
Entrevista com a Tia Marci Jaquar, Suprema Deputada para o 

Brasil. 
Question 1. When were you 

initiated into Job's Daughters? Are there 

other members of your family involved 

in the Order? 

Answer 1: I was never fortunate 

enough to be a Job's Daughter, but my 

sister is a Past Honored Queen of Bethel 

No. 209 in Lancaster, California, where 

my father was Worshipful Master in the 

1960s... I became involved with Job's 

Daughters when my older daughter was 

11, and was initiated into Bethel No. 57 

of Pocatello, Idaho. I immediately 

joined the Bethel Guardian Council as 

Guardian Director of Music. When my 

daughters and I moved back to my 

home of California, my older daughter 

affiliated with Bethel No. 129 of San 

Jose, California. My younger daughter 

was initiated into that Bethel, too (and 

both of my daughters are Past Honored 

Queens, and my older daughter is also a 

Past Bethel Guardian), and I served 

many positions on the Bethel Guardian 

Council, eventually becoming the 

Bethel Guardian and then the Deputy 

Grand Guardian responsible for that 

Bethel. I have been a Deputy Grand 

Guardian in California since 1999, 

which is the year I served as Grand 

Director of Music. All members of my 

family, going back many 

generations,have been involved in 

Masonic Orders. 

Question 2: (not really 

applicable, but I can tell you that during 

my service as an adult leader in Job's 

Daughters, my appreciation of the Order 

and the gifts it gives to not only the 

Daughters, but also the adults, has 

increased immensely). 

 

 

 

 

 

Questão 1. Quando você foi 

iniciada nas Filhas de Jó? Há outros 

membros de sua família envolvidas na 

Ordem? 

Resposta 1: Eu nunca tive a sorte 

suficiente de ser uma filha de Jó, mas 

minha irmã é uma Past Honorável 

Rainha do  Bethel Nº. 209 em 

Lancaster, Califórnia, onde meu pai foi 

Tio Guardião Associado nos anos 

1960... Eu me envolvi com as Filhas de 

Jó quando minha filha mais velha tinha 

11 anos, e foi inciada no Bethel Nº. 57 

de Pocatello, Idaho. Eu imediatamente 

me juntei ao Conselho Guardião como 

Tia Guardiã Musicista. Quando minhas 

filhas e eu nos mudamos de volta para 

minha casa em Califórnia, minha filha 

mais velha se afiliou no Bethel No. 129 

de San José, Califórnia. Minha filha 

mais nova foi iniciada neste Bethel (e 

ambas são Past Honoráveis Rainhas, e 

minha filha mais velha é também Past 

Guardiã do Bethel), e eu atuei em 

muitas posições no Conselho Guardião, 

eventualmente me tornando a Tia 

Guardiã do Bethel e então Grande 

Deputada Guardiã responsável por 

aquele Bethel. Eu sou Grande Deputada 

Guardiã na Califórnia desde 1999, no 

qual este ano atuei como Grand Diretora 

de Música. Todos os membros de minha 

família, através de muitas gerações, 

Estiveram envolvidas nas Ordens 

Maçônicas. 

Questão 2: (Não 

verdadeiramente aplicável, mas eu 

posso dizer que durante meu serviço 

como uma líder adulta nas Filhas de Jó, 

minha estima pela Ordem e as dádivas 

que ela proporciona não somente para 

as filhas de jó, mas também para os 

adultos, aumentou consideravelmente). 

  



Question 3: Did you ever 

imagine you would be Supreme Deputy 

to Brasil? 

Answer 3: NEVER!!! � It is an 

honor that I never imagined!! 

Question 4: What is your 

connection (is that the correct word?) 

with Brasil? 

Answer 4: It goes back many 

years. In 1995, Supreme Session was in 

California when Marty Schaefer (now a 

good friend of mine!) was Supreme 

Guardian. A Bethel from Rio de Janeiro 

came to the session, and my Bethel 

hosted a joint meeting, with Daughters 

from both countries taking part - it was 

WONDERFUL, and it really started my 

interest in Job's Daughters in Brasil. 

