordem, chegando até a afirmar que sem essa colaboração não 

haveria Organização das Filhas de Jó. “Eu sei que não podia ter realizado isso 

sozinha”.24 

 A fundadora da ordem se sentiu influenciada pelo estudo de registros de 

processos juvenis nos tribunais de Omaha e idealizou uma irmandade que tivesse em 

vista o bem estar de suas associadas. A educação infantil que recebeu foi baseada na 

religiosidade de sua mãe, e isso é visto como um ponto positivo pela idealizadora da 

Ordem, sendo citado inclusive para explicar o que a mesma pretendia compartilhar com 

as jovens participantes da Ordem (uma educação pautada na reverência às coisas 

sagradas, respeito aos mais velhos e amor à Pátria). 

Filhas de Jó 

A Ordem reúne moças com idade entre 10 e 21 anos incompletos que tenham 

parentesco ou relacionamento maçônico. Suas integrantes são conhecidas como “As 

Filhas de Jó”, em alusão às filhas do personagem bíblico em cujo livro se baseia a 

irmandade (o livro de Jó). Este livro foi escolhido para servir como base para a OIFJ 

porque, segundo Ethel Mick, é um exemplo que demonstra a paciência, fé e 

recompensa, três princípios sobre os quais se fundam as idéias e os discursos da Ordem. 

Mas, quem é esse personagem e que lições exatamente sua história pode passar 

para as Filhas de Jó? 

O Jó das Filhas de Jó 

O livro de Jó pode ser encontrado no Antigo Testamento da Bíblia Cristã, deste, a 

OIFJ  enfatiza a passagem presente no capítulo 42 versículo 15 que diz: “em toda a 

Terra não se encontraram mulheres mais justas do que as Filhas de Jó, e seu pai lhes deu 

herança entre seus irmãos”. A depender da tradução a palavra justa aparece substituída 

                                                           
24 Livro de Cerimônias do Bethel #1 Rosas do Oriente, Paulo Afonso- BA, Visita de Mãe Mick, p. 21. 
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por bela, porém essa modificação não interfere na interpretação do grupo, pois essa 

frase aparece sempre associada à retidão no comportamento.   

“(...) nos esforçamos para ensinar que ser justa é fazer o bem. Nós somos 
todas filhas de um só Deus, e pelos mais íntimos laços estamos ligadas ã 
Fraternidade Maçônica, esta organização baseada na fraternidade da 
humanidade.Como as Filhas de Jó não são parte dessa fraternidade. existe um 
grande trabalho a ser feito por nós. Devemos aprender a praticar a reverência a 
Deus, lealdade à nossa Bandeira, respeito aos mais velhos e amor para com todo 
mundo (...)”.25 

 

A herança deixada por Jó as seus filhos e filhas vai além dos bens dos quais ele 

era possuidor. A principal herança a que se refere a Ordem é a experiência, a sabedoria 

e os ensinamentos de Jó. Nesse ponto é feita uma analogia entre Jó e os mestres maçons, 

já que segundo a Prece de mães, pais e guardiões são eles que deixam sua herança às 

Filhas de Jó,“(...)Abençoa e proteja, nós Te pedimos, os mestres maçons que nos dão 

sua herança(...)”.26 Essa herança, no caso dos membros da Ordem se refere aos 

ensinamentos recebidos dentro dos Bethéis, através do estudo da história de Jó e da 

convivência com os maçons e seus ideais filosóficos. 

A escolha da história de Jó para basear os ensinamentos da ordem sempre é 

explicada (tanto no livro ritual quanto nas diversas cerimônias) por ser uma história de  

fé. Para analisar os ensinamentos que a Ordem pretende extrair da história desse 

personagem utilizei a leitura da cerimônia de iniciação contida no livro ritual, já que é a 

partir dessa leitura que Jó é apresentado aos futuros membros do grupo. 

Num deserto, da Arábia, existiu há muitos séculos, um homem cujo 
nome era Jó. Ele era um homem piedoso e correto, que amava e adorava 
Deus e desviava-se do mal. Deus em sua bondade, abençoou esse homem 
com grandes riquezas. (...) No Conselho Celestial, Deus elogiava a piedade 
de seu fiel servo Jó.O Demônio, cuja missão era testar a fé do povo e da 
terra, acusou Jó de ser piedoso porque Deus o abençoou com grandes 
riquezas, extensas propriedades e posses. Ele declarou que se Deus tirasse as 
riquezas de Jó, sua fé e reverência se tornariam ódio. Deus permitiu que o 
Demônio testasse a sua fé. Então, o Demônio executou sua missão. 
(...)Mensageiros chegando aos pés de Jó contavam-lhe desastres e mais 
desastres com seus rebanhos destruídos por raios, seus animais roubados 
por trinos nômades, seus servos assassinados e finalmente, a morte de seus 
filhos e filhas, acostumados a festas e alegrias, por um poderoso furacão 
que destruiu suas casas. ,Jó, angustiado jogou-se no chão, apoiando sua 

                                                           
25 MICK, Ethel T. Ritual da Ordem Internacional das Filhas de Jó.  Cerimônia de Iniciação.SCGOIFJ. 
Rio de Janeiro, 1996.p. 110-111. 
 
26 Idem, Ibidem,p. 80. 
 
 



 

 

34 

testa na poeira. O Demônio, sempre pronto a retornar ao seu Mestre com a 
estória de que Jó havia perdido a sua fé em Deus.Novamente o Demônio 
aproximou-se do trono dizendo: ‘Tudo que um homem possui ele dará 
por sua vida, ponha as suas mãos sobre ele e fira suas carnes e ele se 
voltará contra ti’. Deus respondeu: ‘Ele está em suas mãos, mas poupe 
sua vida’.O Demônio atingiu novamente Jó. O sofrimento de Jó era 
intenso. Ele foi banido das habitações do homem. Porém, ainda em seu 
sofrimento e desgraça, ele manteve sua fé em Deus, dizendo: ‘Devemos 
receber o bem das mãos de Deus e por que não esperar o mal?’ 
(...)Mesmo nessa hora de tormento, quando todos pareciam Querer 
destruí-lo ele se manteve fiel servo de Deus. Jó era um homem 
realmente decidido. Jó, atingido por uma incessante tortura, procurou 
refúgio em um monte de cinzas. Ele estava praticamente sem ajuda, e 
seus esforços para levantar-se do chão provocavam as risadas das crianças 
que se divertiam.Suas companhias eram mendigos e parias. (...) Tudo 
era escuridão, e Jó, na agonia de seu coração, gritava: ‘Por que Deus 
continua a manter a vida de quem anseia pela morte?’.Ao amanhecer, três 
homens vieram do Oriente. Eles eram amigos de sua juventude: Eliphas, 
Bildade e Zofar. Chegaram para demonstrar a Jó sua simpatia, pois a 
estória de sua desgraça já era conhecida nos locais mais distantes. Eles 
Procuraram Jó entre os mendigos, mais ninguém o conhecia. Quando 
finalmente encontraram seu amigo, olharam para ele com grande piedade, e 
observaram-no. Eles sabiam que seu desgosto e sofrimento eram intensos. E, 
esperaram até que Jó, em sua miséria quebrasse o silêncio.Finalmente, Jó 
falou: ‘Desapareça o dia em que nasci’. Ele continuava esperando a visita 
pacífica da morte para aliviá-lo do sofrimento terrestre. Ele recordava sua 
atual condição e suas palavras aumentavam como uma tempestade depois 
da calmaria.‘Por que é dada a luz a um homem cujo caminho está 
escondido?’. Jó falava com a paixão do desespero e a amargura de sua 
miséria. O mais velho de seus amigos relembrou que a calamidade destrói 
somente os fracos e os justos os corretos resistem. Novamente os amigos 
insistiram em dizer que Jó estava sendo punido por atos pecaminosos e Jó 
respondia a cada um. Ele mantinha sua pureza e retidão e maravilhava-se 
diante do trabalho da divina mão de Deus. Os pedidos de Jó para que Deus 
aparecesse foram ouvidos pelo Tudo Poderoso. Então, veio um vento e 
acima do tumulto veio a resposta de Deus: ‘Quem é este que confunde 
os conselhos com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando 
Eu coloquei as fundações da terra? Declara, se tens compreensão!’ 
Então, mais e mais us sussurros do vento perguntavam a Jó: ‘Quem fez o 
Sol brilhar, a lua caminhar em sua trajetória de prata, as águas 
turbulentas do mar se acalmarem e os rios fluírem em seu curso, o raio e 
o trovão cessarem, os pássaros cantarem, os animais correrem e a terra 
mover-se em seu curso? Quem satisfaz o desolado e vasto campo com 
chuvas gentis e traz o vento ameno sobre a terra?’Jó ouviu envergonhado 
e disse: ‘Veja, eu coloca rei a minha mão sobre a minha boca. Uma vez 
eu falei mas agora não responderei’. Novamente, a voz persistiu: ‘Se 
tens um braço como Deus, pega a espada e dirige o universo mas, punha 
abaixo tudo que é orgulho, subjuga as forças do mal e esconde a face do 
pecado nas trevas’.Jó respondeu: ‘Eu sei que tudo podes fazer, e que 
nenhum pensamento pode ser ocultado de Ti. Por isso eu disse aquilo 
que não sabia e me arrependo na poeira e nas cinzas’.Então o Senhor 
voltou-se para Eliphas dizendo: ‘Minha ira se acendeu contra ti e teus 
dois amigos porque não falaram de mim o que era correto como meu 
servo Jó faria’.A firmeza de Jó havia prevalecido. Deus pôs sua mão 
sobre ele, curou suas feridas, o guiou para as ruínas de sua casa e 
devolveu-lhe em dobro tudo que tinha. Então, Jó viveu por muitos anos 
em paz e plena fartura, como recompensa por sua fé durante as tentações do 
demônio27.  

                                                           
27 MICK, Ethel T. Ritual da Ordem Internacional das Filhas de Jó. Cerimônia de Iniciação.SCGOIFJ.Rio 
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O Jó apresentado pela OIFJ é um homem piedoso e correto, o que indica isso é o 

seu temor a Deus. O Deus que aparece nesse texto sabe recompensar seus fieis 

servidores. Esse é exatamente o caso de Jó, que tinha uma vida privilegiada. Era um 

homem de muitos filhos (sete filhos e três filhas), muitos empregados e muitas posses, 

além disso sempre era elogiado por sua fé. Enquanto seus filhos e filhas festejavam ao 

cair da noite, Jó em sua casa se recolhia para fazer orações em agradecimento ao seu 

Senhor. Além disso ensinava a seus descendentes que o temor a Deus era indispensável 

e que não se podia viver uma vida somente de prazer. 

Em um dado momento da história, a paz e tranqüilidade da vida desse servo são 

perturbadas pelo demônio que, por duvidar de sua fé, solicita a Deus permissão para 

testá-lo (é importante observar que nessa história o demônio não age sem prévia 

autorização do Deus Todo Poderoso). 

A principio o demônio retira de Jó seus filhos e filhas, empregados e bens, com a 

nítida intenção de que desprovido de sua riqueza e de seus descendentes diretos o 

mesmo entrasse em desespero e demonstrasse dúvidas quanto ao poder de Deus, a esse 

estímulo Jó responde de maneira positiva, afirmando apesar da dor e sofrimento das 

perdas, que se deve agradecer a tudo o que Deus dá, por tanto se deve também lhe ser 

grato quanto algo lhe for retirado. 

