Aos membros do Supremo Conselho Guardião.
Meu nome é Melinda Kinders, Past Grande Guardiã de Kansas. Estou envolvida com
as Filhas de Jó há mais de 30 anos, primeiro como Filha e agora como Adulta.
Atualmente, sirvo como Guardiã do Bethel nº 36, Lenexa e como Secretária do
Conselho do Grande Bethel de Kansas. Como Grande Guardiã, supervisionei a
organização, a introdução e a implementação de um plano estratégico. Esse processo
incluiu a busca de sugestões de Filhas e Adultos para atender às necessidades e
preocupações de nossa jurisdição. Um extenso planejamento durante meu mandato
incluiu atividades em todo o Estado que complementaram os pontos do foco do nosso
plano estratégico. Além disso, várias propostas de emendas
foram enviadas e aprovadas para apoiar o plano.
Desde 2018, trabalho como Presidente do Painel de Melhoria da Constituição e Estatuto do
Supremo. Como presidente desta nova iniciativa, minha tarefa inclui a montagem de uma
equipe internacional para funcionar como “Conexões Regionais” cujo papel é solicitar ideias e
sugestões das Jurisdições e “Betheis” subordinados ao Supremo, a elas designados. Como
equipe, realizamos regularmente chamadas telefônicas, apresentações e estabelecemos
parcerias para apresentar emendas que representam as ideias das Filhas e dos adultos da
Organização. Meu foco como Presidente é garantir que, como representantes da Ordem,
cumpramos nossos deveres como advogadas das vozes de cada uma de nossas regiões.
Profissionalmente, trabalhei anteriormente no Gerenciamento do setor de varejo. Meus últimos
cargos foram com varejistas experientes, de luxo. Durante aquele período, supervisionei o
desenvolvimento de treinamentos de serviços, implementei nosso departamento de compras
pessoais, criei treinamentos de produtos e organizei e implementei eventos de lançamento de
lojas. Em minha experiência neste campo, gerenciei equipes de funcionários grandes e
pequenas, desenvolvendo indivíduos para o progresso e crescimento. Fui responsável pela
gestão de orçamento, identificando oportunidades, deficiências e tendências financeiras.
Como membro do Conselho de Curadores, sinto que posso utilizar minha perspicácia nos
negócios para trabalhar com a criação de vários treinamentos para o Conselho e Adultos de
nossa Ordem, ideia essa que foi comumente compartilhada por ocasião das várias
apresentações do Painel de Melhoria da Constituição e Estatuto do Supremo. Além disso,
acredito que temos a oportunidade de atualizar nossos sistemas de comunicação. No ambiente
de hoje, é vital que encontremos e utilizemos formas de comunicação que alcancem Adultos e
Filhas em formatos que atendam às necessidades de todos dentro de nossa Ordem. Nas
Filhas de Jó, há muitos membros e adultos com ideias novas e criativas que beneficiariam
nossa família fraterna como um todo. Também tenho uma paixão que é pelo crescimento de
nossa Ordem e vejo a oportunidade de expandir nossa Organização para novas comunidades
e culturas, pois acredito que, sem crescimento, corremos o risco de estagnar. Atraindo novas
comunidades, também temos a oportunidade de compartilhar novas ideias. Meu interesse é
trabalhar com a comunidade Maçônica internacional para atrair o interesse da mesma a fim de
levar os princípios das Filhas de Jó para seus países e territórios.
Para encerrar, gostaria de compartilhar uma parte do Primeiro Relatório Anual das Filhas de
Jó: "Considerando os muitos problemas, as condições e individualidades enfrentadas, foi
quase um milagre que a ordem, após o caos, fosse finalmente restabelecida e que um veículo
mutuamente agradável fosse criado... Muitos erros que foram inevitáveis, mas amplamente
superados, comprovam o desejo sincero de todos aqueles indivíduos que pensaram
corretamente em criar esta bela Ordem, uma fraternidade que verdadeiramente vale a pena."
Sinto que essas palavras ainda descrevem o trabalho que realizamos hoje, e me sentiria
honrada em ser eleita para servir essa valorosa fraternidade.
Respeitosamente,
Melinda Kinders
Past Grande Guardiã de Kansas, Past Honorável Rainha e Membro de Maioridade do Bethel nº 62,
Guardiã do Bethel nº 36, Secretária do Conselho do Grande Bethel de Kansas, Past Miss Kansas
das Filhas de Jó, Recebedora do Grau Púrpura Real, Recebedora do Prêmio Lírio do Vale.