About 10 years ago I came to 

Brasil the first time on business. I was a 

Director of Regulatory Affairs for 

Abbott Laboratories, a large, 

multinational, medical device company 

with offices in Brasil. I was in Sao 

Paulo for meetings, and then went to 

Foz do Iguacu with my colleagues, and 

just fell in love with the country! In 

2011, I brought my older daughter to 

Brazil for her 30th birthday - we spent 

time as tourists in Rio de Janeiro, 

Brasilia, and Goias - while we were in 

Brasilia, we were honored to be part of 

the ceremony when the Bethel in 

Brasilia received their charter! 

Since that time, I have been in 

Brasil many times for business, for 

vacations, and for Job's Daughters. 

Three years ago, Shelly Cole (who was 

Supreme Guide and is now Supreme 

Guardian) asked me if I would serve as 

Assisting Supreme Deputy to Brasil, 

and if I would serve for her as Supreme 

Deputy to Brasil. I was VERY honored 

to be asked, and it has been my delight 

to work with the Order in Brasil 

formally now for three years. 

 

 

Questão 3: Você imaginou algum 

dia ser a Suprema Deputada para o Brasil? 

Resposta 3: NUNCA!!! � É uma 

honra que eu nunca havia imaginado!!! 

Questão 4: Qual é a sua ligação 

com o Brasil? 

Resposta 4: Isso vai de muitos anos 

atrás. Em 1995, A Suprema Sessão foi na 

Califórnia quando Marty Schaefer (agora 

um bom amigo meu!) foi Supremo 

Guardião. Um Bethel do Rio de Janeiro/RJ 

veio até a sessão, e o meu Bethel Hospedou 

seus integrantes durante o encontro, com 

Filhas de ambos os países participando – e 

foi MARAVILHOSO, e realmente iniciou 

meu interesse nas Filhas de Jó do Brasil. 

Cerca de 10 anos atrás eu vim para 

o Brasil foi a primeira vez a trabalho. Eu 

era Diretora de Assuntos Regulatórios para 

os Laboratórios Abbott, uma grande, 

multinacional, companhia de serviços 

médicos com escritórios no Brasil. Eu 

estava em São Paulo para reuniões, e então 

fui para Foz do Iguaçu com meus colegas, e 

apenas senti amor pelo país! Em 2011, Eu 

trouxe minha filha mais velha para o Brasil 

para o seu aniversário de 30 anos – nós 

passamos nosso tempo como turistas no Rio 

de Janeiro, Brasília, e Goiás – enquanto nós 

estivemos em Brasília, nós fomos honradas 

em sermos parte de uma cerimônia quando 

o Bethel em Brasília recebeu sua carta 

constitutiva! 

Desde aquela época, eu estive no 

Brasil muitas vezes à negócios, para férias, 

e pelas Filhas de Jó. Três anos atrás, Shelly 

Cole (que era a Suprema Guia e é 

atualmente Suprema Guardiã) me 

perguntou se eu serviria como Suprema 

Deputada Assistente para o Brasil, e se eu 

atuaria para ela como Suprema Deputada 

para o Brasil. E eu me senti MUITO 

honrada em ser convidada, e tem sido meu 

prazer trabalhar com a Ordem no Brasil 

formalmente, agora por três anos. 
  



Questions 5 and 6: (about the 

start of Job's Daughters in Brasil) 

Answer 5 and 6: I was not 

involved at the Supreme level at that 

time, so I am not aware of all of the 

things involved with the start of the 

Order in Brasil... But since Supreme 

Session is in only four weeks, I can 

certainly ask and can answer better 

then! 

Question 7: Did Supreme 

Guardian Council know how much the 

Order would grow in 25 years in Brasil? 

Answer 7: I would have to ask 

Susan Goolsby, as I believe she might 

know these answers - but I do know 

everyone is very excited about the 

growth in Brasil! 

Question 8: What are Supreme's 

projects in relation to Brasil? 

Answer 8: I will have to ask... 

My primary project this past year has 

been providing training to the adults 

involved with the Bethels, to help them 

understand the history and structure of 

the Order, and to understand our Law 

better... 