Insatisfeito com o resultado do seu teste o demônio pede para fazer um outro 

teste, desta vez atingindo a saúde de Jó e o deixando em estado de calamidade, Deus 

permite, exigindo apenas que a vida de seu servo seja preservada. Em seu sofrimento 

extremo Jó por diversas vezes pede a morte, mas em momento algum blasfema ou faz 

tentativas de dar cabo à própria vida. Nesse momento aparecem na narrativa, três 

amigos seus (eliphas, Bildade e Zofar) que, por saber de sua situação vêm de longe 

para aconselhá-lo. Os conselhos se encaminham no sentido de culpar Jó por sua 

desgraça, e de afirmar que tudo o que ele tem sofrido é resultado de seus .Deus se irrita 

com essas opiniões, “aparece” para Jó e seus amigos e lhes faz várias indagações. 

Nesse momento Jó demonstra mais uma vez como é sábio e se cala diante de sua 

ignorância frente ao poder de Deus. 

                                                                                                                                                                          
de Janeiro, 1996,p. 113-125. 
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Jó é aprovado com louvor em todos os testes aos quais foi submetido e, como 

recompensa por sua paciência e fé ele recebe em dobro tudo o que tinha antes das 

provações. Esse é o exemplo que as Filhas de Jó pretendem seguir.  

A história de Jó tem vários pontos que são questionáveis, como por exemplo: 

Não teria sido uma fraqueza de Jó ter pedido para morrer (como aliás seria de se 

esperar de um ser humano comum)? A restituição dos bens teria conseguido suprir a 

ausência dos que foram perdidos (um filho, por exemplo pode ser substituído por 

outro?)? Ou ainda, qual o papel da esposa de Jó nessa história?Um outro ponto 

interessante é que a esposa de Jó não é citada na História das Filhas de Jó. Aí vem a 

pergunta: As Filhas de Jó seriam também filhas da mulher de Jó ou elas são órfãs de 

mãe? 

O que se pode ver nas atas das reuniões ritualísticas (que é quando as Filhas de 

Jó “falam” sobre a história de Jó) é que em momento algum a história contada é 

discutida. As falas de Jó são exaltadas, mas nunca são questionadas. A restituição dos 

bens de Jó é vista como a recompensa de Deus à fidelidade de seu servo, não sendo 

discutido em momento algum (se foi discutido essa discussão não foi registrada), até 

que ponto esses bens substituíram os que foram arrancados anteriormente e nem 

mesmo, até que ponto essa restituição trouxe de volta a felicidade de Jó. 

 Sobre a mãe das filhas de Jó, o que se pode dizer é que Jó era casado. Isso não 

fica muito explícito na história relatada pelas Filhas de Jó, aliás a existência dessa 

esposa nem mesmo é citada em suas cerimônias ritualísticas. No entanto, recorrendo à 

Bíblia podemos ver o único momento em que a esposa de Jó é citada, 

“Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. 
E a mulher dele disse:  

- Você ainda continua sendo bom?Amaldiçoe  a Deus e morra! 
Jó respondeu:  
- Você está dizendo bobagem! Se recebemos de Deus as coisas 

boas, por que não vamos aceitar também as desgraças?”28 
 

Esse personagem não tem nome e surge para dar um conselho nada animador. 

Provavelmente é por isso que é silenciado na história contada pelas Filhas de Jó. A mãe 

que aparece nos documentos relacionados à Ordem (em sete atas de reuniões 

ritualísticas, três atas de reuniões administrativas, no ritual da Ordem, no Estatuto da 
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ordem e em quatro cerimônias do Livro de Cerimônias) se chama Mãe Mick, e não era 

contemporânea e muito menos esposa de Jó. Trata-se da já citada, Ethel T. Wead Mick, 

fundadora da OIFJ. É importante ressaltar que esses pontos discutíveis da história de Jó 

não são o foco da presente pesquisa, são apenas citados por serem questões suscitadas 

pela leitura da história desse personagem. 

Ordem Internacional das Filhas de Jó 

Para admissão de um membro da Ordem Internacional das Filhas de Jó há uma 

seleção. Dentre os fatores relevantes para essa admissão estão em primeiro lugar, o sexo 

do candidato (são aceitas apenas pessoas do sexo feminino), depois a idade (10 a 21 

anos), parentesco ou relacionamento maçônico, e o resultado das sindicâncias (que são 

feitas durante o período em que a candidata é apresentada á Ordem). 

 A escolha  de pessoas com parentesco maçônico possivelmente se deve à 

aproximação da fundadora com a maçonaria (já que seu marido era maçom e há indícios 

de que seu pai também o fora) e a decisão de acolher apenas meninas pode se dever ao 

fato de já existir na mesma cidade uma outra organização paramaçônica que acolhia 

apenas rapazes (Ordem dos Demolays). No que diz respeito à idade, não há documentos 

que façam menção a alguma explicação, suponho que se deva ao fato de ser esse o 

momento da vida do indivíduo em que surgem as principais dúvidas e em que o mesmo 

passa a gozar de uma certa liberdade e independência com relação a seus pais. 

A Ordem trabalha obedecendo dez Landmarks (princípios imutáveis), que dizem 

como as integrantes do grupo devem ser conhecidas (Filhas de Jó), que tipo de moças 

podem compor o quadro de membros (moças que queiram evolução, que acreditem em 

Deus e que tenham parentesco maçônico), no nome que o local de reuniões deve receber 

(Bethel), os ensinamentos aos quais os membros devem seguir (baseados no livro de 

Jó), a maneira como devem ser divididos os ensinamentos (três épocas), o lema da 

Ordem (“Virtude é uma qualidade que enobrece uma mulher”), os símbolos (a Bíblia, a 

Cornucópia da Fartura e o Lírio do Vale), que todos os membros tanto as filhas como o 

conselho guardião e os visitantes devem prestar juramento, que a Ordem é uma 

organização democrática, podendo a suprema autoridade ser utilizada como recurso e 

                                                                                                                                                                          
28Jó (2: 8, 9,10) in BIBLIA SAGRADA: Nova tradução na linguagem de hoje. Barueri (SP): Sociedade 
Bíblica do Brasil, 2000,p. 344  
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que deve possuir um Supremo Conselho Guardião com constituição e leis que 

obedeçam aos Landmarks. 

O recinto onde são realizadas as reuniões das Filhas de Jó é chamado “Bethel”, 

que significa “lugar sagrado”. Um Bethel pode ser construído dentro de um templo 

maçônico, uma igreja, ou mesmo um espaço vazio destinado apenas para este fim 

(como por exemplo uma garagem abandonada). 

No Bethel são realizados dois tipos de reunião: a reunião administrativa e a 

reunião ritualística. A primeira é realizada em uma sala comum dentro do Bethel, deve 

ser iniciada e finalizada com uma oração e é aberta para qualquer pessoa que queira 

assistir. A segunda é realizada dentro do templo, onde as Filhas de Jó devem estar 

vestidas com o paramento das oficiais (uma túnica grega de cor branca, sapatilhas e 

meias brancas e uma tiara com tiras brancas e púrpuras), deve ser iniciada (como na 

reunião administrativa) com pelo menos uma oração no início e uma no final da reunião 

(desta vez a oração deverá ser ministrada obrigatoriamente pela capelã).  

A reunião ritualística deve seguir atentamente as indicações do ritual da Ordem 

Internacional das Filhas de Jó. Estas reuniões podem ser assistidas por um maçom, um 

pai, padrasto, avô ou tutor de um membro ou candidata e também por mulheres com 

pelo menos 20 anos de idade e que tenha parentesco maçônico. Todas as pessoas que 

assistem a uma reunião ritualística pela primeira vez devem passar por um juramento (o 

juramento de segredo para adultos). 

Esse juramento é conduzido pela capelã, e tem como finalidade garantir que os 

visitantes se comprometam em guardar em segredo tudo o que for dito e visto dentro da 

reunião ritualística, além de encorajar as Filhas de Jó a serem membros fieis e 

participantes. O adulto que estiver no interior de uma reunião ritualística pela primeira 

vez e se recusar a prestar juramento deve se retirar do recinto e a reunião não pode 

prosseguir antes que ele decida por retirar-se ou prestar juramento.  

Durante a reunião ritualística são apresentados símbolos da Ordem, os mesmos 

são explicados durante a cerimônia “Sejamos conhecidas” criada para a divulgação da 

Ordem. O primeiro emblema apresentado é a bandeira do bethel. Ela é confeccionada 

nas cores branca e púrpura e tem no centro o símbolo das Filhas de Jó, um triângulo 

com três meninas dentro e o nome da Ordem embaixo.  
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A cor púrpura é a cor fundamental da Ordem e representa os mais altos ideais. Ela 

também é utilizada nos adereços do bethel e no paramento das oficiais que ocupam os 

mais altos cargos dentro do Bethel (Honorável Rainha e Princesas) está relacionada à 

força, à vitória, à perseverança. É o símbolo da transformação. A cor branca foi 

escolhida por simbolizar a pureza e inocência é a segunda cor básica da Ordem e é 

utilizada principalmente no paramento oficial das Filhas de Jó, o robe (ou túnica), o 

branco também é símbolo da  união, pois congrega a fusão de todas as cores.  

O triangulo é o maior símbolo das Filhas de Jó e significa a fartura e a perfeição 

(um ideal a ser alcançado). As três meninas dentro do triângulo representam as três 

filhas de Jó, Kézia, Jemima e Keren-Happouk. Representando também as três épocas 

em que se divide a Ordem. Essa divisão serve para demonstrar as fases da História de 

Jó. 

Em um altar colocado no centro da sala de reuniões do bethel fica a bíblia 

sagrada. Essa bíblia é de cor branca e, e no seu caso a cor tem o mesmo significado que 

os outros casos citados. A Capelã é responsável pela abertura da bíblia no início da 

reunião ritualística (no Capítulo 42, versículo 15 do Livro de Jó, onde está a passagem 

fundamental da Ordem, já citada) e por fechá-la ao fim dos trabalhos. Além de 

simbolizar o respeito pelas coisas sagradas a bíblia é indispensável no trabalho das 

Filhas de Jó por estar contida nela a própria história de Jó. 

A pomba branca também é um dos símbolos das Filhas de Jó. Ela faz alusão ao 

nome da primeira filha de Jó, Jemima. Além disso simboliza a paz, pureza, 

reconhecimento e aprovação divina. A urna de incenso está relacionada com o nome da 

segunda filha de Jó, Kézia, que pode significar Acácia, flor muito utilizada em incensos. 

Segundo as Filhas de Jó, a fumaça do incenso sendo levada para o céu é como suas 

orações de agradecimento a Deus pelas inúmeras bênçãos. A cornucópia da fartura 

representa a terceira filha de Jó, Karen Happouck e simboliza o triunfo da fé sobre as 

provações. 

O lírio do Vale é a flor das Filhas de Jó e representa a humildade, a pureza e uma 

vida limpa e transparente. O robe (traje utilizado pelas Filhas d Jó durante as reuniões 

ritualísticas) também tem seu significado. Além de ser citado como provável vestimenta 

do tempo de Jó ele também é visto como símbolo dos mais altos ideais de uma Filhas de 
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Jó. Sua cor é branca, e o branco como já foi dito simboliza a pureza e, segundo a 

“Cerimônia da História do Robe” deve lembrar às Filhas que a virtude é um ideal a ser 

admirado e desejado por qualquer mulher.  

