
 
Nome: Kris Smith 
Estado de residência: Ohio 
Aspirando para o cargo de: Suprema Dirigente de 
Cerimônias 
 
Qualificações nas FJI:  
– Past Honorável Rainha do Bethel 45, Grove City, Ohio 
– Past Guardiã de Bethel 45, Grove City, Ohio 
– Past Guardiã de Bethel 71, Groveport, Ohio 
– Past Grande Guardiã deOhio 2007-2008, 2019-2021 
– Atualmente Grande Tesoureira de Ohio  
 
 
 
 
Narrativa: 
 
Sou membro ativo das Filhas de Jó há 41 anos e atuei como membro ou presidente de muitos comitês do 
Estado. As coisas que aprendi como filha me ajudaram a me tornar uma líder melhor no trabalho com 
uma forte ética de trabalho. Meus mandatos como Grande Guardiã de Ohio me deram mais experiência 
em Liderança para que eu pudesse servir melhor às filhas de Ohio. Ter servido como Grande Guardiã com 
12 anos de intervalo também me deu uma visão de como as coisas mudaram e como me adaptar a essas 
mudanças. Algumas dessas mudanças foram durante o COVID, tive que aprender a me adaptar 
rapidamente e manter o entusiasmo por nossas filhas e adultos. Escusado será dizer que todos fizeram a 
sua parte para ainda fazer das Filhas de Jó uma grande organização para pertencer também. 

Minha família também participou das Filhas de Jó. Minha avó, minha mãe, eu e agora minha filha servimos 
como Guardiãs do Bethel 45 e meu avô e meu pai também foram Guardiões Associados do Bethel lá. 
Minha tia e irmã mais velha são PHR e minha irmã mais nova é uma Past Princesa, todas de Bethel 45. 
Minha mãe também é uma PGG de Ohio. 

Atualmente, estou trabalhando para uma grande organização hospitalar em Columbus, Ohio, como 
Especialista Sênior de Resolução no Departamento de Ciclo de Receitas. 

Se eleito para este cargo, adoraria poder continuar promovendo e fortalecendo nossa organização e 
garantir que as filhas desta Ordem sempre tenham uma voz que será ouvida. 

 