Question 9: With the growth of 

the Order in Brasil, could there ever be 

a Supreme Session in Brasil? 

Answer 9: Anything is possible! 

The Supreme Session is usually held in 

the home of the Supreme Guardian who 

is just completing her term, so this year 

the Session is in Utah, which is Shelly 

Cole's home. Often the location of the 

Supreme Session is dependent on the 

cost of traveling to the location, and the 

ability of the jurisdiction to host the 

meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

Questões 5 e 6: (Sobre o início 

das Filhas de Jó no Brasil) 

Resposta 5 e 6: Eu não estive 

envolvida em nível Supremo naquela 

época, então eu não estou informada 

sobre todos as coisas que envolveram o 

início da Ordem no Brasil... Mas já que 

as Supremas Sessões serão em apenas 

quatro semanas, eu posso certamente 

perguntar e responder melhor 

futuramente! 

Questão 7: O Supremo Conselho 

Guardião sabe quanto a Ordem crescerá 

em 25 anos no Brasil? 

Resposta 7: Eu perguntarei a 

Susan Goolsby, pois acredito que ela 

tem a resposta para estas perguntas – 

mas eu sei que todos estão muito 

animados  sobre o crescimento no 

Brasil! 

Questão 8: Quais são os projetos 

em relação ao Brasil por parte do 

Supremo Conselho? 

Resposta 8: Eu terei de 

perguntar... Meu projeto essencial no 

ano passado foi providenciar 

treinamento para os adultos envolvidos 

nos Bethéis, para auxiliá-los a 

compreender a história e a estrutura da 

Ordem, e compreender melhor nossas 

leis... 

Questão 9: Com o crescimento 

da Ordem no Brasil, Poderá haver 

algum dia uma Suprema Sessão em 

nosso país? 

Resposta 9: Tudo é possível! A 

Suprem Sessão costumeiramente ocorre 

na cidade onde reside a Suprema 

Guardiã a qual está completando sua 

gestão, então este ano a Sessão é em 

Utah, onde reside Shelly Cole. 

Frequentemente a localização da 

Suprema Sessão depende do custo de 

deslocamento, e a habilidade da 

jurisdição de hospedar o encontro. 

  



Question 10: How do you 

observe the development of the Order in 

Brasil? 

Answer 10: I think the growth 

has been wonderful; however, it is very 

important that our law be followed, and 

sometimes our law needs to be better 

understood in Brasil - that the law is for 

the good of ALL the Daughters, not just 

Daughters in a specific location. That is 

why I have concentrated on providing 

training to Daughters and to adults. 

Question 11: (I had trouble 

translating this question, but I think it is 

about the growth in the Southern part of 

the country?) 

Answer 11: It is very important 

to acknowledge the growth in the South 

- the potential of Santa Catarina 

becoming a Grand Guardian Council 

(along with Sao Paulo and Goias, which 

are states also considering the 

possibility), and the chartering of the 

JurisdictionalGuardian Council of 

Parana - these things very visibly 

demonstrate not only the GROWTH, 

but also the COOPERATION among 

the Bethels of the state, which is 

critically important. 

Question 12: Could I leave a 

message for the Daughters of Brasil? 

Answer 12: I would be HAPPY 

to!! But I would leave a message for the 

adults, too... 

For the Daughters: enjoy your 

time in this beautiful Order! We all 

hope you will embrace the principles of 

equality, and the virtues of patience, 

faith, and reward - that you will learn 

the lessons we hope will help you as 

you become adults, but MOST 

IMPORTANTLY, that you will develop 

a "servant's heart" - that belief deep in 

your heart of the importance of 

philanthropy - helping those less 

fortunate and those who need help... 

 

 

 

Questão 10: Como você observa o 

desenvolvimento da Ordem no Brasil? 

Resposta 10: Eu penso que o 

crescimento tem sido maravilhoso; 

entretanto, é muito importante que nossas 

leis sejam obedecidas, e algumas vezes 

nossa lei precisa ser melhor compreendida 

no Brasil – que as regras são para o bem de 

TODAS as Filhas, não apenas para as 

Filhas de uma localização específica. É por 

isso que eu tenho concentrado em prover 

treinamento para Filhas e para os adultos. 