A gola circular significa a vida eterna e os drapejados as inúmeras amigas que se 

faz na Ordem. O cordão tem vários significados, é relacionado às virtudes que 

constroem a vida eterna: Fé, Honra, Esperança e Amor, também simboliza a atitude de 

prece e faz lembrar que Deus é onipresente. As voltas que o cordão dá pelo corpo 

simboliza um abraço e o nó feito para prendê-lo deve ser quadrado, para lembrar que a 

retidão é o único caminho para o sucesso. As mangas quadradas também simbolizam a 

retidão e a honestidade. O robe deve estar a três polegadas do chão, repetindo um 

número que para as Filhas de Jó é um dos mais perfeitos, pois é representado de várias 

maneiras, as três Filhas de Jó, a Santa Trindade, as três épocas da história de Jó, os três 

amigos vindos do oriente e etc. 

Dentro do Bethel as Filhas de Jó dividem-se entre 20 cargos, são eles: Honorável 

Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa, Guia, Dirigente de Cerimônias, Secretária, Musicista, 

Bibliotecária, Capelã, Tesoureira, 1ª Mensageira, 2ª Mensageira, 3ª Mensageira, 4ª 

Mensageira, 5ª Mensageira, 1ª Zeladora, 2ª Zeladora, Guarda interna, Guarda Externa e 

Porta Bandeira. Além de todos esses cargos todos os Betheis podem formar também um 

coral. Cada Bethel possui também um Conselho Guardião que é responsável pela 

instrução das Filhas de Jó dentro da Ordem, ele deve ser composto por pessoas elegíveis 

a assistir reuniões ritualísticas do Bethel. 

A Honorável rainha deve planejar todas as reuniões do Bethel, além de presidi-

las. É a líder do grupo. A primeira princesa deve presidir durante a cerimônia de 2ª 

época na iniciação, além disso na falta da Honorável Rainha é seu dever assumir a 

reunião, a segunda princesa preside a cerimônia de 1ª época na cerimônia de iniciação 

além de ser a segunda na linha de sucessão da Honorável Rainha, a Guia tem a 

obrigação de acompanhar os visitantes nas reuniões ritualísticas e guiar as peregrinas 

(candidatas a Filha de Jó) durante a cerimônia de iniciação, a Dirigente de Cerimônias 

deve apresentar o emblema nacional e auxiliar a Guia nas reuniões.  

A capelã tem o dever de fazer as orações durante as reuniões além de transmitir 

os juramentos, a tesoureira deve receber os valores correspondentes às mensalidades das 
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Filhas de Jó e repassar de forma organizada para a Guardiã Tesoureira, a secretária deve 

tomar nota de tudo o que acontecer nas reuniões (escrever as atas), além de ser 

responsável pelas correspondências do Bethel.  

A musicista deve conduzir a parte musical das ritualísticas, a bibliotecária deve 

estimular o desejo pelas boas leituras em suas irmãs, as mensageiras devem transmitir as 

mensagens da história de Jó durante a iniciação, auxiliando assim os trabalhos da 

Honorável Rainha, primeira e segunda Princesas.  

Às zeladoras cabe auxiliar a Guia e Dirigente de Cerimônias além de ajudar as 

princesas durante a realização da Cerimônia de Iniciação. A guarda interna deve receber 

as informações vindas de fora e transmitir à guarda externa as ordens da Honorável 

Rainha, a Guarda externa deve impedir interrupções nas reuniões além de autorizar a 

entrada apenas de pessoas que possuam os pré-requisitos para assistir a uma reunião 

ritualística das Filhas de Jó e por fim a Porta Bandeira (cargo não obrigatório, assim 

como o coral) deve apresentar e guardar a Bandeira do Bethel. 

Os cinco cargos principais (Honorável Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa, Guia, 

Dirigente de Cerimônias), assim como os membros do Conselho Guardião, são eleitos 

em uma reunião (pode ser ritualística ou administrativa) na qual apenas as filhas de Jó 

votam e a gestão terá duração de um semestre. Para ser elegível a esses cargos a Filha 

de Jó deve ter sido aprovada no teste de proficiência e freqüentar assiduamente as 

reuniões. Não pode haver candidatura, e a eleita só pode tomar posse ou ser instalada no 

seu cargo, se estiver em dia com todas as suas taxas. Os demais cargos são indicados 

pela Honorável Rainha. 

A única organização exclusivamente para moças que exige parentesco ou 

relacionamento pessoal com um maçom é a OIFJ, no entanto, os registros da Ordem 

indicam que essa proximidade não faz das Filhas de Jó integrantes da fraternidade 

maçônica. Apesar de ser fortemente ligada à maçonaria e de difundir idéias de 

fraternidade e filantropia semelhantes às desta Ordem, a OIFJ não faz de seus membros 

indivíduos aptos para conhecer o segredo maçônico tampouco para participar das 

reuniões fechadas da maçonaria. Até porque a maçonaria é reconhecida principalmente 

por ser uma instituição exclusivamente masculina (fator que tem mudado com o 

surgimento das maçonarias mistas). 
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Os Bethéis 

O primeiro Bethel foi instalado em um Templo maçônico na cidade de Omaha em 

Nebraska no dia 20 de outubro de 1920. Nesta ocasião foram iniciadas cento e dezoito 

meninas. A primeira Honorável Rainha chamava-se  Deetteb Smith. Em 06 de agosto de 

1931 houve a iniciação de trinta meninas  na cidade de Vancouver em Columbia British 

no Canadá por Emily Maxuel. A partir de então a Ordem das Filhas de Jó se torna 

Ordem Internacional da Filhas de Jó. 

A OIFJ, surge num contexto de pós-guerra. O próprio Willian Mick (marido de 

Eethel Mick) prestou serviços ao exército americano nesse período. Dois anos antes da 

fundação do grupo findava-se o que se convencionou chamar de Primeira Grande 

Guerra Mundial. Os Estados Unidos Da América estavam diretamente envolvidos com a 

guerra e, ao final da mesma, muitos foram os investimentos em programas que 

valorizassem o nacionalismo. A Ordem das Filhas de Jó tem como um de seus preceitos 

essa valorização, 

 “O propósito dessa ordem é reunir garotas para o crescimento 
moral, espiritual e ensinar uma maior referência a DEUS e à Escrituras 
Sagradas, lealdade para nossa bandeira e o país que ela representa, e um 
respeito profundo para co seus pais e adultos.”29 

 

Além disso é importante lembrar que a Conferência Internacional das Mulheres 

Socialistas decidiu em 1910 criar o dia Internacional da Mulher (dez anos antes da 

criação da OIFJ) e os movimentos femininos e feministas que antecederam e sucederam 

esse momento certamente influenciaram a criação de uma Ordem que agregasse as 

mulheres até então excluídas das Organizações iniciáticas da maçonaria. 

Tornando-se Internacional cresceu também a complexidade da organização da 

Ordem, e a mesma ficou assim constituída: 1) Supremo Conselho Guardião (a nível 

internacional, sua sede está localizada nos EUA), 2) Grande Conselho Guardião( a nível 

nacional), 3) Conselhos Guardiões Jurisdicionais (a nível estadual, cada estado possui 

sua Jurisdição), 4) Conselhos Guardiões de Bethéis ( a nível local, cada Bethel possui 

                                                           
29Livro de Cerimônias do Bethel #1 Rosas do Oriente, Paulo Afonso- BA, Emblema das Filhas de Jó,p. 
27. 
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seu próprio conselho guardião), 5) bethéis, 6) outros grupos, segundo a aprovação do 

Supremo Conselho Guardião.Todas as instâncias estão subordinadas ao Supremo 

Conselho Guardião. 

As finanças do bethel são controladas pela secretária, pela tesoureira e pelo 

Conselho Guardião de Bethel. As fontes de renda do bethel são provenientes das 

mensalidades pagas pelas componentes, das taxas de iniciação, das taxas de filiação, dos 

lucros de eventos realizados para arrecadação de fundos e de contribuições financeiras 

de lojas maçônicas patrocinadoras. 

Essa verba, segundo a Constituição e regulamentos da Ordem Internacional das 

Filhas de Jó (1987) deve ser dividida de modo que um terço dela fique retida no próprio 

bethel, um terço seja destinado ao fundo promocional e um terço ao fundo educacional. 

Isso significa dizer que apenas um terço do que  for arrecadado deve ficar no Bethel, o 

restante deve ser enviado ao Supremo Bethel através da Jurisdição. 

O Brasil teve seu primeiro Bethel filiado à OIFJ em 13 de março de 1993, com a 

fundação do Bethel nº 01 do Rio de Janeiro que foi trazido pelo maçom Alberto 

Mansur, que também trouxe a Ordem Demolay ao país.  

Na Bahia, o primeiro Bethel foi fundado em 28 de agosto de 1993, na cidade de 

Paulo Afonso e teve como primeira Honorável Rainha, Luiza de Marilak Souza Terto e 

se chama “Rosas do Oriente” #001, este foi o  foi o 4º Bethel a ser fundado no país. Em 

seguida surgiu o Bethel Conquistense #002, na cidade de Vitória da Conquista, seguido 

pelo Bethel Barreirense #003 da cidade de Barreiras que foi fundado em 12 de março de 

1994 e pelo Bethel Laços de União #004 da cidade de Itabuna. O quinto Bethel a ser 

fundado na Bahia foi o Bethel Feirense Das Filhas de Jó #005. 

Bethel Feirense 

Em Feira de Santana existe apenas um Bethel, o “Bethel Feirense das Filhas de 

Jó”, que foi o 5º a ser fundado na Bahia e o 19º no Brasil. A primeira reunião de posse 

deste bethel foi realizada pelos Bethéis “Rosas do Oriente” da cidade de Paulo Afonso e 

“Bethel Conquistense das Filhas de Jó”, de Vitória da Conquista, em 04 de dezembro de 
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1994, quando houve a iniciação de 26 meninas que doravante tornaram-se oficiais e 

membros do mesmo. 

Segundo Aldair Martins de Almeida, membro fundadora do Conselho Guardião 

deste Bethel, a existência da Ordem Internacional das Filhas de Jó chegou à maçonaria 

feirense através de um convite enviado pelo mestre Maçom Itamar Assis (na época 

venerável Mestre de uma Loja maçônica em Vitória da Conquista e hoje Grão Mestre) à 

Loja Maçônica Harmonia Luz e Sigilo para a iniciação, instalação e Posse de um Bethel 

em Vitória da Conquista.  

Compareceram a essa Cerimônia além dela, os maçons Gilberto de Almeida (na 

época Venerável Mestre da Loja Harmonia Luz e Sigilo), Luiz Antônio Macedo Cruz e 

Yara Maria Portugal Lima e Cruz. Após assistir essa reunião e ter algumas explicações 

a respeito, os membros da comissão que visitou a cidade de Vitória da Conquista 

trouxeram a idéia da implantação de um Bethel em Feira de Santana.  

