
    

  
Bethel nº 14 “Agnes” de São Paulo 

Fundado em 5 de agosto de 2007      

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUTA E VESTIMENTA 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este Código de Conduta e Vestimenta foi criado pelo Conselho Guardião do 
Bethel nº 14 “Agnes” de São Paulo, e será divulgado a todos os membros de forma 
que possam cumpri-lo fielmente. O não cumprimento de seus itens implica em 
desrespeito para com o Conselho Guardião do Bethel e as Leis das Filhas de 
Jó Internacional, estando a Filha passível de sofrer as sanções previstas na 
Legislação.   

É importante lembrarmos que, antes de qualquer coisa, somos uma família e 
zelamos pelo bem-estar de nossos membros. As regras foram apenas formuladas 
para padronizar o visual do nosso grupo fazendo com que as meninas se sintam 
confortáveis, com o objetivo principal de criar uma identidade visual de grupo e 
ainda, manter a individualidade de cada membro. É dever de cada Filha preservar 
a imagem da Organização e se esforçar para não descumprir as regras propostas.  

Por fim, as funções desenvolvidas por cada uma dentro do Bethel devem ser 
transparentes e zelosas para com o bem comum, edificando a confiança que guia 
os nossos laços de carinho e amizade.  

Contamos com o apoio e colaboração de todas vocês!  

 

São Paulo - SP, 18 de novembro de 2022. 
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Código de Conduta e Vestimenta.  

Observação:  

a) Este documento tem validade por prazo indeterminado, e poderá ser 
revisado anualmente por cada novo Conselho Guardião do Bethel, sem prejuízo 
das Filhas do Bethel requererem uma revisão em conjunto com os membros do 
CGB.  

b) A cada nova gestão administrativa do CGB este documento será enviado a 
todos os membros do Bethel.  
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ITEM 1 – MAQUIAGEM, ESMALTES E JOIAS E OUTROS 

a) Maquiagem: É permitido o uso de maquiagens enquanto os paramentos 
oficiais das Filhas de Jó Internacional estiverem sendo usados. Contudo, a 
maquiagem deve ser moderada, neutra, natural, prática e adequada para o tom de 
pele da Filha, sendo permitido a utilização de bases e rímeis com cobertura natural, 
corretivo leve, pó compacto e blush de forma moderada. Não são permitidos 
produtos que destoem do tom de pele da Filha, devendo cada uma sempre prezar 
pela naturalidade da maquiagem como uma forma de autocuidado, logo, os 
excessos que ultrapassarem os requisitos aqui elencados não serão admitidos em 
reunião ou em visitas oficiais.  

b) Esmalte: É permitido o uso de esmaltes claros e de cores neutras, de forma 
que se mantenha, também, a neutralidade das nail arts.  

c) Joias: “Joias usadas com a túnica oficial devem se limitar a broches oficiais 
de membro e/ou joias oficiais, prêmios, um relógio de pulso e uma peça de joia 
adicional apropriada à vestimenta de nossa Ordem e aprovada pelos Membros 
Executivos do Conselho Guardião do Bethel.”, vide POP-Bethel-11 (seção 2, item 
d).  

d) Relógio: É permitido o uso de relógios ou smartwatches, desde que (i) os 
aparelhos sejam discretos e, em relação aos smartwatches, (ii) os dados móveis, 
wi-fi e bluetooth estejam desativados, ou seja, no modo avião ou desconectados do 
celular.  

e) Lingerie: A Filha de Jó deve fazer uso de lingeries, não podendo elas 
aparecerem no robe. A Combinação ou Anágua devem ser sempre usadas.  

f) Cabelo: O cabelo não deve cobrir a coroa, independentemente de solto ou 
preso. A coroa deve ser usada a até 2,5cm além da linha do cabelo, vide fl. 16 do 
Ritual.  

 

ITEM 2 - APRESENTAÇÃO EM PÚBLICO  

a) Paramento oficial – O uso do paramento oficial das Filhas de Jó 
Internacional somente é permitido em atividades das Filhas de Jó ou da Família 
Maçônica/Paramaçônica, desde que solicitada por e-mail a prévia autorização aos 
Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel, com antecedência mínima 
de uma (1) semana. Ao utilizar o paramento oficial, a Filha deve estar 
acompanhada por um responsável, seja ele do seu Bethel de origem, do Bethel 
que está visitando, ou de um Membro do Conselho Guardião do Bethel. Outros 
ambientes e eventos deverão ser analisados caso a caso e sempre com a 
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autorização prévia do CGB. O paramento oficial ou qualquer uma de suas partes 
não deve ser usado para outras finalidades, como teatro, festas à fantasia etc. cujo 
objetivo não seja representar as Filhas de Jó Internacional. Ao utilizar o paramento 
oficial, é proibido consumir chicletes ou balas. Em caso de necessidades médicas, 
uma Filha de Jó vestindo o paramento oficial pode se alimentar durante a reunião 
ou durante os intervalos, de acordo com as especificidades de cada caso, a ser 
analisado pelo Conselho Guardião do Bethel. 

b) Vestimentas na apresentação em Público – Em visita a qualquer Bethel, 
Loja Maçônica, ou qualquer instituição Maçônica/Paramaçônica, em reuniões 
formais ou festivas, uma roupa apropriada deverá ser usada, mesmo que se 
pretenda usar o paramento oficial durante uma reunião ou atividade. Não será 
permitido o uso de vestimentas curtas.  

