Gincana das Misses beneficia Casa Ronald McDonald Jahu
No dia 21 de março, a Casa Ronald McDonald Jahu recebeu a visita de membros da Ordem
Mundial Filhas de Jó, integrantes do Bethel 12 Lírio de Jahu – um grupo feminino apoiado pela
Maçonaria.
Composto por 35 meninas e jovens mulheres, entre 10 e 20 anos, o Bethel 12 Lírio de Jahu
promove a Gincana das Misses, uma ação de estímulo à prática da filantropia. A Casa Ronald
McDonald Jahu, que apoia crianças e adolescentes em tratamento de câncer, foi beneficiada
pela ação.
Todos os meses, as jovens do Bethel recebem uma tarefa: visitar e fazer doações a uma
instituição filantrópica. Amanda Falcão, segunda princesa do Bethel, explica que os itens são
arrecadados entre as próprias participantes com as famílias, amigos de escola e da faculdade.
De acordo com Amanda, a escolha dos produtos foi feita em acordo com o grupo, levando em
conta as restrições para pacientes imunossuprimidos e transplantados.
Além de guloseimas para as crianças, foram doados sabonetes e peças de vestuário. As
participantes da Ordem Mundial Filhas de Jó passaram uma manhã agradável com os
hóspedes e colaboradores da Casa. “Adorei passar um tempo com as crianças da Casa e poder
contar histórias para elas”, comentou Ana Carolina Buso, uma das participantes do Bethel.
Saiba mais: A Ordem Mundial Filhas de Jó, baseada nos ensinamentos bíblicos sobre a vida de
Jó, é um uma Ordem discreta, que inclui princípios fraternais, filosóficos e filantrópicos,
apoiada pela Maçonaria e destinada a jovens do sexo feminino entre 10 e 20 anos. A Ordem
está divida em Bethéis, onde são realizadas as reuniões. No Bethel, cada menina tem seu
cargo, entre eles: Porta-bandeira, Guarda Interna, Guarda Externa, Princesas e Rainha.
Atualmente, a Ordem Internacional das Filhas de Jó está presente em vários estados do Brasil
e países como Estados Unidos, Canadá, Filipinas e Austrália. (Fonte: www.betheladla.com.br)