As atas das primeiras reuniões do Bethel Feirense não foram localizadas. Há 

indícios de que as mesmas foram retiradas do Bethel por uma past30 Guardiã a fim de 

reorganizá-las, mas não retornaram ao seu local de origem. Por tanto, os documentos 

utilizados para comentar a fundação do Bethel foi o Livro de Posse das Oficiais deste 

Bethel, assinado por cada oficial empossada de 1994 até 2006, as entrevistas orais 

concedidas por membros fundadores do Bethel Feirense e o Livro de Chamada das 

Oficiais, Conselho e Membros do Bethel Feirense das Filhas de Jó. 

A Chegada da OIFJ a Feira de Santana foi um pouco conturbada pois, segundo a 

fala de A. M. A. em entrevista concedida em 13 de fevereiro de 2008, a princípio a Loja 

maçônica Harmonia Luz e Sigilo (da qual os fundadores faziam parte) não aceitou a 

criação de um Bethel (a motivação para esta recusa não foi discutida). No entanto, 

segundo ela, essa informação chegou tarde demais já que, os preparativos para a 

instalação da Ordem já estavam encaminhados e não havia como voltar atrás. As atas 

das reuniões ritualísticas da Loja Harmonia Luz e Sigilo não foram cedidas para a 

construção do presente trabalho e, por isso o motivo pelo qual os maçons inicialmente 

recusaram a criação de um Bethel em Feira de Santana, não será analisado. 

                                                           
30 Past no vocabulário das Filhas de Jó é o equivalente a ex. A palavra vem do inglês past (passado) 
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As primeiras Filhas de Jó iniciadas neste Bethel foram convidadas pelos membros 

fundadores e participaram de várias reuniões a fim de conhecer os preceitos básicos da 

Ordem, bem como para serem sondadas, já que como se tratava de uma instalação, os 

cargos deveriam ser ocupados por elas mediante indicação dos membros do Conselho 

Guardião (e não por eleição como deve ocorrer nas gestões subseqüentes). Essa é uma 

atitude endossada pelo Estatuto do Bethel de 1995, que afirma que em caso de o Bethel 

ser recém instalado ou estiver em fase de reestruturação por falta de membros o quadro 

das oficiais deve ser escolhido pelo Conselho Guardião. 

Em geral as meninas escolhidas para participar dessas reuniões pertenciam ao 

círculo social das senhoras envolvidas na fundação do Bethel, como é o exemplo de 

Luana Barreto (sobrinha de Aldair Martins), Grace Karla Freitas Sodré e Renata Freitas 

Sodré (filhas de uma colega de trabalho de Yara Maria Portugal Lima e Cruz). Segundo 

G. K., em entrevista concedida no dia 14 de março de 2009, sua mãe, foi convidada a 

levar as filhas para participar de uma reunião e conhecer a Ordem das Filhas de Jó 

porque certamente elas seriam meninas de boa educação a julgar por sua conduta. 

Segundo as petições para associação das candidatas iniciadas na primeira gestão 

do Bethel Feirense, todas elas têm parentesco maçônico (nem todas são filhas de 

maçons, algumas têm parentesco mais distante, como Luana Barreto de Almeida, 

sobrinha da esposa de um maçom), com relação à religião todas afirmam ser cristãs 

(católicas) e todas as meninas estudam em escolas particulares da cidade. 

Analisando esse último ponto e somando-o à obrigatoriedade do pagamento de 

uma taxa de iniciação no valor de um salário mínimo, pode-se dizer que as integrantes 

desse grupo, pelo menos em um momento inicial pertenciam a um segmento social 

privilegiado na cidade. 

Poucas Filhas de Jó da formação inicial do grupo ainda residem em Feira de 

Santana. Grande parte delas deslocou-se para outras localidades a fim de aprimorar os 

estudos ou por motivos de trabalho. Essa foi uma das principais dificuldades na 

construção desse capítulo, aliada à ausência das atas das reuniões ritualísticas e 

administrativas do período referente aos anos de 1994 a 1997. 

A respeito da relação existente entre as Filhas de Jó do Bethel Feirense e a 

maçonaria local pode-se dizer que é uma relação intensa. Segundo os dados relatados 
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nas atas (principalmente de reuniões ritualísticas) a presença dos maçons é constante 

(isso fica claro quando a Honorável Rainha saúda as autoridades presentes nas 

reuniões). Nas atas das reuniões administrativas não é freqüente a menção à presença de 

maçons a não ser que o mesmo seja membro do Conselho Guardião do Bethel, no 

entanto são comuns as leituras de correspondências de Lojas maçônicas da cidade 

(convites para eventos, calendário de gestões, nominatas, etc.) e até de Lojas maçônicas 

de outros estados. 

Aparecem também nas atas de reuniões administrativas, a participação de Lojas 

maçônicas da cidade em eventos organizados pelas Filhas de Jó do Bethel Feirense. Em 

geral essa participação está relacionada a apoio financeiro, doação de bens materiais e 

acessoria em eventos. 

As falas de maçons em finais de reuniões ritualísticas do Bethel, quase sempre 

têm o objetivo de elogiar a atuação das meninas durante as reuniões, incentivá-las, 

oferecer apoio e salientar a importância que o Bethel deve ter em suas vidas. 

(...) Tio Sena, Venerável Mestre da Loja Luz e Fraternidade, falou que os 
pais das Filhas de Jó devem se sentir orgulhosos porque elas estão em um 
meio seleto, bom no qual Deus está presente(...).31 

A opinião que as Filhas de Jó Feirenses demonstram ter sobre os maçons também 

está registrada em suas atas de reuniões. Nas reuniões Ritualísticas em várias ocasiões 

de palavra franqueada32, algumas Filhas de Jó referem-se aos membros do Conselho 

guardião como pais e á maçonaria como sua família. Em geral isso é registrado em 

reuniões em que a carga emotiva é relativamente maior, como por exemplo uma 

reunião de iniciação ou posse. 

Nas entrevistas realizadas com Filhas de Jó para a construção desse trabalho suas 

opiniões acerca da maçonaria e dos maçons feirense também foram registradas, e cabe 

apresentá-las. 

Segundo S., os maçons vêem as Filhas de Jó como filhas e elas se vêem entre si 

como verdadeiras irmãs. Segundo ela, a Ordem é uma família que ela considera sua 

segunda família. Os maçons para ela são como pais. S. diz, que a relação é tão intensa 

                                                           
31 BETHEL FEIRENSE, Livro de atas das reuniões ritualísticas.n°02, 1998.Ata da reunião rtualística 
realizada no dia 15 de junho de 2001. 
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que um maçom que não conhece uma Filha de Jó, ao conhecê-la a trata como Filha, e 

faz com que ela se sinta em casa onde estiver. 

C. fala sobre a importância da maçonaria, ressaltando seu caráter social, mas diz 

que sente falta de uma maior integração entre Filhas de Jó e maçons. Ela fala sobre a 

crise da maçonaria e das Filhas d Jó da cidade, que provavelmente seria amenizada com 

uma parceria efetiva entre as ordens. 

G. tem uma fala mais parecida com a de S., lembrando a receptividade que os 

maçons geralmente têm com as Filhas de Jó, o cuidado e a prestatividade, citando um 

episódio ocorrido com ela quando da sua mudança de cidade. Ela não cita a palavra 

família, mas fala sobre a sensação de confiança que uma Filha de Jó sente em um 

ambiente em que reconhece um maçom. 

A. fala sobre o caráter familiar da maçonaria, mas revela que não o considera tão 

efetivo assim. Sua fala deixa transparecer que retoricamente a maçonaria é uma família 

na qual há ajuda mútua, mas na prática não é isso o que acontece. Ela não cita exemplos 

para o que quer dizer com sua fala, mas reforça seu desejo de ver a maçonaria fazer de 

fato o que diz que faz. 

N. diz que “Os maçons são a família”, referindo-se ao fato de que toda a estrutura 

está voltada para essa organização (a maçonaria).Ela diz que enxerga a maçonaria como 

um grupo que consegue administrar essa estrutura que a seu ver tem moldes patriarcais. 

Analisando as falas das Filhas de Jó sobre o que o maçom e a maçonaria 

representam para elas, podemos perceber que não é consenso que trata-se de uma 

família maçônica e, as Filhas que afirmam a existência dessa família têm dúvidas 

acerca de sua ação. Sobre a estrutura familiar representada pela maçonaria, considero 

que ela não pode ser enquadrada no modelo patriarcal, já que o mesmo se refere a 

famílias grandes, compostas por pai, mãe, filhos, netos e agregados. No caso da 

maçonaria tal como ela se apresenta em Feira de Santana o modelo seria o de família 

nuclear (pai, mãe e filhos), destacando-se que nesse caso o pai é a figura central da 

família. 

                                                                                                                                                                          
32 Momento em que a Honorável Rainha permite que os presentes façam suas considerações sobre a 
reunião e sobre outros temas. 
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O primeiro Conselho Guardião deste Bethel foi composto por dezesseis adultos, 

quatorze mulheres e dois homens (O Guardião associado e o Guardião adjunto), sendo 

que um deles faltou à reunião de instalação e posse, segundo o livro de chamada. É 

importante ressaltar que um Conselho Guardião não poderia ser formado apenas por 

mulheres já que, segundo os regulamentos das Filhas de Jó, apenas é considerado legal 

o Bethel cujo Conselho possua pelo menos um Mestre maçom entre seus membros e, 

tendo em vista que nas lojas feirenses apenas homens podem ser iniciados na maçonaria 

esse membro deve ser um homem. 

Segundo A. M. o intuito de se fundar um Bethel da Ordem das Filhas de Jó em 

Feira de Santana foi de orientar as meninas de parentesco maçônico, no sentido de que 

elas se tornem líderes. Os fundadores da ordem pretendiam ajudar a melhorar a oratória 

dessas meninas, de sua capacidade de organização e liderança, cuidando também do seu 

comportamento perante a sociedade. 

a orientação que nós damos, que nós temos ali a orientação é ajudar na 
educação, não só na educação familiar, na educação moral, intelectual, é 
o que a Ordem pretende e pede para nós passarmos para as jovens é isso, 
é que além de ter um comportamento digno, respeitoso ela seja também 
uma pessoa culta e que também seja uma verdadeira líder, porque ao 
nosso trabalho é pensando em criar lideranças e por isso que muitas 
chegam aqui atadas, não fazem nada e depois elas vão se desenvolvendo, 
vão criando coragem e vai começando a se soltar a conversar a fazer seus 
‘discursozinhos’, e cada vez que uma delas faz um ‘discursozinho’ e que 
é elogiada é um ponto para ela se sentir mais apoiada né?33 

Nas atas das reuniões administrativas do período entre  os anos de 1997 e 2004, o 

que se pode perceber é que esse incentivo é dado durante as reuniões principalmente 

em forma de mensagens lidas e discutidas no início das reuniões. Segundo os 

regulamentos da OIFJ, é obrigatório que os trabalhos sejam antecedidos de uma oração 

ao Pai Celestial e, após esse momento, geralmente os membros do grupo (comumente 

os que compõem o Conselho Guardião) levam mensagens das quais os presentes devem 

extrair lições. 

