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É um prazer e uma honra apresentar essa carta como símbolo de meu desejo em servir a Ordem Internacional 
das Filhas de Jó como um membro do Supremo Conselho Guardião, Supremo Guardião Associado. 

Tenho dupla filiação em duas Lojas Maçônicas e tenho orgulho em dizer que também sou um membro ativo de 
meu capítulo da Ordem da  Estrela do Oriente. Entretanto, é trabalhando com as filhas do Bethel #9 Escanaba-
Gladstone, que encontro o coração da família maçônica. Aprendi a amar os valores e a missão da organização 
cada vez mais, e quando perguntado se assumiria o cargo de Oficial do Bethel, só havia uma resposta possível. A 
jornada de Guardião Associado do Bethel para Grande Oficial foi um aprendizado como nenhum outro, e acredito 
que minhas maiores professoras foram as filhas. Tenho sido abençoado com uma família de Jó incrível, e é a eles 
que devo meu passado, presente e futuro sucesso.   

Como veterano militar, aprendi que sucesso só é alcançado através de trabalho em conjunto e respeito mútuo. 
Durante minha gestão como Grande Guardião Associado, nosso time tomou a missão de mudar o mundo por 
meio de pequenos atos de gentileza. Focamos nossos esforços em nosso motto “Seja a mudança”. Fizemos uma 
parceria com a Fundação Passe para Frente e até conhecemos o governador do Grande Estado do Michigan para 
receber uma proclamação oficial dizendo que em abril de cada ano, o dia 28 seria o dia das Filhas de Jó do 
Michigan, Passe para Frente.  

Em minha vida pessoal, meu trabalho “de verdade” é trabalhar para o Estado do Michigan e cargos federais em 
minha área geográfica no campo de Segurança e Saúde Ocupacional. Eu vivo na península alta do Michigan. Nós 
a chamamos de País de Deus, e se algum dia tiver a oportunidade de visitá-la...saberá o porque. Em meu tempo 
livre amo estar em meio a floresta e água com meus cachorros Bailey e Max. 

Acredito que uma organização fundada com o propósito de ensinar e empoderar jovens mulheres deve ter o 
poder de transformar seu próprio meio. Deve se adaptar e continuar provendo significado para seus membros 
em um mundo em constante mudança. Completamos nosso primeiro centenário de existência e devemos lançar 
nosso olhar para os próximos 100. 

Se quisermos continuar sendo uma instituição de sucesso e que sobrevive, devemos garantir que nossa 
organização vai ao encontro dos desafios e necessidades das Filhas de uma maneira apoiadora e incentivadora; 
criando a oportunidade de aprender e crescer em um ambiente seguro e incrível.  

Eu sei que os últimos dois anos trouxeram desafios a todos nós, e tivemos que aprender e nos adaptar na 
velocidade da luz. Acredito no futuro das Filhas de Jó Internacional. Vi as coisas incríveis que essa organização é 
hoje e estou ansioso para ver o que ela se tornará. Ao olharmos para o futuro, espero que possam considerar 
me permitir ser instrumento para continuar ajudando nossa organização a providenciar essa importante ambição 
e propósito aos seus membros.  

Obrigada e Deus os abençoe! 
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