Questão 11: (Eu tive problema em 

traduzir esta questão, mas penso que é 

sobre o crescimento da Ordem na parte sul 

do Brasil) 

Resposta 11: É muito importante 

perceber que o crescimento no Sul – e o 

potencial de Santa Catarina se tornar o 

Grande Conselho Guardião (junto com São 

Paulo e Goiás, que são Estados que também 

consideram esta possibilidade), e o 

credenciamento do Conselho Guardião do 

Bethel Jurisdicional para o Estado o Paraná 

– estas coisas demonstram muito 

claramente |não apenas o CRESCIMENTO, 

mas também a COOPERAÇÃO entre os 

Bethéis do Estado, o que é de importância 

crítica. 

Questão 12: Poderia deixar uma 

mensagem para as Filhas de Jó do Brasil? 

Resposta 12: Eu ficaria muito 

FELIZ!! Mas eu deixarei uma mensagem 

para os adultos também... 

Para as filhas: aproveitem seu 

tempo nesta linda Ordem! Todos nós 

esperamos que vocês incorporem os 

princípios da igualdade, e as virtudes da 

paciência, fé e recompensa – que vocês 

aprenderão as lições que esperamos que 

auxiliem vocês enquanto se tornam adultas, 

mas O MAIS IMPORTANTE, que vocês 

desenvolvam um “coração servil” – que 

acreditem profundamente em seus corações 

sobre a importância da filantropia – 

ajudando aqueles menos afortunados e 

aqueles que precisam de ajuda... 

  



For the adults: remember that 

the purpose of the Order is to TEACH - 

help our Daughters learn the lessons in 

the Ritual, learn yourselves to respect 

and support our Law, remember that it 

is about the Daughters, it is NOT about 

us!! We are there to support, to coach, 

to mentor, and to teach - and to let the 

Daughters learn and exemplify 

leadership... 

I hope that answers at least some 

of the questions you had! And thank 

you SO much to all of your for your 

warm welcomes and your hospitality 

whenever I have visited! 

 

 

 

Para os adultos: Lembrem que a 

proposta da Ordem é ENSINAR – 

auxiliar nossas FILHAS a entender as 

lições que estão no Ritual, aprender 

vocês mesmos a respeitar e dar suporte 

às nossas Leis, lembrem que é sobre as 

Filhas, e NÃO sobre nós!!! Nós estamos 

lá para dar suporte, treinar, liderar e 

para ensinar – e permitir que as Filhas 

aprendam e demonstrem liderança... 

Eu espero que tenha respondido 

aos menos alguns dos questionamentos 

que você tem! E muito obrigada por 

tudo, pela sua acolhida calorosa e sua 

hospitalidade sempre que eu a visitei! 

 

 

 
 

Com os Guardiões, a HR e a miss Jurisdicional de Goiás. 



 
Suprema Sessão 2018 

 
Visita a GLSC em Florianópolis. 

 
Reunião Anual em Caçador/SC 2018. 



 
Marcy Jaquar e Beki Lane em Frente a sede da GLSC em Florianópolis/SC 

 
Marcy Jaquar, Beki Lane  na Reunião Anual em Caçador/SC. 



 
Marcy Jaquar com Beki Lane rumo a Reunião Anual em Caçador/SC.

Com as abelhinhas da Colméia Iris Manuji, do Bethel #12 de Curitibanos/SC 

 

 

 

Eu amo todos vocês! 

Muitos grandes Abraços!! 

Com amor de Jó! 

Tia Marcy 

 

 

 

MM/PGB/GCB Iris Manuji #12 de Curitibanos /SC tia Daniele Nogueira R. Dos 

Santos. 

Tradução: Tio Allan Marcílio L.de Lima Filho membro do Conselho do Guardião do 

Bethel # 12 Iris Manuji /SC é obreiro da loja Estrela do Planalto #14 