Essas lições são retiradas de várias fontes diferentes, entre elas jornais, revistas, 

livros e da própria Bíblia Sagrada. Esses textos têm teores diferentes e, os mais 

recorrentes, reforçam a importância dos laços de amizade, do respeito para com o 

próximo, do amor à família,  da reverência às coisas Sagradas e, algumas vezes, da 

importância dos estudos e da independência da mulher.  
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Quando se trata de reuniões administrativas com candidatas à iniciação na  

Ordem, os textos mais comuns são os que falam sobre auto-estima, liderança, união, 

compromisso e respeito ao próximo. Em uma das atas de reuniões administrativas Yara 

Maria Portugal Lima e Cruz deixa claro o que segundo ela são as intenções da Ordem 

ao iniciar as meninas, 

(...) Terá compromisso mediante uma postura com exemplos para uma 
jovem de dignidade dentro de uma sociedade apta de transformar uma 
jovem em uma mulher para um mundo melhor(...)34 

 

Ou seja, as duas mulheres que tomaram a frente na fundação e instalação do 

Bethel Feirense das Filhas de Jó, indicam em suas falas que a intenção da organização é 

trazer mudanças na vida cotidiana dessa moças, tais mudanças vão desde uma alteração 

no padrão comportamental dessas moças (com o intuito de que elas sejam mais 

recatadas – isso é indicado nas várias vezes em que se discute nas atas acerca das 

roupas que devem ser usadas para freqüentar as reuniões, roupas comportadas), até o 

incentivo à modificação de traços da sua personalidade, pois a pretensão é de torná-las 

líderes, desenvoltas, ativas e falantes. 

Na opinião dos fundadores da Ordem, essas modificações têm a intenção de 

tornar as jovens iniciadas pessoas melhores de modo a fazer com que elas tenham 

destaque nas atividades em que se envolverem. Feita essa observação é importante 

observar se essa mudança realmente é notada pelas jovens pós-iniciadas e em que 

medida elas as consideram de fato boas mudanças. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
33 Entrevista concedida no dia 13 de fevereiro de 2008. 
34 BETHEL FEIRENSE, Livro de atas das reuniões administrativas.n°01, 1997.Ata da reunião 
administrativa de 26 de novembro de 1997. 
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CAPÍTULO III 

ENTRE A FILHA DE JÓ “ IDEAL”  E A FILHA DE JÓ 

“ REAL”  

No capítulo anterior foi apresentado um breve histórico sobre a Ordem 

Internacional das Filhas de Jó, sobre sua chegada ao Brasil e à cidade de Feira de 

Santana. Foi visto entre outras coisas quais seriam as intenções da fundação do Bethel 

segundo seus fundadores. Aqui deveremos analisar como deve ser uma Filha de Jó para 

ser vista como ideal e como é a Filha de Jó do Bethel feirense.  

Como uma Filha de Jó deve ser  

Para pensar no que seria uma Filha de Jó ideal, irei me basearei no livro ritual das 

Filhas de Jó, no seu Estatuto, em seu Livro de Cerimônias, nas atas e nos depoimentos 

gravados com cinco Filhas de Jó e com uma das Fundadoras do Bethel Feirense. 

No livro Ritual não há nenhuma frase que se assemelhe com “uma filha de Jó 

deve ser...”, No entanto, durante a cerimônia de iniciação, enquanto prepara as 

peregrinas para a cerimônia de 1ª época, a Honorável Rainha diz o que elas devem 

buscar, “Devemos aprender e praticar a reverência a Deus, lealdade à nossa bandeira, 

respeito aos mais velhos e amor para com todo o mundo”.35 Em um outro momento da 

iniciação, a capelã profere o juramento que deverá ser repetido pelas candidatas. Esse 

juramento faz parte do trabalho de proficiência nº 02 que  não pode ser copiado e nem 

divulgado. Ele deve ser feito por qualquer menina que é iniciada na Ordem e diz o que 

uma Filha de Jó deve buscar. O que se pode depreender da leitura do juramento é que 

uma Filha de Jó deve buscar uma vida justa e correta, tentando ajudar ao próximo, 

respeitando as leis e sendo uma pessoa amorosa. 

No final da cerimônia de iniciação, a Honorável Rainha diz que uma Filha de Jó 

deve buscar ser sincera, estudiosa, bela em suas ações, firme e honesta. Em suma, o 

Livro Ritual das Filhas de Jó  não diz como as filhas de Jó devem ser, mas indica o que 

                                                           
35 MICK, Ethel T. Ritual da Ordem Internacional das Filhas de Jó.  Cerimônia de Iniciação.SCGOIFJ. 
Rio de Janeiro, 1996,p 111. 
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as mesmas devem buscar reproduzir em suas vidas. Em um outro momento já foi dito 

que, para a OIFJ, ser justa é fazer o bem. Esse “fazer o bem” está relacionado com as 

atividades filantrópicas realizadas pelo grupo. No entanto, na cerimônia de iniciação 

essas atividades não são citadas. 

Segundo o estatuto da Ordem seu objetivo é: 

Reunir moças que tenham parentesco maçônico para aperfeiçoamento de 
caráter através do desenvolvimento moral, espiritual e de liderança: amor ao 
lar e à família e busca de conhecimentos encontrados nos ensinamentos que 
destacam: reverência maior a Deus e às Escrituras Sagradas; amor aos pais; 
lealdade para com a Bandeira e a Pátria que ela representa.36 

Pode-se perceber então que uma perfeita Filha de Jó, além de ter parentesco 

maçônico deve ter inclinação para a liderança, amar seus pais e sua família, amar a 

Deus, crer nas escrituras sagradas e ser patriota. 

Há uma cerimônia chamada Brotos de Promessa37 na qual as oficiais explicam 

que uma Filha de Jó pode ser comparada a uma rosa. A vida delas pode ser dividida em 

três estágios: o primeiro (semente), acontece antes de entrar na Ordem, quando é 

apresentada à mesma e, impulsionada principalmente por sua curiosidade, anseia por 

conhecê-la melhor. O segundo estágio (broto) começa na iniciação, quando a garota é 

apresentada ao mundo das Filhas de Jó e aumenta seu circulo de amizades. Nesse 

momento, ela deve começar a preparar novas sementes e tentar apreender o máximo 

possível. O último estágio é o de rosa completa. Esse é o estágio alcançado pela Filha de 

Jó já experiente, que possui verdadeiras amizades dentro do Bethel e que ajudou os 

outros membros quando foi necessário. A cerimônia não deixa claro, mas esse último 

estágio provavelmente ocorre quando a Filha de Jó completa a maioridade.  

Nas Atas de Reuniões administrativas, o que aparece freqüentemente é o pedido 

dos tios e tias para que as Filhas obedeçam ao estatuto. Geralmente, quando esse pedido 

é feito, é precedido de alguma reclamação acerca de trajes utilizados pelas moças, ou 

sobre o pagamento das mensalidades em atraso. 

“(...) Marques ainda comentou sobre os trajes que algumas Filhas de Jó têm 
comparecido às reuniões administrativas e que já foi pedido a elas para não 
comparecerem a local com shorts curtinhos pois se trata de lugar sagrado e 

                                                           
36 ESTATUTO da Ordem Internacional das Filhas de Jó. Traduzido por Alberto Mansur em 13/02/1993,p. 
1. 
37 Livro de Cerimônias do Bethel #1 Rosas do Oriente, Paulo Afonso- BA, Brotos de promessa.,p. 31. 
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mesmo por ser uma determinação da Suprema e que consta no estatuto 
geral(...)”38 

Ao contrário do que foi alegado nessa reunião administrativa, no Estatuto Geral 

da Ordem não consta nada acerca do traje que deve ser utilizado para freqüentar 

reuniões administrativas, no entanto, o mesmo permite através do seu artigo IX, seção 1. 

que sejam feitas emendas em seus códigos e, o Bethel feirense utilizando-se dessa 

permissão apresenta seu estatuto interno. É no Art. XII seção 1. letra E que fica 

estabelecido que: “as Filhas de Jó usarão nas reuniões administrativas calça jeans e 

camisa de malha da Ordem”.39 

O pagamento das mensalidades de fato consta não apenas no Estatuto Geral, mas 

também no regimento interno e a Filha de Jó que passar mais de um ano sem efetuar o 

pagamento é considerada irregular. Além disso o não pagamento das taxas pode 

acarretar em suspensão da jovem. 

Outros motivos que podem levar à suspensão são as faltas sem justificativa e a 

retenção de dinheiro ou bens do Bethel. Uma suspensão deve ter duração máxima de 

seis meses, após os quais o membro deve ser reintegrado ou excluído da Ordem. Além 

disso, segundo o Estatuto Geral da Filhas de Jó, um membro da ordem pode ser 

excluído se tiver uma conduta que resulte em “descrédito, escândalo ou prejuízo à 

Ordem, ou desobediência deliberada às leis”.40 , uma jovem que se casar ou ficar 

grávida e omitir o fato também deve ser excluída. 

Sendo assim, uma Filha de Jó ideal, além de ter os pré-requisitos citados 

anteriormente (ser temente a Deus, patriota, etc.), deve manter suas mensalidades em 

dia, vestir-se da maneira que o Conselho Guardião considera de bom tom, freqüentar 

regularmente o Bethel e evitar o casamento e a gravidez “precoce”, é importante 

ressaltar que apenas a Filha que omitir a gravidez ou o casamento será expulsa. Mas 

uma Filha que engravide ou se case e torne isso público deve imediatamente pedir seu 

desligamento e entregar o cargo que por ventura esteja ocupando (o porque da 

obrigatoriedade do desligamento não é explicado pelo Estatuto), Isso significa que de 

                                                           
38 BETHEL FEIRENSE, Livro de atas das reuniões administrativas.n°01, 1997.Ata da reunião 
administrativa de 22 de setembro de 1998. 
39 BETHEL FEIRENSE DAS FILHAS DE JÓ. Regimento Interno.1998, p. 7 
40 ESTATUTO da Ordem Internacional das Filhas de Jó. Traduzido por Alberto Mansur em 13/02/1993,p. 
8. 
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qualquer maneira uma Filha de Jó grávida ou casada será afastada da Ordem e, pó 

conseguinte, não pode ser considerada como ideal. 

Nas atas das reuniões ritualísticas, ficaram registrados os inúmeros momentos em 

que os tios e tias do Bethel Feirense elogiaram o desempenho de algumas Filhas de Jó 

durante as reuniões. Quando uma Filha fala bem ela deve ser vista como exemplo pelas 

outras, lembrando que uma das finalidades do Bethel é desenvolver a oratória em seus 

membros. A participação nas atividades,  a união do grupo e a independência que uma 

Filha de Jó deve buscar, também são lembradas. Sobre essa independência, é importante 

ressaltar que não se trata de independência dos pais e sim no que diz respeito ao 

casamento. Por vezes é lembrado às Filhas de Jó que antes de pensar em se casar elas 

devem pensar em sua independência financeira e em seus estudos. 

Com relação ao empenho nos estudos é por vezes citada a importância disso. Em 

reuniões que ocorrem no início de anos letivos são registrados comentários de tios e tias 

sobre o necessário esforço que as Filhas devem fazer a fim de obterem as melhores 

notas. Na reunião do dia dez de dezembro de 2001 (provavelmente ocorrida no final de 

um ano letivo), é registrada a seguinte fala: 

“(...) Tio Raul lembrou à demais Filhas de Jó que tomem como exemplo o 
boletim da irmã Luana, por ter notas altas e lembrou que estudo não é 
motivo para deixar de freqüentar um Bethel(...)”.41 

Isso nos faz entender que uma Filha de Jó ideal deve ser também estudiosa. A 

irmã citada nesse trecho, Luana Barreto de Almeida, é citada em várias outras atas, 

sempre sendo elogiada por seu desempenho nas reuniões, por seu caráter e por suas 

atitudes. 