c) Falar em nome das Filhas de Jó Internacional - Sempre que possível, um 
membro do Bethel deve divulgar as Filhas de Jó Internacional e o Bethel, 
explicando ao público seus preceitos e objetivos, sendo direto, claro e seguro; 
respeitando as hierarquias, ordens de passe de palavra, e demais exigências 
conforme a ocasião. Ressalta-se que a Filha não poderá se comprometer com algo 
que envolva o Bethel sem submeter a questão à prévia deliberação e voto das 
Oficiais do Bethel.  

d) Relacionamento interpessoal - Relacionamento com o próximo é de 
extrema importância para as Filhas de Jó Internacional. Temos que desenvolver 
uma ligação baseada no respeito, cordialidade e cortesia com todos os que cruzam 
nosso caminho, para que possamos divulgar ainda mais a Organização e seus 
preceitos. 

e) Comportamento em ambientes Maçônicos - Em ambientes Maçônicos, a 
Filha deve manter o decoro em suas palavras e ações, tendo em mente que a 
quebra do comportamento exigido pode comprometer a sua imagem e a probidade 
da própria Organização. É recomendável que a Filha não converse ou circule 
durante reuniões, salvo em necessidade claramente configurada.  

 

ITEM 3 - USO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS  

O uso da internet e das redes sociais é permitido, sendo facultado às Filhas a 
divulgação dos objetivos e trabalhos desenvolvidos na Organização. Contudo, 
alguns cuidados devem ser tomados ao expor a instituição a qual pertence: 

a) Durante as reuniões do Bethel (Ritualística ou Administrativa) o uso de 
celulares ou dispositivos eletrônicos, como tablets, smartphones, iPods, tocadores 
de música etc. são permitidos caso necessário para o desenvolvimento dos 
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assuntos discutidos no momento. Smartwatches são permitidos em Ritualísticas 
apenas quando desconectados dos celulares. Em cerimônias públicas ou durante 
visitas, o uso de celulares é restrito para fins de divulgação, desde que não 
prejudiquem a cerimônia de maneira alguma, conforme disposição do POP-Bethel-
8, “Instalação”, Seção 1, item c. 

b) Evitem, na medida do possível, expor seus nomes e o do Bethel com 
postagens e comentários inapropriados e depreciativos.  

c) As Filhas de Jó Internacional é uma Organização que defende a justiça e os 
direitos humanos. Formas de intolerância e discriminação como, por exemplo, 
racismo, xenofobia, LGBTQIA+fobia ou qualquer outra propagação de ódio, 
independentemente de envolver a Organização ou não, não serão tolerados, sob 
pena de advertência, suspensão ou expulsão, conforme o caso. 

 

ITEM 4 - PRESENÇAS E RESPONSABILIDADES  

a) Responsabilidades: Uma vez que se aceita fazer parte da Organização, a 
Filha deve entender que as atividades desenvolvidas dentro do Bethel se tornam 
um compromisso, e deverão cumprir as atividades de seu cargo, bem como as 
ordens dadas pela Honorável Rainha ou pelo Conselho Guardião do Bethel, tais 
como: apresentação de trabalhos, execução de relatórios ou qualquer outra 
atividade prevista dentro do calendário do Bethel, que compõe uma gestão 
administrativa. 

b) Presença nas reuniões do Bethel: Para participar do Bethel a Filha deverá 
se comprometer a participar de cem por cento das atividades, salvo em situações 
de extrema urgência, as quais deverão ser justificadas por escrito e aprovadas 
pelos Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel. 

c) Justificativa de faltas: Em caso de faltas nas reuniões e atividades, uma 
justificativa de falta deverá ser enviada aos Membros Executivos do Conselho 
Guardião do Bethel, à Secretária do Bethel e à Honorável Rainha Bethel, conforme 
modelo divulgado pelo Conselho Guardião do Bethel, até uma semana após a 
reunião. Somente serão consideradas faltas JUSTIFICADAS se comprovados os 
seguintes motivos: 

A. Doença que impossibilite o comparecimento; 
B. Falecimento de familiares; 
C. Compromisso escolar no horário da reunião; 
D. Trabalho no horário da reunião; 
E. Compromissos familiares comunicados com uma (1) semana de 

antecedência; 
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F. Compromissos assumidos previamente e afetados por alterações 
posteriores no calendário de reuniões do Bethel, desde que 
comunicados até três (3) dias após a comunicação oficial do Bethel;  

G. Demais casos serão discutidos pelo Conselho Guardião do Bethel. 

d) Eleição e Instalação: É importante ressaltar que, para ser elegível a 
qualquer cargo, é necessário que a Filha tenha passado satisfatoriamente pelo 
Exame das Lições de Proficiência e tenha presença regular nas reuniões e 
atividades do Bethel, ou seja, presença em todas as reuniões regulares do Bethel, 
sejam elas presenciais ou virtuais. Ainda, para ser instalada em qualquer cargo do 
Bethel, é preciso que a Filha esteja adimplente com suas taxas e mensalidades. 

e) Caso a justificativa não se enquadre nos requisitos propostos, o membro do 
Bethel não deve ser elegível para concorrer à eleição seguinte. 

 