Em entrevista, A. M. A. revelou que, para ela, uma Filha de Jó ideal deve ser 

grata. Segundo ela, o reconhecimento pelo trabalho realizado dentro do Bethel é 

esperado pelos tios e tias que dedicam seu tempo a isso. Uma ligação no aniversário, um 

cumprimento ao encontrar na rua, uma carta, qualquer coisa é importante para 

demonstrar que a Filha de fato apreendeu o significado das Filhas de Jó (família). Daí se 

pode dizer que uma Filha de Jó ideal deve ser também atenciosa. 

                                                           
41 BETHEL FEIRENSE, Livro de atas das reuniões ritualísticas .n°02, 1998.Ata da reunião ritualística de 
10 de dezembro de 2001. 
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As Filhas de Jó possuem uma Oração própria, que é feita no início das reuniões 

administrativas. Essa oração foi traduzida e adaptada por Lígia Gracia Freitas Sodré e 

nela, as Filhas pedem a Deus para ajudá-las a realizar seus sonhos, a ser mais amorosas, 

a fazer sua família mais feliz a cada dia e a saber perdoar. Agradece à paciência de que 

é dotada e também a sua fé. Ao fim da oração pede-se que o Pai celestial faça de cada 

Filha uma mulher realmente justa, endossando o que os outros documentos já diziam 

sobre o que se espera de uma Filha de Jó. 

 

Como alcançar esse Ideal 

 

 As atas das reuniões administrativas e ritualísticas do Bethel Feirense registram 

as atividades realizadas durante as reuniões. E é através dessas atividades que 

poderemos perceber as estratégias dos tios e tias do Conselho Guardião a fim de fazer 

com que as Filhas de Jó atinjam ao objetivo definido pela Ordem. 

 Tanto as reuniões administrativas quanto as ritualísticas são geralmente 

enriquecidas com alguma mensagem trazida por membros do conselho guardião e, mais 

dificilmente, por membros do grupo. As mensagens mais freqüentes tratam de união, e 

logo são associadas aos trabalhos do grupo e à necessidade de as irmãs se unirem umas 

às outras. Um outro tema freqüente é a esperança. Esse tema é tratado com freqüência 

em um momento em que também são registradas assiduamente as palavras crise e vazio. 

Essas palavras estão associadas ao fato de as reuniões estarem sendo freqüentadas cada 

vez por um número menor de Filhas de Jó. 

 A primeira vez a que se faz referência a essa crise em reuniões ritualísticas 

ocorre em 06 de dezembro de 1997, quando a Filha de Jó Mariana, fazendo o uso da 

palavra menciona a falta de interesse das irmãs e é apoiada pela irmã Tércia, que 

reclama inclusive da (falta de) pontualidade. 

 Em diversas reuniões ficam registradas as falas de membros do Conselho 

Guardião que sugerem que as Filhas organizem melhor o seu tempo e afirmam que ter 

várias atividades não as impede de freqüentar o bethel uma vez por semana. Lembram 

sempre da responsabilidade pelo compromisso assumido na reunião de iniciação. 
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 O tema mulher sempre é citado em pelo menos uma reunião a cada ano 

(geralmente em reuniões realizadas no mês de março,por causa do dia internacional das 

mulheres). È intrigante perceber que um grupo formado por mulheres não faça 

discussões freqüentes acerca de temas relacionados a elas, e prefira outros assuntos. 

Apesar disso, nas reuniões em que se registra esse tema são trazidos textos de 

atualidades sobre a situação feminina no mercado de trabalho e é frisada para as Filhas a 

importância de ser uma mulher independente nos dias de hoje. 

 Dentro das reuniões ritualísticas são feitas algumas dinâmicas para mostrar 

como é importante por exemplo a ajuda mútua e a parceria entre os membros de um 

grupo. Uma das dinâmicas é a do palito, que consiste em demonstrar que um palito só é 

muito mais fácil de ser quebrado do que vários palitos juntos. 

 Um outro ponto que sempre é levado pelos tios às reuniões é a observância do 

estatuto das Filhas de Jó. Reuniões a fim de fazer a leitura desse estatuto foram 

realizadas, bem como reuniões para a leitura do ritual. Os tios e tias sempre destacam 

que as filhas devem pôr em ação aquilo que é lido tanto no Estatuto quanto no Livro 

Ritual. 

Além dessas ações existe também o incentivo à filantropia. As Filhas de Jó são 

motivadas dentro do Bethel a praticar a filantropia, realizando trabalhos junto à 

comunidade carente, com ou sem a parceria de outros grupos maiores (a maçonaria por 

exemplo). Campanha do Agasalho, Campanha do Leite, Dia das Crianças Solidário, 

entre outras campanhas, são citadas nas atas das reuniões administrativas. 

Em entrevista, A. M. A. também cita as correções feitas durante as reuniões 

ritualísticas. Membros do Conselho Guardião repreendem as Filhas de Jó que falam em 

voz baixa durante a apresentação, as que lêem as falas e as que ficam com conversas 

paralelas enquanto há outra pessoa falando. Algumas vezes é explicada a importância de 

uma boa oratória na vida de uma pessoa, citando exemplos de Filhas de Jó que 

chegaram à Ordem tímidas e saíram falantes. 

A fim de desenvolver a oratória das meninas  e aumentar seu interesse pelas 

reuniões os tios também incentivam as apresentações de seminários idealizados pelas 

próprias meninas, seja com temas que elas estudaram na escola, ou com algum tema que 
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elas acharam importante. Através dessas ações o Conselho Guardião pretende fazer com 

que as Filhas de Jó do Bethel Feirense tornem-se Filhas de Jó ideais. 

 

Como as Filhas se apropriam desse discurso 

 

 O discurso proferido pelos tios e tias do Conselho guardião é apreendido pelas 

Filhas de Jó de tal modo que as mesmas passam a reproduzi-lo em suas falas. Nas atas 

das reuniões (principalmente ritualísticas) podemos ler momentos em que Filhas de Jó 

chamam atenção de suas irmãs para a necessidade de serem unidas, de falarem bem, e 

de serem mulheres justas. 

Nas entrevistas orais gravadas com cinco Past’s Honoráveis Rainhas a 

incorporação das falas dos tios e tias fica bem clara, quando perguntadas sobre as 

modificações que perceberam em suas vidas que foram possivelmente causadas por seu 

ingresso na ordem, elas no geral afirmaram que sofreram boas mudanças, e ressaltam 

sempre a oratória como um ponto forte, é o exemplo de Claudia Carneiro, uma das 

entrevistadas, 

“a oratória é uma coisa nítida em qualquer Filha de Jó se você ver um 
seminário que tenha qualquer Filha de Jó ou Demolay, você vê um destaque 
e uma diferença nisso aí, mas assim, em postura, conduta, em assim, 
aprender a buscar as coisas sabe?Não esperar assim, sabe que as coisas 
venham até você. É você sempre procurar, você tem caminhos por onde ir 
(...) você aprende a se portar na sociedade, (...) um exercício diário é 
literalmente o da paciência. Quando você tem paciência, tudo vem(...) Então 
assim, paciência, conduta, essa coisa de querer buscar assim, foi um divisor 
de águas na minha vida, até mesmo a forma de fazer amizades, perder a 
timidez(...)”42 

 

Foram encontrados  dois textos escritos por Filhas de Jó acerca do que significa 

para elas “ser Filha de Jó”. O primeiro texto é de uma Filha de Jó do Bethel Feirense, 

Grace Karla Freitas Sodré. E o título do seu texto é justamente  Ser Filha de Jó. Quando 

escreveu esse texto, Grace tinha apenas três anos como Filha de Jó, mas já demonstrava 

um conhecimento considerável sobre a Ordem. 

                                                           
42 Entrevista concedida no dia 13 de março de 2009. 
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(....) Para ser Filha de Jó é preciso estudar sim. (..) é preciso ser delicada sim 
(...)Para ser Filha de Jó é de fundamental importância que se esteja querendo 
evoluir, melhorar como pessoa, estar disposta a agir e até mesmo a modificar 
a realidade em que se vive. É preciso que se creia num Deus que tudo pode e 
ao qual estamos ligados pelo amor, ter consciência de que sempre podemos 
ajudar alguém, e jamais esquecer que somos instrumentos de paz.43 

O texto fala rapidamente sobre o que diz a OIFJ, e tem a finalidade de explicar 

como a autora vê os ensinamentos a que teve acesso ao longo desses três anos. Segundo 

ela para ser Filha de Jó é preciso três coisas: Estudar. Ser delicada e querer melhorar 

sempre. Se observarmos com atenção veremos que esses três fatores estão presentes no 

ideal de filha de Jó pretendido pelos regulamentos da ordem e reafirmado pela fala dos 

membros do Conselho Guardião. 

Um outro texto com teor semelhante, foi escrito por uma Filha de Jó do estado de 

Minas Gerais, Semíramis Dominghetti. Com a finalidade de orientar as Filhas de Jó 

novatas Semiramis escreve um texto intitulado O que é uma Filha de Jó44, e nele 

explica o que ela acha que uma Filha de Jó deve fazer para ser vista como exemplo 

pelas outras. Ela divide seu texto em três partes: Família, Sociedade e Eu mesma. 

 Na parte reservada à família a autora fala sobre a necessidade de uma Filha de Jó 

ter uma boa relação com seus parentes. Fala da importância que a família deve ter na 

vida de cada pessoa e diz que uma boa Filha de Jó deve respeitar a todos os que estão a 

seu redor a começar pelo lar. 

 Quando fala sobre sociedade, na verdade ela está se referindo a como uma Filha 

de Jó deve se portar diante das outras pessoas. Diz que se dentro de casa uma Filha de 

Jó deve se comportar bem, na rua esse cuidado deve ser redobrado, porque segundo ela, 

os amigos e parentes podem relevar algumas coisas, mas os estranhos são cruéis.  

No tópico Eu mesma, ela diz do cuidado que uma Filha de Jó tem que ter com ela 

mesma. Nesse ponto ela fala sobre a influência na TV na vida dos adolescentes, na 

necessidade que alguns adolescentes têm de parecer mais maduros do que de fato são, e 

da busca incessante dos mesmos por “estar na moda”.Nesse momento a autora fala que 

uma Filha de Jó deve ter em mente que muito mais importante do que qualquer moda é 

                                                           
43 SODRÉ, Grace Karla F. Ser Filha de Jó. Feira de Santana: Bethel Feirense nº 05, 1997. 
44 Semíramis Dominghetti O que é uma Filha de Jó - Bethel Santa Rita # 11 MG, por email. 
<emaildasemy@yahoo.com.br> 
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gostar de si e se cuidar, porque nem sempre ela terá alguém do lado para dizer para que 

lado deve ir. 

Nesses discursos, o que fica claro é que de fato algumas Filhas de Jó internalizam 

o que é dito nas reuniões e elas se preocupam em fazer com que as outras irmãs 

internalizem isso também, acreditando que dessa maneira estão lhes fazendo o bem. No 

entanto, algumas vezes as ações destoam do que as palavras dizem e, no próximo tópico 

tentarei analisar em que medida as Filhas de Jó de Feira de Santana agem de acordo 

com o que se espera de uma Filha de Jó ideal.   

 

Como as Filhas de Jó do Bethel Feirense são 

 

Ao analisar pessoas, corre-se o risco de cair na generalização. É complicado 

afirmar como a Filha de Jó do Bethel Feirense é, pois certamente haverá aquela (ou 

aquelas) que não se identificam com as descrições apresentadas. Nesse momento do 

trabalho pretendo expor os diversos “perfis” de Filhas de Jó que emergem das Atas de 

reuniões e das falas, tanto de membros do Conselho Guardião quanto das próprias 

Filhas de Jó, admitindo que certamente existem algumas Filhas que não estão inscritas 

nesses “modelos”. 

Através do Livro de Chamadas das Oficiais e do Conselho posso analisar um 

primeiro item: a freqüência. Nas primeiras reuniões do Bethel Feirense foi registrado 

um nível de freqüência das Filhas de Jó que supera os 60%, no entanto a partir da 

segunda gestão esse número entra em declínio consideravelmente. A quarta reunião da 

segunda gestão do Bethel Feirense foi realizada com 37,5% dos membros. Dos cargos 

considerados de linha, duas oficiais estiveram ausentes dessa reunião, a Primeira 

Princesa e a Guia. Daí por diante, o que se verifica são oscilações na freqüência sempre 

com tendência à diminuição na presença dos membros. 

É por isso que é freqüente nas atas o apelo de tios, tias e das próprias Filhas de Jó 

para que as mesmas se interessem mais pela Ordem, que freqüentem as reuniões e que 

honrem o compromisso firmado na iniciação. Por várias vezes no momento da palavra 

franqueada alguém se diz triste por ver o bethel vazio. É criada inclusive uma campanha 
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para trazer as Filhas de Jó de volta ao Bethel: “Adote uma irmã”. Essa campanha 

consiste em fazer com que cada Filha de Jó se responsabilize por visitar uma irmã e 

convencê-la a ir para as reuniões. Ao que tudo indica a campanha não teve êxito, porque 

as reclamações sobre reuniões esvaziadas continuam e as faltas no Livro de Chamadas 

também. 

Durante as entrevistas, as Filhas de Jó (exceto Grace, que afirma não saber a 

situação atual do Bethel, por causa de sua distância geográfica do mesmo) demonstram 

certo desconforto com o esvaziamento. Por vezes elas citam os novos valores da 

juventude e o avanço tecnológico como culpados. Nas atas ficaram registradas as várias 

vezes que os membros do Conselho Guardião afirmam que para ser boa aluna não é 

necessário faltar no Bethel. Isso indica que possivelmente a justificativa mais recorrente 

para as faltas é o empenho nos estudos. 

Nas atas mais recentes, as faltas são atribuídas ao crescimento da cidade, que 

gerou à criação de novos espaços de convivência e, claro, de consumo: os Shoppings. 

Até 1999, Feira de Santana possuía quatro shoppings (Harnold Silva, Shopping Centro, 

Feira Shopping e Shopping Jomafa) todos eles de pequeno porte. No entanto, em 23 de 

abril de 1999 houve a inauguração do Shopping Iguatemi (hoje Shopping Boulevard), 

um shopping de grande porte (22.415 m² construídos e um fluxo de 500 mil pessoas por 

mês) que hoje é considerado o maior centro de compras do interior do estado da 

Bahia.45 O Iguatemi se tornou um ponto de encontro dos jovens da cidade e, isso sempre 

é apontado como possível causa das faltas em reuniões do Bethel. 

A facilitação do acesso à Internet também é um dos motivos citados para a “crise” 

das Filhas de Jó da cidade, “antes para você entrar na Internet tinha que esperar dar duas 

horas da tarde, hoje em dia todo mundo tem Internet a radio e outras aí”.46 

Assim, como as atas e o Livro de Chamadas registraram as Filhas de Jó faltosas, 

também foram registradas as freqüentadoras assíduas das reuniões. Filhas de Jó que 

mesmo sem assumir cargos estiveram presentes na maior parte das reuniões ocorridas 

durante seu tempo como membro da Ordem e que são citados, constantemente, como 

exemplos a serem seguidos. É o caso da já citada Luana e de Auricéia, uma Filha de Jó, 

                                                           
45 Segundo o site http://www.boulevardfeira.com.br/o_shopping.asp. acesso em 12 de março de 2009. 
46 Entrevista concedida no dia 13 de março de 2009. 
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que segundo as atas, após obter o grau de maioridade tornou-se presidente Guardiã do 

Bethel Feirense. 

Os trajes utilizados pelas Filhas de Jó do Bethel feirense também foram discutidos 

em várias reuniões. Aparentemente, algumas Filhas compareciam às reuniões 

administrativas em trajes considerados inadequado,s como os shorts “curtinhos”, e isso 

incomodou o Conselho Guardião a ponto de o mesmo aprovar uma emenda ao estatuto 

que tornava obrigatório o uso de calça e camiseta da Ordem nas referidas reuniões. Essa 

polêmica é interessante, tendo em vista que a cidade de Feira de Santana fica localizada 

no “polígono das secas” e sua temperatura média anual chega a 28,5ºC.47 

A oratória é um ponto muito discutido dentro das reuniões, principalmente as 

ritualísticas. As Filhas de Jó que se desenvolvem nesse sentido são elogiadas e devem 

ser vistas como exemplo, mas existem as Filhas que não conseguem tanto êxito, e falas 

como “vocês precisam ensaiar mais para que as reuniões sejam mais bonitas” são 

freqüentes. Esse é inclusive um dos motivos de evasão de membros da Ordem, pois, 

quando não conseguem se destacar, algumas meninas têm sua auto-estima atingida e 

acabam deixando as reuniões de lado. 

O (não) pagamento das mensalidades também é algo citado com freqüência nas 

Atas das Filhas de Jó de Feira de Santana. É comum os tios e tias lembrarem do estatuto 

da OIFJ e fazerem as cobranças durante as reuniões. Consta no estatuto que o membro 

que deixar de pagar suas mensalidades durante um ano é considerado irregular e pode 

ser suspenso de suas atividades. Com isso, perdem inclusive o direito de se candidatar 

aos cargos eletivos e de ser nomeada para os outros cargos. No Bethel Feirense, apesar 

disso ser constantemente lembrado, na prática não é o que acontece. 

Não há registro de nenhum membro que tenha sido impedido de tomar posse de 

algum cargo por causa de dívidas com o Bethel, apesar das freqüentes cobranças, e 

também não há registros de suspensão por este motivo. É provável que as filhas de Jó 

não sejam consideradas irregulares, mesmo estando em dívida, por causa do quesito 

freqüência, já que o mesmo, como já foi dito tornou-se um problema para o Bethel. 

É interessante também observar que a vinda da OIFJ para a Bahia, ocorreu 

inicialmente no interior do Estado. O primeiro Bethel a ser fundado na Bahia foi o já 
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citado Bethel “Rosas do Oriente”, na cidade de Paulo Afonso. Na reunião ritualística 

realizada no Bethel Feirense, no dia 15 de Julho de 2000, é registrado o momento em 

que um maçom identificado como Antônio, que naquele momento era Venerável mestre 

da Loja Liberdade em Salvador, indica sua intenção de instalar um Bethel naquela 

cidade, “tio Antônio, Venerável da Loja Liberdade, falou da pureza dos sorrisos das 

Filhas de Jó, comentando que agora está convicto em instalar um Bethel na cidade de 

Salvador”.48 

O Bethel Liberdade foi o décimo quarto a ser fundado no estado da Bahia, isso 

significa que a Ordem teve um crescimento considerável no interior do estado antes de 

atingir a capital. Várias são as hipóteses levantadas pelos membros do grupo sobre esse 

tema, dizem inclusive que essa demora ocorreu porque os maçons de Salvador eram 

mais velhos e não tinham filhas em idade para iniciar. 

No entanto uma explicação que me parece mais coerente é a de que a Ordem foi 

criada em 1920 numa cidade do estado de Nebraska nos EUA, ou seja em um contexto 

completamente diferente do vivenciado pelas jovens Baianas de fins de século XX e 

início do XXI. Apesar das (poucas) adaptações feitas, como a aceitação de meninas sem 

o parentesco maçônico, a OIFJ continuou reproduzindo os trabalhos criados no início do 

século XX de uma maneira engessada e, ao que tudo indica desinteressante para seus 

membros. 

No início da década de 1990, quando a Ordem chega à Bahia, Salvador já é 

considerada uma cidade de grande porte e, possuía inúmeras opções de lazer 

freqüentadas por jovens, talvez isso explique o receio da maçonaria local em fundar 

uma Organização que não acompanhou as mudanças sofridas pelas gerações com o 

passar do tempo. 

O ritual das Filhas de Jó, por exemplo ainda é o mesmo que foi escrito em 1920 

por Ethel Thereza Wead Mick, com algumas poucas adaptações (geralmente 

relacionadas à facilitação da leitura). Nas primeiras páginas do ritual pode-se ler que a 

Filha de jó deve gravar suas falas e reproduzi-las durante o ritual. Isso parece ilógico, 

                                                                                                                                                                          
47 Retirado do site http://www.cdlfs.com.br/feiradesantana.php. acesso no dia 15 de março de 2009. 
48 BETHEL FEIRENSE, Livro de atas das reuniões ritualísticas .n°02, 1998.Ata da reunião ritualística de 
15 de julho de 2000. 
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pois se a intenção é que as Filhas apreendam a história de Jó, porque não permitir que 

elas a reproduzam assim como compreenderam? 

Um outro problema é que apesar dos avanços tecnológicos, do crescimento e da 

criação de novos centros de convivência a, OIFJ parece não ter acompanhado os 

mesmos. Não consegue ainda (pelo menos não em feira de Santana) aliar-se a essas 

mudanças a fim de trazer as Filhas de Jó cada vez mais para perto. Os Bethéis têm 

Fotoblog, página no orkut, listas de discussão na Internet, mas são poucos que 

conseguem dar a acessoria devida a essas ferramentas, tornando-as úteis. 

Pode-se dizer que as Filhas de Jó do Bethel Feirense de alguma maneira atendem 

às expectativas dos membros fundadores da Ordem na cidade, no entanto, o fazem à sua 

maneira. O Bethel feirense tem características próprias e, as Filhas de Jó nele iniciadas 

também. Ao mesmo tempo em que reproduzem o discurso construído acerca do ideal da 

Ordem, as meninas modificam-no adequando cada vez mais á sua própria realidade. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A criação da ordem Internacional da Filhas de Jó foi criada com o intuito de 

atender aos interesses de um agrupamento muito específico, a maçonaria. Por ser um 

grupo que prega a fraternidade entre seus membros e que se autodenomina uma família, 

hoje, fazendo uma analogia entre a maçonaria e uma família, poder-se ia equipará-la a 

uma família nuclear (pai, mãe e filhos), no entanto, em 1920 (quando foi criada a OIFJ) 

essa família estava incompleta, já que, não havia ainda um espaço nela para a  filha. 

A maçonaria regular agregava os pais (homens), as Alas Femininas das Lojas, as 

maçonarias mistas e as maçonarias femininas reuniam as mães e a ordem Demolay 

(criada em 18 de março de 1919) reunia os filhos (homens). Para suprir essa lacuna é 

que foi criada a Ordem Internacional das Filhas de Jó, e é muito provável que se deva a 

isso o fato de ela reunir apenas moças. 

Quando os fundadores do Bethel Feirense tiveram a idéia de implantar a Ordem 

Internacional das Filhas de Jó na cidade de Feira de Santana eles tinham alguns 

propósitos que deveriam ser atendidos através das Filhas de Jó iniciadas e isso ficou 

claro tanto na fala de alguns fundadores como na leitura das atas das reuniões do Bethel. 

O principal desses propósitos era ajudar na educação das moças de modo que as 

mesmas se tornassem “mulheres de bem”. Para isso era necessário lhes dar instruções 

que estavam relacionadas a seu comportamento (trajes, respeito ao próximo, 

relacionamento entre Filhas de Jó, etc.) e, muitas vezes à modificação de traços próprios 

da personalidade de cada umas (a timidez, por exemplo pode ser vista como empecilho 

para o desenvolvimento da oratória e deveria ser trabalhada até ser eliminada). 

Pode-se dizer que de certa maneira esses propósitos foram alcançados com as 

Filhas de Jó do Bethel Feirense, já que, pelo menos em suas falas, fica clara a 

internalização dos discursos da Ordem. 
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Todas as entrevistadas quando indagadas acerca da influência da OIFJ em suas 

vidas citaram a mudança na oratória como algo fundamental, facilitador de processos 

diários, como as relações inter pessoais, profissionais e escolares. Para as cinco 

entrevistadas, falar com desenvoltura é um diferencial marcante dos membros de 

associações paramaçônicas juvenis como as Filhas de Jó. 

Em entrevista um dos membros fundadores da Ordem cita o fato de a maioria 

das Filhas de Jó dar prosseguimento à sua vida escolar através do ingresso na 

universidade como um ponto extremamente positivo. Segundo sua fala, isso indica que 

as moças estão “bem encaminhadas na vida”, logo os propósitos foram alcançados. 

Não foi possível definir um número de quantas Filhas de Jó da cidade de Feira 

de Santana ingressaram no ensino superior, no entanto fazendo uma breve análise do 

histórico das entrevistadas podemos perceber que pelo menos algumas fizeram esse 

ingresso e o consideram como algo que atende a seus interesses. 

Todas as entrevistadas foram em algum momento Honoráveis Rainhas do Bethel 

Feirense, exercendo o cargo máximo atribuído a uma filha de jó em uma esfera local (ou 

seja, dentro do seu Bethel), por tanto, é de se compreender que as mesmas considerem 

seu avanço na oratória um ponto importante. 

Através das fichas do entrevistado, podemos perceber que todas tiveram acesso 

ao ensino superior. Duas das entrevistadas já terminaram a graduação e iniciaram outras 

atividades e as demais são graduandas.  Todas elas são (foram) alunas da mesma 

instituição (UEFS), mas estudam cursos diferentes (Ciências Contábeis, Administração, 

História, Direito e Farmácia). 

Isso demonstra que pelo menos nesse sentido, as expectativas iniciais dos 

fundadores do bethel feirense foram atendidas. Porém, ao que tudo indica, esses 

fundadores tinham também a expectativa de serem reconhecidos pelos trabalhos 

realizados junto às moças, de serem lembrados, 

(...) a gente espera que elas nos reconheçam, que no dia do aniversário falem 
–parabéns, felicidades – não é preciso que se locomova até aqui não, mas 
pelo menos lembrar. Lembrar das pessoas a lembrança e atenção a gente quer 

(...).49 

Durante as entrevistas, foram muitas as vezes que nomes de tios e tias do 

Conselho Guardião foram citados, mas nem sempre em tom de agradecimento. As 

                                                           
49A.M.A. em entrevista concedida no dia 13 de fevereiro de 2008. 
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Filhas de Jó, principalmente as que foram iniciadas na Ordem mais recentemente, se 

queixam do que consideram cobranças excessivas por parte dos tios e tias do Bethel. 

Essas cobranças são no sentido de  exigir a participação quando as Filhas não 

consideram possível e atribuir responsabilidades que elas não admitem que sejam suas. 

Quando falam sobre gratidão, é à Ordem que elas se referem e não 

especificamente aos tios, talvez por isso a fala um pouco decepcionada de alguns 

membros (e ex-membros) do Conselho Guardião. 

As atividades do bethel Feirense foram interrompidas no ano de 2008, por falta 

de Membros no Conselho Guardião. Os motivos que levaram a essa evasão dos tios e 

tias e à não renovação do quadro de Conselheiros é algo a ser analisado posteriormente. 
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ANEXO 8 
FICHA  – ENTREVISTADO 

 

1. Nome: Aldair Martins  Almeida 

2. a) Endereço: Rua Ana Neri, nº 31, bairro: Mar da Tranqüilidade, Feira de 

Santana,Bahia.                                                                 Telefone: 32213831 

b) Endereço de trabalho: Avenida Presidente Dutra, nº 1258, 1º andar.  

                                                                                         Telefone: 36250055 

      3. Data e local de nascimento: 12/08 (não informou o ano) na cidade de Jequié, 

Bahia. 

      4. Estado civil: Casada                                                       Filhos: Sim, 4. 

      5. Ligação com o Bethel/ Ligação com a maçonaria: Membro fundador do Bethel 

Feirense tendo ocupado todos os cargos do Conselho Guardião do mesmo exceto o 

cargo de musicista, além de ter sido Guardiã na segunda gestão do Bethel e da 

Jurisdição. 

      6. Escolaridade: Ensino médio. 

      7. Profissão ou atividades que exerce: No passado foi professora de escola pública 

em uma cidade do interior, hoje além de ser aposentada colabora com a 

administração da empresa da família. 

      8. Religião: Católica. 

      9. Representatividade no Bethel e na maçonaria feirense: Por ser ligada ao 

Bethel Feirense desde o seu nascimento e por continuar atuando nele até hoje, Tia 

Day, como é mais conhecida é sempre associada ao mesmo. Ela é uma profunda 

conhecedora do estatuto da Ordem e de seus rituais além de ser muito respeitada e 

conhecida no seio da maçonaria justamente por conta de sua história e ligação com a 

Ordem internacional das Filhas de Jó. 

      10. Antecedentes familiares: é esposa de uma maçon, tem  dois filhos na 

maçonaria e um genro, além de ter iniciado na Ordem três sobrinhas (pois quando 

fundou o Bethel em Feira de Santana suas filhas não tinham mais idade para serem 

iniciadas) e de ter um neto na Ordem Demolay. 

      Entrevista realizada em:        13 de fevereiro de 2008.      

                                                        

 

 



 

 

ANEXO 9 
Ficha do entrevistado 

(Filhas de Jó ) 

 

 

• Nome:  

Anne Clarissa Fernandes de Almeida Cunha 

• Endereço:  

Rua Marion, nº 28, Bairro Sobradinho, Feira de Santana, Bahia 

•  Telefones:  

(75) 3483-3460; (75) 9199-1006 

• Data e local de nascimento: 

12 de Junho de 1986, Feira de Santana 

• Estado civil: Solteira                         Filhos? Nenhum 

• Ligação com o Bethel: 

Filha de Jó 

• Escolaridade:  

Superior incompleto 

• Profissão/ Atividades que exerce: 

Estudante e Estagiária de Direito 

• Religião:  

Espírita 

• Antecedentes Familiares (Parentesco Maçônico ou com alguma Filha de jó): 

Filha de Maçom 

• Mostrou algum documento? 

Não. 

• Outras observações: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Entrevista realizada em : 15/03/2009. 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 
Ficha do entrevistado 

(Filhas de Jó fundadoras) 

 

 

• Nome: Cláudia Maria de Oliveira Carneiro. 

• Endereço: Rua Milão nº. 720 – Brasília – Feira de Santana /Ba. 

• Telefones: (75) 32215685 e (75) 99728576. 

• Data e local de nascimento: 24/10/1982 – Feira de Santana /Ba 

• Estado civil: Solteira                      Filhos? Não 

• Ligação com o Bethel: Membro de Maioridade. 

• Escolaridade: Superior em curso. 

• Profissão/ Atividades que exerce: Estudante. 

• Religião: Católica. 

• Antecedentes Familiares (Parentesco Maçônico ou com alguma Filha de Jó): 

Pai Maçom. 

• Mostrou algum documento? Sim, sua placa de Past Honorável Rainha. 

• Outras observações: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

• Entrevista realizada em: 13/03/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 
Ficha do entrevistado 

(Filhas de Jó Fundadoras) 

 

• Nome: Grace Karla Freitas Sodré 

• Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 116 

• Telefones: 75.99426509/ 75. 33319018 

• Data e local de nascimento: 27 de abril de 1978, Feira de Santana-Ba 

• Estado civil: Solteira                      Filhos? Não. 

• Ligação com o Bethel: 

 Membro de Maioridade do Bethel Feirense das Filhas de Jó 

• Escolaridade: Bacharel em Ciências Econômicas 

• Profissão/ Atividades que exerce: Bancária 

• Religião: Espiritualista 

• Antecedentes Familiares (Parentesco Maçônico ou com alguma Filha de jó): 

Filha de Maçom 

• Mostrou algum documento? Não 

 

• Outras observações: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Entrevista realizada em : 14/03/2009. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 12 
Ficha do entrevistado 

(Filhas de Jó) 

 

 

 

• Nome:  

Nayara Fernandes de Almeida Cunha 

• Endereço:  

Rua Marion, nº 28, Bairro Sobradinho, Feira de Santana, Bahia 

•  Telefones:  

(75) 3483-3460; (75) 9141-7955 

• Data e local de nascimento: 

27 de Novembro de 1987, Feira de Santana 

• Estado civil: Solteira                         Filhos? Nenhum 

• Ligação com o Bethel: 

Filha de Jó 

• Escolaridade:  

Superior incompleto 

• Profissão/ Atividades que exerce: 

Estudante 

• Religião:  

Espírita 

• Antecedentes Familiares (Parentesco Maçônico ou com alguma Filha de jó): 

Filha de Maçom 

• Mostrou algum documento? 

Não. 

• Outras observações: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

• Entrevista realizada em : 15/03/2009. 



 

 

ANEXO 13 
 

Ficha do entrevistado 

(Filhas de Jó fundadoras) 

 

 

 

• Nome:  Sheila Machado de Freitas Santos 

• Endereço: Rua: Cupertino Lacerda,460, casa 60, Vila Santa Isabel,  

• Bairro: Brasília 

• Telefones: (75) 3486/1949   - (75) 9114-7555 

• Data e local de nascimento: 31/08/1977. Feira de Santana- Bahia 

• Estado civil: Casada                      Filhos? Sim (1) 

• Ligação com o Bethel: 

        Fui membro ativa durante 8 a 9 anos 

• Escolaridade:  

         3o  Grau Completo 

• Profissão/ Atividades que exerce: 

   Administradora, mas no momento só estudando para concursos e conclui um 

outro curso o de Técnica em Segurança do trabalho 

• Religião: 

        Evangélica  

• Antecedentes Familiares (Parentesco Maçônico ou com alguma Filha de jó): 

Pai Maçom 

• Mostrou algum documento? 

Não 

• Outras observações: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• Entrevista realizada em : 26 de outubro de 2008. 

 


